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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 25 มนีาคม 2563 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 MGR ออนไลน์ กกต.ชี้ช่องพรรคไม่ต้องประชุมใหญ่เดือนนี้ อ้างโควิด-19 ไม่มีโทษอาญา 4 
2 แนวหน้าออนไลน์ สภาคุมเข้ม ขรก. ท างานที่บ้าน ชี้ใครแอบหนีไปข้างนอก 'มโีทษทางวินัย' 5 
3 แนวหน้าออนไลน์ 'ก้าวไกล' ทันควัน ! ร่อนแถลงการณ์ดักคอ รบ.อย่าใช้ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน 6 
4 ไทยรัฐออนไลน์ "ธนกร" อัด "เพ่ือไทย-ก้าวไกล" พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ แก้โควิด-19  8 
5 เนชั่น 22 ออนไลน์ "ธนกร" ซัด “เพ่ือไทย-ก้าวไกล" หยุดเล่นเกมการเมือง 9 
6 สยามรัฐออนไลน์ "ชวน" ชี้ เลื่อนประชุมสภาฯไม่ได้ โยนเลขาสภาฯ 10 
7 มติชนออนไลน์ จาตุรนต์ แนะรัฐบาล ถึงเวลาต้องตัดสินใจแล้ว ‘ล็อคดาวน์’ 12 
8 โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ "ชวน" แจงเลื่อนเปิดสมัยประชุมสภาเดือน พ.ค. ไม่ได้ 13 
9 เดลินิวส์ออนไลน์ 'พรรคก้าวไกล' หวั่น พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ลิดรอนสิทธิประชาชน 15 
10 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'ก้าวไกล' หัวทิ่มคาโซเชียลเม้นท์ถล่มเละเล่นการเมืองไม่ดูตาม้าตาเรือ 16 
11 มติชนออนไลน์ ‘บิ๊กตู’่ นั่งคุมศอฉ. สั่งการเอง ชี้จ าเป็นต้องงัด พ.ร.ก. ฉุกเฉิน 17 
12 มติชนออนไลน์ ‘ก.พ.ร.’ แจ้ง ครม. ปัญหาการประสานงานระหว่างผู้ว่าฯ 18 
13 แนวหน้าออนไลน์ 'วิษณุ' ถกปลัดกระทรวง-เลขาฯ สมช.-ผบ.ทสส. วางโครงสร้าง 'ศอฉ.' 19 
14 เดลินิวส์ออนไลน์ รัฐบาลใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 1 เดือน 'บิ๊กตู'่ นั่งคุม ศอฉ.โควิด-19 20 
15 MGR ออนไลน์ “ค านูณ” แนะใช้อีก 2 พ.ร.ก.ระดมเงิน แก้วิกฤติโควิด-19 ให้ได้ระดับ 

1 ล้านล้าน 
21 

บทความ  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 I Law ออนไลน์ 1 ปี เลือกตั้ง 62 กับ 10 เรื่องน่าสงสัย ที่ กกต. ไม่เคยตอบ 23 
2 ไทยรัฐออนไลน์ ย้อนอดีตไม่เคยลืม ไทยเคยประกาศเคอร์ฟิว จากการรัฐประหาร 

สลายม็อบฝ่ายต้าน 
37 
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  พรุ่งนี้มีอะไร     
  

รู้
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น
นี ้

 

การประชุม/กิจกรรมของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ าวันที่ 26 มีนาคม 2563 
วัน เวลา สถานที่ รายละเอียด 

วันพฤหัสบดีที ่
26 มีนาคม 

2563 

10.00 น. ห้องประชุม 301 นายดุษฎี พรสุขสวัสดิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง ประชุมคณะท างานพิจารณาหลักเกณฑ์ฯ 
ค่าใช้ข้อมูลข่าวสารและรางวัลผู้ชี้เบาะแส  
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เผยแพร:่ 24 มี.ค. 2563 14:37   ปรับปรุง: 24 มี.ค. 2563 14:43   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ 

กกต.ชี้ช่องพรรคไม่ตอ้งประชุมใหญ่เดอืนนี้ อา้งโควิด-19 ไมม่ีโทษอาญา 
 

 
 
วันนี้ (24 มี.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจเฟซบุ๊ก พรรคการเมืองดี การเมืองดี บ้านเมืองดี สร้างการเมืองที่ดีด้วย

พลเมือง ซึ่งอยู่ในความดูแลของส านักกิจการพรรคการเมือง ส านักงาน กกต. ได้โพสต์ข้อความอธิบายถึงทางออกของ
พรรคการเมืองที่สามารถจัดประชุมใหญ่ของพรรคในช่วงเดือนเมษายน เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 
โดยสาระส าคัญระบุว่า ตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 มาตรา 37 มาตรา 43 และมาตรา 61 ก าหนดให้
พรรคการเมืองต้องจัดประชุมใหญ่อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพ่ือรับรองรายงานการด าเนินกิจการของพรรคการเมือง
ประจ าปี และรับรองงบการเงินของพรรคที่ต้องจัดท าภายในเดือนเมษายนของทุกปี กรณีพรรคการเมืองประชุมใหญ่
ภายเดือนเมษายนนี้ หรือใน 1 ปีไม่ได้ หากมีเหตุอันอ้างได้ตามกฎหมายมาตรา 91(4) ก็ไม่มีโทษทางอาญา แต่จะมีผล
ต่อการด ารงอยู่ของพรรคการเมือง ลักษณะเดียวกับการมีสมาชิกเหลือไม่ถึง 5,000 คนติดต่อกันเกิน 90 วัน หรือมี
จ านวนสาขาเหลือไม่ถึงภาคละ 1 สาขา เป็นระยะติดต่อกัน 1 ปี ก็อาจมีผลท าให้สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง  
  แต่หากพรรคการเมืองไม่จัดประชุมใหญ่ภายใน 1 ปี โดยไม่มีเหตุอันอ้างได้ตามกฎหมายพรรคการเมือง ก็ต้อง
สิ้นสภาพตามมาตรา 91(4) ขณะที่หัวหน้าพรรค มาตรา 43 และมาตรา 61 ก าหนดให้ต้องจัดท ารายงานการ
ด าเนินการของพรรคในรอบปี เพื่อเสนอที่ประชุมใหญ่พรรคในเดือนเมษายน และเสนองบการเงินที่ผู้ตรวจสอบบัญชีรับ
อนุญาตตรวจสอบและรับรองแล้วต่อที่ประชุมใหญ่ของพรรคท่ีต้องจัดขึ้นในเดือนเมษายน หากไม่ด าเนินการกฎหมาย
ก าหนดโทษอาญาไว้เฉพาะตัวหัวหน้าพรรคต้องรับโทษตามมาตรา 106 คือปรับไม่เกิน 5 หมื่นบาท และปรับวันละ 1 
พันบาทจนกว่าจะด าเนินการให้ถูกต้อง 
  นอกจากนี้ หลังการประชุมใหญ่แล้ว กฎหมายก็ก าหนดให้หัวหน้าพรรคต้องมีหนังสือแจ้งผลของการประชุม
ใหญ่ กรณีเป็นประชุมเปลี่ยนแปลงค าประกาศอุดมการณ์ ข้อบังคับพรรค คณะกรรมการบริหารพรรค ต่อนายทะเบียน
พรรคการเมืองภายใน 15 วัน และกรณีส่งรายการด าเนินกิจการของพรรค และงบการเงินที่ที่ประชุมใหญ่อนุมัติต่อนาย
ทะเบียนพรรคการเมืองภายใน 30 วัน หากไม่ด าเนินการก็จะมีโทษตามมาตรา 106 เชน่กัน  
  “กรณีจัดประชุมใหญ่ภายในเดือนเมษายนไม่ได้ขึ้นกับข้อเท็จจริงเป็นกรณีๆ ไป ถ้าไม่มีเหตุอันจะอ้างตาม
กฎหมาย กรณีนี้หัวหน้าพรรคต้องรับผิดอาญาตามมาตรา 106 แต่ถ้ามีเหตุอ้างได้ตามกฎหมาย หัวหน้าพรรคก็ไม่ต้อง
รับผิดทางอาญาแต่อย่างใด ดังนั้น พรรคการเมืองหรือหัวหน้าพรรคการเมืองอาจจัดประชุมใหญ่เพ่ืออนุมัติรายงานการ
ด าเนินกิจการทางการเมืองตามมาตรา 43 และงบการเงินตามมาตรา 61 หลังเดือนเมษายนได้โดยไมมีโทษ ถ้ามีเหตุ
อันจะอ้างได้ตามกฎหมาย” 
https://mgronline.com/politics/detail/9630000029714 
 

https://mgronline.com/politics/detail/9630000029714
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หนา้แรก / การเมือง 

สภาคุมเข้ม ขรก. ท างานที่บ้าน ชี้ใครแอบหนีไปข้างนอก 'มีโทษทางวินัย' 
วันอังคาร ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2563, 18.08 น. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 ที่รัฐสภา นายสรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงกรณีการมอบ
นโยบายให้ข้าราชการส านักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ท างานที่บ้านในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด -19 
ว่า ข้าราชการของส านักเลขาธิการสภาฯ มีทั้งหมด 2,200 คน โดยเบื้องต้นในสัปดาห์แรกจะให้ท างานที่บ้าน 50 
เปอร์เซ็นต์ และสัปดาห์ต่อมาจะเพ่ิมเป็น 60 เปอร์เซ็นต์ โดยจะเริ่มมาตรการนี้ตั้งแต่วันที่ 25 มี.ค. - 24 เม.ย. 

โดยข้าราชการและเจ้าหน้าที่กลุ่มที่ไม่มีความจ าเป็นต้องมาท างานที่สภาฯ ให้ท างานที่บ้าน โดยให้มีการลงชื่อเข้า
ท างานผ่านแอพพลิเคชั่นในแต่ละวัน ในช่วงเช้าตั้งแต่เวลา 07.30 - 08.30 น.และลงชื่อออกจากการท างานผ่าน
แอพพลิเคชั่น ในเวลา 16.30 น.ส่วนใครจะออกนอกบ้านต้องมีการแจ้งข้อมูลผ่านแอพพลิเคชั่นด้วย ทั้งนี้ ใครไม่ปฏิบัติ
ตาม แอบหนีไปข้างนอก โดยไม่แจ้งให้ทราบถือว่ามีความผิดทางวินัย 

อย่างไรก็ตาม การท างานที่บ้านจะต้องมีประสิทธิผลเหมือนกับการท างานที่สภาฯ โดยการท างานที่บ้านจะถูก
น ามาวัดผลในการท างานของแต่ละคน เพ่ือให้มีผลต่อการเลื่อนขั้น เลื่อนต าแหน่งด้วย นอกจากนั้น ทางส านักเลขาธิการ
สภาฯ ยังมีการเตรียมความพร้อมเรื่องการเตรียมสถานที่ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่พักอาศัยอยู่ในสภาฯ เลย หากมีการ
ประกาศเคอร์ฟิว แล้วไม่สามารถกลับบ้านได้ทัน 

นายสรศักดิ์ กล่าวต่อว่า ส่วนกลุ่มข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ที่ยังเป็นกลุ่มเสี่ยง ได้มีการสั่งให้มีการกักตัวเพ่ือดู
อาการอยู่ที่บ้าน 14 วัน ประกอบด้วยกลุ่มเจ้าหน้าที่ที่ท างานอยู่ในแผนกบรรณารักษ์ จ านวน 6 คน และกลุ่มงานของ
นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาฯ คนที่ 2 ที่ขอกักตัวอยู่ที่บ้าน 14 วัน ซึ่งกลุ่มนี้มีทั้งหมด 12 คน ก็ให้กักตัว 14 วัน 
อยู่ที่บ้านด้วย 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/481446 

 
 

https://www.naewna.com/index.php
https://www.naewna.com/politic
https://www.naewna.com/politic/481446
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หนา้แรก / การเมือง 
 

'ก้าวไกล' ทันควัน! ร่อนแถลงการณ์ดักคอรบ.อย่าใช้ พ.ร.ก. ฉุกเฉินตามอ าเภอใจ 
วันอังคาร ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2563, 17.33 น. 
 
 

 
 
วันที่ 24 มีนาคม 2563 พรรคก้าวไกล ได้ออกแถลงการณ์ระบุว่า ตามที่รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้

แถลงว่าจะประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตาม พ.ร.ก. การบริหารราชการแผ่นดินในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ในวันที่ 
26 มีนาคมนี้ เพื่อแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 นั้น พรรคก้าวไกลมีความเห็นดังต่อไปนี้ 

(1) การใช้อ านาจตาม พ.ร.ก. ฉุกเฉินฯ เป็นเครื่องมือหนึ่งของรัฐบาลเพื่อรักษาความปลอดภัยของประชาชนใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  อย่างไรก็ดี พรรคก้าวไกลขอย้ าว่า วิกฤตที่ประชาชนก าลังเผชิญอยู่ใน
ปัจจุบัน ไม่ได้เกิดข้ึนเพราะว่าก่อนหน้านี้กฎหมายปกติอ่อนแอหรือคณะรัฐมนตรีมีอ านาจน้อยเกินไป แต่หัวใจของ
ปัญหาที่น ามาสู่วิกฤตเกิดจากการที่รัฐบาลขาดยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน ไร้ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ การวางแผน
อย่างไม่รอบคอบ ขาดการประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ขาดการเตรียมความพร้อมในการรับมืออย่างเพียงพอ  รวมถึง
ความล้มเหลวในการเปิดเผยข้อเท็จจริงและการสื่อสารกับประชาชน ซึ่งปัญหาเหล่านี้แก้ไม่ได้ด้วย พ.ร.ก. ฉุกเฉินฯ 

(2) พรรคก้าวไกลเห็นว่า รัฐบาลต้องใช้อ านาจตาม พ.ร.ก. ฉุกเฉินฯ อย่างจ ากัดและระมัดระวัง เพื่อมุ่งลดการแพร่
ระบาดของเชื้อโควิด-19 โดยจ ากัดการพบปะกันของผู้คน ควบคุมการเดินทาง และลดผลกระทบทางเศรษฐกิจ-สังคมต่อ
ประชาชนที่ต้องกักตัวเองหรือได้รับผลกระทบจากมาตรการควบคุมการระบาดของโควิด-19 

(3) พรรคก้าวไกลเห็นว่า รัฐบาลต้องไม่ใช้อ านาจตาม พ.ร.ก. ฉุกเฉินฯ เพื่อลิดรอนเสรีภาพของสื่อมวลชน เสรีภาพ
ในการแสดงออกของประชาชน และละเมิดสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน เนื่องจากข้อมูลข่าวสารที่รอบ
ด้านมีความส าคัญในช่วงเวลาวิกฤต เพื่อท าให้ประชาชนเท่าทันกับสถานการณ์ที่เป็นจริงและสามารถที่จะตรวจสอบการ
ท างานของรัฐบาลได้ 

(4) เนื่องจาก พ.ร.ก. ฉุกเฉินฯ ให้อ านาจรัฐบาลและพนักงานเจ้าหน้าที่ในการละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชน
อย่างกว้างขวาง เช่น อ านาจจับกุม ควบคุมตัว ตรวจค้น ตรวจสอบการสื่อสาร และก าหนดโทษร้ายแรง โดยข้อก าหนด 

https://www.naewna.com/index.php
https://www.naewna.com/politic
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ประกาศ ค าสั่ง หรือการกระท าตาม พ.ร.ก. นี้ไม่สามารถตรวจสอบได้โดยศาลปกครอง และพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม 
พ.ร.ก. นี้ไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่ง ทางอาญา หรือทางวินัย  ดังนั้น รัฐบาลต้องไม่ฉวยโอกาสใช้อ านาจตาม พ.ร.ก. ฉุกเฉิน
ฯ ตามอ าเภอใจ แต่ต้องใช้อ านาจอย่างได้สัดส่วนต่อการแก้ปัญหาการระบาดของไวรัสโควิด-19 เท่านั้น และต้องให้
อ านาจแก่พนักงานเจ้าหน้าที่เฉพาะเท่าท่ีจ าเป็น เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ใช้อ านาจ
โดยสุจริต ไม่เลือกปฏิบัติ และสมควรแก่เหตุหรือไม่ 

สุดท้าย พรรคก้าวไกลขอให้ก าลังใจเจ้าหน้าที่ที่ก าลังปฏิบัติหน้าที่อย่างแข็งขัน ผู้ป่วยกับครอบครัว และผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากวิกฤตครั้งนี้ พวกเราขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแสวงหาทางออกจากวิกฤตไวรัสโควิด-19 ให้ดีที่สุด 

เราจะฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกัน 
  

 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/481431 
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"ธนกร" อัด "เพื่อไทย-ก้าวไกล" พ.ร.ก.ฉุกเฉนิฯ แก้โควิด-19 อย่าบิดเบือน 
ไทยรัฐออนไลน์25 มี.ค. 2563 09:43 น. 

 
 
 
"ธนกร" ซัด "เพ่ือไทย-ก้าวไกล" หยุดเล่นเกมการเมืองบนทุกข์ของปชช. แจง "บิ๊กตู่" จ าเป็นประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ เพ่ือ
แก้โควิด-19 จวก อย่าบิดเบือนว่าเพื่อลิดรอนสิทธิเสรีภาพ 
  วันที่ 25 มี.ค. นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกพรรคพลังประชารัฐ กล่าวถึงกรณีที่นายอนุสรณ์ เอ่ียมสะอาด 
โฆษกพรรคเพ่ือไทย ระบุว่า รัฐบาลประกาศ พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน เพ่ือควบคุมสื่อ ลิดรอน
สิทธิเสรีภาพของประชาชน มากกว่าแก้ปัญหาโควิด-19 ว่า ตนรู้สึกผิดหวังกับนายอนุสรณ์มาก ไม่รู้ว่าใช้สมองส่วนไหน
คิด เล่นเกมการเมืองบนความทุกข์ของพ่ีน้องประชาชน วันนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.
กลาโหม ประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ เพ่ือแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ไม่เช่นนั้นจะเอาไม่อยู่ เกิดการแพร่
ระบาดอย่างรวดเร็ว ประชาชนติดเชื้อและเสียชีวิตจ านวนมาก เหมือนต่างประเทศ รัฐบาลจ าเป็นต้องใช้วิธีนี้ ซึ่งได้หารือ
กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องแล้ว ไม่ใช่พล.อ.ประยุทธ์คิดคนเดียว ตนเชื่อว่า พ่ีน้องคนไทยทั่วประเทศก็เห็นด้วย จึงไม่เข้าใจว่า 
ท าไมนายอนุสรณ์คิดในแง่ลบได้ทุกเรื่อง จิตใจท าด้วยอะไร อยากให้นายอนุสรณ์ กลับตัวกลับใจเสียใหม่ อย่าสักแต่จะ
ค้าน หรือพูดเพ่ือเป็นข่าวรายวัน อย่าเอาชีวิตของประชาชนมาเป็นเกมการเมือง ถ้าเป็นไปได้หยุดการเมืองไว้ก่อนจะดี
มาก แล้วเอาสมองที่เหลืออยู่มาช่วยกันจะดีกว่า 

นายธนกร กล่าวอีกว่า ส าหรับแถลงการณ์ของพรรคก้าวไกล ก็ เช่นเดียวกัน ขอให้เข้าใจว่า รัฐบาลประกาศ 
พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ เพ่ือแก้ปัญหาโควิด-19 ไม่ได้ออกมาเพ่ือลิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชน ไม่ได้ออกมาเพ่ือควบคุมสื่อ
เหมือนที่พรรคก้าวไกลคิด เวลานี้เป็นเวลาแห่งการร่วมแรงร่วมใจในการช่วยกันฝ่าวิกฤติ ไม่ใช่เวลาที่จะออกมาสร้าง
ความขัดแย้งในสังคม ขอให้ทุกฝ่ายช่วยกัน ถ้ามือไม่พายก็อย่าเอาเท้าราน้ า วันนี้ขอให้ทุกพรรคการเมือง พักเรื่อง
การเมืองไว้ก่อน เอาบ้านเมืองก่อน ขอให้ถามตัวเองก่อนว่า วันนี้พรรคของท่านท าอะไรให้บ้านเมืองและประชาชนแล้ว
หรือยัง ไม่ใช่เคลื่อนไหวปลุกปั่นให้เกิดความแตกแยกในสังคม ยังไม่สายที่จะกลับตัวกลับใจ เมื่อคิดจะเป็นพรรค
การเมืองใหม่แล้ว ก็ขอให้ช่วยกันท าเพ่ือบ้านเมืองและพ่ีน้องประชาชนไปด้วยกัน 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1803458 
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"ธนกร" ซัด “เพื่อไทย-ก้าวไกล" หยุดเล่นเกมการเมอืงบนความทุกข์ของประชาชน 
25 มี.ค. 2563 

 
 
โฆษกพลังประชารัฐ แจง"บิ๊กตู่" จ าเป็นต้องประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ เพื่อแก้ปัญหาโควิด-19 จวกอย่าบิดเบือนว่า
จะใช้เพื่อลิดรอนสิทธิเสรีภาพประชาชน หลัง ก้าวไกล-เพื่อไทย แสดงความคิดเห็น 
  นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกพรรคพลังประชารัฐ กล่าวถึงกรณีที่ นายอนุสรณ์ เอ่ียมสะอาด โฆษกพรรคเพ่ือ
ไทย ระบุว่า รัฐบาลประกาศ พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน เพ่ือควบคุมสื่อ ลิดรอนสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนมากกว่าแก้ปัญหาโควิด-19ว่า ตนรู้สึกผิดหวังกับนายอนุสรณ์มาก ไม่รู้ว่าใช้สมองส่วนไหนคิด เล่นเกม
การเมืองบนความทุกข์ของพ่ีน้องประชาชน วันนี้พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ประกาศ 
พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ เพ่ือแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ไม่เช่นนั้นจะเอาไม่อยู่ เกิดการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว 
ประชาชนติดเชื้อและเสียชีวิตจ านวนมากเหมือนต่างประเทศ รัฐบาลจ าเป็นต้องใช้วิธีนี้ ซึ่งได้หารือกับทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง
แล้ว ไม่ใช่พล.อ.ประยุทธ์คิดคนเดียว ตนเชื่อว่าพ่ีน้องคนไทยทั่วประเทศก็เห็นด้วย จึงไม่เข้าใจว่าท าไมนายอนุสรณ์คิดใน
แง่ลบได้ทุกเรื่อง จิตใจท าด้วยอะไร อยากให้นายอนุสรณ์กลับตัวกลับใจเสียใหม่ อย่าสักแต่จะค้าน หรือพูดเพ่ือเป็นข่าว
รายวัน อย่าเอาชีวิตของประชาชนมาเป็นเกมการเมือง ถ้าเป็นไปได้หยุดการเมืองไว้ก่อนจะดีมาก แล้วเอาสมองที่
เหลืออยู่มาช่วยกันจะดีกว่า 

นายธนกร กล่าวอีกว่า ส าหรับแถลงการณ์ของพรรคก้าวไกลก็เช่นเดียวกัน ขอให้เข้าใจว่ารัฐบาลประกาศ 
พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ เพ่ือแก้ปัญหาโควิด-19 ไม่ได้ออกมาเพ่ือลิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชน ไม่ได้ออกมาเพ่ือควบคุมสื่อ
เหมือนที่พรรคก้าวไกลคิด เวลานี้เป็นเวลาแห่งการร่วมแรงร่วมใจในการช่วยกันฝ่าวิกฤต ไม่ใช่เวลาที่จะออกม าสร้าง
ความขัดแย้งในสังคม ขอให้ทุกฝ่ายช่วยกัน ถ้ามือไม่พายก็อย่าเอาเท้าราน้ า วันนี้ขอให้ทุกพรรคการเมือง พักเรื่อง
การเมืองไว้ก่อน เอาบ้านเมืองก่อน ขอให้ถามตัวเองก่อนว่า วันนี้พรรคของท่านท าอะไรให้บ้านเมืองและประชาชนแล้ว
หรือยัง ไม่ใช่เคลื่อนไหวปลุกปั่นให้เกิดความแตกแยกในสังคม ยังไม่สายที่จะกลับตัวกลับใจ เมื่อคิดจะเป็นพรรค
การเมืองใหม่แล้ว ก็ขอให้ช่วยกันท าเพ่ือบ้านเมืองและพ่ีน้องประชาชนไปด้วยกัน 
 
อ้างอิง : https://www.nationtv.tv/main/content/378767324/ 
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"ชวน" ชี้ เลื่อนประชุมสภาฯไม่ได้ โยนเลขาสภาฯ หามาตรการรองรับไม่ต้องมาประชุม
ร่วมกัน เตือน ส.ส.ระวังเชื้อไปตจว.แล้ว 
 สยามรัฐออนไลน์  24 มีนาคม 2563 16:05 น.  การเมือง 

 

 

 

 
เมื่อวันที่ 24 มี.ค.ที่รัฐสภา นายชวนหลีกภัย ประธาน สภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงกรณีที่นายวัลลภ ตังคณานุ

รักษ์ สมาชิกวุฒิสภา ระบุว่ามีโอกาสที่จะเลื่อนการประชุมสามัญเดือนพฤษภาคมไปว่า เป็นความเข้าใจคาดเคลื่อนของ
สมาชิกบางคน เพราะการเลื่อนสมัยประชุมไม่ได้ เป็นไปตามกฎหมายรัฐธรรมนูญก าหนดไว้ชัดเจนปีหนึ่งจะต้องมีการ
ประชุม 2 สมัยๆ 120 วัน ถ้าเปลี่ยนสมัยประชุมต้องใช้มติสภา แต่ถ้าสภาประชุมไม่ได้ก็สามารถงดประชุมได้ แต่ถ้า
เหตุการณ์ปกติก็ประชุมได้ และถ้าประชุมไม่ได้จริงๆได้ให้เลขาธิการสภาผู้แทนราษฏรไปพิจารณาว่าจะมีวิธีการใดถึงจะ
ท าให้การพิจารณากฎหมายและญัตติได้โดยไม่ต้องมาประชุม เพ่ือหาทางป้องกันหากประชุมไม่ได้จริงๆ 
นายชวน กล่าวว่า นอกจากนี้ตนได้ท าหนังสิอถึงส.ส.ท้้ง 500 คนให้ระมัดระวัง เพ่ือเตือนด้วยความเป็นห่วงเนื่องจากเชื้อ
โควิด-19 ไปต่างจังหวัดแล้ว แต่นางงานจ าเป็นต้องไปร่วมงานคืองานศพ เลื่อนไม่ได้จริงๆ ส่ วนเจ้าหน้าที่สภาก็ให้
สลับกันท างานที่บ้าน 

ทั้งนี้ผู้บริหาร บริษัท ยัสปาล แอนด์ ซันส์ จ ากัด มอบหน้ากากผ้า จ านวน 6000 ชิ้น ให้แก่นายชวน หลีกภัย 
ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฏร เพ่ือน าไปแจกจ่ายให้กับข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ทั้งสองสภา และ
ประชาชนอื่นที่ยังขาดแคลนหน้ากาก 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/141433 

 
 
 
 
 

https://siamrath.co.th/politics
https://siamrath.co.th/n/141433
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200324/54c0c6968d590372aeac45f865d1e22d0e93c9770cfbd911ae0030db257f3910.jpg?itok=NMuy0AOy
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จาตุรนต์ แนะรัฐบาล ถึงเวลาต้องตัดสินใจแล้ว ‘ล็อคดาวน์’ ทั่วประเทศ สกดั โควิด-19 
วันที่ 24 มีนาคม 2563 - 10:40 น. 
 

 
นายจาตุรนต ์ฉายแสง 

 

เมื่อวันที่ 24มีนาคม นายจาตุรนต์ ฉายแสง อดีต ส.ส.ฉะเชิงเทรา โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวถึงข้อเสนอที่มีต่อ
รัฐบาล ในช่วงสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ระบาด ว่า ล็อคดาวน์ทั่วประเทศ 
“รัฐบาลจ าเป็นต้องตัดสินใจแล้ว และจะท าแบบครึ่งๆกลางๆหรือกลัวๆกล้าๆไม่ได้ ไม่มีทางเลือกอ่ืน ถ้าปล่อยไว้ต่อไป 
สถานการณ์จะเลวร้ายลงอีกมาก” 

ผมเสนอความเห็นให้ “ปิดประเทศ” พร้อมทั้งเสนอนโยบายมาตรการต่างๆไปแล้ว ขณะนี้สถานการณ์ที่มาถึง
จุดที่ต้องเสนอให้ใช้มาตรการเข้มข้นสูงสุดแล้วครับ 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19แย่ลงอย่างต่อเนื่อง จากที่เคยเพ่ิมอย่างช้าๆอยู่เป็นเดือน เมื่อเร็วๆ นี้ เมื่อ
สถานการณ์ได้เปลี่ยนไปจากการแพร่ระบาดที่มาจากต่างประเทศเป็นหลัก มาสู่การแพร่ระบาดภายในประเทศเองอย่าง
กว้างขวาง และยังคงมีการน าเข้าผู้ติดเชื้อจากต่างประเทศอย่างต่อเนื่องด้วย จ านวนผู้ติดเชื้อจึงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 
ที่ผ่านมา มีคุณหมอหลายท่านได้วิเคราะห์และคาดการณ์ไว้ ว่าจ านวนผู้ติดเชื้อในไทยจะสูงมาก ล่าสุด จากการ
คาดการณ์ด้วยโมเดลทางคณิตศาสตร์ ผสมกับการเปรียบสภาพการณ์ในประเทศไทยกับประเทศอ่ืน คุณหมอบางท่าน
รวมทั้งคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้คาดการณ์ว่าในวันที่ 15 เมษายนนี้ คาดว่า คนไทยเป็นโควิด 
351,948 ราย นอนโรงพยาบาล 52,792 ราย นอนไอซียู 17,597 ราย และเสียชีวิต 7,039 คน 
ความจริงตัวเลขนี้ คณะแพทย์ก็ได้รายงานให้นายกฯ ทราบตั้งแต่สัปดาห์ก่อนแล้ว เมื่อสถานการณ์แย่ลง การคาดการณ์
นี้ จึงเป็นที่สนใจมากขึ้นและมีการน าเสนออีก 

ตัวเลขจ านวนผู้ติดเชื้อโควิดในจังหวัดต่างๆ ดูจะยืนยันสมมติฐานและการคาดการณ์นี้ได้เป็นอย่างดี 
แต่ถ้าพิจารณาจากสภาพความเป็นจริงในขณะนี้ ผมขอตั้งข้อสังเกตว่าสถานการณ์ อาจจะเลวร้ายกว่าที่คาดการณ์
ก็ได้ เนื่องจากสรรพก าลังและทรัพยากรทางด้านสาธารณสุขของเราไม่พอ 
ขณะนี้โรงพยาบาล เตียง ห้องไอซียู ห้องแยก เวชภัณฑ์ เครื่องช่วยหายใจ ฯลฯโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปกรณ์ป้องกัน
การติดเชื้อของแพทย์พยาบาล ทุกอย่างล้วนขาดแคลนหมดแล้ว 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/03/54434382_10157112759687359_2620210563464036352_o.jpg
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การรับมือกับการแพร่ระบาดนี้ มีมาตรการหลายด้าน ทุกด้านต้องยกเครื่องทั้งสิ้น แต่ในสถานการณ์ขณะนี้หากปล่อยให้
มีผู้ติดเชื้อมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ไม่หยุดหย่อนเช่นที่เป็นอยู่ จะปรับปรุงอะไรก็ไม่ทัน ระบบสาธารณสุขของประเทศจะล่ม 
ไม่สามารถรับมือได้ 
ผมเห็นด้วยว่าต้องหาทางจ ากัดวงจรการแพร่ระบาด เพื่อให้มีผู้ติดเชื้อน้อยท่ีสุด 
จากเดิมที่มีการเสนอให้ก าหนดจังหวัดเสี่ยง เพ่ือใช้มาตรการเข้มเป็นจังหวัดๆ แต่ขณะนี้ดูจะกระจายไปอย่างรวดเร็ว 
โดยเฉพาะเมื่อมีการปิดห้างร้าน สถานที่ต่างๆในกรุงเทพฯและ 6 จังหวัดแล้ว คนออกต่างจังหวัดไปมาก 
มาตรการที่ใช้อยู่เช่นการขอให้คนกรุงเทพอยู่บ้านไม่เพียงพอแล้ว ต้องใช้มาตรการเข้มข้นสูงสุดอย่างที่มักเรียกกัน
ว่า “ล็อคดาวน์” ทั้งประเทศ จ าเป็นต้องใช้อ านาจตามกฎหมายให้คนอยู่บ้าน อนุญาตให้ออกได้เท่าที่จ าเป็น จ ากัดการ
เดินทางระหว่างพ้ืนที่ 
ที่ผ่านมามาตรการต่างๆตามหลังเหตุกาณ์หลายก้าวมาตลอด เรื่องนี้ควรจะด าเนินการโดยเร็วที่สุด 
ขอเสนอให้รัฐบาลสรุปบทเรียนจากการประกาศปิดสถานที่ต่างๆ ในกรุงเทพและ 6 จังหวัด ที่ต่างคนต่างท าและไม่มี
มาตรการรองรับ จนท าให้เกิดการเดินทางออกจากกรุงเทพครั้งใหญ่ ท าให้ปัญหาซับซ้อนยุ่งยากมากขึ้น 
ดังนั้น ในครั้งนี้วางแผนมาตรการรองรับ เช่น คนยังออกจากบ้านได้ในกรณีใดบ้าง กิจการใดต้องหยุด กิจการใดต้อง
ส่งเสริมให้ท าต่อไป การหยุดงาน การจ ากัดการเดินทาง การบังคับใช้กฎหมายอย่างเหมาะสม การจัดการเพ่ือให้
ประชาชนสามารถด าเนินชีวิตได้ การเยียวยาและการดูแลผู้ที่ยากจนเดือดร้อนทั้งระบบและมาตรการรักษาความ
ปลอดภัย เป็นต้น 
เรื่องเหล่านี้หากสนธิก าลังตั้งทีมงานขึ้นมาวางแผนศึกษาจากหลายประเทศที่เขาท ากัน แล้วประสานร่วมมือกับทุก
จังหวัดทั่วประเทศ ก็น่าจะท าให้รับมือกับปัญหาได้ดีขึ้น 
รัฐบาลจ าเป็นต้องตัดสินใจแล้ว และจะท าแบบครึ่งๆ กลางๆ หรือกลัวๆ กล้าๆ ไม่ได้ ไม่มีทางเลือกอ่ืน ถ้าปล่อยไว้
ต่อไป สถานการณ์จะเลวร้ายลงอีกมาก 
การใช้มาตรการเข้มข้นขั้นสูงสุดนี้ ก็ต้องเกิดขึ้นอย่างหลีกหนีไม่พ้น จะต่างกันก็ตรงที่หากรอช้าไป ความเสียหายจะ
ใหญ่หลวง ต่างกันอย่างไม่อาจจินตนาการได้ 

 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2084100 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2084100
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"ชวน" แจงเลื่อนเปดิสมัยประชุมสภาเดอืน พ.ค. ไม่ได ้
วันที่ 24 มี.ค. 2563 เวลา 15:14 น. 

 
 
ประธานสภายันเลื่อนเปิดสมัยประชุมสภาจากเดือนพ.ค.ไม่ได้เพราะกฎหมายก าหนดไว้ชัดเจน แต่หากโควิดยังไม่
คลี่คลาย ก็อาจใช้วิธีงดประชุมไปก่อน 

นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฏร กล่าวว่า การเปิดสมัยประชุมสภาฯ ไม่สามารถเลื่อนจากเดือน
พฤษภาคม 2563 ไปได้ ซึ่งสมาชิกวุฒิสภาบางส่วนที่ออกมาให้ความเห็นขอให้เลื่อนนั้น อาจจะเข้าใจผิด เพราะเลื่อน
สมัยประชุมไม่ได้ ต้องมี 2 สมัยต่อปี เพราะกฎหมายก าหนดไว้ชัดเจน แต่หากวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 สถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ยังไม่คลี่คลาย ก็ต้องเริ่มสมัยประชุมตามกฎหมาย 
อย่างไรก็ตามแต่ที่สามารถท าได้ คือ งดประชุมในช่วงดังกล่าวไปก่อน หรือหาแนวทางอ่ืน ๆ โดยมอบให้เลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎรไปศึกษาแนวทาง เช่นเดียวกับให้ไปหาวิธิการใดที่จะให้สภาฯ ออกกฎหมายได้ โดยไม่ต้องมาประชุมพร้อม
กัน 500 คนเพ่ือความไม่ประมาทในวันข้างหน้า ในการหาทางป้องกัน และเลี่ยงความเสี่ยง 

“ได้สั่งการให้เลขาธิการสภาผู้แทนราษฏรส่งหนังสือถึง ส.ส. 500 คนถึงสถานการณ์โควิด-19 ขอให้ระวัง เพราะ
ยังต้องออกงานต่าง ๆ เช่น งานศพ ซึ่งขณะนี้เชื้อกระจายไปต่างจังหวัด ไม่อยากให้โรคนี้เกิดขึ้นกับสมาชิกและบุคลากร
ของรัฐสภา ทั้งนี้มติของคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา (กร. ) ให้ท างานที่บ้าน เพ่ือเลี่ยงความแออัดในการท างาน โดย
สลับกันมาท างาน ไม่ใช่รวมกันไปเท่ียวและติดเชื้อกลับมา” นายชวน กล่าว 
นายชวน กล่าวอีกว่า ขณะนี้ กรรมาธิการของสภาฯ เกือบทั้งหมดได้งดประชุมไป แล้ว เว้นบางคณะที่ยังมีการประชุม 
แต่ก็เป็นคณะที่มีผู้เข้าร่วมไม่มาก ส่วนคณะกรรมาธิการวิสามัญได้มีการขยายเวลาท างานให้แล้ว 

 
อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/news/618642 

 

https://www.posttoday.com/politic/news/618642
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'พรรคก้าวไกล' หวั่น พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ลิดรอนสิทธิประชาชน 
อังคารที่ 24 มีนาคม 2563 เวลา 17.01 น. 

 
 
 

 
 
 “พรรคก้าวไกล”แถลงการณ์พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ รัฐควรใช้อ านาจเฉพาะเจาะจงแค่แก้”โควิด-19” ชี้วิกฤตปัญหาเกิดจากรัฐ
ไร้ประสิทธิภาพเอง หวั่นลิดรอนเสรีภาพของประชาชน เหตุอ านาจ พ.ร.ก. ฟ้องจนท.รัฐไม่ได้ 
 “พรรคก้าวไกล”แถลงการณ์พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ รัฐควรใช้อ านาจเฉพาะเจาะจงแค่แก้”โควิด-19” ชี้วิกฤตปัญหา
เกิดจากรัฐไร้ประสิทธิภาพเอง หวั่นลิดรอนเสรีภาพของประชาชน เหตุอ านาจ พ.ร.ก. ฟ้องจนท.รัฐไม่ได้ 
  เมื่อวันที่ 24 มี.ค. พรรคก้าวไกล ได้ออกแถลงการณ์ภายหลังที่รัฐบาล น าโดยพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี ได้แถลงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตาม พ.ร.ก. การบริหารราชการแผ่นดินในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 
2548 เพ่ือแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 นั้น 
  พรรคก้าวไกลมีความเห็นดังต่อไปนี้ 1.การใช้อ านาจตาม พ.ร.ก. ฉุกเฉินฯ เป็นเครื่องมือหนึ่งของรัฐบาลเพ่ือ
รักษาความปลอดภัยของประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างไรก็ดี พรรคก้าวไกลขอย้ าว่า 
วิกฤตที่ประชาชนก าลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน ไม่ได้เกิดข้ึนเพราะว่าก่อนหน้านี้กฎหมายปกติอ่อนแอหรือครม.มีอ านาจน้อย
เกินไป แต่หัวใจของปัญหาที่น ามาสู่วิกฤตเกิดจากการที่รัฐบาลขาดยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน ไร้ประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการ การวางแผนอย่างไม่รอบคอบ ขาดการประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ขาดการเตรียมความพร้อมในการรับมือ
อย่างเพียงพอ รวมถึงความล้มเหลวในการเปิดเผยข้อเท็จจริงและการสื่อสารกับประชาชน ซึ่งปัญหาเหล่านี้แก้ไม่ได้ด้วย 
พ.ร.ก. ฉุกเฉินฯ 
  2.พรรคก้าวไกลเห็นว่า รัฐบาลต้องใช้อ านาจตาม พ.ร.ก. ฉุกเฉินฯ อย่างจ ากัดและระมัดระวัง เพ่ือมุ่งลดการ
แพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 โดยจ ากัดการพบปะกันของผู้คน ควบคุมการเดินทาง และลดผลกระทบทางเศรษฐกิจ -
สังคมต่อประชาชนที่ต้องกักตัวเองหรือได้รับผลกระทบจากมาตรการควบคุมการระบาดของโควิด-19 
  3.พรรคก้าวไกลเห็นว่า รัฐบาลต้องไม่ใช้อ านาจตาม พ.ร.ก. ฉุกเฉินฯ เพ่ือลิดรอนเสรีภาพของสื่อมวลชน 
เสรีภาพในการแสดงออกของประชาชน และละเมิดสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน เนื่องจากข้อมูลข่าวสาร
ที่รอบด้านมีความส าคัญในช่วงเวลาวิกฤต เพ่ือท าให้ประชาชนเท่าทันกับสถานการณ์ที่เป็นจริงและสามารถที่จะ
ตรวจสอบการท างานของรัฐบาลได้ 
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4.เนื่องจาก พ.ร.ก. ฉุกเฉินฯ ให้อ านาจรัฐบาลและพนักงานเจ้าหน้าที่ในการละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชน
อย่างกว้างขวาง เช่น อ านาจจับกุม ควบคุมตัว ตรวจค้น ตรวจสอบการสื่อสาร และก าหนดโทษร้ายแรง โดยข้อก าหนด 
ประกาศ ค าสั่ง หรือการกระท าตาม พ.ร.ก. นี้ไม่สามารถตรวจสอบได้โดยศาลปกครอง และพนักงานเจ้า หน้าที่ตาม 
พ.ร.ก. นี้ไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่ง ทางอาญา หรือทางวินัย ดังนั้น รัฐบาลต้องไม่ฉวยโอกาสใช้อ านาจตาม พ.ร.ก. ฉุกเฉิน
ฯ ตามอ าเภอใจ แต่ต้องใช้อ านาจอย่างได้สัดส่วนต่อการแก้ปัญหาการระบาดของไวรัสโควิด -19 เท่านั้น และต้องให้
อ านาจแก่พนักงานเจ้าหน้าที่เฉพาะเท่าที่จ าเป็น เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ใช้อ านาจ
โดยสุจริต ไม่เลือกปฏิบัติ และสมควรแก่เหตุหรือไม่ 
  สุดท้าย พรรคก้าวไกลขอให้ก าลังใจเจ้าหน้าที่ที่ก าลังปฏิบัติหน้าที่อย่างแข็งขัน ผู้ป่วยกับครอบครัว และผู้ที่
ได้รับผลกระทบจากวิกฤตครั้งนี้ พวกเราขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแสวงหาทางออกจากวิกฤตไวรัสโควิด-19 ให้ดีที่สุด. 
 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/764765 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.dailynews.co.th/politics/764765
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'ก้าวไกล'หัวท่ิมคาโซเชียลเม้นท์ถล่มเละเล่นการเมืองไม่ดตูาม้าตาเรือ 
25 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 07:57 น.      

 

 
25 มี.ค.2563 - กรณีพรรคก้าวไกล ออกแถลงการณ์ผ่านเพจเฟซบุ๊กของพรรคไม่เห็นด้วยตามที่ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์
โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมประกาศพระราชก าหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
เมื่อช่วงเย็นวันที่ 24 มี.ค.ที่ผ่านมา ปรากฏว่ามีคนเข้าไปอ่านและแสดงความเห็นต่อว่าการแสดงจุดยืนดังกล่าวอย่าง
ดุเดือดเป็นจ านวนมาก อาทิ   “รัฐบาลอังกฤษประกาศภาวะฉุกเฉินตอนสองทุ่มครึ่ง มีผลปฏิบัติตอนเที่ยงคืน ฝ่ายค้าน
ให้สัมภาษณ์สนับสนุนรัฐบาลทันที” “พรรคนี้ใจร้ายที่สุดบ้านเมืองวิกฤตขนาดนี้ยังจ้องจับผิดกล่าวร้าย แทนที่จะช่วยให้
ประชาชนเป็นเอกภาพ เชื่อฟังภาครัฐ เพื่อให้แก้ปัญหาไปในแนวทางเดียวกัน กลับห่วงแต่ตัวเอง น่ารังเกียจ” 
“เป็นการเล่นการเมืองอย่างขาดมารยาทและกาลเทศะนะครับ” “Covid ก็เหนื่อยพอแล้วยังต้องมาเจอพวกโค ขวิดอีก” 
“พวกมึงก็เพลาๆกันบ้างเถอะวะ แม่ง..จะบ้ากันไปถึงไหน ไอ้พวกเอ้ีย”  
“มือไม่พายอย่าเอาเท้าราน้ า ไอ้เอ้ีย 555” “พรรคส้นตีน วันๆ ไม่ท าห่าไร บ้าแต่การเมือง” “เก่าไป ใหม่มา สันดานดิบ
ไม่แตกต่างกัน” “ทัวร์ลงแล้วพรรคนี้ ถ้าหากไม่ออก พรก.คนติดเชื้อเหมือนอิตาลีพรรคนี้ออกมารับผิดชอบด้วยไหม” 
“ถ้าพรรคเมิงไม่ช่วย ก็เงียบๆปากไป....” “เวรจิงๆ ห่วงเสรีภาพมาก” “เมิงก็กอดเสรีภาพของเมิงแล้วตายตามไวรัสไป..
ฯลฯ” 
อ้างอิง https://www.thaipost.net/main/detail/60810 
 
  
 
 
 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/60810
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วันที่ 25 มีนาคม 2563 - 08:20 น.  

 ‘บิ๊กตู่’ นั่งคุมศอฉ. สั่งการเอง ชี้จ าเป็นตอ้งงดั พ.ร.ก. ฉุกเฉิน เพื่อท างานง่ายขึ้น 

 

 

 
 
 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2086760 
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2086760
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วันที่ 24 มีนาคม 2563 - 18:18 น.  

 ‘ก.พ.ร.’ แจ้ง ครม. ปัญหาการประสานงานระหว่างผู้ว่าฯ กับหน่วยงานรัฐอื่นๆ 

 
 

 
 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2086107 
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2086107
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วันอังคาร ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2563, 19.32 น. 

'วิษณ'ุ ถกปลัดกระทรวง-เลขาฯ สมช.-ผบ.ทสส.วางโครงสร้าง 'ศอฉ.' 

 
 

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้อ านาจ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์
โอชา นายกรัฐมนตรี ประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน จากนั้นในเวลา 14.50 น.นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ได้เรียก
ตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาหารือที่ห้องท างานบนตึกบัญชาการ 1 โดยมี นายดิสทัต โหตระกิตย์ เป็นเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงทุกกระทรวง พล.อ.สมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) และ พล.อ.
พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.ทสส.) ซึ่งเป็นตัวแทนเหล่าทัพ พร้อมตัวแทนทั้งฝ่ายพลเรือน ต ารวจ
และทหาร เข้าร่วมประชุม ซึ่งคาดว่าเป็นการหารือเพ่ือวางโครงสร้างการท างาน ศอฉ.พร้อมเตรียมแบ่งหน้าที่และเตรียม
งานในส่วนของแต่ละหน่วยงาน ก่อนนายกรัฐมนตรีจะป็นผู้แถลงประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ด้วยตนเอง ในวันที่ 26 มี.ค.นี้ 
ทั้งนี้ ในส่วนของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 เมื่อมีการประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน นั้น จะมี พล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม เป็นประธาน มี นายประทีป กีรติเลขา รองเลขาธิการนายกฯ 
ฝ่ายการเมือง เป็นเลขานุการศูนย์ฯ โดยมีส านักเลขาธิการศูนย์ฯ มีคณะที่ปรึกษาด้านการแพทย์และคณะที่ปรึกษาด้าน
ธุรกิจ เป็นองค์ประกอบ โดยภายใต้ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 จะมี 1.ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้าน
การแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อ โควิด-19 โดยกระทรวงสาธารณสุขดูแล 2.ศูนย์ปฏิบัติการมาตรการป้องกัน
และช่วยเหลือประชาชน โดยกระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม พลเรือน ต ารวจ ทหาร ดูแล 3.ศูนย์ปฏิบัติการด้าน
สื่อสังคมออนไลน์ โดยมีกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมดูแล 4.ศูนย์ข้อมูลมาตรการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อ
โควิด-19 มีส านักนายกรัฐมนตรีดูแล 
5.ศูนย์ปฏิบัติการมาตรการเดินทางเข้าออกประเทศ และการดูแลคนไทยในต่างประเทศ มีกระทรวงการต่างประเทศ 
กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย และ สตม.ดูแล 6.ศูนย์กระจายหน้ากากและเวชภัณฑ์ส าหรับประชาชน มี
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงสาธารณสุขดูแล  7.ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมสินค้า มีกระทรวง
พาณิชย์ดูแล 8.ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนการปฏิบัติของทหาร-ต ารวจ มีกองบัญชาการกองทัพ
ไทย ทบ. ทร. ทอ.และ ตร.ดูแล 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/481475 
 

https://www.naewna.com/politic/481475
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อังคารที่ 24 มีนาคม 2563 เวลา 22.11 น. 

รัฐบาลใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 1 เดือน 'บิ๊กตู่'นั่งคุมศอฉ.โควิด-19 
 

 
 
รัฐบาลประกาศใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 1 เดือน “บิ๊กตู่” นั่งคุมศอฉ.สั่งการเอง พร้อมประเมินสถานการณ์รายวันก่อนยกระดับ
ประกาศต่างๆหากสถานการณ์ไม่ปกติ  

เมื่อวันที่ 24 มี.ค.ผู้สื่อข่าวรายงานจากท าเนียบรัฐบาล ว่า ส าหรับบรรยากาศการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) 
ผ่านระบบวีดิโอคอนเฟอเร้นซ์นัดแรก โดยหลังจากที่ประชุมครม.มีการหารือและมีมติในวาระต่างๆเสร็จสิ้นแล้ว พล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ขอมติครม.ว่าจะขอประกาศใช้พระราชก าหนด (พ.ร.ก.)ฉุกเฉิน 
พ.ศ.2548   

โดยนายกฯระบุว่า “เนื่องจากสถานการณ์ในประเทศจ าเป็นต้องใช้ เพ่ือให้ท างานของหน่วยงานราชการและ
รัฐบาลง่ายขึ้น และเพ่ือให้ผมมีอ านาจสั่งการ” จากนั้นนายกฯ ได้ให้นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี อธิบายถึง
รายละเอียดของพ.ร.ก.ฉุกเฉินว่าเป็นอย่างไรให้ครม.รับทราบ 
โดยนายวิษณุ กล่าวว่า  เราไม่ได้ปิดประเทศ ไม่ได้ปิดเมือง และการตั้งศอฉ.ให้ปลัดแต่ละกระทรวงเข้ามาร่วมท าหน้า 
เช่น ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ดูแลในเรื่องระบบสาธารณสุข และในส่วนของผู้ป่วยโควิด-19 ปลัดกระทรวงพาณิชย์ 
ดูในเรื่องการค้า การกักตุนสินค้า เป็นต้น 
ทั้งนี้ นายกฯ ยังกล่าวในที่ประชุมครม.อีกว่า การประกาศพ.ร.ก.ฉุกเฉินไม่ได้ห้ามเดินทางไปต่างจังหวัด แค่ขอความ
ร่วมมือประชาชน ตอนนี้แค่เริ่มต้น เพ่ือให้นายกฯเข้ามามีอ านาจเต็มในการที่จะออกประกาศต่างๆ หากสถานการณ์ไม่
ปกติกว่านี้ 

จากนั้น นายกฯถามความเห็นครม.ว่าเห็นด้วยหรือไม่ ซึ่งไม่มีรัฐมนตรีไม่เห็นด้วย ทุกคนเห็นด้วยทั้งหมด  ซึ่งพอ
มาถึงในช่วงดังกล่าวนายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.สาธารณสุข ได้เสนอในที่ประชุมว่าให้ประกาศใช้พ.ร.ก. ฉุกเฉินเป็น
ระยะเวลา 1 เดือนก่อน จากนั้นค่อยดูสถานการณ์และประเมินสถานการณ์เป็นรายวัน ซึ่งก็ไม่ได้มีรัฐมนตรีคนไหนไม่
เห็นด้วย 

ทั้งนี้ การตั้งศอฉ.จะให้นายวิษณุ ไปดูในรายละเอียด โดยหลังจากนี้อาจจะมีการประกาศฉบับที่ 2,3,4,5 ตามมา  
โดยเบื้องต้นจะดูสถานการณ์เป็นหลักและประชุมศอฉ.ทุกวัน. 
 อ้างอิง  : https://www.dailynews.co.th/politics/764751 

https://www.dailynews.co.th/politics/764751
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เผยแพร่:  24 มี.ค. 2563 20:18   โดย: ผู้จัดการออนไลน์  

 “ค านูณ” แนะใช้อีก 2 พ.ร.ก.ระดมเงิน 
แก้วิกฤติโควิด-19 ใหไ้ด้ระดับ 1 ล้านล้าน 

วันนี้ (24 มี.ค.) นายค านูณ สิทธิสมาน สมาชิกวุฒิสภา โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว ว่า  นอกเหนือจากการประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินตาม พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ที่จะมีผลในวันที่ 26 มีนาคม 2563 
นี้แล้ว ขออนุญาตเสนอความเห็นว่า รัฐบาลควรพิจารณาความจ าเป็นในการตรา พ.ร.ก.อีก 1 หรือ 2 ฉบับสุดแท้แต่จะ
พิจารณา เพ่ือระดมเงินมาเป็นทุนส าหรับการแก้ปัญหาวิกฤตโรคติดต่อโควิด -19 ให้ได้ในระดับ 1 ล้านล้านบาท
โดยประมาณ 1. พ.ร.ก.โอนงบประมาณ  2. พ.ร.ก.ให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ เพราะมีเหตุความจ าเป็นเร่งด่วน
อันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการนี้ของรัฐที่จะต้องใช้เงินอีกมากมายนอกเหนือจากงบประมาณที่ได้รับ
จาก พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ล่าช้ามานาน และเพ่ิงมีผลบังคับใช้ได้ไม่นาน เราคง
จะเห็นการขอบริจาคจากประชาชนของโรงพยาบาลต่างๆ เต็มไปหมดในช่วงนี้ ไม่นับการขอบริจาคของภาคเอกชนต่างๆ 
อีกมาก เพ่ือจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์นานาชนิดเพ่ือรับมือกับการป้องกันรักษาพี่น้องประชาชนจากโรคติดต่อโควิด 
นอกจากนั้น รัฐยังต้องใช้เงินอีกไม่น้อยในการเยียวยาพ่ีน้องประชาชนที่ขาดรายได้จากมาตรการป้องกันโรคติดต่อโควิด-
19 โดยเฉพาะพ่ีน้องประชาชนผู้มีรายได้น้อย รวมทั้งผู้ประกอบกิจการขนาดเล็กและขนาดกลาง 
  ในขณะที่งบประมาณรายจ่ายที่แต่ละกระทรวงทบวงกรมได้รับตาม  พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ไม่สอดคล้องโดยสิ้นเชิงกับสถานการณ์ของประเทศในปัจจุบัน เพราะมีกระบวนการจัดท ามา
ตั้งแต่ช่วงกลางปี 2562 หลายรายการไม่จ าเป็น และไม่อาจจะใช้ได้ตามแผนงานเดิม ไม่ว่าจะเป็นงบลงทุนหลายรายการ
ที่สามารถพิจารณาขยับเลื่อนออกไปได้จนกว่าสถานการณ์วิกฤตจะคลี่คลาย  หรืองบประมาณประเภทอบรม สัมมนา 
เดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศ แม้แต่เบี้ยประชุมกรรมการหรือกรรมาธิการ ฯลฯ ที่เอาเข้าจริงๆ ก็จะต้องว่างเว้น
การประชุมไปสองสามเดือนเป็นอย่างต่ าอยู่แล้วไม่มีการใช้เงินใดจ าเป็นมากไปกว่าการป้องกันและเยียวยาพ่ีน้อง
ประชาชนจากวิกฤตโรคติดต่อที่ร้ายแรงในระดับ 100 ปีมีสักครั้งอย่างนี้อีกแล้ว สมควรออกกฎหมายโอนงบประมาณได้ 
หากตัดเฉลี่ยออกมาจากทุกกระทรวงทบวงกรม 10% จะได้เงิน 3.3 แสนล้านบาท 20% จะได้ 6.6 แสนล้านบาท และ
ถ้าถึง 30% จะได้เกือบ 1 ล้านล้านบาท การออกกฎหมายโอนงบประมาณเป็นเรื่องที่สามารถท าได้ เท่าที่จ าได้รัฐบาล  
คสช.เองก็เคยท ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง ในปีงบประมาณ 2560 และ 2561 ในสภาพการณ์ที่ไม่ได้มีวิกฤตและเหต
จ าเป็นเร่งด่วนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได้เท่าวันนี้เสียด้วยซ้ า จริงอยู ่โดยปกติกฎหมายโอนงบประมาณเป็นกฎหมายส าคัญ
ที่ต้องตีความอย่างเคร่งครัดรัฐธรรมนูญทุกฉบับก าหนดให้ท าในรูป  ‘พระราชบัญญัติ’ รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน 2560 
บัญญัติอยู่ในมาตรา 140 และ 141 แต่นี่ไม่ใช่สถานการณ์ปกติ ตรงกันข้ามกลับเป็นสถานการณ์ไม่ปกติอย่างยิ่ง ในชั่ว
ชีวิตเราไม่มีสถานการณ์ใดไม่ปกติไปกว่านี้อีกแล้ว 
  สถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นวันนี้เข้าเงื่อนไขในการตรากฎหมายโอนงบประมาณดังกล่าวในรูป ‘พระราชก าหนด’ ตาม
รัฐธรรมนูญทุกฉบับที่เคยมีมาทุกประการ โดยรัฐธรรมนูญ 2560 บัญญัติไว้ที่มาตรา 172 วรรคหนึ่งและวรรคสอง 
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“มาตรา 172 ในกรณีเพ่ือประโยชน์ในอันที่จะรักษาความปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคง
ในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ พระมหากษัตริย์ จะทรงตราพระราชก าหนดให้ใช้บังคับ
ดังเช่นพระราชบัญญัติก็ได้ การตราพระราชก าหนดตามวรรคหนึ่ง ให้กระท าได้เฉพาะเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นว่าเป็นกรณี
ฉุกเฉิน ที่มีความจ าเป็นรีบด่วนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได้...” อาจจะมีผู้เห็นต่างว่าการโอนงบประมาณต้องท าเป็น
พระราชบัญญัติเท่านั้น โดยอ้างว่าหากท าเป็นพระราชก าหนดอาจขัดรัฐธรรมนูญและกฎหมายวิธีการงบประมาณ 3 
ประเด็น 
1. ขัดรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 140 และ 141 
2. จัด พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาตรา 35(1) 
3. สมควรเปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญเพ่ือให้ฝ่ายนิติบัญญัติมีส่วนร่วมในการพิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าวในฐานะ
ร่างพระราชบัญญัติ โดยอาจจะพิจารณาเร่งด่วนโดยใช้รูปแบบกรรมาธิการเต็มสภาได้ขออนุญาตเห็นต่างด้วยความ
เคารพด้วยเหตุผลสั้นๆ ดังนี้ 
1. กฎหมายใดที่ในสถานการณ์ปกติตราเป็นพระราชบัญญัติ หากเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินที่เข้าเงื่อนไขตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา 172 ย่อมตราเป็นพระราชก าหนดได้ รัฐธรรมนูญมาตราดังกล่าวไม่ได้ยกเว้นไว้ว่าจะท าไม่ได้ในกรณีที่เป็น
กฎหมายเกี่ยวกับการโอบงบประมาณตามมาตรา 140 และ 141 หรือกฎหมายลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือหลาย
ลักษณะ ในการเขียนรัฐธรรมนูญทุกฉบับย่อมไม่มีใครคาดการณ์ได้ล่วงหน้าว่าสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน
อันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได้จะเป็นเช่นใด จึงเขียนเงื่อนไขไว้ในมาตราที่เกี่ยวกับพระราชก าหนดเท่านั้นและให้การใช้
วิจารณญาณตัดสินใจเป็นสิทธิของฝ่ายบริหาร โดยฝ่ายนิติบัญญัติจะเป็นผู้อนุมัติในภายหลัง หรือจะมีฝ่ายนิติบัญญัติขอ
ยื่นตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ (เฉพาะมาตรา172 วรรคหนึ่ง) ไปยังศาลรัฐธรรมนูญก่อนการลงมติก็สามารถท าได้ 
2. รัฐธรรมนูญมีศักดิ์ของกฎหมายสูงกว่า พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ 
3. ผมเองเคยสนับสนุนให้เปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญก็จริง แต่นั่นเป็นช่วงเวลาก่อนที่สถานการณ์โรคติดต่อโควิด-19 
จะเข้าสู่ระดับวิกฤตระดับคอขาดบาดตายเช่นปัจจุบัน การเปิดเวทีให้สมาชิกทั้ง  2 สภา คณะรัฐมนตรี และเจ้าหน้าที่
ผู้เกี่ยวข้อง มารวมตัวกันประมาณ 1,000 คน ไม่เหมาะสมด้วยประการทั้งปวง ขัดกับมาตรการที่รัฐก าลังรณรงค์ให้
ประชาชนปฏิบัติโดยสิ้นเชิง 
หากไม่เลือกตรา พ.ร.ก.โอนงบประมาณ หรือหาก พ.ร.ก.โอนงบประมาณแล้วพิจารณาว่ายังได้เงินไม่พอ ก็จะมาถึง 
พ.ร.ก.อีกฉบับที่ขอเสนอให้พิจารณา กล่าวคือ พ.ร.ก.ให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ ขอพูดสั้น ๆ  แต่เพียงว่า
นอกจากจะเข้าเงื่อนไขตามรัฐธรรมนูญมาตรา 172 แล้ว กรณีนี้ยังเข้าเงื่อนไข พ.ร.บ.การบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 
2548 ทั้งนี้ ล่าสุด พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลัง พ.ศ. 2561 มาตรา 53 ที่บัญญัติไว้เฉพาะส าหรับการให้อ านาจ
กระทรวงการคลังกู้เงินและใช้เงินนั้นไปเพื่อภารกิจพิเศษนอก พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปีฯชัดเจนมาก หากอ่าน
ดูดีๆ จะพบว่าการออกกฎหมายให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินแทบจะไม่สามารถท าในรูปพระราชบัญญัติได้เลย  แม้
จะไม่ได้เขียนไว้ตรงๆ ก็ตาม หากถามตน โดยส่วนตัวแล้วขอให้พิจารณาตรา พ.ร.ก.ฉบับที่ 1 เป็นอันดับแรก เพราะการ
ใช้เงินที่ประเทศมีอยู่ให้ถูกช่องตรงทางเข้ากับสถานการณ์ให้เต็มที่เสียก่อนย่อมดีกว่ากู้ทันทีเลย ! 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000029879+ 

https://mgronline.com/politics/detail/9630000029879
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       1 ปี เลือกตั้ง'62 กับ 10 เรื่องน่าสงสัย ที่ กกต. ไม่เคยตอบ 
เมื่อ 24 มี.ค. 2563 โดย iLaw  
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การจัดการเลือกตั้ง ส.ส. เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 ผ่านไป 1 ปีเต็มแล้ว ท่ามกลางบรรยากาศทางการเมืองที่

ไม่ปกติ นับตั้งแต่วันจัดการเลือกตั้งเป็นต้นมาคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ซึ่งมาจากการเลือกโดย กระบวนการ
ของคสช. ทั้ง 7 คน แทบไม่ท างานสื่อสารกับสาธารณะ ไม่พยายามตอบค าถามที่เกิดขึ้น และไม่เคยชี้แจงให้ประชาชน
หายสงสัยในปรากฏการณ์แปลกประหลาดที่เกิดขึ้นระหว่างการเลือกตั้งและการรายงานผลคะแนน ปล่อยไว้ให้เป็น
ปรากฏการณ์ที่ขาดค าอธิบาย 
   อิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต. แถลงข่าวด้วยตัวเองหนึ่งครั้ง ในช่วงเวลาประมาณ 21.30 น. ของคืนวันที่ 
24 มีนาคม 2562 กล่าวแค่ตัวเลขสถิติและไม่ตอบค าถามใดๆ โดยเลี่ยงการชี้แจงด้วยการบอกว่า "ไม่มีเครื่องคิดเลข" 
หลังจากนั้น กกต. แถลงข่าวอีกสองครั้งโดยมอบหมายให้เลขาธิการ และรองเลขาธิการส านักงาน ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ระดับ
ปฏิบัติเป็นผู้ท าหน้าที่แถลงข่าว    แม้ว่า การเลือกตั้งที่ผ่านไปจะเต็มไปด้วยริ้วรอยที่ท าให้ประชาชนขาดความเชื่อมั่น 
แต่เราก็ยังไม่เคยเห็นกรรมการ กกต. ทั้ง 7 คน ที่มีอ านาจตัดสินใจในระดับนโยบายออกมาสื่อสารอะไรกับประชาชนอีก
เลย เสมือนหนึ่งว่า ความไว้เนื้อเชื่อใจจากประชาชนไม่ใช่ปัจจัยหลักในการวัดผลการท างานของพวกเขา 
   ครบรอบหนึ่งปี ของการเลือกตั้ง '62 ไอลอว์รวบรวม 10 เรื่อง ที่เกิดขึ้นระหว่างการจัดการเลือกตั้ง การนับ
คะแนน การรายงานผล และประกาศผล ที่สร้างความสงสัยค้างคาใจให้กับประชาชน ซึ่งผ่านมาหนึ่งปีเต็มแล้ว กกต. ก็
ยังไม่ตอบค าถามหรือไม่ได้พยายามจะชี้แจงให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นขึ้นมาได้ 
1. ท าไมประธาน กกต. บอกยอดผู้มาใช้สิทธิผิด?  
  
  
  
 
  
  
 
 
 

https://ilaw.or.th/user/12
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  ช่วงเวลาประมาณ 21.30 น. ของคืนวันที่ 24 มีนาคม 2562 ระหว่างที่การนับคะแนนและการรายงานผล
คะแนนยังไม่เสร็จสิ้น อิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต. แถลงข่าวด้วยตัวเองหนึ่งครั้ง โดยแถลงขอบคุณประชาชนผู้ที่
ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง และให้ข้อมูลว่า จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งคิดเป็น 65.96% ของผู้มีสิทธิทั้งหมด แต่ต่อมาวันที่ 
28 มีนาคม 2562 ให้รองเลขาธิการ กกต. เป็นผู้แถลงผลคะแนนเลือกตั้งแบบแบ่งเขต 100% ซึ่งในเอกสารระบุว่า 
จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งที่แท้จริง คือ 74.69% ของผู้มีสิทธิทั้งหมด  
   จ านวนผู้มาใช้สิทธิที่แถลงไม่ตรงกันสองครั้ง ต่างกันอยู่ถึง 8.73% ซึ่งเมื่อคิดจากจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
51,239,638 คน อัตราส่วนที่ต่างกันนี้คิดเป็นจ านวนผู้มาใช้สิทธิที่ต่างกันถึง 4,473,220 คน มากเพียงพอที่จะเปลี่ยนผล
การเลือกตั้งได้ มากกว่าจ านวนคะแนนครึ่งหนึ่งที่พรรคพลังประชารัฐได้ และมากกว่าคะแนนของพรรคประชาธิปัตย์จาก
ทุกเขตท้ังประเทศ 
   ในการแถลงข่าววันที่ 28 มีนาคม 2562 กฤช เอ้ือวงศ์ รองเลขาธิการ กกต. กล่าวว่า ตัวเลขที่แถลงในวันนี้
สูงขึ้นกว่าที่ประธาน กกต. แถลงเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 เพราะ "วันนั้นเราคิดตัวเลขที่ 93% วันนี้คิดที่ 100% นะ
ครับ" ซึ่งเป็นค าชี้แจงที่ค านวนแล้วยังไม่ถูกต้องในทางคณิตศาสตร์  
   หากค านวนด้วยตัวเลขตามค าพูดที่กฤชชี้แจงทุกประการ จะเป็นดังนี้ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีจ านวน 51,239,638 
คน และมีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งทั้งหมดในการเลือกตั้งครั้งนี้จ านวน 38,268,375 คน หากวันที่ 24 มีนาคม 2562 ประธาน 
กกต. แถลงจากตัวเลข 93.00% ของผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งทั้งหมด เท่ากับคิดจากจ านวนผู้มาใช้สิทธิ 35,589,588 คน ซึ่ง
คิดเป็น 69.46% ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด ตัวเลข 65.96% ตามท่ีประธาน กกต. กล่าวยังคลาดเคลื่อนจากค าอธิบาย
นี้อยู่อีก 3.5% 
   หากค านวนโดยละเอียดขึ้น และพิจารณาข้อเท็จจริงอ่ืนประกอบด้วย จะต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงที่ว่า 
ระเบียบของ กกต. ก าหนดให้ กกต. สามารถประกาศผลคะแนนไม่เกิน 95% ก็ได้ จนถึงช่วงสายของวันที่ 25 มีนาคม 
กกต. หยุดการรายงานผลต่อสาธารณะที่ 93.87% ของบัตรดีทั้งหมด 35,532,645 ใบ ซึ่งคิดเป็น คะแนนที่นับจากบัตร
ดี 33,354,459 ใบ หากประธาน กกต. จะนับยอดรวมผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งจากการบัตรดี 33,354,459 ใบ ก็คิดเป็นผู้มา
ใช้สิทธิเลือกตั้ง 65.09% ไม่ใช่ 65.96% ตามท่ีประธาน กกต. กล่าวไปยังคลาดเคลื่อนจากค าอธิบายนี้อยู่อีก 0.85%  
   ผลคะแนนการเลือกตั้งเป็นตัวเลขที่ใช้ก าหนดว่า พรรคการเมืองใดจะได้เข้าสู่อ านาจทางการเมืองและจัดตั้ง
รัฐบาลได้ ภายใต้ระบบการเลือกตั้งนี้ตัวเลขยอดผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งทั้งประเทศเป็นตัวเลขส าคัญที่ใช้ในการค านวนที่นั่ง 
ส.ส. ระบบบัญชีรายชื่อด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเลือกตั้งที่ผลลัพธ์ออกมาค่อนข้างสูสีอย่างในปี 2562 ตัวเลขที่
ต่างกันแม้เพียงเล็กน้อยอาจส่งผลต่อการเมืองของประเทศในระยะยาวได้ กกต. ซึ่งท าหน้าที่รับผิดชอบในการนับคะแนน
และรายงานผลคะแนนต้องใส่ใจรายละเอียตัวเลขทุกตัวไม่ให้เกิดความผิดพลาด และรายงานผลให้เที่ยงตรงแม่นย า
สม่ าเสมอ การที่ประธาน กกต. รายงานยอดรวมผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งผิดพลาดถึง 8.73% เป็นเรื่องที่ไม่อาจยอมรับได้ เว้น
แต่มีค าขอโทษออกมาภายหลัง พร้อมกับแก้ไขความผิดพลาดด้วยข้อมูลชุดใหม่ที่ถูกต้อง และค าอธิบายที่ชัดเจนถึง
เหตุผลของความผิดพลาด 
   แต่เมื่อการเลือกตั้งผ่านมาหนึ่งปีเต็มแล้ว ประธาน กกต. ผู้ที่เคยแถลงตัวเลขผิดไปก็ยังไม่เคยปรากฏตัวและ
ชี้แจงสิ่งใดๆ ต่อสาธารณะอีกเลย ส่วนค าชี้แจงลอยๆ สั้นๆ ของรองเลขาธิการ กกต. ก็ยังไม่ใช่ค าตอบที่ถูกต้อง 
  

https://www.youtube.com/watch?v=cyQF7taGZRE
https://www.youtube.com/watch?v=BkukdsAAhTQ%20https://www.youtube.com/watch?v=TJXjpc6Jd2I
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2. ท าไมระบบรายงานคะแนนล่ม? ถูกแฮกจริงไหม?  
   
 
 
   
 
 
 
 
 
 
  คืนวันที่ 24 มีนาคม 2562 การรายงานผลคะแนนเลือกตั้งช้าผิดปกติ และผลคะแนนที่ กกต. ส่งให้กับ
สื่อมวลชนก็ขาดหายเป็นช่วงๆ ท าให้ผู้ที่ติดตามการรายงานผลการเลือกตั้งต้องรอนานจนผิดปกติและก่อให้เกิดความ
สงสัยถึงระบบการรายงานผลของ กกต.  
  วันที่ 25 มีนาคม 2562 ในการแถลงข่าวของ กกต. ณัฏฐ์ เล่าสีห์สวกุล รองเลขาธิการกกต. กล่าวเพียงว่า 
“ก่อนที่จะเริ่มปล่อย Rapid อย่างเป็นทางการ เราถูกโจมตีมาสามครั้ง ล่มไปสองครั้ง แล้วก็ครั้งสุดท้ายต้องมาขอร้อง
ตรงๆ ว่า พ่ีน้องประชาชนอยากทราบผล เมื่อคืนนี้ก็โดนเหมือนกัน คนเราเก่งจริงๆ อะไรก็ตามชอบแสดงความสามารถ
แล้วชนะคนอื่นได้ก็จะรู้สึกว่ามีความสุขนะครับ” ซึ่งก่อให้เกิดความเข้าใจว่า มีแฮกเกอร์ที่พยายามโจมตีระบบของ กกต. 
เป็นอุปสรรคให้การรายงานผลคะแนนล่าช้าหรือเกิดปัญหาตามมา  
   อย่างไรก็ดี ในวันเดียวกันชานนท์ เงินทองดี Senior IT Manager ของสถานี Voice TV เปิดเผยผ่านเฟซบุ๊ก
ส่วนตัว ถึงระบบวิธีท างานในการส่งคะแนนจาก กกต. มายังสื่อมวลชน และแสดงให้เห็นถึงความผิดพลาด หรือความไม่
เตรียมพร้อมปิดช่องโหว่ของทีมงาน กกต. เอง ซึ่งชานนท์ เปิดประเด็นว่า การแฮกอาจจะไม่มีอยู่จริง โดยใช้ค ากล่าวว่า 
"กกต.บอกว่า ถูกแฮกหลายครั้ง อย่ามา dy/dx ครับท่าน"  
   วันต่อมา พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล หรือ "บิ๊กโจ๊ก" ในฐานะรองผู้อ านวยการศูนย์ปราบปรามทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ ให้ข่าวว่า ได้รับการประสานจาก กกต. ให้ตรวจสอบเรื่องระบบรายงานผลคะแนนการเลือกตั้ง เนื่องจาก 
ทาง กกต. ตรวจพบระหว่างระบบ Rapid Report ที่รายงานผลคะแนนการเลือกตั้งเริ่มท างาน ล่มถึง 3 ครั้ง ซึ่งเป็นผล
มาจากการเข้าโจมตีระบบของแฮกเกอร์ และตรวจสอบเบื้องต้น ยืนยันพบมีการแฮกระบบจริง โดยมีต้นทางจากทั้งใน
และต่างประเทศ ซึ่งเป็นกลุ่มเดิมๆ แต่ยังไม่ขอเปิดเผยว่า เกี่ยวข้องกับกลุ่มการเมืองใดหรือไม่  
   อีกหนึ่งวันต่อมา ส านักงาน กกต. ออกค าชี้แจงต่อสื่อมวลชน ถึงปัญหาความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในระหว่างการ
รายงานผล โดยระบุว่า ระบบต่างๆ ที่ได้รับความสนใจอาจจะถูกโจมตีจากผู้ไม่หวังดีได้ตลอดเวลา ซึ่งแน่นอนว่าในการ
เลือกตั้งครั้งนี้ ระบบการรายงานผลฯ ก็ถูกโจมตีด้วยเช่นกัน แต่ไม่สามารถแฮกเข้าระบบได้ เนื่องจากผู้พัฒนาระบบได้มี

https://youtube.com/watch?v=WcUIrgh6C2o
https://www.thereporter.asia/th/03/2019/ect-hacking/
https://www.innnews.co.th/crime/news_357899/
https://www.ect.go.th/ect_th/news_page.php?nid=5299&filename=
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การเตรียมการเพื่อรองรับเหตุการณ์ในลักษณะนี้ไว้อยู่แล้ว ส่งผลให้ในวันที่ 24 มีนาคม 2562 ระบบการรายงานผลฯ จึง
สามารถท างานได้ตามปกติ โดยระบบไม่มีการล่มแต่อย่างใด 

 เห็นได้ว่า กกต. ให้ข้อมูลกลับไปกลับมาในเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลา ขณะที่ ณัฏฐ์ กล่าวท านองว่า แฮกเกอร์ท าให้
ระบบล่มจน "สุดท้ายต้องมาขอร้องตรงๆ" และพล.ต.ท.สุรเชษฐ์ ก็กล่าวว่า ระบบล่มเพราะถูกแฮกเกอร์โจมตี แต่ค า
ชี้แจงจากส านักงาน กกต. ภายหลังกลับบอกว่า ระบบไม่มีการล่ม ส่วนข้อมูลจากสื่ อคนท างาน IT ในสื่อที่รอรับข้อมูล
กลับไม่เชื่อว่า มีการแฮกเกิดขึ้น แต่เชื่อว่า เป็นความไม่มีประสิทธิภาพของ กกต. เอง 
   หลังผ่านมา 1 ปีเต็ม ก็ยังไม่มีความชัดเจนว่า พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หาตัวผู้ต้องสงสัยว่า เป็นแฮกเกอร์ที่โจมตีระบบ
ของ กกต. ได้หรือไม่ และไม่มีความชัดเจนว่า สาเหตุที่คะแนนถูกรายงานอย่างขาดๆ หายๆ เป็นเพราะเหตุใด เป็น
เพราะระบบล่ม เป็นเพราะมีแฮกเกอร์ และเหตุใดส านักงาน กกต. จึงไม่ได้เตรียมความพร้อมอย่างดีพอเพ่ือป้องกัน
เหตุการณ์ดังกล่าว หรือไม่ได้มีแฮกเกอร์พยายามเจาะระบบจริง แต่สาเหตุที่ระบบล่มนเพราะความไม่มี ประสิทธิภาพ
ของ กกต. เอง 
 3. ท าไมบางเขตนับเร็ว มีคะแนนหลายพันตั้งแต่ชั่วโมงแรก? 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
  ในทางปฏิบัติ หลังปิดหีบเลือกตั้งในเวลา 17.00 น. กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งก็จะเริ่มนับคะแนน ซึ่งแต่ละ
หน่วยมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งประมาณ 500-600 คน และมีบัตรให้นับเฉลี่ยประมาณ 300-400 ใบ จ านวนนี้ไม่แน่นอนอาจ
แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับแต่ละพ้ืนที่ เมื่อกรรมการประจ าหน่วยนับคะแนนเสร็จ ก็จะต้องตรวจสอบความถูกต้องว่า 
คะแนนทั้งหมดที่นับได้ตรงกับจ านวนผู้มาใช้สิทธิ และนับจ านวนบัตรเลือกตั้งที่เหลืออยู่ให้ตรงกับผลลบของจ านวนบัตร
ที่รับมากับจ านวนผู้มาใช้สิทธิ เมื่อสรุปคะแนนว่า ถูกต้องแล้วจึงรายงานผลทางแอพพลิเคชั่น Rapid Report แต่หาก
สรุปแล้วพบข้อผิดพลาดก็อาจจะต้องนับจ านวนบัตรเลือกตั้งซ้ า หรือนับคะแนนใหม่ในหน่วยเลือกตั้งนั้นๆ 
   ส าหรับการนับคะแนนในหน่วยเลือกตั้งส่วนใหญ่ก็จะใช้เวลานานกว่าหนึ่งชั่วโมง เสร็จสิ้นในเวลาประมาณ 
18.30-19.30 น. และใช้เวลาอีกสักช่วงหนึ่งเพ่ือรวมคะแนน ตรวจสอบความถูกต้อง และรายงานผลเข้าสู่ระบบ จึงเป็น
ปรากฏการณ์ปกติท่ีคาดหมายได้ว่า คะแนนส่วนใหญ่จะถูกรายงานเข้าสู่ระบบในช่วงเวลาประมาณ 19.30 - 20.30 น. 
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ข้อมูลที่สื่อมวลชนได้รับมาจากระบบของ กกต. พบว่า มีคะแนนที่เริ่มถูกรายงานเข้าสู่ระบบทันทีในเวลาไม่ถึงหนึ่งชั่วโมง
หลังปิดหีบเลือกตั้ง คือ ตั้งแต่เวลาประมาณ 17.30 - 18.00 น. รวมแล้ว 775,970 คะแนน หรือประมาณ 2.18% ของ
จ านวนบัตรดีทั้งหมด เป็นคะแนนของผู้สมัครอย่างน้อย 7,270 คน ซึ่งถือเป็นการรายงานคะแนนที่เร็วมาก และหลังจาก
นั้นคะแนนของทุกคนก็เว้นช่วงว่างไปไม่มีรายงานเข้ามาอีกเป็นเวลา 2-3 ชั่วโมง  
   ผู้สมัครที่มีคะแนนถูกรายงานเข้าสู่ระบบก่อนเวลาประมาณ 18.00 สูงสุดห้าอันดับแรกล้วนเป็นผู้สมัครที่ได้รับ
ชนะการเลือกตั้งในเขตนั้นทั้งสิ้น ได้แก่ อุทัยธานี เขต 1 เจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ จากพรรคภูมิใจไทย ก่อนเวลา 18.00 มี 
8,495 คะแนน, ศรีสะเกษ เขต 7 อาสพลธ์ สรรณ์ไตรภพ จากพรรคภูมิใจไทย ก่อนเวลา 18.00 มี 6,925 คะแนน, 
นครนายก เขต 1 วุฒิชัย กิตติธเนศวร จากพรรคเพ่ือไทย ก่อนเวลา 18.00. มี 6,861, ศรีสะเกษ เขต 8 ผ่องศรี แซ่จึง 
จากพรรคเพ่ือไทย ก่อนเวลา 18.00 มี 6,441 คะแนน, ร้อยเอ็ด เขต 5 นางสาว จิราพร สินธุไพร จากพรรคเพ่ือไทย 
ก่อนเวลา 18.00 มี 5,779 คะแนน 
   เพ่ือคลายความสงสัยถึงการรายงานผลคะแนนที่เร็วผิดปกติ และเว้นช่วงห่างไปนานผิดปกติหลังจากนั้น กกต. 
ควรอธิบายได้ว่า เกิดอะไรขึ้นในระหว่างการนับคะแนนและรายงานผลคะแนน คะแนนส่วนที่ถูกรายงานเร็วนั้นมาจาก
หน่วยเลือกตั้งใด ซึ่งมีปัจจัยใดบ้างที่ท าให้นับคะแนนเสร็จอย่างรวดเร็ว และสาเหตุที่การรายงานผลคะแนนขาดช่วงไป
หลังจากนั้นเป็นเพราะเหตุใด ซึ่งที่ผ่านมา กกต. ยังไม่เคยชี้แจงถึงประเด็นเหล่านี้เลย 
 ดูเพ่ิมเติมได้ที ่รายงาน "คะแนนที่ถูกจัดการ" ระหว่างการรายงานผลการเลือกตั้ง’62  
 4. ท าไมระหว่างนับ คะแนนของผู้สมัครบางคนถูกปรับลด? 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

กระบวนการรายงานผลของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ผ่านสื่อต่างๆ ก่อให้เกิดความสงสัยถึงการ
ท างานของ กกต. อย่างมาก นอกจากจะเกิดจากปรากฏการณ์ไร้ค าอธิบายที่การรายงานผลเป็นไปอย่างล่าช้า การ
รายงานคะแนนของผู้สมัครในเขตเดียวกันไม่พร้อมกัน รวมถึงผลแพ้ชนะที่เปลี่ยนแปลงจนถึงช่ วงดึกและช่วงเช้า อีก
ประเด็นหนึ่งที่ก่อให้เกิดความสงสัย คือ การปรับลดคะแนนของผู้สมัครอย่างน้อย 3,906 คน จากผู้สมัครทั้งหมด 
11,181 คน หรือประมาณ 34.9% ของผู้สมัครทั้งหมด 

 การปรับลดในบางกรณีมีค าอธิบายที่รับฟังได้ว่า เกิดจากความผิดพลาดตอนกรอกคะแนนของเจ้าหน้าที่ ระดับ
ปฏิบัติโดยไม่ได้ตั้งใจ หรือที่เรียกว่า Human Error ท าให้คะแนนของผู้สมัครบางคนสูงผิดปกติจึงต้องแก้ไขให้ถูกต้อง
ภายหลังโดยการปรับคะแนนให้ลดกลับมาที่ความเป็นจริง ตัวอย่างเช่น คะแนนของพรรคเพ่ือนไทยซึ่งผู้สมัครทุกคนถูก
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ตัดสิทธิไปก่อนแล้ว หรือกรณีที่คะแนนของผู้สมัครบางคนสูงผิดปกติจนมากกว่าจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตนั้น เช่น 
กรณีอุดรธานี เขต 3 ในเวลาประมาณ 21.30 น. ผู้สมัครจากพรรคเพ่ือไทย มีรายงานคะแนนขสูงถึง 302,305 คะแนน 
ต่อมาคะแนนก็ถูกปรับลดลงเหลือ 33,428 คะแนน หรือกรณีสุโขทัย เขต 2 ในเวลาประมาณ 21.00 น. ผู้สมัครจาก
พรรคพลังประชารัฐมีรายงานคะแนนสูงถึง 305,081 คะแนน ต่อมาคะแนนก็ถูกปรับลดลงเหลือ 38,060 คะแนน 
 แต่อีกหลายกรณีที่ "คะแนนหาย" ก็ยังไม่มีค าอธิบายและส่งผลต่อการแพ้ชนะในหลายเขตนั้นๆ ตัวอย่างเช่น  

 พัสวี ภัทรพุทธากร ผู้สมัครจากพรรคอนาคตใหม่ จ.กรุงเทพมหานคร เขต 2 เมื่อเวลาประมาณ 20.30 คะแนน
ของพัสวีถูกปรับลดลง 3,901 คะแนน ผลสุดท้ายพัสวีได้ 26,636 คะแนน เป็นอันดับสองแพ้ผู้สมัครจากพรรคพลัง
ประชารัฐไปเพียง 273 คะแนน ถือว่า เป็นเขตที่คะแนนสูสีมากที่สุดเขตหนึ่ง หนูแดง คุ้มกัน ผู้สมัครจากพรรคอนาคต
ใหม่ จ.นครราชสีมา เขต 8 เมื่อเวลาประมาณ 21.30 น. มีรายงานคะแนนของหนูแดงสูงถึง 35,189 คะแนน พลิกขึ้นน า
เป็นอันดับหนึ่ง สูสีกับผู้สมัครจากพรรคพลังประชารัฐที่ตามหลังเพียง 35 คะแนน จนกระทั่งเวลาประมาณ 01.00 น. 
คะแนนของหนูแดงถูกปรับลดลง 28,150 คะแนน เหลือ 7,039 คะแนน และสุดท้ายหนูแดงได้คะแนนรวมไป 8,556 
คะแนน  
   หรรษธร ก าปั่นทอง ผู้สมัครจากพรรคอนาคตใหม่ จ.ปราจีนบุรี เขต 2 เมื่อเวลาประมาณ 21.00 มีรายงาน
คะแนนพลิกขึ้นน าเป็นอันดับหนึ่งที่ 24,962 คะแนน แต่เมื่อเวลาประมาณ 21.30 คะแนนของหรรษธร ก็ถูกปรับลดลง 
10,264 คะแนน เหลือเพียง 14,698 คะแนน อยู่ล าดับที่สาม และสุดท้ายหรรษธรได้คะแนนรวมไป 16,575 คะแนน ได้
เป็นอันดับที่สาม ฯลฯ หากทาง กกต. จะอธิบายถึงสาเหตุที่คะแนนถูกปรับลดทุกกรณีแบบรวมๆ เพียงว่า เป็นเพราะ 
Human Error ก็น่าจะสวนทางกับข้อเท็จจริงที่พบว่า มีผู้สมัครถึง 34.9% ที่คะแนนถูกปรับลด และบางคนถูกปรับลด
มากกว่าหนึ่งครั้ง บางเขตเลือกตั้งมีผู้สมัครที่คะแนนติดลบจ านวนมากอย่างผิดสังเกต เรียกได้ว่า ติดลบเกือบทุกคน บาง
คนคะแนนติดลบในหลักหน่วย บางคนคะแนนติดลบในหลักสิบ หากเกิดความผิดพลาดโดยไม่ได้ตั้งใจในปริมาณที่สูง
ขนาดนี้ได้ ก็น่าจะแสดงให้เห็นถึงความไม่มีประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติ หรือความผิดพลาดในระดับนโยบาย 
ซึ่งกระทบต่อความน่าเชื่อถือของการรายงานผลการเลือกตั้งครั้งนี้อย่างแน่นอน 
   ซึ่งประเด็นคะแนนที่ถูกปรับลดนั้น ผู้สมัครจากหลายพรรคการเมืองทวงถามมาตลอดและยื่นค าร้องต่อ  กกต. 
หลายฉบับ แต่กลับไม่มีค าอธิบายที่ชัดเจน หรือไม่มีแม้แต่ความพยายามจะอธิบายจาก กกต. 
 ดูเพ่ิมเติมได้ที ่รายงาน "คะแนนที่ถูกจัดการ" ระหว่างการรายงานผลการเลือกตั้ง’62  
5. ท าไมคะแนน 100% ของบางคนน้อยกว่าคะแนน 94% 
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รัฐธรรมนูญ และพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561 (กฎหมายเลือกตั้งฯ) ไม่ได้มีบทบังคับว่า 
กกต. ต้องเปิดเผยผลการนับคะแนนเพียงแค่ 94% แต่ทาง กกต. ออกระเบียบของตัวเองขึ้นใหม่ คือ ระเบียบ
คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 โดยมีข้อ 169 ก าหนดว่า  
  “ข้อ 169 เมื่อส านักงานได้รับรายงานผลการเลือกตั้งตามข้อ 159 แล้ว ให้จัดให้มีการแสดงผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็น
ทางการต่อสาธารณะ โดยให้แสดงผลไม่เกินร้อยละเก้าสิบห้าของจ านวนหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด”  
   โดยระเบียบฉบับนี้ไม่ได้ก าหนดรายละเอียดว่า การเปิดเผยผลการเลือกตั้งเพียงบางส่วนนั้นจะคัดเลือกส่วนใดที่
เปิดเผยหรือไม่เปิดเผย และไม่ได้ก าหนดว่า คะแนนส่วนที่ยังไม่ประกาศจะเป็นส่วนของเขตเลือกตั้งใด หรือต้องประกาศ
ทุกเขตเลือกตั้งแต่ให้เก็บคะแนนบางหน่วยเลือกตั้งไว้ก่อน 
   "คะแนน 94%" ที่ กกต. ประกาศในช่วงสายของวันที่ 25 มีนาคมนั้น เป็นคะแนนที่นับจากบัตรดี 33,354,459 
คะแนน ส่วน “คะแนน 100%” ที่ประกาศในวันที่ 28 มีนาคม 2562 คิดจากคะแนนบัตรดี 35,532,645 คะแนน ดังนั้น 
คะแนน 94% ที่ กกต. ประกาศเปิดให้ประชาชนทราบในเช้าวันที่ 25 มีนาคม คิดเป็น 93.869902% ของบัตรดีทั้งหมด 
น้อยกว่าจ านวนขั้นต่ าที่ระเบียบของ กกต. ก าหนดไว้ คือ การประกาศผลที่ 95% พอดี คิดเป็น 1.13008% หรือเท่ากับ 
กกต. เก็บผลคะแนนที่นับเสร็จแล้วและควรจะประกาศได้เอาไว้ก่อน 401,553 คะแนน 
   เมื่อเปรียบเทียบคะแนน 94% และคะแนน 100% ของผู้สมัครรับเลือกตั้งรายคนแล้วพบปรากฏการณ์ที่
น่าสนใจ สรุปได้ว่า คะแนนของผู้สมัครทุกคนไม่ได้เพ่ิมขึ้นในอัตราส่วนประมาณ 5-6% เหมือนกันหมด แต่มีทั้งคนที่ได้
คะแนนเพิ่มขึ้นและลดลงมากน้อยต่างกันไป โดยไม่มีรูปแบบที่อธิบายได้ชัดเจนว่า เป็นไปตามปัจจัยใด  
   จากจ านวนผู้สมัครรับเลือกตั้งในระบบแบ่งเขตทั้งหมด 11,181 คน พบว่า ผู้สมัครอย่างน้อย 320 คน ซึ่งคิด
เป็นประมาณ 2.8% ของผู้สมัครรับเลือกตั้งทั้งหมด เมื่อเปรียบเทียบคะแนน 94% และคะแนน 100% พบว่า ได้คะแนนลดลง  
 ผู้สมัครที่คะแนนลดลงสูงที่สุดห้าอันดับแรก เป็น ดังนี้ 
อันดับที่ 1 สุรณัฐ แนบเนียม ผู้สมัครจากพรรคชาติไทยพัฒนา ศรีสะเกษ เขต 3 คะแนนลดลง 7,343 คะแนน 
อันดับที่ 2 พรเทพ เพชรรุ่งทอง ผู้สมัครจากพรรคอนาคตใหม่ เพชรบูรณ์ เขต 2 คะแนนลดลง 2,781 คะแนน 
อันดับที่ 3 โอฬาร สุตตะนาคา ผู้สมัครจากพรรคอนาคตใหม่ นครศรีธรรมราช เขต 4 คะแนนลดลง 2,032 คะแนน 
อันดับที่ 4 ธงชาติ วงศ์หาญ ผู้สมัครจากพรรคอนาคตใหม่ อุบลราชธานี เขต 5 คะแนนลดลง 1,239 คะแนน 
อันดับที่ 5 ประธาน คงเรืองราช ผู้สมัครจากพรรคอนาคตใหม่ นครศรีธรรมราช เขต 7 คะแนนลดลง 1,209 คะแนน 
   เมื่อพิจารณาผลต่างของคะแนน 94% กับคะแนน 100% ของห้าพรรคการเมืองที่ได้เก้าอ้ี ส.ส. สูงที่สุด ใน
ภาพรวมของพรรคจะพบว่า ไม่มีความผิดปกติมากนักในการเพ่ิมขึ้นของคะแนน เพราะคะแนนของห้าพรรคใหญ่ที่ได้ 
ส.ส. มากท่ีสุดได้คะแนนเพิ่มขึ้นไล่เลี่ยกันในอัตราส่วนประมาณ 6% 
  จากข้อมูลชุดนี้ช่วยให้เห็นได้ชัดเจนว่า กกต. ไม่ได้ใช้วิธีการนับคะแนนให้เสร็จเรียบร้อยทั้งหมดแล้วเลือก
ประกาศเพียง 94% ก่อน โดยรอประกาศส่วนที่เหลือในอีกสามวันถัดมาเท่านั้น แต่แสดงให้เห็นว่า ระหว่างช่วงเวลาสาม
วัน กกต. มีกระบวนการ “ทบทวน” และ “แก้ไข” คะแนนก่อนที่จะประกาศคะแนน 100% ต่อสาธารณะ โดยไม่มี
ค าอธิบายว่า มีการแก้ไขแก้มากน้อยเพียงใดและเป็นเพราะสาเหตุใด ใครเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการตรวจสอบ
และแก้ไขคะแนนบ้าง  
ดูเพ่ิมเติมได้ที ่รายงาน "คะแนนที่ถูกจัดการ" ระหว่างการรายงานผลการเลือกตั้ง’62  
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6. ท าไมคะแนนของหกจังหวัดภาคใต้ ถูกรายงานเช้าวันถัดไป? 
 
 
 
 
  
  
 
 

ในช่วงค่ าของวันที่ 24 มีนาคม 2562 ที่เป็นช่วงเวลาการนับคะแนนและรายงานผลคะแนน ปรากฏว่า คะแนน
จากหกจังหวัดภาคใต้ ได้แก่ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส พัทลุง ตรัง สตูล รวมแล้ว 19 เขตเลือกตั้ง ไม่ถูกรายงานเข้าระบบ
เลยจนกระท่ังเวลาประมาณ 9.30 น. ของเช้าวันที่ 25 มีนาคม 2562 โดยไม่ปรากฏว่า เป็นเพราะเหตุผลใด  
   ส าหรับประชาชนที่ติดตามผลทางโทรทัศน์ก็จะทราบการรายงานผลจ านวนที่นั่ง ส.ส. ในภาพรวม และทราบ
การรายงานผลของบางเขตเลือกตั้งตามแต่ที่สถานีโทรทัศน์จะเลือกขึ้นมารายงาน จึงไม่ได้สังเกตว่า คะแนนถูกรายงาน
ครบทุกเขตหรือไม่ ท่ามกลางความวุ่นวายอื่นๆ อีกหลายประเด็นที่เกิดขึ้นในวันเลือกตั้งทาง กกต. ก็จึงไม่เคยอธิบายใน
ประเด็นนี้ และค าถามนี้ยังไม่ถูกยกข้ึนมาเป็นประเด็นระดับประเทศมากนัก 
   คะแนนจากผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งในหกจังหวัด คิดรวมกันได้เป็น 1,887,412 คะแนน คิดเป็น 4.93% ของจ านวน
ผู้มาใช้สิทธิทั้งหมด ซึ่งมากพอที่จะเปลี่ยนแปลงผลการเลือกตั้งและการจัดตั้งรัฐบาลได้ 
   เมื่อคะแนนถูกรายงานเข้าสู่ระบบในเวลาประมาณ 9.30 น. ผลการเลือกตั้งในหกจังหวัดที่ได้ทราบกัน คือ 
พรรคประชาชาติ ได้ 6 ที่นั่ง พรรคพลังประชารัฐได้ 4 ที่นั่ง พรรคประชาธิปัตย์ได้ 4 ที่นั่ง และพรรคภูมิใจไทยได้ 5 ที่นั่ง 
โดยมีเรื่องน่าแปลกใจ ส าหรับพรรคประชาธิปัตย์ที่เคยเป็นเจ้าของพ้ืนที่เดิมกลับเสียที่นั่งให้พรรคภูมิใจไทยในจังหวัด
พัทลุง และสตูล ส่วนที่จังหวัดตรัง เขต 1 ซึ่งเป็นพ้ืนที่ของชวน หลีกภัย คะแนนที่รายงานเข้ามาช่วง 9.30 น. พบว่า 
นิพันธ์ ศิริธร จากพรรคพลังประชารัฐ เอาชนะ สุกิจ อัถโถปกรณ์ จากพรรคประชาธิปัตย์ ไปด้วยคะแนน 37,849 ต่อ 
36,297 เมื่อดูคะแนนรวมของห้าพรรคท่ีได้ที่นั่ง ส.ส. มากที่สุดในหกจังหวัดนี้พบว่า พรรคเพื่อไทย ได้คะแนนรวม 9,086 
คะแนน จากการส่งผู้สมัคร 6 เขต 
พรรคพลังประชารัฐได้คะแนนรวม 301,886 คะแนน 
พรรคอนาคตใหม่ได้คะแนนรวม 161,115 คะแนน 
พรรคประชาธิปัตย์ได้คะแนนรวม 372,263 คะแนน 
พรรคภูมิใจไทยได้คะแนนรวม 323,327 คะแนน 
และพรรคประชาชาติซึ่งได้รับความนิยมในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดน ได้คะแนนรวม 327,078 คะแนน 
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การที่คะแนนของหกจังหวัดภาคใต้ไม่ถูกรายงานเข้าสู่ระบบเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลให้การรายงานผลรวมของการ
เลือกตั้งโดยสื่อมวลชนตลอดคืนวันที่ 24 มีนาคม 2562 ไม่ตรงกับความเป็นจริง โดยเฉพาะ ผลรวมคะแนนของแต่ละ
พรรคที่น าไปค านวนเป็นที่นั่ง ส.ส. ระบบบัญชีรายชื่อ โดยที่ยังไม่มีค าอธิบายจาก กกต. ว่า เหตุใดคะแนนของหกจังหวัด
นี้จึงไม่ถูกรายงานในช่วงเวลาเดียวกับจังหวัดอ่ืน หรือไม่ถูกรายงานทันทีท่ีนับคะแนนเสร็จ 
ดูเพ่ิมเติมได้ที ่รายงาน "คะแนนที่ถูกจัดการ" ระหว่างการรายงานผลการเลือกตั้ง’62  
   
7. เลือกตั้งล่วงหน้า แจกบัตรผิดเขตไปเท่าไร? เสียหายเท่าไร? 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
  ในการจัดการเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขต วันที่ 17 มีนาคม 2562 ตามส านักงานเขต ที่ว่าการอ าเภอ และสถานที่
ต่างๆ ทั่วประเทศมีคนลงทะเบียนใช้สิทธิจ านวนมาก หลายแห่งประชาชนต้องต่อคิวเพ่ือใช้สิทธินาน 1-2 ชั่วโมง
ท่ามกลางอากาศที่ร้อน และการจราจรที่ติดขัด 
   สาเหตุหนึ่งของความวุ่นวายมาจากระบบการเลือกตั้งที่ก าหนดให้ผู้สมัครจากพรรคการเมืองเดียวกันในเขต
ต่างกันได้หมายเลขไม่ซ้ ากัน ท าให้บัตรเลือกตั้งของแต่ละเขตใช้ด้วยกันไม่ได้ ต้องพิมพ์ขึ้นเฉพาะส าหรับของแต่ละเขต 
และในแต่ละสถานที่ที่มีคนมาใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าก็จะมีประชาชนผู้มีสิทธิจากทั้ง 350 เขตทั่วประเทศมาลงคะแนน
ล่วงหน้า ท าให้เจ้าหน้าที่ กกต. มีภาระต้องวางระบบให้ไม่เกิดความสับสน และให้ประชาชนที่มาใช้สิทธิได้รับบัตร
เลือกตั้งตรงกับเขตของตัวเอง พร้อมกับซองจดหมายที่ใส่บัตรเลือกตั้งจ่าหน้าระบุรหัสตรงกับเขตของตัวเอง 
   ปรากฏว่า มีประชาชนหลายคนที่ได้รับบัตรเลือกตั้งไม่ตรงกับเขตเลือกตั้งของตัวเอง ท าให้ประชาชนหลายคน
กากบาทไปในบัตรเลือกตั้งผิดใบ 
   ผู้ไปใช้สิทธิหลายคนเล่าว่า เมื่อได้ยืนยันและโต้แย้งกับเจ้าหน้าที่ไปอย่างชัดเจนว่า แจกบัตรเลือกตั้งผิด บางคน
ก็ยอมเปลี่ยนบัตรให้ ในบางแห่งถึงกับเรียกบัตรเลือกตั้งที่กากบาทแล้วคืนเพ่ือแจกใบใหม่ที่ถูกต้องให้แทน แต่บางคนได้
ขอให้เจ้าหน้าที่เปลี่ยนบัตรเลือกตั้งแล้ว แต่ด้วยเหตุที่อากาศร้อน และมีคนต่อคิวจ านวนมาก เจ้าหน้าที่จึงไม่มีเวลาใส่ใจ
และยืนยันให้ใช้บัตรเลือกตั้งที่ไม่ถูกต้อง ในบางแห่งเจ้าหน้าที่ได้แสดงความรับผิดชอบโดยกล่าวขอโทษมาแล้ว ส่วน
คะแนนที่ออกเสียงไปแล้วนั้นไม่สามารถแก้ไขได้ 
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ผลที่เกิดขึ้นส าหรับบัตรเลือกตั้งที่ได้รับมาผิด หากกากบาทเลือกหมายเลขใดหมายเลขหนึ่งแล้ว และใส่ซองท่ีจ่าหน้าซอง
ถูกต้องเป็นเขตเลือกตั้งที่มีสิทธิจริงๆ ก็จะถูกส่งไปรษณีย์ไปเก็บไว้ยังเขตเลือกตั้งนั้นๆ จนกระทั่ง เย็นวันที่ 24 มีนาคม 
2562 ก็จะถูกเปิดออกมานับ หากเจ้าหน้าที่ที่นับคะแนนเห็นแล้วว่า เป็นบัตรเลือกตั้งของเขตอ่ืน ก็จะขานเป็นบัตรเสีย  
   หลังเกิดเหตุการณ์ความว่้นวายเรื่องนี้ ไอลอว์ทดลองเปิดพ้ืนที่ให้ผู้ที่ได้รับบัตรผิดเขตส่งข้อมูลเข้ามา และมีผู้ส่ง
ข้อมูลเข้ามาทั้งหมด 109 คน จากสถานที่ออกเสียงเลือกตั้งล่วงหน้า 80 แห่ง ซึ่งในจ านวนนี้ 56 คน กาบัตรผิดเขตไป
โดยไม่ได้ทักท้วง 21 คนได้ทักท้วงและเจ้าหน้าที่เปลี่ยนเป็นบัตรที่ถูกต้องให้ และอีก 20 คนทักท้วงแล้ว แต่เจ้าหน้าที่
ไม่ได้เปลี่ยนบัตรให้ถูกต้อง คิดเป็นประมาณร้อยละ 70 ของคนท่ีได้บัตรผิดเขต ที่ต้องกากบาทไปทั้งที่บัตรผิด และท าให้
เจตนาที่ออกเสียงไปไม่ถูกนับ 
   ไอลอว์เคยเรียกร้องให้ กกต. ตรวจสอบเหตุการณ์การแจกบัตรเลือกตั้งผิดเขตที่เกิดขึ้นเป็นการทั่วไป และ
ตรวจสอบปริมาณความเสียหายที่เกิดขึ้น พร้อมแสดงความรับผิดชอบในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยอย่างน้อยที่สุดในการ
นับคะแนนวันที่ 24 มีนาคม 2562 กกต. ต้องท าข้อมูลบันทึกเป็นสถิติไว้ว่า บัตรเลือกตั้งที่ส่งไปผิดเขตและถูกขานเป็น
บัตรเสียนั้นมีจ านวนเท่าใด และประชาชนที่ถูกส่งบัตรให้ผิดเขตได้แสดงเจตจ านงอย่างไร  
   แต่จนถึงวันนี้ กกต. ก็ยังไม่เคยชี้แจงข้อมูลอะไรต่อสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับการแจกบัตรเลือกตั้งผิดเขต 
ท าความเข้าใจเรื่องการแจกบัตรผิดเขต เพ่ิมได ้คลิกท่ี  
ดูข้อมูลจ านวนบัตรเลือกตั้งผิดเขต เท่าท่ีไอลอว์บันทึกได้ คลิกท่ี  
 8. บัตรเสียกว่าสองล้านใบ เสียเพราะอะไร? เสียเขตละเท่าไร? 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
กกต. รายงานว่า จากผลการนับคะแนนทั้งหมด มีบัตรเสียคิดเป็น 5.57% หรือ 2,130,327 ใบ ซึ่งเป็นอัตราส่วนที่
ใกล้เคียงกับผลการนับคะแนนในการเลือกตั้งปี 2554 
ประชาชนไม่มีโอกาสได้รับรู้ข้อมูลอะไรเลยเกี่ยวกับจ านวนบัตรเสียที่มากถึงกว่าสองล้านใบ ซึ่งหมายถึง มีคนมากกว่า
สองล้านคนที่เดินทางมาลงคะแนนแล้ว แต่คะแนนเสียงของพวกเขาไม่ถูกนับ 
 บัตรเสียส่วนหนึ่งอาจเกิดเพราะการแจกบัตรเลือกตั้งผิดเขต ในการจัดการเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขต หรือส่วนหนึ่งอาจ
เกิดจากความสับสนของผู้ใช้สิทธิที่การเลือกตั้งครั้งนี้ใช้บัตรเลือกตั้งใบเดียว ต่างจากการเลือกตั้ง 4 ครั้งก่อนหน้านี้ที่มี

https://www.ilaw.or.th/node/5228
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บัตรเลือกตั้งสองใบ หรืออาจจะเกิดจากปรากฏการณ์ที่มีผู้สมัครรับเลือกตั้งจ านวนมากในแต่ละเขต และแต่ละเขต
ผู้สมัครจากพรรคเดียวกันได้หมายเลขไม่ซ้ ากัน ซึ่งเป็นกติกาใหม่อีกประการหนึ่งในการเลือกตั้งครั้งนี้ 
 บัตรเสียบางกรณีอาจเกิดจากความผิดพลาดเล็กน้อยที่ผู้มาใช้สิทธิไม่เข้าใจกติกาการออกเสียง เช่น การกากบาทผิดช่อง 
ไม่ได้กาในช่องว่างแต่กาทับโลโก้ของพรรคการเมือง หรือการใช้เครื่องหมายถูก แทนเครื่องหมายกากบาท ซึ่งแท้จริงแล้ว
ผู้มาใช้สิทธิได้แสดงเจตนาแล้วว่า ต้องการลงคะแนนให้ใคร แต่เป็นเหตุผลทางเทคนิคที่ท าให้คะแนนเหล่านี้ไม่ถูกนับรวม
ด้วย กกต. จึงควรท าข้อมูลเหล่านี้ให้ชัดเจนว่า บัตรเสียที่เกิดจากความผิดพลาดนั้นเป็นเพราะเหตุใดบ้าง เพ่ือจะได้จัด
วางแผนการรณรงค์ให้ความรู้กับประชาชน เพ่ือป้องกันการผิดพลาดซ้ าอีกในครั้งหน้า  
 ถ้าหาก กกต. สามารถท าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบัตรเสียได้ชัดเจนและลงรายละเอีย เช่น หากพบว่า ในเขตใด หรือใน
หน่วยเลือกตั้งใด มีบัตรเสียที่เกิดจากพฤติกรรมคล้ายๆ กัน ก็อาจแสดงให้เห็นถึงความบกพร่องในการให้ความรู้กับ
ประชาชนในท้องที่นั้น หรืออาจน าไปสู่ข้อสงสัยเกี่ยวกับการทุจริตการเลือกตั้งก็ได้ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ กกต. สามารถศึกษา
จากบัตรเสียที่เก้บรักษาไว้ และวิเคราะห์เพื่อน าเสนอสู่สาธารณชนได้ แต่ กกต. ไม่เคยท าให้ความชัดเจนเหล่านี้เกิดข้ึน 
 9. สูตรค านวนปาร์ตี้ลิสต์ ถ้าคนอ่ืนผิด ท าไมไม่เคยพูด? 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
  หลัง กกต. เปิดเผยผลคะแนนการเลือกตั้ง 100% ไปเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 ส านักข่าวหรือนักวิชาการต่าง
ก็หยิบผลคะแนนไป "เข้าสูตร" เพ่ือคิดค านวนจ านวนที่นั่ง ส.ส. ในระบบบัญชีรายชื่อ หรือ ปาร์ตี้ลิสต์ของแต่ละพรรค
การเมือง ซึ่งค านวนแล้วได้ผลแตกต่างกันอยู่บ้าง ในระดับ 1-2 ที่นั่ง แต่ภาพรวมไม่ต่างกันมากนัก คือ มีพรรคการเมือง
ที่ได้ ส.ส. ประมาณ 15-16 พรรคการเมือง และพรรคการเมืองที่ได้ ส.ส. 1 ที่นั่งจะต้องได้คะแนนเสียงประมาณ 70,000 
คะแนนขึ้นไป ลองดูค าอธิบายวิธีการค านวนได้คลิกที่ 
  ถ้าหากค านวนตามสูตรเช่นนี้แล้ว ก็จะท าให้ 7 พรรคการเมืองที่ประกาศต่อต้านการสืบทอดอ านาจของ คสช. 
ได้ที่นั่ง ส.ส. รวมกัน 253 ทีน่ั่ง มากกว่าครึ่งหนึ่งของสภาผู้แทนราษฎร 
   แต่หลังการประกาศผลการนับคะแนนแล้ว ทาง กกต. ก็ยังไม่รีบร้อนเปิดเผยผลการค านวนที่นั่ง ส.ส. ในระบบ
บัญชีรายชื่ออย่างเป็นทางการ จนถึงวันที่ 2 เมษายน 2562 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต. ยังยอมรับว่า ยังไม่
มีความชัดเจนว่าจะใช้สูตรใดการค านวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ เนื่องจากกรรมการ กกต. ยังไม่มีมติในเรื่องนี้ ซึ่งการค านวณ 

https://ilaw.or.th/node/5240
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ส.ส.บัญชีรายชื่อ มีบัญญัติไว้อยู่แล้วในรัฐธรรมนูญและกฎหมายเลือกตั้ง แต่จะต้องไปดูต้นร่างและเจตนารมณ์ของ
กฎหมายด้วย เพ่ือรวบรวมและศึกษารายละเอียด ก่อนที่จะมีค าตอบให้กับสังคม  กกต. ยังยืดเวลาที่จะให้ค าตอบกับ
สังคมออกไปโดยการยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญช่วยตีความว่า สูตรค านวนที่เขียนไว้ในกฎหมายเลือกตั้ง ขัดต่อ
รัฐธรรมนูญหรือไม่ ท าให้สังคมยังคงต้องรอคอยต่อไปถึงจะทราบผลการเลือกตั้งอย่างแท้จริง  
   จนกระทั่ง 45 วันหลังการเลือกตั้ง กกต. จึงประกาศวิธีการค านวนที่นั่ง ส.ส. ระบบบัญชีรายชื่ออย่างเป็น
ทางการ โดยอ้างอิงเอกสารค าอธิบายของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ที่อธิบายวิธีการค านวนไว้อย่างซับซ้อน 
โดยวิธีการค านวนแบบใหม่ที่ กกต. เพ่ิงน ามาใช้เป็นครั้งแรกนี้ท าให้มีพรรคการเมืองที่ได้รับเลือกตั้งมากถึง 27 พรรค 
โดยพรรคท่ีได้คะแนนน้อยที่สุดและได้ ส.ส. 1 ที่นั่ง คือ พรรคไทรักธรรม ได้คะแนนรวมทั้งประเทศ คือ 33,748 คะแนน 
และท าให้ 7 พรรคการเมืองที่ประกาศต่อต้านการสืบทอดอ านาจของ คสช. ได้ที่นั่ง ส.ส. รวมกันลดลงเหลือ 247 ที่นั่ง 
น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของสภาผู้แทนราษฎร  
   ค าถามที่เกิดขึ้นจากปรากฏการณ์นี้ ก็คือ ท าไม กกต. ไม่ได้เตรียมตัวไว้ก่อนการเลือกตั้งว่า จะใช้สูตรการ
ค านวน ส.ส. บัญชีรายชื่ออย่างไร และชี้แจงให้ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ประชาชน รวมทั้งสื่ อมวลชน เข้าใจตรงกันเพ่ือจะได้
ช่วยกันคิดค านวนตามสูตรคณิตศาสตร์ที่ตรงกันตั้งแต่วันที่ทราบผลคะแนนการเลือกตั้งทันที การที่ กกต. ใช้เวลาไป
หลายวันหลังการเลือกตั้งเสร็จแล้วเพ่ือก าหนดสูตรค านวนที่จะใช้ก่อให้เกิดความไม่ไว้วางใจจากประชาชนอย่างมาก 
   ตั้งแต่ช่วงคืนวันที่ 24 มีนาคม 2562 ตลอดมาถึงช่วงสัปดาห์แรกหลังการเลือกตั้ง สื่อมวลชนทุกแขนง รวมทั้ง
นักวิชาการต่างก็เอาผลคะแนนเท่าที่ กกต. รายงานให้ทราบมาทดลองค านวนด้วยสูตรค านวนที่ทุกคนเข้าใจ ซึ่งได้ผล
ออกมาใกล้เคียงกัน และใช้เป็นแบบจ าลองในการจัดตั้งรัฐบาลมาตลอด แต่ทาง กกต . เองไม่เคยพยายามจะค านวน
ออกมาให้เห็น ประธาน กกต. เพียงแต่ตอบค าถามนักข่าวว่า "ไม่มีเครื่องคิดเลข" โดยไม่เคยชี้แจงเลยว่า สูตรค านวนท่้
สื่อมวลชนและนักวิชาการก าลังใช้อยู่ทั้งประเทศนั้น ถูกต้องแล้วหรือไม่? 
  
 10. คะแนนที่ลืมเอามารวม มีเท่าไร? เขตไหนบ้าง? 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 

https://ilaw.or.th/node/5248


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

35 

 

การใช้สูตรค านวนแบบใหม่ของ กกต. ท าให้เกิด "พรรคเล็ก" จ านวนถึง 12 พรรค และด้วยระบบเลือกตั้งแบบใหม่ที่ให้
ค านวนจ านวนที่นั่ง ส.ส. ปาร์ตี้ลิสต์จากคะแนนของ ส.ส. ระบบแบ่งเขต ท าให้เกิดความไม่แน่นอน เพราะคะแนนของ 
ส.ส. ระบบแบ่งเขต ยังอาจเปลี่ยนแปลงได้อีกหลังการเลือกตั้งเสร็จแล้ว เพราะยังมีการเลือกตั้งซ่อม กรณีท่ีพบการทุจริต
หรือกรณีที่ ส.ส. บางคนลาออก 
   หลังการเลือกตั้ง'62 มีการเลือกตั้งซ่อมครั้งแรก ที่จ.เชียงใหม่ เขต 8 เนื่องจากผู้ชนะเดิมจากพรรคเพ่ือไทยถูก 
กกต. แจก "ใบส้ม" จากการบริจาคเงินให้วัด 2,000 บาท และต่อมาก็มีการเลือกตั้งซ่อมที่จ.นครปฐม เขต 5 เนื่องจากผู้
ชนะเดิมจากพรรคอนาคตใหม่ลาออก และยังมีการเลือกตั้งซ่อมตามมาอีกทั้งที่ขอนแก่น และก าแพงเพชร โดยกฎหมาย
เลือกตั้งก าหนดว่า ถ้าคะแนนจาก ส.ส. ระบบแบ่งเขตเปลี่ยนแปลงภายในหนึ่งปีนับตั้งแต่วันเลือกตั้งให้น ามาค านวนหา
จ านวนที่นั่ง ส.ส. บัญชีรายชื่อใหม่ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงคะแนนในบางเขตนั้นย่อมกระทบถึงอัตราส่วนที่นั่งของทุกพรรค
การเมืองด้วย  
   พีระวิทย์ เรื่องลือดลภาค หัวหน้าพรรคไทรักธรรม ซึ่งได้คะแนนรวมทั้งประเทศ 33,748 คะแนน เป็นผู้ได้รับ
ผลกระทบมากที่สุด กลายเป็น ส.ส. ที่ต้อง "เข้าๆ ออกๆ" จากเก้าอ้ี หรือเรียกได้ว่า "ผลุบๆ โผล่ๆ" จากสภา เพราะเมื่อ
ครั้ง กกต. ประกาศรายชื่อ ส.ส. ที่ได้ท่ีนั่งในระบบบัญชีรายชื่อรอบแรก พีระวิทย์ก็ได้เดินเข้าสภาไปรายงานตัวพร้อมกับ 
ส.ส. คนอื่นๆ แล้ว แต่ต่อมาเม่ือวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 มีการเลือกตั้งซ่อมที่ จ.เชียงใหม่ เขต 8 ท าให้ กกต. ต้องเอา
ผลคะแนนที่ได้มาค านวนที่นั่ง ส.ส. ระบบบัญชีรายชื่อใหม่อีกรอบ และเป็นผลให้พีระวิทย์ หลุดจากเก้าอ้ี ส.ส. โดยเป็น
พรรคประชาธิปัตย์ได้เก้าอ้ีเพ่ิม 1 ที่นั่งแทน 
   หลังจากนั้น พีระวิทย์ เข้ายื่นหนังสือต่อ กกต. เพ่ือถามหาความจริงอยู่หลายครั้ง โดยระบุว่า ผลคะแนนรวม
ของพรรคประชาธิปัตย์ที่ กกต. รายงานเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 กับผลคะแนนที่ กกต. น ามาใช้ค านวนที่นั่งเมื่อวันที่ 
8 พฤษภาคม เพ่ิมขึ้นถึง 9,894 คะแนน และเรียกผลต่างของคะแนนนี้ว่า “คะแนนโขย่ง” เป็นผลให้เมื่อน ามารวมกับ
คะแนนรวมของการเลือกตั้งซ่อมจากเชียงใหม่แล้วพีระวิทย์ต้องพ้นจากการเป็น ส.ส. จึงต้องการค าตอบจาก กกต.  
   17 มิถุนายน 2562 หลังการเปิดสภาและลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีไปแล้ว พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ 
กกต. ได้มีหนังสือชี้แจงไปถึงหัวหน้าพรรคไทรักธรรม ถึงเหตุที่คะแนนของพรรคประชาธิปัตย์เพิ่มขึ้นว่า 
   "ส าหรับผลคะแนนเลือกตั้งส.ส.ในการเลือกตั้งทั่วไปที่ได้ประกาศผลเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 กกต. พบว่า 
กกต.ประจ าเขตเลือกตั้งบางแห่งไม่ได้น าผลคะแนนที่ออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง นอกเขต
เลือกตั้ง และนอกราชอาณาจักรมารวมผลคะแนนด้วย จึงได้สั่งการให้ส านักงาน กกต. ประจ าจังหวัดตรวจสอบความ
ถูกต้องของการนับคะแนนอีกครั้ง"  
   หลังการเลือกตั้งซ่อมที่จ.ขอนแก่น เป็นผลให้ต้องค านวนที่นั่ง ส.ส. ระบบบัญชีรายชื่อใหม่ วันที่ 29 มกราคม 
2563 พีระวิทย์ก็ได้โอกาสกลับเข้าสภาไปเป็น ส.ส. อีกครั้ง และเข้าร่วมกับฝ่ายรัฐบาล เจ้าตัวจึงไม่มีเหตุติดใจเรื่อง
วิธีการค านวนอีกต่อไป 
   แต่ค าชี้แจงที่ กกต. ส่งให้กับพีระวิทย์ ได้แสดงให้เห็นถึงสาระส าคัญที่ท าให้ทั้งสังคมตกตะลึง เพราะเท่ากับ 
กกต. ได้ยอมรับอย่างเป็นทางการว่า คะแนนที่ประกาศไปอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 นั้นไม่ถูกต้อง 
โดยยังมีคะแนนอีกจ านวนหนึ่งจากการเลือกตั้งล่วงหน้า และการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรที่ลืมเอามารวมด้วยในตอน
แรก ซึ่งหมายความว่า เมื่อคะแนนของพรรคประชาธิปัตย์บางส่วนไม่ถูกนับรวมตอนแรก ก็ต้องมีคะแนนของพรรคอ่ืนก็

https://www.matichon.co.th/politics/news_1537810
https://www.khaosod.co.th/politics/news_2627227
https://www.mcot.net/viewtna/5e3104bde3f8e40af14131de
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ที่ไม่ถูกนับรวมด้วยเช่นกัน ท าให้เกิดความสงสัยว่า คะแนนที่ไม่ถูกรวมในการประกาศผลเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 นั้น
แท้จริงแล้วคิดเป็นจ านวนเท่าใด 
   นอกจากจดหมายที่ พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ส่งให้กับพีระวิทย์ เพ่ืออธิบายคะแนนของพรรคประชาธิปัตย์แล้ว ยังไม่
ปรากฏค าอธิบายเพ่ิมเติมจาก กกต. เลยว่า มีความผิดพลาดในการรวมคะแนนเกิดขึ้นอีกอย่างไรบ้าง เป็ นคะแนนของ
พรรคการเมืองใดบ้าง และเป็นความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่จากเขตเลือกตั้งใด ซึ่งส่งผลอย่างไรหรือไม่ต่อการค านวน
จ านวนที่สั่ง ส.ส. ในภาพรวม 
  

อ้างอิง: https://ilaw.or.th/node/5582?fbclid=IwAR0TFDPvizoH7O2V_eNEFn0uLaPlClpzBlVkCfiBH-
iV4SYU12Rv0B1gcVA 
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https://ilaw.or.th/node/5582?fbclid=IwAR0TFDPvizoH7O2V_eNEFn0uLaPlClpzBlVkCfiBH-iV4SYU12Rv0B1gcVA
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ย้อนอดีตไม่เคยลืม ไทยเคยประกาศเคอร์ฟิว จากการรัฐประหาร สลายม็อบฝ่ายต้าน 
 24 มี.ค. ว่ารัฐบาลจะประกาศใช้ พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 หรือพ.ร.ก.ฉุกเฉิน
ฯ ก็เป็นจริง เมื่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ออกมาแถลงยืนยัน
การประกาศใช้ เพ่ือยกระดับในการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เริ่มใช้ 26 มี.ค.นี้ 
ส่วนการจะประกาศห้ามบุคคลออกนอกเคหสถาน หรือที่เรียกว่า "เคอร์ฟิว" ต้องติดตามจะมีการก าหนดระยะเวลาการ
ออกจากเคหสถานตามพ้ืนที่ที่ก าหนดเพ่ิมเติมหรือไม่ เบื้องต้นจะไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชน แต่เพ่ือให้เจ้าหน้าที่
สามารถท างานได้ง่ายขึ้น 

เมื่อย้อนไปในอดีต เคยมีการประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ซึ่งเป็นมาตรการกฎหมายขั้นเข้มข้น สืบเนื่องจากการ
ท ารัฐประหาร และชุมนุมทางการเมือง ในการประกาศห้ามไม่ให้ประชาชนออกจากเคหสถานตามพ้ืนที่ที่ก าหนด ตาม
ระยะเวลาที่ระบุไว้อย่างชัดเจน ซึ่งเป็นการประกาศภายหลังที่มีการประเมินแล้วว่าสถานการณ์จ าเป็นก าหนดขึ้นเพ่ือ
รักษาความสงบเรียบร้อย หรือให้ความสะดวกต่อการปราบปรามกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือเป็นการสะดวกในการแยกแยะกลุ่ม
ผู้ชุนุม หรือกลุ่มผู้ก่อการร้าย เป็นภัยต่อความม่ันคงของประเทศ จนกว่าจะน าประเทศกลับสู่ภาวะปกต ิ
การประกาศเคอร์ฟิว เคยเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 6 ต.ค. 2519 จากการรัฐประหาร โดยคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินที่มีพล
เรือเอกสงัด ชลอ อยู่เป็นผู้น า อาศัยอ านาจตามกฎอัยการศึก ห้ามประชาชนในท้องที่กรุงเทพฯออกนอกเคหสถาน หลัง
เกิดเหตุการณ์นองเลือดในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และจากนั้นเมื่อวันที่ 20 ต.ค. 2520 คณะปฏิวัติน าโดยพลเรือเอก
สงัด ชลออยู่ อาศัยตามค าสั่งคณะปฏิวัติฉบับที่ 4 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2520 ห้ามประชาชนในเขตกรุงเทพฯออกนอก
เคหสถาน ภายหลังคณะทหารท าการยึดอ านาจจากรัฐบาลนายธานินทร์ กรัยวิเชียร นายกรัฐมนตรี 

ในสมัยที่กองก าลังรักษาพระนคร โดยมี พล.อ.อาทิตย์ ก าลังเอก ซึ่งขณะนั้นติดยศ "พล.ต." ด ารงต าแหน่งเป็น
รองแม่ทัพภาคท่ี 2 เป็นก าลังส าคัญในการต่อต้านฝ่ายกบฏยังเติร์ก พยายามท ารัฐประหารยึดอ านาจรัฐบาล พล.อ.เปรม 
ติณสูลานนท์ ระหว่างวันที่ 1-3 เม.ย. พ.ศ. 2524 โดยมีการประกาศทั่วกรุงเทพมหานคร ใครมีธุระ จะต้องรีบกลับบ้าน
ให้ทันก่อนเวลาที่ห้าม อย่าฝ่าฝืนออกนอกบ้านยามวิกาล ไม่เช่นนั้นจะมีความผิด 
นอกจากนี้ในสมัย พล.อ.สุจินดา คราประยูร เป็นนายกรัฐมนตรี ช่วงเหตุการณ์  "พฤษภาทมิฬ" มีประชาชนเคลื่อนไหว
ประท้วงรัฐบาล ต่อต้านขับไล่ พล.อ.สุจินดา ในการสืบทอดอ านาจของคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.) มี
การปราบปรามและปะทะกันระหว่างเจ้าหน้าที่ต ารวจ ทหารกับประชาชนมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจ านวนมาก จนเมื่อ
วันที่ 18 พ.ค. 2535 รัฐบาลประกาศภาวะฉุกเฉิน และต่อมาเมื่อช่วงค่ าวันที่ 20 พ.ค. กระทรวงมหาดไทยประกาศ
เคอร์ฟิว ห้ามประชาชนออกจากบ้านในเวลา 21.00-04.00 น. 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1802913 
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