
 

“ผนึก 50 องคก์รจับตาเลือกตั้ง 
1 แสนคนสง่คะแนนเรียลไทม”์ 

ผนกึกาํลงัเครอืขา่ยทกุภาคสว่นกวา่ 89 องคก์ร ยกระดบัแอปพลเิคชนัรายงานผลคะแนนเลอืกตัDงทัEวไป ปี H8II 

ครัDงแรกกบัเทคโนโลยี Crowdfunding ระดมทนุเพืEอสนบัสนนุอาสาสมคัร V99,999 คน รายงานผลคะแนนเลอืกตัDงจากทกุ

หนว่ยเลอืกตัDง Z8,999 หนว่ยแบบเรยีลไทม ์เริEมรายงานผลการนบัคะแนนแตล่ะหนว่ยเลอืกตัDงจากทกุเขต หลงัปิดหีบเลอืก

ตัDงประมาณ V\.V8 น.เป็นตน้ไป 

  โดยตัDงเปา้หมายในการทาํงานอาสาสมคัรรว่มกนัของทกุเครอืข่าย พยายามทกุวิถีทางใหท้ราบแนวโนม้ผลการ

นบัคะแนนเลอืกตัDงอยา่งไมเ่ป็นทางการในเบื Dองตน้รอบแรกประมาณ H ชัEวโมง หลงัปิดหีบเลอืกตัDง V\.99 น.คาดวา่ใน

เวลาไมเ่กิน VZ.99 น. นา่จะทราบแนวโนม้สดัสว่นคะแนนแบบ ส.ส.ปารตี์ Dลสิตข์องแตล่ะพรรค และในเวลาไมเ่กิน HV.99 

น. นา่จะทราบแนวโนม้คะแนนเสยีงของผูส้มคัร ส.ส.เขตทีEมีคะแนนนาํอนัดบัหนึEงในทกุเขต c99 เขต 

การเลอืกตัDงครัDงใหมที่Eจะเกิดขึ Dนในชว่งตน้เดือนพฤษภาคม H8II มีความสาํคญัอยา่งยิEงในการกาํหนดอนาคต

ประเทศไทย ซึEงคณะกรรมการการเลอืกตัDง (กกต.) ไดอ้อกประกาศยกเลกิการใชแ้อปพลเิคชนัการรายงานผลคะแนนเลอืก

ตัDง (อยา่งไมเ่ป็นทางการ) ไปใชร้ะบบ ECT Report ทีEไมใ่ชแ่บบเรยีลไทม ์ ซึEงจะเริEมทราบผลการเลอืกตัDงประมาณ Hq.99 

น. สง่ผลทาํใหส้ืEอทีEจะตอ้งรายงานผลการเลอืกตัDงอยา่งรวดเรว็และถกูตอ้ง เพืEอชว่ยใหก้ารเลอืกตัDงเกิดความโปรง่ใสตรวจ

สอบได ้ ไดร้บัเสยีงเรยีกรอ้งจากภาคสว่นตา่ง ๆ ของสงัคมใหช้ว่ยกนัหาทางออก รว่มมือกนัสรา้งระบบการรายงานผลการ

นบัคะแนนเลอืกตัDงจากหนา้คหูาเลอืกตัDง อยา่งรวดเรว็แบบเรยีลไทมเ์ชน่เดมิ 

ตลอดชว่งกวา่ H เดือนทีEผา่นมา สืEอหลาย ๆ สาํนกั โดย สมาคมโทรทศันร์ะบบดจิิตอล (ประเทศไทย),สมาคมผู้

ผลติขา่วออนไลน ์ และสืEออิสระรวมกวา่ qc สาํนกั ไดร้ว่มกนัหารอืกบัองคก์รภาคประชาสงัคม อาทิสมาคมฟินเทค

ประเทศไทย, สมาคมเมตาเวิรส์ไทย, D-Vote, โครงการอินเตอรเ์น็ตเพืEอกฏหมายประชาชน (iLaw), Vote62, WeWatch, 

Opendream, CoFact และ ดร.ลอย ชนุพงษท์อง ฯลฯ ระดมสมองอยา่งเขม้ขน้หาแนวทางการทาํงานในรูปแบบภาคีเครอื

ขา่ย และการใชเ้ทคโนโลยีในการระดมทนุในรูปแบบ Crowdfunding, Crowdsourcing เพืEอชว่ยกนัระดมอาสาสมคัรใหไ้ด้

ตามเปา้หมาย V99,999 คน ประจาํทกุหนว่ยเลอืกตัDงประมาณ Z8,999 หนว่ยเลอืกตัDง ทัDงตรวจสอบจบัตาและรายงานผล

คะแนนเลือกตัDงทนัทีเมืEอปิดหีบเลือกตัDงในเวลา V\.99 น.จนทาํใหเ้กิดการพฒันาอีกระดบัของแอปพลเิคชนัรายงานผล

คะแนนเลือกตัDงแบบ Realtime และ Final Score ทีEเคยนาํมาทดสอบการใชใ้นการเลือกตัDงผูว้่าราชการจงัหวดั

กรุงเทพมหานคร เมืEอเดือนพฤษภาคมปี H8I8 มาแลว้ 

ทีมงานเทคโนโลยีไดพ้ฒันาระบบเชืEอมตอ่เครอืขา่ยอาสาสมคัรจากหลาย ๆ องคก์รใหส้ามารถใชข้อ้มลูขนาด

ใหญ่รว่มกนัได ้  โดยเฉพาะอยา่งยิEงในการมอบหมายหนา้ทีEอาสาสมคัรในวนัเลอืกตัDง  ระหวา่งการรายงานผลคะแนนแบบ 

Realtime และ Final Score รวมทัDงการถ่ายภาพกระดานนบัคะแนนและใบรบัรองผลการนบัคะแนน ส.ส. 8/V� ในแตล่ะ

หนว่ย เพืEอสง่เขา้มาเก็บไวใ้นระบบ Cloud และ Blockchain ใหส้ามารถตรวจสอบในภายหลงัได ้



คณะทาํงานของสมาคมโทรทศันร์ะบบดจิิตอล (ประเทศไทย) และสมาคมผูผ้ลติขา่วออนไลน ์ ยงัไดอ้อกแบบ

ระบบการรบัสมคัรอาสาสมคัรและระบบการบรหิารอาสาสมคัรรว่มกนักบัเครอืขา่ยตา่ง ๆ เชืEอมโยงกบัแพลตฟอรม์การ

ระดมทนุแบบ Crowdfunding และ Crowdsourcing ทีEออกแบบโดย D-Vote ภายใตก้ารทาํงานรว่มกบั สมาคมฟินเทค

ประเทศไทย และ สมาคมเมตาเวิรส์ไทยโดยหลกัการการเปิดรบัสมคัรอาสาสมคัรของแตล่ะเครอืขา่ยและองคก์รยงัเป็น

อิสระตอ่กนั เพืEอใหเ้กิดความคลอ่งตวัในการประชาสมัพนัธไ์ปตามภารกิจของแตเ่ครอืขา่ยแตล่ะองคก์รจะเหน็สมควร  

     การระดมทุน Crowdfunding ตัDงเป้าหมายเงินบริจาคจากผูต้อ้งการสนับสนุนการเลือกตัDงและส่งเสริม

ประชาธิปไตยไวป้ระมาณ VH ลา้นบาท เพืEอนาํมาใชใ้นการพฒันาระบบรายงานผลคะแนนเรยีลไทมแ์ละระบบบรหิาร

อาสาสมคัรทีEมีขนาดใหญ่มาก   

   สว่น Crowdsourcing จะอยูใ่นรูปแบบสิEงของกบับรกิารตา่ง ๆ ทีEไดจ้ากผูส้นบัสนนุ เพืEอใชเ้ป็นการตอบแทนหรอื 

Reward ใหร้างวลักบัผูบ้รจิาคและอาสาสมคัรในการรายงานผลคะแนนทีEตัDงเปา้หมายระดมอาสาสมคัรไว ้ V99,999 คน  

โดยจะสง่มอบในรูปแบบของ NFT หรอื Token ใหก้บัผูบ้รจิาคเงิน ผูส้นบัสนนุ และอาสาสมคัรตัDงแตเ่ริEมบรจิาค หรอืลง

ทะเบียนสมคัรเขา้มาเป็นอาสา โดยจะขอเรยีกรวม ๆ วา่เป็น ”ดจิิทลัคปูอง” เพืEอใหป้ระชาชนทัEวไปเขา้ใจไดง้า่ยขึ Dน  ใน

การนาํไปใชแ้ลกสนิคา้ หรอืบรกิารสว่นลดทีEผูส้นบัสนนุแจง้ความจาํนงเขา้มา ในระยะเวลาดาํเนินโครงการหรอืภายหลงัได้

ปฏิบตัภิารกิจรายงานผลคะแนนเลอืกตัDงเสรจ็แลว้ 

  ในสว่นการบรหิารอาสาสมคัรไดอ้อกแบบไว ้ q ระดบัเพืEอใหก้ารายงานผลคะแนนเลอืกตัDงเป็นไปอยา่งครอบคลมุ

ทกุหนว่ยเลอืกตัDง และสง่คะแนนเขา้ระบบประมวลผลในศนูยป์ฏิบตักิารวนัเลอืกตัDงไดอ้ยา่งถกูตอ้งมากทีEสดุ 

ระดบัทีE V อาสาสมคัรประจาํหนว่ยเลอืกตัDง  c99 เขตทีEมีหนว่ยเลอืกตัDงรวมประมาณ Z8,999 หนว่ย ทีEตัDงเปา้จะมี

อาสาสมคัรประมาณ V99,999 คนประจาํทกุหนว่ยเลอืกตัDง   

อาสาสมคัรหลกัในระดบัหนว่ยเลอืกตัDงในทกุ ๆ คหูาจะมาจาก สมาคมองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัประเทศไทย, 

สมาคมสนันิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และ สมาคมองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลแห่งประเทศไทย ทีEกระจายกนัทกุ

จงัหวดั,ทกุเทศกาลและทกุตาํบลทีEมีหนว่ยเลอืกตัDงในระดบัหมูบ่า้นมากกวา่ �9,999 - Z9,999 หมูบ่า้น 

   นอกจากนีDยงัไดร้บัความรว่มมือจากพรรคการเมืองหลายพรรคทีEตอบรบัเขา้รว่มโครงการรายงานผลคะแนนเลือก

ตัDงอยา่งไมเ่ป็นทางการ ทัDงนี Dเพราะพรรคการเมืองทกุพรรคมีอาสาสมคัรของพรรค ประจาํอยูใ่นทกุหนว่ยเลอืกตัDงอยูแ่ลว้ 

พรรคทีEตอบรบัเขา้รว่มโครงการนี Dแลว้คือ พรรคเพืEอไทย, พรรคประชาธิปัตย,์ พรรคกา้วไกล,พรรคไทยสรา้งไทย, พรรครวม

ไทยสรา้งชาต ิ

โดยโครงการนี Dยงัเปิดกวา้งรบัสมคัรอาสาสมคัรจากทกุพรรคทีEสง่ผูส้มคัรลงเลือกตัDงเขา้รว่มเป็นอาสาสมคัรประจาํ

หนว่ยเลอืกตัDงในพื DนทีEทีEรบัผิดชอบ เพืEอชว่ยกนัทาํใหก้ารรายงานผลคะแนนเป็นไปอยา่งรวดเรว็และถกูตอ้งมากยิEงขึ Dน รวม

ทัDงอาสาสมคัรอิสระภาคประชาชนจากภาคีเครอืขา่ยทีEรว่มกนัคือ iLaw, Vote62, WeWatch ฯลฯ และอาสาสมคัรอิสระ

ภาคประชาชนทีEเป็นผูส้นใจจะมีสว่นรว่มทางการเมืองทาํงานอาสาสมคัรโครงการนี D  ทีEสามารถสมคัรโดยตรงกบัภาคีเครอื

ขา่ย และผา่นชอ่งทางสืEอตา่ง ๆ ได ้เพืEอใหแ้ตล่ะเขตเลอืกตัDงทีEมีหนว่ยเลอืกตัDงประมาณ H99 - H89 หนว่ยเลอืกตัDง มีอาสา

สมคัรจากทกุภาคสว่นเขา้รว่มรายงานการนบัคะแนนเลอืกตัDงแตล่ะเขตใหม้ากทีEสดุ 



สว่นในพืDนทีEเลอืกตัDงกรุงเทพมหานคร qq เขต ทางกรุงเทพมหานครจะใหค้วามรว่มมืออาํนวยความสะดวกในการ

รายงานคะแนนเลอืกตัDงจากเจา้หนา้ทีEของกรุงเทพมหานครประมาณ I,899 คนทีEประจาํอยูใ่นทกุคหูาเลอืกตัDง เพืEอใหไ้ด้

ผลคะแนนเลอืกตัDงอยา่งรวดเรว็และถกูตอ้ง 

  นอกจากนีDทาง มหาวิทยาลยัธรุกิจบณัฑิตย ์ไดแ้สดงความจาํนงเขา้รว่มเป็นอาสาสมคัรประจาํหนว่ยเลอืกตัDงดว้ย 

โดยจะสง่อาสาสมคัรประจาํหน่วยเลือกตัDงในพื DนทีEเขตเลือกตัDงใกลม้หาวิทยาลยัหาสถาบนัการศกึษาในระดบัอดุมศกึษา

หรอืมธัยมปลายทัEวประเทศ มีความสนใจจะรว่มสนบัสนนุโครงการนี DทีEเป็นกิจกรรมสง่เสรมิประชาธิปไตย ดว้ยการให้

นกัศกึษาและนกัเรยีนมธัยมปลายเขา้รว่มเป็นอาสาสมคัรประจาํหนว่ยเลอืกตัDง ยงัสามารถแจง้ความจาํนงมาไดท้กุจงัหวดั 

ระดบัทีE H  อาสาสมคัรหวัหนา้เขตเลอืกตัDง c99 เขต และทีมงานทีEจะมีการทาํงานประสานงานกบัสาํนกังา

นกกต.เขตและ กกต. จงัหวดัในการรบัคะแนนทีEเจา้หนา้ทีE กกต.เขตกรอกเขา้ไปในระบบ ETC Report อาสาสมคัรในระดบั

ทีE H จะมีแนวทางการทาํงานรว่มกบับคุลากรในระดบัอดุมศกึษาทัEวประเทศ เชน่ มหาวิทยาลยัของรฐัและเอกชนในพืDนทีE

ตา่ง ๆ, มหาวิทยาลยัราชภฏัทีEมีวิทยาเขตกระจายอยูท่ัEวประเทศ และเครอืขา่ยมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล โดยจะ

ประชาสมัพนัธใ์หอ้าจารย,์ เจา้หนา้ทีEมหาวิทยาลยัและนกัศกึษาของแตล่ะสถาบนั  เขา้รว่มโครงการฯ ในฐานะหวัหนา้เขต

เพืEอบรหิารอาสาสมคัรใน c99 เขต 

ระดบัทีE q  อาสาสมคัรศนูยป์ฏิบตักิารวนัเลอืกตัDง (Election Day War Room)  

    วอรรู์มจะทาํหนา้ทีEในการรวมศนูยก์ารสง่คะแนนจากอาสาสมคัร c99 เขตเขา้มาจากอาสาสมคัร V99,999 คน 

เพืEอกลัEนกรองและตรวจสอบคะแนนใหถ้กูตอ้งมากทีEสดุก่อนส่งเขา้ระบบประมวลผลกลางของโครงการทีEเชืEอมต่อไปยงั

สาํนกัขา่วตา่ง ๆ ทีEรว่มโครงการประมาณ qc สาํนกั เพืEอเผยแพรอ่อกทกุชอ่งทางของสืEอตา่ง ๆ โดยกองบรรณาธิการแตล่ะ

สืEอสามารถตดัสินใจอย่างอิสระในการเลือกนาํเสนอผลคะแนนเลือกตัDงในแต่ละเขต และแสดงผลคะแนนในรูปแบบ

กราฟฟิกตา่ง ๆ ซึEงถือเป็นการแขง่ขนัในการนาํเสนอใหน้า่สนใจ ตามแนวทางหรอืสไตลข์องแตล่ะสาํนกัขา่วบนฐานขอ้มลู

คะแนนเดียวกนัทีEผา่นการตรวจสอบแลว้ 

   ศนูยป์ฏิบตักิารวนัเลอืกตัDง (Election Day War Room) จะอยูภ่ายใตก้ารบรหิารงานของมหาวิทยาลยัศรปีทมุ ทีE

มีประสบการณใ์นการรายงานผลคะแนนเลือกตัDงมาหลายครัDงแลว้ โดยมหาวิทยาลยัศรีปทุมจะลงทุนติดตัDงอุปกรณ์

คอมพิวเตอรอ์ยา่งนอ้ย V99 เครืEองและอินเตอรเ์น็ตความเรว็สงูในศนูยป์ฏิบตักิารวนัเลอืกตัDงภายในมหาวิทยาลยัศรปีทมุ   

สรุปรายชืEอสืEอโทรทศัน,์ สืEอสิEงพิมพแ์ละสืEอออนไลนที์Eแสดงความจาํนงเขา้รว่มโครงการรายงานผลคะแนนเลือก

ตัDง H8II (อยา่งไมเ่ป็นทางการ) โดยความรว่มมือและบรหิารโครงการโดย H สมาคมหลกั คือ สมาคมโทรทศันร์ะบบ

ดจิิตอล (ประเทศไทย) และ สมาคมผูผ้ลติขา่วออนไลน ์
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