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“...ในบ้านเมืองน้ัน
มีท้ังคนดีและคนไมดี่

ไม่มีใครจะทำให้คนทุกคนเปน็คนดไีด้ท้ังหมด
การทำให้บ้านเมืองมีความปรกตสุิขเรียบร้อย

จึงมิใช่การทำให้ทุกคนเปน็คนดี
หากแต่อยู่ท่ีการส่งเสริมคนดี
ให้คนดีได้ปกครองบ้านเมือง

และควบคมุคนไมดี่ไม่ให้มีอำนาจ
ไม่ให้ก่อความเดอืดร้อนวุ่นวายได้...”





คำนำ

ประชาธิปไตย เป็นแนวคิดการบริหารดูแลประเทศที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในสังคม
โลกปัจจุบัน มีสาระสำคัญที่ให้อำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชน เพื่อประชาชน และโดยประชาชน
ประชาชนมีสิทธิและเสรีภาพในการกำหนดวิถีชีวิตของตนเองและชุมชนสังคมที่ตนอาศัยอยู่ด้วย
ความรบัผิดชอบ ประชาชนมส่ีวนรว่มในการบรหิารดแูลประเทศไดอ้ยา่งเสมอภาคเทา่เทียมกัน อยา่งไร
ก็ตาม แนวคิดประชาธิปไตยจะเป็นจริงได้ ประชาชนต้องมีวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย กล่าวคือ
เคารพในสิทธิเสรีภาพ ยอมรับในความแตกต่างหลากหลาย และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง
และผู้อื ่น นำเหตุผลมาใช้ในการแก้ไขปัญหาและความขัดแย้ง เห็นความสำคัญของข้อมูลข่าวสาร
ที่เกี ่ยวข้องกับบ้านเมือง ติดตามและตรวจสอบการบริหารประเทศ รวมทั้งมีส่วนร่วมในกิจกรรม
เพ่ือส่วนรวมอย่างจริงจัง ท้ังน้ี เคร่ืองมือสำคัญท่ีจะนำไปสู่การพัฒนาประชาธปิไตย คือ การศึกษาเรียนรู้
การปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีทัศนคติ ค่านิยม พฤติกรรมหรือวิถีชีวิตประชาธิปไตย พร้อมที่จะ
มีส่วนร่วมในการบริหารดูแลประเทศ และพัฒนาสังคมให้มีความย่ังยืนผาสุกต่อไป

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งและกระทรวงศึกษาธิการตระหนักและเห็นความสำคัญ
ในเรื่องดังกล่าว จึงได้ร่วมกันจัดทำคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตยที่สอดคล้องกับ
หลักสูตรการศกึษาข้ันพืน้ฐานสำหรบัคร-ูอาจารย ์ เพ่ือเสรมิสร้างความรู ้ความเขา้ใจ ทัศนคต ิคา่นยิม
และพฤติกรรมประชาธิปไตยในวิถีชีวิตของเด็กและเยาวชน ซึ ่งเป็นกลุ ่มเป้าหมายและพื ้นฐาน
สำคัญในการพัฒนา ประชาธิปไตย

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งและกระทรวงศึกษาธิการ ขอขอบคุณคณะกรรมการ
จัดทำคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตย ผู้เขียน และผู้มีส่วนร่วมในการจัดทำคู่มือเล่มนี้
รวมทั้ง ครู-อาจารย์ที่มีความตั้งใจที่จะเสริมสร้างเด็กและเยาวชนให้เป็น “คนดีในวิถีประชาธิปไตย”
ของสังคมไทย หากครู-อาจารย์ท่านใดได้นำคู่มือไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้แล้วพบว่ามีข้อบกพร่อง
ประการใด ขอได้โปรดส่งข้อเสนอแนะไปที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อประโยชน์ต่อการ
พัฒนาปรับปรุงคู่มือน้ีต่อไป

สำนักงานคณะกรรมการการเลอืกต้ัง
สำนักงานคณะกรรมการการศกึษาข้ันพ้ืนฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ
มิถุนายน  2551
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1
คู ่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ประชาธิปไตย สำหรับครูผู ้สอน ชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 4-6

1.  ความเป็นมา
ประเทศไทยเร ิ ่มมีการปกครองระบอบประชาธ ิปไตยมาตั ้งแต่ป ีพ ุทธศักราช 2475

นับเป็นเวลากว่า 70 ปีมาแล้วที ่รัฐได้ให้ความสำคัญกับการให้ความรู ้ความเข้าใจ และปลูกฝัง
ประชาธิปไตยแก่ประชาชน ดังเห็นได้จากรัฐธรรมนูญหลายฉบับได้บัญญัติแนวนโยบายด้านการ
ส่งเสริมและให้การศึกษาแก่ประชาชนเกี ่ยวกับการพัฒนาการเมืองและการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้สิทธิเลือกตั้ง
โดยสุจริตและเที่ยงธรรม

กระนั้นก็ตาม การพัฒนาประชาธิปไตยของประเทศยังไม่บรรลุผลตามเจตนารมณ์ เนื่องจาก
ประชาชนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจอย่างชัดเจนในสถานภาพ บทบาท สิทธิ เสรีภาพ หน้าที่ ความรับผิดชอบ
และการมีส่วนร่วมในฐานะพลเมืองของประเทศ และสาเหตุสำคัญนั ้นเกิดจากการที ่ประชาชน
ขาดความรู้และความเข้าใจอย่างแท้จริงในเนื้อหาสาระและแก่นแท้ของประชาธิปไตย ความไม่เข้าใจ
ในแนวคิดของ “ประชาธิปไตย” หรือไม่เข้าใจว่าประชาธิปไตยแท้จริงคืออะไร และมีคุณค่าเพียงไร
ทำให้ประชาชนไม่ตระหนักชัดในความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการบริหารดูแลประเทศ การพัฒนา
ประชาธิปไตยของไทยจึงเป็นไปอย่างล่าช้า และบางครั้งไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ที่แท้จริง

เพ่ือใหก้ารพฒันาประชาธปิไตยของประเทศบรรลผุลตามเจตนารมณ ์สำนักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งและกระทรวงศึกษาธิการ จึงมีความเห็นร่วมกันว่า ควรพัฒนาประชาธิปไตยให้กับ
เด็กและเยาวชน ซึ ่งเป็นกลุ ่มเป้าหมายสำคัญและเป็นทรัพยากรอันมีคุณค่าของประเทศชาติ
ซึ่งการพัฒนากลุ่มเป้าหมายดังกล่าว จะมีผลเชื่อมโยงไปยังภาคส่วนอื่นๆ ของสังคมอีกด้วย

ดังนั้น  สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งที่มีหน้าที่ในการเผยแพร่วิชาการให้ความรู้
และการศึกษาแก่ประชาชนเกี ่ยวกับการพัฒนาการเมืองและการปกครองระบอบประชาธิปไตย
จึงได้แต่งตั ้ง คณะทำงานส่งเสริมการเรียนรู้ประชาธิปไตย โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่าง
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกับกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อ พ.ศ. 2546 เพื่อศึกษาแนวทาง
ส่งเสริมการเรียนรู้ประชาธิปไตยในสถานศึกษาและศึกษาวิเคราะห์หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2544 โดยได้พิจารณาขอบเขตสาระการเร ียนรู ้เกี ่ยวกับประชาธิปไตยที ่มีอยู ่ใน
ทุกช่วงชั ้น คณะทำงานเห็นพ้องต้องกันที่จะจัดทำคู่มือประกอบการเรียนการสอนประชาธิปไตย
สำหรับครู-อาจารย์ ใช้ในการจัดการเรียนการสอนต่อเนื่องกัน 4 ช่วงชั้น ตามหลักสูตรการศึกษา
ขั ้นพื ้นฐาน พุทธศักราช 2544 ดังนั ้น ใน พ.ศ. 2547 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั ้ง
จึงได้จัดทำโครงการจัดทำต้นฉบับคู่มือประกอบการเรียนการสอนประชาธิปไตย 4 ช่วงชั้น  โดยได้นำ
ไปทดลองใช้ในสถานศึกษาจำนวน 8 แห่ง ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จากนั้น ได้เชิญ
ครูผู ้สอนมาให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงคู่มือดังกล่าว ก่อนที่จะจัดพิมพ์เผยแพร่มอบให้สถาน
ศึกษาทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ใช้เป็นคู่มือจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน พ.ศ. 2548
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ใน พ .ศ .  2549 และ พ .ศ .  2550 ประเทศไทยได ้ม ีการประกาศใช ้ร ัฐธรรมน ูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2549 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 ตามลำดับ คณะกรรมการการเลือกตั้งและกระทรวงศึกษาธิการจึงได้พิจารณา
ที่จะดำเนินการปรับปรุง แก้ไขและพัฒนาคู่มือประกอบการเรียนการสอนประชาธิปไตยดังกล่าว
ให้ทันสมัยเป็นปัจจุบันมีคุณภาพยิ ่งขึ ้น และมีความเห็นว่า “คู ่มือประกอบการเรียนการสอน
ประชาธิปไตยตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2544 สำหรับครู-อาจารย์” ท้ัง 4 ช่วงช้ัน
นั้นสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั ้นพื ้นฐานที่ครูสามารถนำข้อบัญญัติต่างๆ ที่ปรับเปลี ่ยน
ในรัฐธรรมนูญ  ไปดำเนินการจัดการเรียนการสอนให้เป็นปัจจุบันได้ด้วยตนเอง  ดังนั้น หากจะพัฒนา
การเรียนรู้ประชาธิปไตยให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลแล้ว ควรจะพัฒนารูปแบบการเรียนรู้
ที่จะส่งผลให้ผู้เรียน มีความรู้ความเข้าใจในคุณค่าของประชาธิปไตย อย่างแท้จริง โดยเน้นการสร้าง
ความเข้าใจเจตคติ ค่านิยม และสร้างจิตสำนึก รวมทั้งการเสริมสร้างบุคลิกภาพและวัฒนธรรม
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แบบประชาธิปไตยในชีวิตจริงให้ผู ้เรียนมีพฤติกรรมของความเป็นพลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

ด้วยเหต ุด ังกล ่าว สำนักงานคณะกรรมการการเล ือกต ั ้งและกระทรวงศ ึกษาธ ิการ
จึงได้ร่วมกันจัดทำ “คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตย สำหรับครู-อาจารย์” ในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรมขึ้น

2.  วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้ครู – อาจารย์ผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมในสาระ

ที่ 2 ว่าด้วยหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม มีคู่มือประกอบการเรียนการสอน
ประชาธิปไตยและใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

2. เพื ่อพัฒนาการเรียนการสอนเกี ่ยวกับประชาธิปไตย การเลือกตั้ง และการออกเสียง
ประชามติ ในสังคมไทย ให้เป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิตในแบบวิถีประชาธิปไตยอย่างแท้จริง

3.  แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้
1. บทบาทของผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้นั ้น ผู ้สอนเป็นผู ้ที ่มีบทบาทหน้าที ่

ในการเอื้ออำนวยให้เด็กและเยาวชนเกิดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้สอน
จึงต้องมีทัศนคติ และพฤติกรรมเป็นประชาธิปไตยด้วย ได้แก่

- เคารพในความคิดเห็นของผู้เรียนทุกคน
- ยอมรับในความแตกต่างที่หลากหลายของผู้เรียน ทั้งด้านร่างกาย บุคลิกภาพ

สติปัญญา และอารมณ์
- รู้จักประสานประโยชน์โดยถือประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
- ใช้เหตุผลและปัญญาในการแก้ไขปัญหาและความขัดแย้ง

รวมทั้งควรได้สังเกตและบันทึกพฤติกรรมเด็กที ่จำเป็นต้องแก้ไขหรือพัฒนาคุณลักษณะ
ประชาธิปไตยในขณะที่ดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้ หรือในการดำเนินชีวิตทั้งใน/นอกห้องเรียนและ
ในโรงเรียนด้วย เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการประชาธิปไตยให้ผู้เรียน หรือนำมาใช้ปรับปรุงแก้ไขกิจกรรม
การเรียนรู้ ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

2. ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตยที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้
ความเข้าใจ มีพฤติกรรมหรือวิถีชีวิตประชาธิปไตย มีเจตคติ ค่านิยม และศรัทธาการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนั้น จำเป็นต้องใช้วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วม ที่เหมาะสมกับวัยวุฒิของผู้เรียนในรูปแบบที่หลากหลาย ได้แก่

- การเล่นเกม และการสังเกตการเล่นตามกฎกติกา
- การฟังนิทานและร่วมแสดงความคิดเห็น
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- การแสดงบทบาทสมมติ และร่วมอภิปราย
- การวาดภาพ การเล่าเรื่องจากภาพ การเขียนบรรยายโดยเสรี
- การสร้างแผนผังความคิด การจัดนิทรรศการ  การประกวดผลงาน
- การสำรวจสภาพปัจจุบันของห้องเรียน โรงเรียน ตลาด ชุมชน ท้องถิ่นและประเทศ
- การรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ การศึกษาแหล่งเรียนรู้ การทำโครงงาน
- การศึกษาเอกสารและตอบประเด็นคำถาม การวิพากษ์ การวิจารณ์ข่าวสารข้อมูล
- การฝึกปฏิบัติ ฝึกการวิเคราะห์จากสถานการณ์ต่างๆ

3. ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตยที่เน้นให้ผู้เรียนตระหนักถึงความสำคัญของ
การดำเนินชีว ิตตามวิถีประชาธิปไตยนั ้น ผู ้สอนควรให้ผ ู ้ เร ียนได้ฝ ึกฝนทักษะที ่จะนำไปสู ่
การมีทัศนคติ ค่านิยม เจตคติที ่ดีต่อวิถีประชาธิปไตย โดยผู ้สอนให้โอกาสและเวลากับผู ้เรียน
ทุกคนได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรม ได้แก่

- ฝึกฝนทักษะการคิดวิเคราะห์จากสถานการณ์จริงด้วยการตั ้งประเด็นคำถาม
ที่เหมาะสม

- สังเกตและเปรียบเทียบความเหมือนและความต่างของการดำเนินชีวิตในสังคม
โดยใช้เหตุผลและเคารพในความแตกต่าง

- ฝึกฝนการแก้ไขความขัดแย้งด้วยการฟังและการสื่อสารอย่างสันติ
- แสดงความเชื่อและความคิดเห็นอย่างเสรี โดยผู้สอนมีบทบาทในการเชื่อมโยง

ทัศนคติ ค่านิยมและพฤติกรรมที่เหมาะสมในการดำเนินชีวิตอย่างเท่าเทียมกันตามวิถีประชาธิปไตย
- ฝึกฝนและเห็นคุณค่าของการปฏิบัติตามกฎกติกา ระเบียบของสังคม โดยเริ่ม

ตั ้งแต่กฎกติกาของเกม กฎกติกาของครอบครัว กฎระเบียบของโรงเรียน ข้อบังคับของชุมชน
กฎหมายของบ้านเมือง รวมทั้งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของชาติ

4. ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตยที่เน้นให้ผู ้เรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม
ประชาธิปไตย และเป็นพลเมืองดีในสังคมประชาธิปไตยนั้น ผู้สอนควรส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกฝน
พฤติกรรมประชาธิปไตยในสังคมอย่างจริงจัง  ได้แก่

- การทำงานเป็นกลุ่มที ่เน้นบทบาทของผู้นำ และบทบาทของสมาชิกกลุ่มตาม
วิถีประชาธิปไตย

- ได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อส่วนรวมของครอบครัว โรงเรียน ชุมชนและท้องถิ่นของตน
ตามสถานการณ์จริง

- ได้สำรวจ เผชิญปัญหาและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของครอบครัว ชุมชน
ท้องถิ่นของตนเอง

- ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมประชาธิปไตยในระดับต่างๆ เช่น รณรงค์การเลือกตั้งและ
การออกเสียงประชามติ เป็นต้น
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- ได้เข้าร่วมกิจกรรมที ่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม เช่น การรักษาสิ ่งแวดล้อม
การบำเพ็ญ ประโยชน์ในกิจการสาธารณะ เป็นต้น

- ฝึกฝนให้เป็นผู ้มีจิตสาธารณะ เช่น การแบ่งปัน การให้ความช่วยเหลือผู ้อื ่น
โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน และดำรงตนเป็นผู้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม เป็นต้น

5. ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ประชาธิปไตยที ่เน้นให้ผู ้เร ียนได้พัฒนาตนเองและ
มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น และประเทศชาติตามวิถีประชาธิปไตยนั้น ผู้สอนควร
ส่งเสริมให้ผู้เรียน เห็นความสำคัญของการเรียนรู้ด้วยตนเอง การติดตามข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
สนใจเรียนรู้ทั้งเรื่องของไทย  ประเทศเพื่อนบ้าน และเรียนรู้เรื่องความเป็นสากล เพื่อสร้างความเข้าใจ
อันดีต่อกัน ได้แก่

- ฝึกฝนทักษะในกิจกรรมที่เป็นผลให้ผู้เรียนรับรู้ศักยภาพของตนเอง ทั้งทางร่างกาย
สติปัญญา และอารมณ์ เพื่อการพัฒนาตน

- มีกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนตรวจสอบและประเมินพฤติกรรมของตนเองและเพื่อนๆ
- มีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของการปรับปรุงและแก้ไขข้อบกพร่อง
- ฝึกฝนทักษะวิเคราะห์ข่าวสารบ้านเมือง การวิพากษ์วิจารณ์โดยใช้เหตุผลและ

ข้อเท็จจริง ที่ถูกต้อง
6. ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตยที่เน้นเรื่องระบอบการปกครองประชาธิปไตย

การเลือกตั้ง และการออกเสียงประชามติในสังคมไทยนั้น ผู้สอนควรให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และเข้าใจ
ตระหนักและเห็นความสำคัญของบทบาทหน้าที่ตามสถานภาพ และเข้าใจเรื่องสิทธิ เสรีภาพ และ
ความเสมอภาคทางการเมืองของประชาชน ตลอดจนติดตามข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับบ้านเมือง
ติดตามและตรวจสอบการบริหารประเทศของภาครัฐ โดยเริ่มที่สร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่
ของพ่อแม่หรือผู้ปกครองในฐานะผู้บริหารบ้านที่มุ ่งสร้างความอยู่รอดปลอดภัย และความสงบสุข
ในครอบครัว

- บทบาทหน้าที่ของผู้อำนวยการโรงเรียน ในฐานะผู้บริหารโรงเรียนที่จะบริหาร
โรงเรียนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

- บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารในระดับชาติ ที่สามารถบริหาร
ท้องถิ่น/ประเทศให้เจริญรุ่งเรือง มีความมั่นคงและมั่งคั่ง

- วิเคราะห์ปัญหาทางการเมืองทั้งของไทยและต่างประเทศด้วยข้อเท็จจริงและ
เหตุผล

ทั้งนี ้ เพื ่อให้ผู ้เรียนเห็นคุณค่าของการเลือกคนดี มีความสามารถในการปฏิบัติ
หน้าที่ตามบทบาทต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างแท้จริง เห็นคุณค่าและ
มีเจตคติที ่ดีต่อการพัฒนาประชาธิปไตย และพร้อมที ่จะมีส่วนร่วมในการบริหารดูแลประเทศ
และพัฒนาสังคมให้มีความผาสุกและเจริญรุ่งเรืองต่อไป
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4.  คำชี้แจงการใช้คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตย
คู ่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ประชาธิปไตย สำหรับครู-อาจารย์ มีทั ้งหมด 4 เล่ม

ประกอบด้วย
1.  คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
2.  คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
3.  คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1-3
4.  คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4-6

กิจกรรมและสาระสำคัญที่เสนอแนะในคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตยทุกชั้น
จะสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานการเรียนรู้ในสาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม
และการดำเนินชีวิตในสังคม ที่ผู้สอนสามารถใช้เป็นแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยปรับเปลี่ยน
ให้เหมาะสมกับผู้เรียนและบริบททางภูมิสังคม ทั้งนี ้ขอให้ใช้แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
ที่ได้เสนอแนะไว้ เพื่อให้ผู้เรียนมีทัศนคติ ค่านิยม พฤติกรรมหรือวิถีประชาธิปไตยพร้อมที่จะมีส่วนร่วม
ในการบริหารดูแลประเทศและพัฒนาสังคมต่อไป

ความคาดหวังจากการใช้คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตย
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ มีความเชื่อมั่นว่า เด็กและเยาวชนซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญในการพัฒนา
ประชาธิปไตย จะเกิดการเรียนรู้และพัฒนาได้ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ เมื่อครูอาจารย์ผู้สอนได้ใช้คู่มือ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตยประกอบการเรียนการสอนประชาธิปไตยเล่มนี้ ด้วยความรู้
ความเข้าใจ และความเป็นครูที่มีความสามารถ

คู ่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ประชาธิปไตย อาจช่วยทำให้ครูอาจารย์ผู ้สอน พบว่า
การสร้างสรรค์และการพัฒนาความเป็นประชาธิปไตยไม่ใช่เรื่องง่ายๆ ที่จะทำให้สำเร็จได้ดังที่ใจหวัง
อาจจะเปรียบได้กับความยากลำบากในการนำแม่สีเหลืองมาผสมกับแม่สีน้ำเงินเพื่อให้ได้สีเขียว
ซึ่งในชั้นแรกอาจจะไม่ได้สีเขียวตามที่ต้องการในทันที ทำให้ต้องพยายามปรับเปลี่ยนสีอีกหลายครั้ง
เช่น ตอนแรกอาจจะ ได้สีเขียวอ่อน เขียวแก่ หรือเขียวอมเหลือง เป็นต้น จำเป็นต้องผสมสีไปจนกว่า
จะได้สีเขียวตามที่ต้องการ

เมื่อกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาประชาธิปไตย คือ มนุษย์ที่มีชีวิตจิตใจ มีความรู้สึกนึกคิด
ของตนเอง และจะ “ยอมรับ” สิ ่งใดต่อเมื ่อได้สัมผัสหรือประจักษ์ชัดว่า สิ ่งนั ้นมีคุณค่าหรือ
เป็นประโยชน์ในกระบวนการเรียนการสอนของเด็กในวัยชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จึงจำเป็นต้อง
ให้ความสำคัญที่ อารมณ์ ความรู้สึก เจตคติ ทัศนคติและจิตใจมากกว่าการให้ความรู้โดยตรง  ดังนั้น
ภารกิจหลัก และภารกิจหนักในการพัฒนาประชาธิปไตย คือ การเสริมสร้างบุคลิกภาพ และวัฒนธรรม
ประชาธิปไตยแก่เด็กเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่จะเคารพสิทธิของผู้อื่น เสียสละ แบ่งปันสิ่งต่างๆ รักษากฎ
กติกา ร่วมมือกันทำกิจกรรม กล้าแสดงความคิดเห็นของตนเอง และใจกว้างยอมรับฟังความคิด
ของเพื่อนๆ หรือผู้อื่น
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สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั ้งและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ ขอให้กำลังใจและขอขอบคุณครูอาจารย์ผู ้สอนทุกท่านที ่ใช้ความพยายาม
ในการเสริมสร้างพื ้นฐานของความเป็นพลเมืองดีให้แก่ศิษย์ ซึ ่งเป็นทรัพยากรสำคัญที ่จะช่วย
ให้ประชาธิปไตยในอุดมคติของประเทศเป็นฝันที่เป็นจริงได้ในเร็ววัน

คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
สำหรับคู ่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ประชาธิปไตย ชั้นประถมศึกษาปีที ่ 4-6 เล่มนี ้

สาระสำคัญเน้นในด้านคุณลักษณะของพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ซึ่งนอกจากจะได้พัฒนา
บุคลิกภาพประชาธิปไตยใน 3 ลักษณะ คือ คารวธรรม ปัญญาธรรม และสามัคคีธรรม ที่ต่อเนื่อง
จากชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 1-3 แล้ว ยังเน้นลักษณะของพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย เช่น
การปฏิบัติตนตามกฎกติกาของบ้านเมือง การปฏิบัติตนตามสิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง
ยอมรับ และเห็นคุณค่าในการดำรงชีวิตประชาธิปไตยในวัฒนธรรมและประเพณีไทย เป็นต้น
นอกจากนั้น ยังได้เรียนรู้เรื่องสิทธิเด็ก และการปฏิบัติตนในการปกป้องคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ของตนเองและผู ้อื ่น ส่วนสาระที ่เกี ่ยวข้องกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนั ้น
จะเน้นบทบาทหน้าที ่และการเข้าสู ่ตำแหน่งของผู ้นำในระดับท้องถิ ่นและผู ้นำในระดับประเทศ
(ซึ่งจะต่อเนื่องกับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3  ที่ได้เรียนรู้ผู้นำในระดับครอบครัว ห้องเรียน โรงเรียน
และระดับชุมชนมาแล้ว) รวมทั ้งหลักการสำคัญและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน
และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน

คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตยชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  แบ่งออกเป็น 6 หน่วย
ได้แก่

หน่วยที่ 1  พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย    ประกอบด้วย 4 กิจกรรม
หน่วยที่ 2  สิทธิ  เสรีภาพ  หน้าที่ และความเสมอภาค    ประกอบด้วย 3 กิจกรรม
หน่วยที่ 3  วัฒนธรรม  ประเพณีในท้องถิ่น   ประกอบด้วย 3 กิจกรรม
หน่วยที่ 4  สิทธิเด็ก    ประกอบด้วย 3 กิจกรรม
หน่วยที่ 5  การเมืองการปกครอง   ประกอบด้วย 3 กิจกรรม
หน่วยที่ 6  รัฐธรรมนูญ   ประกอบด้วย 2  กิจกรรม

รายละเอียดของหน่วย/กิจกรรมปรากฏตามแผนผังแสดงกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  แบ่งแยกเป็น 18 กิจกรรมหลัก  ดังนี้
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โครงสร้างของกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตยในแต่ละกิจกรรมประกอบด้วย

1. ชื่อกิจกรรม นำเสนอให้น่าสนใจ และสอดคล้องกับสาระหลักของกิจกรรม
2. จุดประสงค์ ในแต่ละกิจกรรมจะเป็นเป้าหมายที่ต้องการให้ผู ้เรียนเกิดคุณลักษณะตาม

ที ่กำหนดซึ ่งจะสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู ้ในสาระหน้าที ่พลเมือง
วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3. ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม ประกอบด้วยการนำผู้เรียนเข้าสู่สถานการณ์ที่เหมาะสมกับ
วุฒิภาวะของผู้เรียนการให้แนวคิดหรือความรู้ รวมทั้งการ
ฝึกทักษะกระบวนการประชาธิปไตยการสรุปแนวคิดเชื่อมโยง
กับชีวิตจริงและกิจกรรมที ่สะท้อนแนวคิดหรือพฤติกรรม
ของผู้เรียน

4. สื่อการเรียนรู้ ในแต่ละกิจกรรมจะระบุเครื ่องมือที ่จะนำเด็กให้บรรลุจุดประสงค์ที ่วางไว้
อย่างชัดเจน

5. การวัดและการประเมินผล เป็นการตรวจสอบตามสภาพจร ิงของผู ้ เร ียนทั ้งการสังเกต
พฤติกรรมและประเมินผลงานที่ได้จากการฝึกทักษะในระหว่าง
เรียนและหลังจากการเรียนรู้

6. ข้อเสนอแนะ ในบางกิจกรรมได้เสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อต่อยอดความรู้ ความคิดหรือแนวทาง
การปรับเปลี่ยนกิจกรรมให้เหมาะสมกับผู้เรียน

7. เอกสารสำหรับครู ประกอบด้วยข้อมูลและสาระสำคัญสำหรับการจัดกิจกรรมเรียนรู้ ส่วนความรู้
สำหรับผู้สอนที่เกี่ยวข้องได้รวบรวมไว้ท้ายเล่ม

ผ ู ้สอนจะเห ็นว ่าก ิจกรรมการเร ียนร ู ้ประชาธ ิปไตยที ่ เสนอแนะนี ้ เป ็นเพ ียงแนวทาง
การจัดการเรียนรู้ที่ครูสามารถประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับผู้เรียน ทั้งนี้ ในแต่ละกิจกรรมไม่ได้ระบุ
ช่วงเวลาสำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ไว้ เพื่อให้ผู ้สอนสามารถนำไปปรับใช้ได้อย่างยืดหยุ่น
ทั้งสามารถใช้เป็นแนวทาง จัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน เช่น การเข้าค่ายเยาวชน  การเรียน
แบบศูนย์การเรียนรู้ การจัดกิจกรรม Walk Rally เป็นต้น
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หน่วยที่ 1  พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาบุคลิกภาพประชาธิปไตย
กิจกรรมที่ 1.1  พรุ่งนี้ต้องดีกว่าวันนี้
กิจกรรมที่ 1.2  เธอพูด  ฉันฟัง
กิจกรรมที่ 1.3  ปัญหาหัวใจ
กิจกรรมที่ 1.4  รักษาเวลายิ่งชีพ

กิจกรรมที่ 2 คุณลักษณะของพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
กิจกรรมที่ 2.1  พลเมืองดีมีจริยธรรม
กิจกรรมที่ 2.2  บุคลิกภาพของพลเมืองดี
กิจกรรมที่ 2.3  ไต่บันไดเป็นดาวเด่น

กิจกรรมที่ 3 ปฏิบัติตามกฎ  กติกา  ข้อบัญญัติและกฎหมาย

กิจกรรมที่ 4 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของท้องถิ่นและประเทศ
กิจกรรมที่ 4.1  การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของท้องถิ่น
กิจกรรมที่ 4.2  การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของประเทศ
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หน่วยที่  1  พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย

กิจกรรมที่  1  พัฒนาบุคลิกภาพประชาธิปไตย

กิจกรรมที่ 1.1  พรุ่งนี้ต้องดีกว่าวันนี้

จุดประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียน
1. วิเคราะห ์ลักษณะของคนดีได้
2. รู้จักพิจารณาการกระทำที่ไม่เหมาะสมของตนตามความเป็นจริง
3. ยินดีพัฒนาหรือปรับปรุงแก้ไขตนเอง

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม
1. ครูติดภาพเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักเรียนบนกระดานดำ
2. นักเรียนเลือกภาพที่ตนเองชอบ ผู้ที่เลือกภาพเดียวกันไปรวมกลุ่มกัน หากมีจำนวนมาก

ให้แยกกลุ่มเพื่อไม่ให้มีจำนวนสมาชิกมากเกินไป แต่ละกลุ่มทำกิจกรรมตามใบกิจกรรมที่ 1.1.1
วิเคราะห์ภาพ

3. ตัวแทนกลุ่มเสนอผลงาน แล้วร่วมกันอภิปราย และสรุปลักษณะการกระทำที่จะทำให้อยู่
ร่วมกันด้วยความสุข

4. นักเรียนทุกคนประเมินพฤติกรรมของตนเองตามใบกิจกรรมที ่ 1.1.2 นี ่คือตัวฉัน
เมื่อทุกคน ทำเสร็จแล้ว ครูอธิบายวิธีแปลผลแบบประเมิน  นักเรียนแปลผลแบบประเมินของตนเอง

5. นักเรียนจับคู่ตามความสมัครใจเพื่อเป็นคู่สัญญาในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง แต่ละคู่
ผลัดกันบอกผลการประเมินตนเอง  และให้สัญญากับคู่ของตนว่าจะปรับปรุงตนเองในเรื่องใดบ้าง

6. นักเรียนทุกคนปรับปรุงตนเองตามคำสัญญา โดยบันทึกลงในแบบบันทึกตามใบกิจกรรม
ที่ 1.1.3 แบบบันทึกการพัฒนาปรับปรุงตนเอง คู่สัญญาจะเป็นผู้คอยสังเกตการณ์ปรับตัวของเพื่อน

7. ทุกเดือน นักเรียนทั ้งชั ้นจะร่วมกันประเมินเพื ่อลงความเห็นร่วมกันยกย่องชมเชย
ผู้ที่มีพัฒนาการในทางที่ดีขึ้นอย่างชัดเจน แล้วติดป้ายประกาศไว้ในชั้นเรียน

8. ครูสรุปเชื่อมโยงการปฏิบัติตามกิจกรรมนี้กับพฤติกรรมของวิถีประชาธิปไตยทั้ง 3 ด้าน
คือ คารวธรรม  ปัญญาธรรม และสามัคคีธรรม

สื่อการเรียนรู้
1. เอกสารสำหรับครู  ภาพสำหรับการวิเคราะห์ : ภาพพฤติกรรมของนักเรียน
2. ใบกิจกรรมที่ 1.1.1  วิเคราะห์ภาพ
3. ใบกิจกรรมที่ 1.1.2  แบบประเมินพฤติกรรมตนเอง นี่คือตัวฉัน
4. ใบกิจกรรมที่ 1.1.3  แบบบันทึกการพัฒนาปรับปรุงตนเอง
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การวัดและประเมินผล
1.  การสังเกต

1.1 บุคลิกภาพประชาธิปไตยในการทำงานกลุ่ม
1.2 ความซื่อสัตย์ในตนเองจากการให้ประเมินตนเอง

2.  ประเมินผลงาน
2.1  การวิเคราะห์ภาพของกลุ่ม
2.2  การประเมินตนเองจากแบบประเมินตนเอง
2.3 ผลการพัฒนาปรับปรุงตนเอง จากแบบบันทึก คู ่สัญญาและการประเมิน

จากเพื่อนทั้งชั้นเรียน
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เอกสารสำหรับครู
ภาพสำหรับการวิเคราะห์ : ภาพพฤติกรรมของนักเรียน



คู ่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ประชาธิปไตย สำหรับครูผู ้สอน ชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 4-6
24

กลุ่มที่.......
ชื่อสมาชิก

1........................................................ 2............................................................
3........................................................ 4............................................................
5........................................................ 6............................................................
7........................................................ 8............................................................

คำชี้แจง   ให้สมาชิกกลุ่มร่วมกันอภิปราย และบันทึก  ในประเด็นต่อไปนี้
1. เหตุผลที่เลือกภาพนี้

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................
2. เหตุการณ์ในภาพเป็นอย่างไร

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................
3. การกระทำของคนในภาพมีผลต่อตนเองและผู้อื่นอย่างไร

3.1 ผลต่อตนเอง
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
3.2 ผลต่อผู้อื่น
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

ใบกิจกรรมที่  1.1.1
วิเคราะห์ภาพ
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ใบกิจกรรมที่  1.1.2
แบบประเมินพฤติกรรมตนเอง นี่คือตัวฉัน

ชื่อ...............................................................................................
คำชี้แจง อ่านข้อความแล้วทำเครื่องหมาย        ลงในช่องที่ตรงกับลักษณะของตนเองมากที่สุด

เวลาจะพูด ฉันจะคิดก่อนเพื่อที่จะไม่ทำให้ใครโกรธ

ฉันขอบคุณเพื่อนทุกครั้งที่เพื่อนช่วยเหลือฉัน

ฉันชอบหัวเราะเมื่อเพื่อนทำผิดพลาด

ฉันพูดให้กำลังใจเพื่อนที่สอบได้คะแนนไม่ดี

ฉันโกรธที่เพื่อนไม่ยอมทำตามที่ฉันแนะนำ

ฉันทำงานกลุ่มไม่เสร็จตามเวลาเสมอ

ฉันช่วยเพื่อนทำงานกลุ่มทุกครั้ง

ฉันจะตำหนิเพื่อนที่ไม่ช่วยงานกลุ่ม

ฉันชอบร่วมกิจกรรมของห้องเรียนและโรงเรียน

ฉันคิดว่าฉันเก่งกว่าคนอื่น

พฤติกรรม             จริงมาก     ค่อนข้าง  จริง  ไม่จริง

 รวม

จริง     บางครั้ง

การให้คะแนน
จริงมาก = 4 คะแนน
ค่อนข้างจริง = 3 คะแนน
จริงบางครั้ง = 2 คะแนน
ไม่จริง = 1 คะแนน

การแปลผล
คะแนนมากกว่า  20  คะแนนอยู่ในเกณฑ์  น่าพอใจ
คะแนนน้อยกว่า  20  คะแนนอยู่ในเกณฑ์  ควรปรับปรุง
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ใบกิจกรรมที่  1.1.3
แบบบันทึกการพัฒนาปรับปรุงตนเอง

คำชี้แจง
ให้นักเรียนบันทึกผลการพัฒนาปรับปรุงตนเอง โดยบันทึกทุกครั้ง พร้อมกับลงวันที่และบันทึก

เหตุการณ์สั้นๆ  ดังตัวอย่าง

   ฉันเลิกหัวเราะเยาะเพื่อน            1 / 20 มิ.ย.      วันนี้วิชัยวิ่งตกบันได  ฉันรีบเข้าไปพยุงเขา
    และถามเขาว่าเจ็บมากหรือเปล่า

 พฤติกรรม        คร้ังท่ี/วันท่ี       เหตุการณ์
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หน่วยที่  1  พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย

กิจกรรมที่ 1  พัฒนาบุคลิกภาพประชาธิปไตย

กิจกรรมที่  1.2  เธอพูด  ฉันฟัง

จุดประสงค์   เพื่อให้ผู้เรียน
1. ฝึกทักษะการเป็นผู้พูด และผู้ฟังที่ดี
2. มีมรรยาทในการเป็นผู้พูด และผู้ฟังที่ดี

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม
1. ให้นักเรียนจับคู่  แล้วนั่งเป็นคู่ๆ ให้มีระยะห่างกันพอสมควร
2. นักเรียนแต่ละคู่ศึกษาทำความเข้าใจใบกิจกรรมที่  1.2.1  เธอพูด ฉันฟัง

แล้วผลัดกันเป็นผู้พูดและผู้ฟัง ดังนี้
ผู้พูด ให้พูดเรื่องที่ตนสนใจมากที่สุดและจะต้องพูดให้ครบ 2 นาที
ผู้ฟัง จะต้องตั ้งใจฟังให้ครบ 2 นาที โดยห้ามพูดขัดจังหวะ หากจะโต้แย้งหรือแสดง

ความคิดเห็นต้องรอให้ผู้พูดพูดจบก่อน
3. จบการสนทนา นักเรียนแต่ละคู ่บันทึกสรุปเรื ่องที ่ฟัง และความรู ้ส ึกของตนลงใน

ใบกิจกรรมที่ 1.2.2 เมื่อฉันเป็นผู้พูดผู้ฟังที่ดี
4. สุ่มนักเรียน 5 คู่  ออกมาเล่าความรู้สึกของตน จากนั้น ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป

ความสำคัญของการเป็นผู้พูดและผู้ฟังที่ดี
5. ครูเชื ่อมโยงการทำกิจกรรมกับพฤติกรรมของวิถีประชาธิปไตยที่เกี ่ยวข้องกับบทบาท

การเป็นผู้พูดและผู้ฟังที่ดี ทั้งด้านคารวธรรม  ปัญญาธรรม และสามัคคีธรรม และประโยชน์ของ
การประพฤติตนตามวิถีประชาธิปไตย

สื่อการเรียนรู้
1. ใบกิจกรรมที่  1.2.1  เธอพูด  ฉันฟัง
2. ใบกิจกรรมที่  1.2.2  เมื่อฉันเป็นผู้พูดและผู้ฟังที่ดี

การวัดและประเมินผล
1. การสังเกต  สังเกตปฏิสัมพันธ์ของนักเรียนในระหว่างการสนทนา
2. ประเมินผลงาน โดยพิจารณาจากการสรุปเรื ่องที ่ฟัง และการบันทึกความรู ้สึกจาก

การฟังในใบกิจกรรม
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ใบกิจกรรมที่ 1.2.1
เรื่อง  เธอพูด  ฉันฟัง

ชื่อ...................................................................................

คำชี้แจง ให้นักเรียนจับคู่กับเพื่อนตามความสมัครใจ โดยนักเรียนจะผลัดกันเป็นผู้พูดและผู้ฟัง
โดยทั้งคู่ดำเนินการดังนี้

1. ผู้พูดจัดเตรียมเรื่องที่ตนสนใจมากที่สุดที่จะเล่าให้เพื่อนฟัง ภายในเวลา  2 นาที
2. ผู้ฟัง ตั้งใจฟังให้ครบ 2 นาที โดยห้ามพูดขัดจังหวะ หากจะโต้แย้งหรือแสดง

ความคิดเห็นต้องรอให้ผู้พูดพูดจบก่อน
3. ทั้งคู่วางแผนเรื่องที่จะพูดภายในเวลา 5 นาที แล้วผลัดกันเป็นผู้พูดและผู้ฟัง

เสร็จแล้วบันทึกผลลงในใบกิจกรรมที่ 1.2.2  เรื่อง เมื่อฉันเป็นผู้พูดและผู้ฟังที่ดี
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ใบกิจกรรมที่  1.2.2
เรื่อง  เมื่อฉันเป็นผู้พูดและผู้ฟังที่ดี

ชื่อ................................................................................

คำชี้แจง ให้นักเรียนสรุปเรื่องที่ฟัง  และความรู้สึก  เมื่อจบการสนทนาแล้ว

1. สรุปเรื่องที่ฟัง
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

2. ความรู้สึกที่ต้องฟังเพื่อนพูดจนจบ
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

3. กิริยาอาการของเพื่อนขณะที่ฟังเราพูด
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
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หน่วยที่  1  พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาบุคลิกภาพประชาธิปไตย

กิจกรรมที่ 1.3 ปัญหาหัวใจ

จุดประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียน
1. บอกความสำคัญของการเข้าใจผู้อื่น
2. สามารถแสดงออกถึงความเข้าใจผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม
1. นักเรียนจับคู่  ช่วยกันออกแบบทำรูปหัวใจ 2  ดวง โดยให้ด้านหนึ่งติดกันเพื่อให้สามารถ

เปิดได้เสร็จแล้วเก็บหัวใจไว้คนละดวง  ต่างคนต่างเขียนปัญหาอึดอัดใจลงในหัวใจซีกซ้าย
2. นักเรียนแต่ละคู่ผลัดกันเล่าปัญหาอึดอัดใจที่อยากเล่าให้เพื ่อนฟังในเวลา 10 นาที

จากนั้นแลกเปลี่ยนหัวใจกัน  แต่ละคนบันทึกความรู้สึกเมื่อได้ฟังปัญหาของเพื่อนลงในหัวใจซีกขวา
แล้วส่งคืนหัวใจให้กับเจ้าของเดิมไว้อ่าน

3. นักเรียนแต่ละคนทำกิจกรรมตามใบกิจกรรมที่ 1.3.1 เรื่องปัญหาหัวใจ
4. สุ่มนักเรียน 5 – 7 คน ออกมาเล่าความรู้สึก และการแสดงออกของตนเมื่อได้ฟังปัญหา

ของเพื่อน
5. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปให้เห็นความสำคัญของการรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา และ

การแสดงออกที ่เหมาะสมเชื ่อมโยงถึงพฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตย เช่น เข้าใจและยอมรับ
ความแตกต่างการใช้ปัญญาในการแก้ไขปัญหา เคารพในสิทธิและเสรีภาพ  การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
เป็นต้น

สื่อการเรียนรู้
1. กระดาษสีแดง  กรรไกร สำหรับทำรูปหัวใจ
2. ใบกิจกรรมที่  1.3.1  เรื่องปัญหาหัวใจ

การวัดและประเมินผล
1. การสังเกต

1.1 สังเกตการณ์แสดงออกของนักเรียนขณะฟังเพื่อนเล่าปัญหา
1.2 สังเกตความรู้สึกของนักเรียนที่สุ่มออกมาอ่านข้อความในหัวใจ

2. การประเมิน  ประเมินการบันทึกความรู้สึก และการแสดงออกในใบกิจกรรม
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ใบกิจกรรมที่  1.3.1
เรื่อง  ปัญหาหัวใจ

ชื่อ.................................................................................

คำชี้แจง หลังจากฟังเพื่อนเล่าปัญหาแล้ว  ให้นักเรียนบันทึกแสดงความรู้สึก และการแสดงออก
ของนักเรียนดังตัวอย่าง

      เรื่อง  ปัญหาหัวใจ                การแสดงออก

............................................................................
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............................................................................

............................................................................
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............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................
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............................................................................
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หน่วยที่  1  พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย

กิจกรรมที่ 1     พัฒนาบุคลิกภาพประชาธิปไตย

กิจกรรมที่ 1.4  รักษาเวลายิ่งชีพ

จุดประสงค์  เพื่อให้ผู้เรียน
1. บอกลักษณะการกระทำที่ไม่ตรงเวลา
2. บอกผลกระทบที่เกิดจากการไม่ตรงเวลา
3. ปฏิบัติตนเป็นผู้ตรงต่อเวลา

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม
1. แบ่งกลุ่มนักเรียนตามความเหมาะสม ผลัดกันเล่าเหตุการณ์ที่ตนเองหรือผู้อื ่นไม่ตรง

ต่อเวลา แล้วร่วมกันสรุปลักษณะการกระทำที ่ไม่ตรงเวลา และผลกระทบที่เกิดขึ ้น เขียนลงใน
ใบกิจกรรม ที่ 1.4.1 จากนั้นตัวแทนกลุ่มออกมานำเสนอ

2. ครูอ่านข่าวเกี่ยวกับการไม่ตรงต่อเวลาให้นักเรียนฟัง แล้วร่วมกันอภิปรายและสรุป
ให้เห็นผลเสียหายจากการไม่ตรงต่อเวลาว่า เป็นปัญหาสำคัญ จนบางประเทศต้องออกมา
รณรงค์ให้คนในชาติเป็นผู้ตรงต่อเวลา

3. นักเรียนร่วมกันสรุปลักษณะการกระทำที ่ตรงเวลา แล้วลงมติเลือกนักเรียนในชั ้น
ที่ตรงเวลามากที่สุด ประกาศยกย่องเป็นผู้ตรงเวลาดีเด่น

4. นักเรียนทุกคนบันทึกการกระทำที่ไม่ตรงเวลาของตน วิเคราะห์สาเหตุ และเสนอแนวทาง
การปรับปรุงแก้ไขตนเองในใบกิจกรรมที่  1.4.2

5. นักเรียนทุกคนบันทึกการปรับปรุงตนเองในด้านการตรงต่อเวลาในใบกิจกรรมที่ 1.4.3
ผลัดกันออกมารายงานหน้าชั้นเรียนทุกวัน

6. แต่ละเดือนให้นักเรียนร่วมกันประเมินผลการปรับปรุงตนเอง แล้วประกาศยกย่อง
ผู้ที่มีผล การปรับปรุงตนเองยอดเยี่ยมประจำเดือน

7. สรุปเชื่อมโยงกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพประชาธิปไตยและคุณค่าที่มีต่อสังคม ทั้งด้าน
คารวธรรม  ปัญญาธรรม  และสามัคคีธรรม

สื่อการเรียนรู้
1. เอกสารสำหรับครู ตัวอย่าง ข่าว/เหตุการณ์เกี่ยวกับการตรงต่อเวลา หรือการไม่ตรง

ต่อเวลา
2. ใบกิจกรรมที่ 1.4.1 เรื่อง เมื่อมีการกระทำที่ไม่ตรงเวลา
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3. ใบกิจกรรมที่ 1.4.2 เรื่อง เมื่อฉันเป็นผู้ไม่ตรงเวลา
4. ใบกิจกรรมที่ 1.4.3 เรื่อง เมื่อฉันเป็นผู้ตรงเวลา

การวัดและประเมินผล
1. การสังเกต

1.1 สังเกตการตรงต่อเวลาในการทำงานกลุ่ม การนำเสนอผลงานกลุ่ม
1.2 การปรับพฤติกรรมให้เป็นผู ้ตรงต่อเวลา เช่น ส่งงานตามกำหนดเวลามากขึ ้น

มาโรงเรียนทันเวลามากขึ้น  เป็นต้น
2. การประเมินผลงาน  ประเมินจากใบกิจกรรมที่ให้นักเรียนปฏิบัติ

ข้อเสนอแนะ
กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพประชาธปิไตยท่ีนำเสนอในกิจกรรม 1.1 – 1.4 น้ี เป็นเพียงตัวอย่าง

เสนอแนะแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้เพื ่อพัฒนาบุคลิกภาพของนักเรียนเท่านั ้น โดยมี
เป้าหมายเพื่อให้ผู้เรียนตระหนัก ยอมรับ และเห็นความสำคัญที่จะปรับปรุงบุคลิกภาพของตนเอง
เพื่อให้เป็นบุคคลผู้มีวิถีประชาธิปไตย ทั้งด้านคารวธรรม ปัญญาธรรม และสามัคคีธรรม เช่น การเห็น
ความสำคัญของบทบาทและหน้าที่ในการทำงานเป็นกลุ่ม การยอมรับในความแตกต่าง ของเพื่อนๆ
ร่วมห้องเรียน การเคารพในอาวุโส การเคารพในสิทธิและเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น การติดตามและ
วิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัว ชุมชนและประเทศชาติ อย่างมีประสิทธิภาพ
เป็นต้น กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพประชาธิปไตยดังกล่าวนี้ ครูควรจัดให้เด็กและเยาวชนพัฒนา
ทักษะประชาธิปไตยอย่างต่อเนื่อง  จนกลายเป็นผู้มีบุคลิกภาพประชาธิปไตย อย่างแท้จริง
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เอกสารสำหรับครู
ตัวอย่างข่าว

แจก “บ้าน” ให้คนมาตรงเวลา

จากที่ “มาตรงเวลา” แล้วมีแต่ เสีย กับ เสีย  ไหนจะเสียเวลาต้องมานั่งรอคนอื่น
เสียสายตาที่ต้องคอยเหลือบมองไป...มา...ว่าเมื่อไรจะโผล่มาสักที  แล้วแน่นอน เสียอารมณ์

แต่คราวนี้  ถึงเวลาที่คนรักษาเวลา(ยิ่งชีพ)  จะมีโอกาสได้สิ่งตอบแทนกับเขาบ้างล่ะ
โดยนี่เป็นข่าวดี ที่เริ ่มมีขึ ้นแล้วที่ประเทศ ไอวอรี โคสต์ ที่รัฐบาลเขาเล็งเห็นผลเสียของการ
ไม่รักษาเวลาที่กลายเป็นนิสัยความเคยชินของคนในทวีปแอฟริกาแห่งนี้ ที่ชอบมาสายกันเป็น
ประจำ ไม่ว่าจะเป็นการผิดนัด หรือแม้แต่การมาช้าจนขึ้นรถเมล์ รถโดยสารไม่ทันว่าเป็นปัญหา
ใหญ่ ทำให้เศรษฐกิจของประเทศไม่ก้าวหน้าไปถึงไหน ดังนั้น ภาครัฐภายใต้การสนับสนุน
ของท่านประธานาธิบดีลอว์เรนท์ แบ็กโบ เลยต้องการกระตุ ้นให้คนพยายามรักษาเวลา
ด้วยการจัดรายการแจกรางวัล มอบบ้านให้แก่คนที่ตรงเวลา ทั้งในภาคธุรกิจและข้าราชการ
เป็นครั้งแรกเมื่อวันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม ที่ผ่านมา โดยมีผู้รับรางวัล 9 คน รวมทั้ง นายนาร์ซิสเซ่
อากา ที่ปรึกษากฎหมายที่ได้บ้านมูลค่า 60,000 ดอลลาร์ (ราว 2,000,000 บาท) ไป 1 หลัง
จากที่เป็นคนรักษาเวลาเป๊ะๆ จนถูกเพื่อนๆ  ล้อมานานว่า  ทำเป็นคนตรงเวลาเหมือนพวกคนขาว
ไปได้  แสดงว่ายังไม่เคยนัดกับคนขาวเลยสิเนี่ย

(จากคอลัมน์ “เกร็ดต่างแดน”  หนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันที่ 10 ตุลาคม 2550)
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ใบกิจกรรมที่  1.4.1
เรื่อง  เมื่อมีการกระทำที่ไม่ตรงเวลา

กลุ่มที่ ...........................................................
รายชื่อสมาชิกกลุ่ม

1..............................................................      2............................................................
3..............................................................      4............................................................
5..............................................................      6............................................................
7..............................................................      8............................................................

คำชี้แจง ให้นักเรียนผลัดกันเล่าเหตุการณ์ที่ตนเอง หรือผู้อื่นไม่ตรงต่อเวลาแล้วร่วมกันทำสรุป
ลักษณะการกระทำที่ไม่ตรงเวลา และผลกระทบที่เกิดขึ้น

           การกระทำท่ีไม่ตรงเวลา                                ผลกระทบ

............................................................................

............................................................................
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............................................................................
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............................................................................
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ใบกิจกรรมที่   1.4.2
เรื่อง  เมื่อฉันเป็นผู้ไม่ตรงเวลา

ช่ือ ...........................................................

การกระทำที่ไม่ตรงเวลา          สาเหตุ                    แนวทางปรับปรุงตนเอง

................................................... ................................................... ...................................................

................................................... ................................................... ...................................................

................................................... ................................................... ...................................................

................................................... ................................................... ...................................................

................................................... ................................................... ...................................................

................................................... ................................................... ...................................................

................................................... ................................................... ...................................................

................................................... ................................................... ...................................................

................................................... ................................................... ...................................................

................................................... ................................................... ...................................................

................................................... ................................................... ...................................................

................................................... ................................................... ...................................................

................................................... ................................................... ...................................................

................................................... ................................................... ...................................................

................................................... ................................................... ...................................................

................................................... ................................................... ...................................................

................................................... ................................................... ...................................................
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ใบกิจกรรมท่ี   1.4.3
เร่ือง  เม่ือฉันเป็นผู้ตรงเวลา

 วัน  เดือน  ปี             การกระทำท่ีตรงเวลา                             ผลดีท่ีได้รับ

................................. ............................................................. .............................................................

................................. ............................................................. .............................................................

................................. ............................................................. .............................................................

................................. ............................................................. .............................................................

................................. ............................................................. .............................................................

................................. ............................................................. .............................................................

................................. ............................................................. .............................................................

................................. ............................................................. .............................................................

................................. ............................................................. .............................................................

................................. ............................................................. .............................................................

................................. ............................................................. .............................................................

................................. ............................................................. .............................................................

................................. ............................................................. .............................................................

................................. ............................................................. .............................................................

................................. ............................................................. .............................................................

................................. ............................................................. .............................................................

................................. ............................................................. .............................................................

ช่ือ ...........................................................
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หน่วยที่  1   พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย

กิจกรรมที่  2  คุณลักษณะของพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย

กิจกรรมที่ 2.1 พลเมืองดีมีจริยธรรม

จุดประสงค์  เพื่อให้ผู้เรียน
1. บอกคุณลักษณะของพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
2. ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม
1. ครูสนทนากับนักเรียน เรื่อง การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ แล้วเชื่อมโยงไปสู่การปฏิบัติงาน

ตามใบกิจกรรมที่ 2.1.1 ว่าในการปฏิบัติกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือ ลูกเสือจะต้องเข้าฐาน
ผจญภัย ซึ่งลูกเสือจะต้องเลือกเพื่อนที่จะปฏิบัติกิจกรรมนี้เพียง 1 คน และจะต้องผจญภัย ร่วมกันตั้งแต่
เริ่มต้นจนสุดท้ายของกิจกรรม ให้นักเรียนพิจารณาว่าจะเลือกเพื่อนคนใด  และเพราะเหตุใด

2. จากการปฏิบัติกิจกรรมตามใบกิจกรรมที่ 2.1.1 จะพบว่ามีนักเรียนที่ถูกเพื่อนเลือกมาก
เป็นอันดับ 1 และ 2  ให้กลุ่มเพื่อนออกมาเขียนเหตุผลที่เลือกบนกระดานดำ

3. ครูและนักเรียน ช่วยกันสรุปคุณลักษณะของเพื่อนที่นักเรียนเลือก
4. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มเป็น 4 กลุ่ม สมาชิกทุกคนในกลุ่มช่วยกันอ่านใบความรู้ที่ 2.1.1 เรื่อง

คำพ่อสอน (พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวฯ) แล้วช่วยกันสรุปประเด็น
คุณลักษณะของคนดี ในใบกิจกรรมที่ 2.1.2

5. นักเรียนกลุ่มที่ 1-2 รับใบความรู้ที่ 2.1.2  และนักเรียนกลุ่มที่ 3-4  รับใบความรู้ที่
2.1.3 แล้วส่งตัวแทนออกมา สรุปประเด็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย และจริยธรรมของ
การเป็นพลเมืองดี ให้เพื่อนฟัง

6. นักเรียนทุกกลุ่มรับใบกิจกรรมที่ 2.1.3 เรื่อง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ให้ช่วยกัน
ระดมความคิดเห็น  และออกมานำเสนอผลงานด้วยบทบาทสมมติตามสถานการณ์จากภาพที่กลุ่ม
ได้รับ กลุ่มละ 3 นาที และเมื่อแสดงบทบาทสมมติเรียบร้อยแล้ว ให้ประธานกลุ่มออกมาสรุปผล
วิเคราะห์ความสอดคล้องตามหลักคารวธรรม สามัคคีธรรมและปัญญาธรรม

7. นักเรียนทุกกลุ่มประเมินผลการนำเสนอผลงานของแต่ละกลุ่ม ครูกล่าวชมเชยกลุ่ม
ที ่ได้ร ับคะแนนประเมินเป็นอันดับหนึ ่ง และให้กำลังใจกลุ ่มที ่ได้คะแนนประเมินต่ำพร้อมให้
ข้อเสนอแนะ ในการปรับปรุงแก้ไข

8. นักเรียนทุกคนทำใบกิจกรรมที่ 2.1.4  ส่งท้ายคาบเรียน
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สื่อการเรียนรู้
1. ใบความรู้ที่ 2.1.1 คำพ่อสอน
2. ใบความรู้ที่ 2.1.2 พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
3. ใบความรู้ที่ 2.1.3 จริยธรรมของการเป็นพลเมืองดี
4. ใบกิจกรรมที่  2.1.1  เพื่อนคู่คิดมิตรคู่ใจ
5. ใบกิจกรรมที่  2.1.2  คนดีตามคำพ่อสอน
6. ใบกิจกรรมที่  2.1.3  พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
7. ใบกิจกรรมที่  2.1.4  คุณลักษณะของพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย

การวัดและประเมินผล
1. การสังเกต สังเกตพฤตกิรรมความเปน็ประชาธปิไตยในการทำงานกลุม่ เช่น ความรว่มมือ

การรับฟังความคิดเห็น  การแสดงความคิดเห็น  การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี  เป็นต้น
2. ประเมินผลงาน  จากการทำกิจกรรมตามใบกิจกรรมที่ 2.1.1 – 2.1.4
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ใบกิจกรรมที่  2.1.1

กิจกรรม : เพื่อนคู่คิด  มิตรคู่ใจ
จุดประสงค์ : บอกคุณลักษณะของพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
คำชี้แจง

1. ในการปฏิบัติกิจกรรมการอยู ่ค่ายพักแรมของลูกเสือ ลูกเสือจะต้องเข้าฐาน
ผจญภัยซึ่งลูกเสือจะต้องเลือกเพื่อนที่จะร่วมปฏิบัติกิจกรรมน ี ้เพียง 1 คน และจะต้องผจญภัย
ร่วมกันจากจุดเริ่มต้นจนสิ้นสุดกิจกรรม

2. ขอให้นักเรียนพิจารณาด้วยเหตุผลว่านักเรียนจะเลือกใคร  เพราะเหตุใด
3. เมื ่อนักเรียนเลือกเพื่อนที่จะปฏิบัติกิจกรรมผจญภัยได้แล้วให้นักเรียนไปยืน

กับเพื่อนที่นักเรียนเลือก
4. ให้กลุ่มเพื่อนที่เลือกเพื่อนคนเดียวกัน เขียนเหตุผลการเลือกบนกระดานดำ
5. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปคุณลักษณะของเพื่อนที่นักเรียนเลือก

หมายเหตุ อาจมีนักเรียนที่ถูกเพื่อนเลือกได้มากกว่า 1  คน
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ใบความรู้ที่ 2.1.1

คำชี้แจง :  ให้นักเรียนทุกกลุ่มช่วยกันอ่านและสรุปคุณลักษณะของคนดีในใบกิจกรรมที่ 2.1.2
คำพ่อสอน

 (พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9)

“...ความสามัคคีพร้อมเพรียงกัน  เป็นพื้นฐานที่สำคัญยิ่งในการปฏิบัติ บริหารงาน
ใหญ่ๆ เช่น งานของแผ่นดิน  และความสามัคคีนี้จะเกิดมีขึ้นมั่นคงได้ ก็ด้วยบุคคลในหมู่คณะ
มีคุณธรรม เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวผูกพันจิตใจของกันและกันไว้  คุณธรรมเครื่องยึดเหนี่ยว
จิตใจนั้น

ประการหนึ่ง ได้แก่ การให้ คือให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือกัน ให้อภัยไม่ถือโทษกัน
ให้คำแนะนำตักเตือนที่ดีต่อกัน

ประการที่สอง ได้แก่ การมีวาจาดี คือพูดแต่คำสัจคำจริงต่อกัน พูดให้กำลังใจกัน
พูดแนะนำประโยชน์กัน  และพูดให้รักใคร่ปรองดองกัน

ประการที่สาม ได้แก่  การทำประโยชน์ให้แก่กัน คือประพฤติปฏิบัติตนให้เกิดประโยชน์
เกื้อกูลทั้งแก่กันและกัน และแก่หมู่คณะโดยส่วนรวม

ประการที่สี่  ได้แก่  การวางตนได้สม่ำเสมออย่างเหมาะสม คือไม่ทำตัวดีเด่นเกินกว่า
ผู้อื่นและไม่ด้อยให้ต่ำทรามไปจากหมู่คณะ

หมู่ใดมีคุณธรรมเครื่องยึดเหนี่ยวกันไว้ดังกล่าว หมู่คณะนั้นย่อมจะมีความเจริญมั่นคง
ขึ้นด้วยสามัคคีธรรม...”

(พระราชดำรัส พระราชทานแก่สามัคคีสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการเปิดประชุม ประจำปี
พ.ศ. 2525 ระหว่างวันที่ 10 – 11  เมษายน  2525)
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“...บ้านเมืองไทยของเราดำรงมั่นคงมาช้านาน เพราะคนไทยมีความพร้อมเพรียงกัน
เข้มแข็ง  ถึงจะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นบ้างตามกาลตามสมัย  ก็เป็นไปตามความปรารถนา
ของพวกเราเองที่จะทำให้ประเทศชาติเจริญก้าวหน้า การทำนุบำรุงบ้านเมืองนั้น เป็นงาน
ส่วนรวมของคนทั้งชาติ  จึงเป็นธรรมดาอยู่เองที่จะต้องมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้าง จะให้ทุกคน
ทุกฝ่ายมีความคิดเห็นสอดคล้องกันตลอดทุกๆ เรื่องไป ย่อมเป็นการผิดวิสัย เพราะฉะนั้น
แต่ละฝ่ายแต่ละคนจึงควรคำนึงถึงจุดประสงค์ร่วมกัน คือ ความเจริญไพบูลย์ของชาติ
เป็นข้อใหญ่ ทุกฝ่ายชอบที่จะทำใจให้เที่ยงตรงเป็นกลาง ทำความคิด ความเห็นให้กระจ่าง
แจ่มใส  ทำความเข้าใจอันดีในกันและกันให้เกิดขึ ้น แล้วนำความคิด ความเห็นของกัน
และกันนั้น มาพิจารณาเทียบเคียงกันโดยหลักวิชาเหตุผล ความชอบธรรม และความเมตตา
สามัคคี ให้เห็นแจ้งจริง  ทุกฝ่ายจะสามารถปรับเปลี่ยนความคิด และวิธีปฏิบัติให้สอดคล้อง
เข้ารูปเข้ารอยกันได้ทุกเรื่อง...”

(พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2535
เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม  2534)

“...หลักของเหตุผลมีหลักการว่า ถ้ามีสิ่งใดที่เราต้องเผชิญ ต้องพบ ต้องมีเหตุผล
ทั้งสิ้น คำนี้มีสองคำ เหตุคือต้นของสิ่งที่เราเผชิญ และผลเป็นสิ่งที่ต่อเนื่องจากสิ่งที่เกิดขึ้น
แก่เรา ถ้าเราเผชิญสิ่งใด และเราพิจารณาด้วยเหตุผล  ต่อไปเราก็จะเผชิญสิ่งที่ถูกต้อง...”

(พระราชดำรัส  เมื่อวันที่  26  มิถุนายน  2519)

“...การฝึกฝนและปลูกฝังความรู้จักเหตุผล ความรู้จักผิดชอบชั่วดี เป็นสิ่งจำเป็น
ไม่น้อยกว่าการใช้วิชาการ  เพราะการรู้จักพิจารณาให้เห็นเหตุเห็นผล  ให้รู้จักจำแนกสิ่งผิดชอบ
ชั่วดี  ได้โดยกระจ่าง  ย่อมทำให้มองบุคคล  มองสิ่งต่างๆ ได้ลึกลงไปจนเห็นความจริง...”

(พระราชดำรัส  เมื่อวันที่ 26  พฤศจิกายน  2516)
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จุดประสงค์ : บอกลักษณะคนดีตามคำพ่อสอน (พระบรมราโชวาท)

คำชี้แจง : ให้นักเรียนช่วยกันสรุปประเด็น คุณลักษณะของคนดีตามคำพ่อสอน

ลักษณะของคนดีตามคำพ่อสอน
1. ..........................................................................................
2. ..........................................................................................
3. ..........................................................................................
4. ..........................................................................................
5. ..........................................................................................
6. ..........................................................................................
7. ..........................................................................................
8. ..........................................................................................
9. ..........................................................................................

ใบกิจกรรมที่ 2.1.2
คนดีตามคำสอนพ่อ
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ความหมายของ “พลเมืองดี” ในวิถีประชาธิปไตย
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ได้ให้ความหมายของคำว่า
พลเมือง”  หมายถึง  ชาวเมือง  ชาวประเทศ  ประชาชน และ
วิถี”  หมายถึง สาย แนว ทาง ถนน
สำหรับ ประชาธิปไตย”เป็นคำที่ประกอบด้วยประชา + อธิปไตย เมื่อ “อธิปไตย” แปลว่า

“เป็นใหญ่” ประชาธิปไตยจึงหมายถึง การที่ประชาชนผู้เป็นใหญ่มีอำนาจการตัดสินใจในสังคมชุมชน
ที่ตนอาศัยผูกพันอยู่

คำว่า พลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย”หมายถึง พลเมืองที่มีคุณลักษณะที่ดี  คือ เป็นผู้ที่
ยึดมั่น ในหลักศีลธรรมและคุณธรรม  มีหลักประชาธิปไตยในการดำรงชีวิต คือ มีส่วนร่วมในกิจการ
สาธารณะของชุมชน มีความรับผิดชอบในชุมชน ปฏิบัติตนตามกฎหมาย ดำรงตนเป็นประโยชน์
ต่อสังคม โดยมีการ ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้เป็นสังคม
และประเทศที่มีวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง

แนวทางการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยควรมีแนวทางการปฏิบัติตนดังนี้ คือ
1)  ด้านสังคม  ได้แก่

(1)  การแสดงความคิดอย่างมีเหตุผล
(2)  การรับฟังข้อคิดเห็นของผู้อื่น และยอมรับเมื่อผู้อื่นมีเหตุผลที่ดีกว่า
(3)  การตัดสินใจโดยใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์
(4)  ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เสียสละพร้อมช่วยเหลือผู้อื่น
(5)  การเคารพกฎหมายและกติการต่างๆ
(6)  การมีจิตสาธารณะ คือ การรักษาสาธารณสมบัติและการอาสาทำงาน
       เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม

2)  ด้านเศรษฐกิจ  ได้แก่
(1)  การประหยัดและอดออมในครอบครัว
(2)  การซื่อสัตย์สุจริตต่ออาชีพที่ทำ
(3)  การพัฒนางานอาชีพให้ก้าวหน้า
(4)  การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม

ใบความรู้ที่ 2.1.2
พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
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(5)  การสร้างงานและสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมไทย
  และสังคมโลก

(6)  การเป็นผู้ผลิตที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้บริโภคที่มีความพอเพียง
(7)  อุตสาหะหมั่นเพียรทำงานด้วยความรับผิดชอบและอย่างเต็มกำลังความสามารถและ

สติปัญญา
3)  ด้านการเมือง  ได้แก่

(1)  การเข้ามีส่วนร่วมรับผิดชอบชุมชนสังคม
(2)  การยอมรับในความแตกต่างหลากหลายที่มีอยู่ในชุมชนสังคม
(3) การมีความอดทนต่อความขัดแย้งที่เกิดขึ้นและมุ่งแสวงหาการแก้ไขความขัดแย้ง

 โดยสันติวิธี
(4)  ความรับผิดชอบและซื่อสัตย์ต่อหน้าที่โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน
(5)  การกล้าเสนอความคิดเห็นต่อส่วนรวม  กล้าเสนอตนเองเข้าร่วมกิจกรรมการเมือง
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ใบความรู้ที่ 2.1.3
เรื่อง จริยธรรมของการเป็นพลเมืองดี

จริยธรรม หมายถึง ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ จริยธรรม ที่ส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี
เป็นไปตามหลักคารวธรรม  สามัคคีธรรมและปัญญาธรรม ดังตัวอย่างต่อไปนี้

1)  ความสามัคคี หมายถึง การยึดมั่นในการอยู่ร่วมกันโดยเคารพกติกาที่ตกลงกัน
2) ความกล้าทางจริยธรรม  หมายถึง  ความกล้าหาญที่จะกระทำในสิ่งที่เห็นว่าถูกต้อง

เป็นธรรม
3)  ความรับผิดชอบ หมายถึง การยอมรับผลของการกระทำที่ตนเองเป็นผู้ก่อขึ้นไม่ว่าผลของ

การกระทำนั้นเป็นผลที่ดีหรือไม่ดีก็ตาม
4)  การเสียสละ  หมายถึง  การยอมเสียผลประโยชน์ส่วนตนเพื่อผู้อื่น  หรือสังคมโดยรวม
5)  การตรงต่อเวลา  หมายถึง  การรักษาเวลาที่ตกลงกันไว้

การส่งเสริมให้ผู้อื่นปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี
เมื่อบุคคลปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตยแล้ว ควรสนับสนุนส่งเสริมให้บุคคลอื่น

ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตยด้วย โดยมีแนวทางการปฏิบัติดังนี้
1. ปฏิบัติตนให้เป็นพลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย โดยยึดมั่นและใช้หลักคุณธรรม

จริยธรรมของศาสนาและหลักการของประชาธิปไตย ในวิถีการดำรงชีวิตประจำวันเพื่อเป็นแบบอย่าง
ที่ดีแก่คนรอบข้าง

2. เผยแพร่ อบรม หรือสั่งสอนโน้มน้าวบุคคลในครอบครัว เพื่อนบ้านคนในสังคม
ให้ใช้หลักประชาธิปไตยเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตประจำวัน

3. สนับสนุนชุมชนในเรื่องที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยการ
บอกกล่าวหรือช่วยประชาสัมพันธ์ โดยวิธีต่างๆ เช่น เขียนบทความเผยแพร่ผ่านสื่อมวลชน เป็นต้น

4.  ชักชวนหรือสนับสนุนคนดีมีความสามารถในการมีส่วนร่วมกิจกรรมทางการเมือง
หรือกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของชุมชน

5. เป็นหูเป็นตาให้รัฐหรือหน่วยงานของรัฐในการสนับสนุนคนดี และป้องกันดูแลมิให้
คนไม่ดีทำผิดกฎหมายบ้านเมือง

การสนับสนุนให้ผู้อื่นปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย ควรเป็นจิตสำนึกที่บุคคล
พึงปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง
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ใบกิจกรรมที่ 2.1.3  (กลุ่มที่ 1)

กิจกรรม : พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย

จุดประสงค์ : ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย

คำชี้แจง : ให้สมาชิกช่วยกันระดมความคิดเห็นและนำเสนอผลงานด้วยบทบาทสมมติภายใน
เวลา 3 นาที  ตามสถานการณ์จากภาพที่กำหนด

การวิเคราะห์
1.  หลักคารวธรรม

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

2.  หลักสามัคคีธรรม
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

3.  หลักปัญญาธรรม
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
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ใบกิจกรรมที่ 2.1.3  (กลุ่มที่  2)

กิจกรรม : พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย

จุดประสงค์ : ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย

คำชี้แจง : ให้สมาชิกช่วยกันระดมความคิดเห็นและนำเสนอผลงานด้วยบทบาทสมมติภายใน
เวลา 3 นาที  ตามสถานการณ์จากภาพที่กำหนด

การวิเคราะห์
1.  หลักคารวธรรม

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

2.  หลักสามัคคีธรรม
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

3.  หลักปัญญาธรรม
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
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ใบกิจกรรมที่ 2.1.3  (กลุ่มที่  3)

กิจกรรม : พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย

จุดประสงค์ : ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย

คำชี้แจง : ให้สมาชิกช่วยกันระดมความคิดเห็นและนำเสนอผลงานด้วยบทบาทสมมติภายใน
เวลา 3 นาที  ตามสถานการณ์จากภาพที่กำหนด

การวิเคราะห์
1.  หลักคารวธรรม

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

2.  หลักสามัคคีธรรม
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

3.  หลักปัญญาธรรม
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
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ใบกิจกรรมที่ 2.1.3  (กลุ่มที่  4)

กิจกรรม : พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย

จุดประสงค์ : ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย

คำชี้แจง : ให้สมาชิกช่วยกันระดมความคิดเห็นและนำเสนอผลงานด้วยบทบาทสมมติภายใน
เวลา 3 นาที  ตามสถานการณ์จากภาพที่กำหนด

การวิเคราะห์
1.  หลักคารวธรรม

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

2.  หลักสามัคคีธรรม
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

3.  หลักปัญญาธรรม
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
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คำชี้แจง   ให้นักเรียนทำเครื่อง       ในข้อที่ถูกต้องที่สุด

1. พลเมืองดีในสังคมประชาธิปไตยต้องมีความกล้าหาญทางจริยธรรม หมายถึงข้อใด
1. มีความกล้าแต่อายที่จะทำความดี
2. กล้าต่อสู้คัดค้านความไม่ถูกต้อง
3. กล้าเรียกร้องสิทธิประโยชน์ของตน
4. กล้าแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม

2. ข้อใดไม่ใช่การปฏิบัติตามวิถีทางของสังคมประชาธิปไตยตามหลักการที่ว่า
“สนับสนุนให้คนดีเข้ามาบริหารและปกครองบ้านเมือง และป้องกันมิให้คนไม่ดีเข้ามามีอำนาจ”
1. ร่วมลงชื่อแสดงประชามติให้ปลดรัฐมนตรีที่มีปัญหาคอรัปชั่น
2. ชุมนุมประท้วงขับไล่นายอำเภอที่เป็นที่เคารพรักของชุมชน
3. เป็นสมาชิกพรรคการเมืองที่มีอุดมการณ์ประชาธิปไตย
4. ใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งคนดีเข้าสภา

3. ข้อใด ไม่ใช่ การปฏิบัติหน้าที่พลเมืองดีทางด้านเศรษฐกิจ
1. การประหยัดไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง
2. การท่องเที่ยวภายในประเทศ
3. การซื้อสินค้าฟุ่มเฟือยจากต่างประเทศในราคาที่แพงมาก
4. การใช้ผลิตภัณฑ์สินค้าไทย

ใบเฉลยกิจกรรมท่ี 2.1.4
ข้อ 1 ตอบ  2
ข้อ 2 ตอบ  2
ข้อ 3 ตอบ  3

ใบกิจกรรมที่ 2.1.4
คุณลักษณะของพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
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หน่วยที่  1  พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย

กิจกรรมที่ 2  คุณลักษณะของพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย

กิจกรรมที่ 2.2  บุคลิกภาพของพลเมืองดี

จุดประสงค์  เพื่อให้ผู้เรียน
1.  มีความรู้ ความเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่การเป็นพลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย
2.  สามารถปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี
3.  เห็นความสำคัญของการเป็นพลเมืองดี

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม
1.  ครูให้นักเรียนเล่นเกม “ เพื่อน...เรารักเธอนะ” ”ครูอธิบายกติกาในการเล่นเกม คือ

จะไม่มีใครพูดหรือใช้เสียง แต่ให้ทำตามคำสั่งของครูทีละขั้นตอนทันทีและให้เสร็จตามเวลาที่กำหนด
โดยทุกคน จะใช้ปากกา 1 ด้ามในการปฏิบัติกิจกรรมให้นำปากกาทัดหูข้างขวาไว้ แล้วฟังคำสั่งจากครู
โดยจะมีเวลาเล่นเกมเพียง 5 นาที ขอให้ทุกคนรักษาเวลาและมีสมาธิในการเล่นเกม พร้อมแล้ว
นำปากกาทัดหูแล้ว กอดอกไว้  โดยครูจะใช้คำสั่ง เริ่มได้ ให้นักเรียนเริ่มกิจกรรม และครูจะใช้คำสั่ง
หมดเวลาให้ทุกคน นำปากกาทัดหูไว้อย่างเดิมแล้วกอดอกไว้

- ครูแจกกระดาษ A4 ให้นักเรียนทุกคนวางไว้บนโต๊ะ เมื่อครบทุกคน ครูเริ่มกิจกรรม
โดยกล่าวว่า

-  ต่อไปให้นักเรียนตีกรอบสี่เหลี่ยม โดยให้ห่างจากริมกระดาษทุก 4 ด้าน ด้านละ
1/2 เซนติเมตร มีเวลา 1/2 นาที เริ่มได้
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-  หมดเวลา.............. ต่อไปให้นักเรียนวาดรูปตนเองเหมือนส่องกระจกตั้งแต่
ใบหน้าขึ้นไป มีเวลา 2 นาที เริ่มได้

-  หมดเวลา........ ต่อไปให้นักเรียนนำภาพตนเองไปหาเพื่อนที่นักเรียนไว้ใจและ
แลกรูปกับเพื่อน  มีเวลา 1/2 นาที เริ่มได้ (กรณีนักเรียนไม่มีคู่ ให้แลกกัน 3 คน ไม่ให้ซ้ำของตนเอง)

-  หมดเวลา........ ต่อไปให้นักเรียนดูรูปเพื่อนที่แลกกันไว้แล้วให้นักเรียนช่วย
เติมภาพ ให้สมบูรณ์ขึ้น มีเวลา 1 นาที เริ่มได้

-  หมดเวลา..... ให้นักเรียนเขียนคำชมเพื่อน 3 ข้อ แล้วลงชื่อกำกับ  มีเวลา 1 นาที
เริ่มได้

-  หมดเวลา........ให้นักเรียนนำภาพคืนเพื่อน  จบเกม
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2.  ครูนำอภิปรายการเล่นเกม ดังนี้
-  นักเรียนตั้งใจวาดรูปตนเองให้ดีที่สุดแล้วใช่หรือไม่ (ตัวอย่างคำตอบ : ใช่ ถ้ามีเวลา

มากกว่านี้  นักเรียนคิดว่าจะวาดได้ดีกว่านี้)
-  ตอนที่นักเรียนตกแต่งภาพของเพื ่อนเพิ ่มเติม  นักเรียนคิดว่าจะทำให้ภาพ

ของเพื ่อนดูดีที ่ส ุดใช่หรือไม่ (ตัวอย่างคำตอบ : ใช่ เพราะว่าเพื ่อนวาดไว้ก็ดีอยู ่แล้ว ดังนั ้น
หากเราวาดเพิ่มเติมจะต้องระมัดระวังให้ภาพดูดีเพิ่มขึ้นเพื่อนจะได้ไม่โกรธ)

- นักเรียนรู้สึกอย่างไร เมื่อเพื่อนนำภาพที่ตกแต่งแล้วมาคืนให้ พร้อมกับได้อ่าน
คำชมเชย (คำตอบ : พอใจ/ไม่พอใจ เมื ่ออ่านคำชมแล้วรู ้ส ึกพอใจเพราะเพื ่อนชมเชยเราจึง
ไม่รู้สึกโกรธ)

3.  ครูสรุปแนวคิดสำคัญจากการเล่นเกม ดังนี้
“นักเรียนจะสังเกตว่า เราได้พยายามวาดภาพตัวเราให้ดีที่สุดเมื่อมีผู้อื่นมาเติมภาพ

ของเรา บางครั ้งเราพอใจ บางครั ้งเราไม่พอใจเพราะเราชอบภาพของเราอยู ่แล้ว ไม่ต้องการ
เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติม แต่เมื่ออ่านคำชมเชยของเพื่อนจะรู้สึกว่าเพื่อนปรารถนาดีกับเรา ต้องการ
ให้เราดีขึ้น  ดังนั้น เราควรขอบคุณคนที่ช่วยเสริมสร้างหรือตกแต่งเราด้วยการอบรม สั่งสอน แนะนำ
เช่น  พ่อ แม่ ครู เพื่อน และบุคคลอื่นเพราะว่าเขาปรารถนาให้เราดีขึ้น เราไม่ควร โกรธบุคคลที่ช่วย
พัฒนาเราและการปรึกษาคนผิดอาจทำให้ภาพของเราคือ ตัวเราไม่น่าดูก็เป็นได้

4.  ครูเชื่อมโยงแนวคิดสำคัญของเกม กับเรื่อง “คุณลักษณะของพลเมืองดี” ซึ่งคุณลักษณะ
ของพลเมืองดีเป็นคุณลักษณะที ่นักเรียนทุกคนมีอยู ่แล้ว แต่ยังไม่สมบูรณ์เนื ่องจากนักเรียน
อาจไม่ทราบว่า พลเมืองดีต้องมีคุณลักษณะอย่างไร เหมือนภาพวาดที ่นักเรียนวาดรูปตนเอง
จากสิ่งที่เราเป็น หากนักเรียนมีเวลามากขึ้นจะทำให้นักเรียนวาดรูปตนเองได้ดีขึ้น โดยการศึกษา
หาความรู้ และพูดคุย แลกเปลี่ยนกับผู้รู้ที่นักเรียนอยากได้เป็นต้นแบบเพิ่มเติม  เพื่อพัฒนาตนเอง
ให้สามารถปฏิบัติตน เป็นพลเมืองดีตั้งแต่เยาว์วัย ส่งผลให้เกิดบุคลิกภาพของการเป็นพลเมืองที่ดี
ของท้องถิ่นสู่ระดับประเทศ

5.  ครูให้นักเรียนจับคู่ถูกใจ ศึกษาใบความรู้ที่ 2.2.1 บทบาทและคุณธรรมของพลเมืองดี
ในวิถีประชาธิปไตย และใบความรู้ที่ 2.2.2 รูปแบบการดำเนินชีวิตในสังคมประชาธิปไตย

6.  นักเรียนพูดสรุปความรู้ที่ได้ตามความเข้าใจของตนเองเกี่ยวกับเรื่อง
-  บทบาทของพลเมืองดีในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ
-  คุณธรรมของพลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย
-  รูปแบบการดำเนินชีวิตในสังคมประชาธิปไตย
-  คุณลักษณะของพลเมืองดีที่นักเรียนอยากเป็น

7.  ให้นักเรียนทำกิจกรรมที่ 2.2.1 เรื่อง พลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย
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สื่อการเรียนรู้
1.  ใบความรู้ที่ 2.2.1 บทบาทและคุณธรรมของพลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย
2.  ใบความรู้ที่ 2.2.2 รูปแบบการดำเนินชีวิตในสังคมประชาธิปไตย
3.  ใบกิจกรรมที่ 2.2.1 พลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย
4.  กระดาษ A4 เท่าจำนวนนักเรียน
5.  แบบสังเกตพฤติกรรม
6.  แบบประเมินเจตคติ
7.  แบบประเมินพฤติกรรม

การวัดและประเมินผล
1. การสังเกต สังเกตพฤติกรรมความเป ็นประชาธ ิปไตยในการทำงานกล ุ ่ม เช ่น

ความร่วมมือ  การรับฟังความคิดเห็น การแสดงความคิดเห็น การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี เป็นต้น
2. ประเมินผลงาน  จากการทำกิจกรรมตามใบกิจกรรมที่ 2.2.1
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ใบความรู้ที่ 2.2.1
บทบาทและคุณธรรมของพลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย

พลเมืองดีในประเทศที่มีระบอบประชาธิปไตยนั้น ควรจะยึดมั่นในหลักการของประชาธิปไตย
และจะต้องรู้จักปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี และรู้จักนำหลักธรรมของศาสนา
ไปเป็นแนวทางการปฏิบัติตน

1.  บทบาทหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดีระดับท้องถิ่น และระดับประเทศ
ในการเป็นพลเมืองดีนั ้น ประชาชนจะต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบและรู้จักใช้สิทธิเสรีภาพ

ของตน โดยไม่ไปละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น บทบาทหน้าที่ของพลเมืองดี ได้แก่
1. การมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่น

ที่ตนอาศัยอยู่ เพื่อให้ชุมชนท้องถิ่นอาศัยอยู่ร่วมกันด้วยความสมานฉันท์
2. การติดตามข่าวสารบ้านเมือง และตรวจสอบดูแลการทำงาน การบริหารจัดการ

ประเทศว่าเป็นไปโดยชอบด้วยรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และเป็นไปโดยหลักคุณธรรมและนิติธรรม
3. การเป็นผู ้มีสิทธิเลือกตั ้งที ่มีหน้าที ่ไปใช้สิทธิเลือกตั ้งอย่างมีคุณภาพ คือ

เลือกผู้ที่มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ และมีความสามารถในการทำหน้าที่แก้ไขปัญหาแทนเราได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ดังนั้น เมื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนเลือกผู้ใดหรือพรรคการเมืองใด ควรศึกษาหาข้อมูล
ทำความรู้จักผู้สมัครหรือ ศึกษานโยบายของพรรคการเมืองที่เราจะไปลงคะแนนเลือก ไม่ว่าจะเป็น
การเลือกตั้งในระดับท้องถิ่น เช่น การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกองค์การ
บริหารส่วนตำบล การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เป็นต้น และการเลือกตั้งระดับประเทศ เช่น การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร การเลือกตั้ง
สมาชิกวุฒิสภา เป็นต้น

4. การมีส่วนร่วมในการออกกฎหมายหรือติดตามการออกกฎหมายของผู้ที่ได้รับ
การเลือกตั้งให้ไปทำหน้าที่ในการออกกฎหมายแทน และต้องปฏิบัติตนตามกฎหมายไม่ว่าจะเป็น
กฎหมายในระดับท้องถิ่น เช่น ข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบล ข้อบัญญัติขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด เป็นต้น หรือกฎหมายในระดับประเทศ ซึ่งทุกคนต้องปฏิบัติตาม เช่น รัฐธรรมนูญ
กฎหมายเลือกตั้ง กฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ กฎหมายอาญา เป็นต้น

5. ผู้มีเงินได้ตามที่กฎหมายกำหนด มีหน้าที่เสียภาษีอากรทั้งในระดับท้องถิ่นและ
ระดับประเทศ
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6. การร่วมกันสืบสานศิลปวัฒนธรรมของชาติเพื่อรักษามรดกของชาติให้คงอยู่และ
พัฒนาตามความเหมาะสม และร่วมกันสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ ่น ซึ ่งบรรพบุร ุษได้สั ่งสมมา
เป็นเวลาช้านาน เป็นมรดกอันมีค่าที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตของชาวไทยต่อไป

7. การร่วมมือกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ระดับท้องถิ่น
จนถึงระดับประเทศ เพราะทรัพยากรมีค่าบางอย่างอาจจะหมดไปได้ถ้าไม่ช่วยกันใช้อย่างประหยัด เช่น
ป่าไม้ ไฟฟ้า น้ำ อากาศ ดิน แร่ธาตุ และความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นต้น การใช้พลังงานต่างๆ
อาจทำให้เกิดมลภาวะเป็นพิษ  ทำลายสิ่งแวดล้อม  จึงต้องรู้จักช่วยกันป้องกันและแก้ไข

2.  คุณธรรมของการเป็นพลเมืองดีในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ
เม ื ่อน ักเร ียนเข ้าใจค ุณลักษณะของการเป ็นพลเม ืองด ีของส ังคมประชาธ ิปไตยแล ้ว

ลองมาพิจารณา ถึงการเป็นพลเมืองดีที ่มีคุณธรรม  ความหมายของคุณธรรม คือ เครื่องกำกับ
ที่อยู่ภายในของเรา ที่คอยควบคุมพฤติกรรมการแสดงออกของเราให้เป็นไปโดยมีความดี ความจริง
และความงาม หรืออาจกล่าวโดยสรุปว่า คือ สภาพคุณงามความดีทางความประพฤติและจิตใจ เช่น
ซื ่อส ัตย์  การเป็นผู ้ไม ่กล่าวเท็จ การไม่หวังแต่ผลประโยชน์ส ่วนตนเป็นที ่ต ั ้ง การรู ้จ ักให้
การอุทิศเสียสละ ความรู้จัก ห่วงใย อดทน อดกลั้น เป็นต้น

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวได้พระราชทานคุณธรรม 4 ประการ แก่ข้าราชการและ
ประชาชน ในคราวสมโภชน์กรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี ความว่า

“ประการแรก คือ การรักษาความสัจ ความจริงใจต่อตัวเอง รู้จักสละประโยชน์ส่วนน้อยของ
ตนเอง เพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง ที่จะประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรม

ประการที ่สอง คือ การรู ้จักข่มใจตนเอง ฝึกใจตนเองให้ประพฤติปฏิบัติอยู ่ในความสัจ
ความดีนั้น

ประการที่สาม คือ การอดทน อดกลั้น และอดออม ไม่ประพฤติล่วงความสัตย์สุจริต ไม่ว่า
จะด้วยเหตุประการใด

ประการที่สี่ คือ การรู้จักละวางความชั่ว ความทุจริต และรู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนน้อย
ของตน เพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง”

โดยสรุป อาจกล่าวได้ว่า พลเมืองดีของประเทศที่เป็นประชาธิปไตยนั้น จะต้องรู้จักปฏิบัติตน
ตามบทบาทหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดีทั ้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ รู้จักนำคุณธรรม
ในการอยู่ร่วมกันมาเป็นแนวปฏิบัติ โดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
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ใบความรู้ที่ 2.2.2
รูปแบบการดำเนินชีวิตในสังคมประชาธิปไตย

ตัวอย่างรูปแบบการดำเนินชีวิตในสังคมประชาธิปไตยที่ ดร.ป๋วย อึ้งภากรณ์ เขียนบรรยาย
ในเรื่อง จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน

เมื่อผมอยู่ในครรภ์ของแม่ ผมต้องการให้แม่ได้รับประทานอาหารที่เป็น คุณประโยชน์
และได้รับความเอาใจใส่ และบริการอันดีในเรื่องสวัสดิภาพของแม่และเด็ก ผมไม่ต้องการ
มีพี่น้องมาก อย่างที่พ่อแม่ผมมีอยู่ และแม่จะต้องไม่มีลูกถี่นัก

พ่อกับแม่จะแต่งงานกันถูกฎหมาย หรือธรรมเนียมประเพณีหรือไม่ ไม่สำคัญ
แต่สำคัญที่ พ่อกับแม่ต้องอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุข ทำความอบอุ่นให้ผมและพี่น้อง

ในระหว่าง 2-3 ขวบแรกของผม ซึ่งร่างกายและสมองผมกำลังเติบโต ในระยะที่สำคัญ
ผมต้องการให้แม่ผมกับตัวผม ได้รับประทานอาหารที่เป็นคุณประโยชน์

ผมต้องการไปโรงเรียน พี่สาวหรือน้องสาวผมก็ต้องการไปโรงเรียน จะได้มีความรู้
หากินได้ และจะได้รู้คุณธรรมแห่งชีวิต ถ้าผมมีสติปัญญาเรียนชั้นสูงๆ ขึ้นไป ก็ให้มีโอกาส
เรียนได้ ไม่ว่าพ่อแม่ผม จะรวยหรือจน จะอยู่ในเมืองหรือชนบทแร้นแค้น

เมื่อออกจากโรงเรียนแล้ว ผมต้องการงานอาชีพที่มีความหมาย ทำให้ได้รับความพอใจ
ว่าตนได้ทำงานเป็นประโยชน์แก่สังคม

บ้านเมืองที่ผมอาศัยอยู่จะต้องมีขื่อ มีแป ไม่มีการข่มขู่ กดขี่ หรือประทุษร้ายกัน
ประเทศของผมควรจะมีความสัมพันธ์อันชอบธรรม และเป็นประโยชน์กับโลกภายนอก

ผมจะได้มีโอกาสเรียนรู้ถึงความคิด และวิชาของมนุษย์ทั้งโลก และประเทศของผมจะได้มีโอกาส
รับเงินทุนจากต่างประเทศ มาใช้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม

ผมต้องการให้ชาติของผมได้ขายผลิตผลแก่ต่างประเทศด้วยราคาอันเป็นธรรม
ในฐานะที่ผมเป็นชาวไร่ชาวนา ผมก็อยากมีที่ดินของผมพอสมควรสำหรับทำมาหากิน

มีช่องทางได้กู้ยืมเงินมาขยายงาน มีโอกาสรู้วิธีการทำกินแบบใหม่ๆ มีตลาดดี และขายสินค้าได้
ราคายุติธรรม

ในฐานะที่ผมเป็นกรรมกร ผมก็ควรจะมีหุ้นมีส่วนในโรงงาน บริษัท ห้างร้านที่ผมทำอยู่
ในฐานะที่ผมเป็นมนุษย์ ผมก็ต้องการอ่านหนังสือพิมพ์ และหนังสืออื่นๆ ที่ไม่แพงนัก

จะฟังวิทยุ ดูโทรทัศน์ ก็ได้  โดยไม่ต้องทนรบกวนจากการโฆษณามากนัก
ผมต้องการสุขภาพอนามัยอันดี และรัฐบาลจะต้องให้บริการป้องกันโรคแก่ผมฟรีกับ

บริการการแพทย์ รักษาพยาบาลอย่างถูก อย่างดี เจ็บป่วยเมื่อใดหาหมอพยาบาลได้สะดวก
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ผมจำเป็นต้องมีเวลาว่างสำหรับเพลิดเพลินกับครอบครัว มีสวนสาธารณะที่เขียวชอุ่ม
สามารถมีบทบาท และชมศิลปะ วรรณคดี นาฏศิลป์ ดนตรี วัฒนธรรมต่างๆ เที่ยวงานวัด
งานลอยกระทง งานนักขัตฤกษ์ งานกุศลอะไรก็ได้พอสมควร

ผมต้องการอากาศบริสุทธิ์สำหรับหายใจ น้ำดื่มบริสุทธิ์สำหรับดื่ม
เรื่องอะไรที่ผมเองไม่ได้ หรือได้แต่ไม่ดี ผมก็จะขอความร่วมมือกับเพื่อนฝูงในรูป

สหกรณ์ หรือ สโมสร หรือสหภาพ จะได้ช่วยซึ่งกันและกัน
เรื่องที่ผมจะเรียกร้องข้างต้นนี้ ผมไม่เรียกร้องเปล่า ผมยินดีเสียภาษีอากรให้ส่วนรวม

ตามอัตภาพ
ผมต้องการโอกาสที่มีส่วนในสังคมรอบตัวผม ต้องการมีส่วนในการวินิจฉัยโชคชะตา

ทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของชาติ
เมียผมก็ต้องการโอกาสต่างๆ เช่นเดียวกับผม และเราสองคนควรจะได้รับความรู้

และวิธีการวางแผนครอบครัว
เมื่อแก่ ผมและเมียก็ควรได้ประโยชน์ตอบแทนจากการประกันสังคม ซึ่งผมได้จ่าย

บำรุงตลอดมา
เมื่อจะตาย ก็ขออย่าให้ตายอย่างโง่ๆ อย่างบ้าๆ คือ ตายในสงครามที่คนอื่นก่อให้

เกิดขึ้น ตายในสงครามกลางเมือง ตายเพราะอุบัติเหตุรถยนต์ ตายเพราะน้ำหรืออากาศ
เป็นพิษหรือตาย เพราะการเมืองเป็นพิษ

เมื ่อตายแล้ว ยังมีทรัพย์สมบัติเหลืออยู ่ เก็บไว้ให้เมียผมพอใช้ในชีวิตของเธอ
ถ้าลูกยังเล็ก อยู่ก็เก็บไว้ เลี้ยงให้โต แต่ลูกที่โตแล้วไม่ให้ นอกนั้นรัฐบาลควรเก็บไปหมด
จะได้ใช้เป็นประโยชน์ ในการบำรุงชีวิตของคนอื่นๆ บ้าง

ตายแล้ว เผาผมเถิด อย่างฝัง คนอื่นจะได้มีที่ดินอาศัยและทำกิน และอย่าทำพิธีรีตอง
ในงานศพให้วุ่นวายไป

นี่แหละคือความหมายของชีวิต นี่แหละคือการพัฒนาที่จะควรให้เกิดขึ้นเพื่อประโยชน์
ของทุกคน

สุดท้ายนี้  ขอขอบพระคุณท่านทั้งหลายที่อุตส่าห์อ่านมาจนจบ ขอความสุขสวัสดีและ
สันติสุขจงเป็นของท่านทั้งหลาย และพระท่านกล่าวไว้ดังนี้เกี่ยวกับความสวัสดี

“เราตถาคตไม่เห็นความสวัสดีอื่นใดของสัตว์ทั้งหลาย นอกจากปัญญา เรื่องตรัสรู้
ความเพียร ความสำเร็จอินทรีย์ และความเสียสละ”
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ใบกิจกรรมที่ 2.2.1
เรื่อง  พลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย

ตอนที่ 1

คำชี้แจง  จงเขียนเครื่องหมาย     ล้อมรอบตัวอักษรหน้าคำตอบที่ถูกต้อง (5 คะแนน)

1.  การกระทำในข้อใดที่จัดว่าผู้กระทำเป็นผู้มีเหตุผล
ก.  ดำ บอกกับขาวว่าแดงพูดจาไร้สาระ
ข.  แดง เชื่อมั่นว่าตนเองเป็นคนที่พูดเก่งที่สุดในกลุ่ม
ค.  เขียวจะยอมรับและทำเฉพาะเรื่องที่มีเหตุผลชัดเจน
ง.  ขาว ประกาศในที่ประชุมกลุ่มว่า ขอให้ทุกคนตั้งใจฟัง

2. สร้อย ดาว และดวง ต่างมีความคิดเห็นแตกต่างกันในวิธีการเสนอผลงานกลุ่ม แต่ในที่สุด
สามารถตกลงกันได้ โดยเลือกความคิดที่เห็นร่วมกันว่าดีที่สุด การกระทำของพวกเขาสอดคล้อง
กับข้อใดมากที่สุด
ก.  การยอมรับเหตุผลซึ่งกันและกัน
ข.  การยอมรับเสียงข้างมาก
ค.  การมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่ม
ง.  การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสังคม

3. ในวันแข่งขันกีฬาสี ทรงชัยต้องหยุดขายพวงมาลัย 1 วัน เพราะเขาเป็นนักกีฬาของทีมสีฟ้า
การกระทำของทรงชัยสอดคล้องกับข้อความใด
ก.  การมีเหตุผล
ข.  ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
ค.  การมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่ม
ง.  การเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน

4. การกระทำใดจัดว่าเป็นการปฏิบัติตนตามกฎหมายระดับท้องถิ่น
ก.  เอ๋ ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน
ข.  โอ๋ ทำร้ายร่างกายผู้อื่น
ค.  อ้อน รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ง.  อ้น ไปเสียภาษีโรงเรือนที่เทศบาล



61
คู ่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ประชาธิปไตย สำหรับครูผู ้สอน ชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 4-6

5.  นกน้อยรู้ว่ามีหัวคะแนนมาพาคนในชุมชนไปเที่ยว แถมแจกเงิน และสิ่งของเพื่อจูงใจให้ลงคะแนน
ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้ง นกน้อยจึงไปแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ การกระทำของนกน้อยสอดคล้อง
กับข้อใด
ก.  ช่วยป้องกันประเทศ
ข.  อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
ค.  การปฏิบัติหน้าที่ในท้องถิ่น
ง.  รักษาไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตย

ตอนที่ 2

คำชี้แจง  ให้นักเรียนบอกบทบาทของการเป็นพลเมืองดีที่ฉันทำได้ อย่างน้อย 5 ข้อ (5 คะแนน)

...............................................................................................................................................................
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...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

เฉลยใบกิจกรรมท่ี 2.2.1
เร่ือง พลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย

ตอนท่ี 1
1.  ค.
2.  ก.
3.  ง.
4.  ง.
5.  ง.
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แบบประเมินเจตคติ
การเป็นสมาชิกที่ดีในวิถีประชาธิปไตย

คำชี้แจง    ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมาย  ในช่องความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการ
กระทำที่แสดงถึงการเป็นพลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย

ลำดับท่ี ข้อความ
    ระดับความคิดเห็น

    เห็นด้วย       เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย
         เป็นบางคร้ัง

1. การรู้จักแลกเปล่ียนความคิดเห็นกัน
อย่างมีเหตุผลเป็นปัจจัยสำคัญของ
พลเมืองดี

2. การประนีประนอมกับผู้อ่ืนเป็นวิธี
ท่ีสำคัญท่ีสุดในสังคมประชาธิปไตย

3. การรักษาสัจจะ รู้จักสละเพ่ือประโยชน์
ส่วนรวม เป็นคุณธรรมสำคัญต่อการ
ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของประเทศ

4. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตเิป็น
หน้าท่ีของพลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย

5. การใช้สิทธิเลือกต้ังในระดับท้องถ่ิน
มีความสำคัญน้อยกว่าการเลือกต้ัง
ระดับประเทศ

เกณฑ์การให้คะแนน
ข้อ 1, 3 , 4 ข้อ 2 , 5

เห็นด้วย =  3 ไม่เห็นด้วย =  3
เห็นด้วยเป็นบางครั้ง =  2 เห็นด้วยเป็นบางครั้ง =  2
ไม่เห็นด้วย =  1 เห็นด้วย =  1

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ
11 – 15 ดี
5 – 10 พอใช้
ต่ำกว่า 5 ปรับปรุง
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แบบประเมินพฤติกรรม
ปฏิบัติตนในฐานะที่เป็นพลเมืองดีของชาติ

การประเมิน

สิ่งที่วัด วิธีวัดผล เครื่องมือวัดผล เกณฑ์การประเมิน

บุคลิกภาพของ
พลเมืองดี

สำรวจพฤติกรรม แบบสำรวจพฤติกรรม ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70

คำชี้แจง  ใส่เครื่องหมาย    ในช่องระดับการปฏิบัติกิจกรรมที่นักเรียนปฏิบัติตามความจริง
ระดับ  3 =  ทุกครั้ง หมายความว่า  ปฏิบัติเป็นประจำ
ระดับ  2 =  บางครั้ง หมายความว่า  นาน ๆ ครั้ง
ระดับ 1=  น้อยครั้งที่สุดหมายความว่า ไม่ค่อยปฏิบัติ

เกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพ
คะแนน 21 – 30 ระดับคุณภาพดี
คะแนน 11 – 20 ระดับคุณภาพพอใช้
คะแนน 0 – 10 ระดับปรับปรุง
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แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 3 =  ทุกครั้ง หมายความว่า สังเกตทุกครั้งพบพฤติกรรมนั้น
คะแนน 2 =  บางครั้ง หมายความว่า สังเกตนานๆ ครั้งพบพฤติกรรมนั้น
คะแนน 1 =  น้อยครั้งที่สุด หมายความว่า สังเกตนานมากจึงจะพบพฤติกรรมนั้น

เกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพ
คะแนน 11 – 15 ระดับคุณภาพดี
คะแนน   6 – 10 ระดับพอใช้
คะแนน   0 – 5 ระดับปรับปรุง
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หน่วยที่  1  พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย

กิจกรรมที่  2  คุณลักษณะของพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย

กิจกรรมที่  2.3  ไต่บันไดเป็นดาวเด่น

จุดประสงค์   เพื่อให้ผู้เรียน
1.  บอกลักษณะของพลเมืองดีได้
2.  ตรวจสอบพฤติกรรมของตนเอง และปรับปรุงแก้ไข

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม
1. แบ่งนักเรียนเป็น 2 ฝ่าย เล่นเกม ไต่บันไดเป็นดาวเด่น ให้แต่ละฝ่ายส่งตัวแทนออกมา

ทอดลูกเต๋า ผู้ที่ได้คะแนนน้อยกว่าเป็นฝ่ายเริ่มเล่นก่อน จากนั้นตัวแทนแต่ละฝ่ายผลัดกันออกมา
ทอดลูกเต๋า  กติกาการเล่นมีดังนี้

1)  หากตกในช่องตารางสีเขียว ซึ่งเป็นลักษณะของพลเมืองดี  จะได้คะแนน
2)  หากตกในช่องสีแดง  ซึ่งเป็นลักษณะของพลเมืองที่ไม่ดี  จะเสียคะแนน

เมื่อจบเกม ให้รวมคะแนนทั้ง 2 ฝ่าย ฝ่ายที่ได้คะแนนมากกว่าเป็นผู้ชนะ แล้วร่วมกันสรุปว่า
ลักษณะของพลเมืองดีมีผลดีอย่างไร และลักษณะของพลเมืองที่ไม่ดีมีผลเสียอย่างไร

2. แบ่งนักเรียนเป็น 4 กลุ่ม ให้แต่ละกลุ่มออกแบบเกมคล้ายกิจกรรมในข้อ 1 โดย 2 กลุ่มแรก
ออกแบบเกม ไต่บันไดเป็นดาวเด่นของโรงเรียน”และ 2 กลุ่มหลัง ออกแบบเกม ไต่บันไดเป็น
ดาวเด่นของชุมชน”

3. ตัวแทนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอผลงาน แล้วร่วมกันอภิปราย ปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง
แล้วจัดกลุ่มลักษณะพลเมืองดีของโรงเรียน กับลักษณะพลเมืองดีของชุมชน จากนั้นช่วยกันเขียน
เป็นแผนภูมิติดไว้ในชั้นเรียน

4. นักเรียนแต่ละกลุ่มปรับปรุงแก้ไขเกมของกลุ่มให้ถูกต้องตามข้อสรุปของชั้นเรียนแล้วเก็บไว้
เล่นเมื่อมีเวลาว่าง

5. นักเรียนทุกคนบันทึกพฤติกรรมของตนเองทุกวัน เป็นเวลาอย่างน้อย 1 สัปดาห์
โดยวิเคราะห์ ว่าแต่ละพฤติกรรมเป็นการกระทำที่ดี หรือไม่ดีอย่างไร  ส่งผลกระทบอย่างไรบ้าง
ตามใบกิจกรรมที่ 2.3.1
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สื่อการเรียนรู้
1. แผ่นเกม และลูกเต๋า
2. กระดาษ  ดินสอสีเขียวและสีแดง  ปากกาเคมี
3. ใบกิจกรรมที่  2.3.1 แบบบันทึกพฤติกรรมของตนเอง

การวัดและประเมินผล
1. การสังเกต  สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะเล่นเกม  ขณะทำงานกลุ่ม  และขณะร่วม

กิจกรรมในชั้นเรียน ว่าประพฤติตนเป็นสมาชิกที่ดีเพียงใด
2. การประเมินผลงาน ประเมินผลงานกลุ่ม และแบบบันทึกพฤติกรรมของตนเองตาม

ใบกิจกรรม ที่  2.3.1
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ตัวอย่างแผ่นเกม “ไต่บันไดเป็นดาวเด่น”

ฉันช่วยชุมชนปลูกต้นไม้
ในวันสำคัญต่างๆ

ฉันไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
สมาชิกสภานักเรียนทุกปี ชนะแล ้ว

(พ้ืนสีเขียวอ่อน)          (พ้ืนสีเขียวอ่อน)

ฉันคุยในห้องเรียนบ่อยๆ
(พ้ืนสีแดงออ่น)

ฉันอาสาร่วมกิจกรรมโรงเรียน
ทำความสะอาดวัดในวันสำคัญ

(พ้ืนสีเขียวอ่อน)

ฉันเป็นอาสาสมัครดูแลน้องๆ
เวลาอาหารกลางวัน

       (พ้ืนสีเขียวอ่อน)

ฉันชอบเปิดวิทยุเสียงดัง
เพราะครึกครื้นดี

       (พ้ืนสีแดงอ่อน)

ฉันช่วยเพื่อนทุกครั้งที่เป็น
เวรทำความสะอาดห้องเรียน

  (พ้ืนสีเขียวอ่อน)

ฉันไม่สนใจร่วมกิจกรรม
ของโรงเรียน

(พ้ืนสีแดงออ่น)

ฉันสมัครเป็นกรรมการ
ชั้นเรียน

        (พ้ืนสีเขียวอ่อน)

ฉันแยกขยะก่อนทิ้งทุกครั้ง

     (พ้ืนสีเขียวอ่อน)

ฉันบริจาคเงินช่วยคน
ประสบภัยน้ำท่วม

      (พ้ืนสีเขียวอ่อน)

ฉันทิ้งขยะลงคลองใกล้บ้าน
เพราะไม่อยากเดินไปทิ้งไกลๆ

      (พ้ืนสีแดงอ่อน)

จุดเริ่มต้น
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ใบกิจกรรมที่ 2.3.1
แบบบันทึกพฤติกรรมของตนเอง

วัน เดือน ปี พฤติกรรม ดี ไม่ดี ผลกระทบ
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หน่วยที่  1  พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย

กิจกรรมที่  3   ปฏิบัติตนตามกฎ กติกา ข้อบัญญัติและกฎหมาย

จุดประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียน
1. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ กติกา ข้อบัญญัติ และกฎหมาย
2. เห็นความสำคัญ  และปฏิบัติตนตามกฎ กติกา ข้อบัญญัติ และกฎหมายได้

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม
1. ครูอ่านเรื่อง “ฉันไม่ใช่คนขี้ฟ้อง””ให้นักเรียนฟังและนักเรียนช่วยกันอภิปรายประเด็น

ที่เกี่ยวข้อง กับเรื่องที่อ่าน ได้แก่
(1) ถ้านักเรียนเป็นมะปราง นักเรียนควรทำอย่างไร เพราะเหตุใด ให้เหตุผลประกอบ
(2) ถ้านักเรียนเจอสถานการณ์แบบมะปราง นักเรียนจะตัดสินใจทำอะไรที่ต่างจากนี้

หรือไม่ และจะทำด้วยวิธีการใด
(3) การกระทำของส้มเกลี ้ยงเกิดผลดี ผลเสียต่อตนเอง ต่อสังคมและประเทศชาติ

อย่างไร
(4) ในสังคมหนึ่ง ถ้ามีคนทุจริต ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ กติกา และกฎหมาย สังคมนั้น

จะเป็นอย่างไร
ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปกติกาการปฏิบัติตนในการสอบ และผลกระทบจากการไมป่ฏิบัติ

ตามกติกา แล้วเชื่อมโยงไปสู่เหตุการณ์การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายกรณีอื่นๆ ที่พบในสังคม
2. แบ่งกลุ่มนักเรียน 6 กลุ่ม (อาจแบ่งตามวันเกิด เดือนเกิด หรือตามเลขที่) ให้ศึกษาข่าว/

เหตุการณ์/กรณีตัวอย่างที่ประชาชนไม่ปฏิบัติตามกฎ กติกา ข้อบัญญัติและกฎหมาย กลุ่มละ  1 ข่าว
และ ร่วมมือกันอภิปรายในประเด็นที่กำหนดให้ในใบกิจกรรมที่ 3.1 – 3.6  ดังนี้

กลุ่มที่  1 ข่าวเหตุการณ์  เรื่อง ประท้วง ขว้างปาสิ่งของทำให้
สาธารณสมบัติเสียหาย

กลุ่มที่ 2 ข่าวเหตุการณ์ เรื่อง ทุจริตเลือกตั้ง
กลุ่มที่ 3 ข่าวเหตุการณ์ เรื่อง นอนหลับทับสิทธิ์
กลุ่มที่ 4 ข่าวเหตุการณ์ เรื่อง การละเมิดสิทธิเด็ก
กลุ่มที่ 5 ข่าวเหตุการณ์ เรื่อง การเอาเปรียบผู้บริโภค
กลุ่มที่ 6 ข่าวเหตุการณ์ เรื่อง เด็กเกเร

3. ให้นักเรียนตัวแทนกลุ่มออกมานำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน
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4. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปแนวทางการปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ
และกฎหมาย ตามสถานะและบทบาทของตนในการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม และนำผลงานนักเรียน
ติดป้ายนิเทศเพื่อให้ความรู้กับนักเรียนคนอื่นๆ หน้าชั้นเรียน

5. ครูแจกแบบบันทึกการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบัญญัติและกฎหมายให้นักเรียนทุกคน
โดยให้นักเรียนบันทึกพฤติกรรมของตนที ่สามารถปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ กติกา ข้อบัญญัติ
และกฎหมาย ที่บัญญัติไว้ในโรงเรียน ชุมชน และประเทศชาติเป็นเวลา 4  สัปดาห์ และเมื ่อ
ครบกำหนดแล้ว ให้นักเรียนผลัดกันเล่าเรื ่องของตนหน้าชั ้นเรียน ครูและเพื ่อนปรบมือชมเชย
ผลการปฏิบัติ  ครูแจกรางวัล แจกเกียรติบัตร ““ยุวชนคนมีวินัย”” แก่นักเรียนที่สามารถปฏิบัติตน
ได้ยอดเยี่ยม

6. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปความสำคัญของการกระทำสิ ่งที ่ถูกต้องตามกฎระเบียบ
ว่าจะช่วยให้เราอยู่ร่วมกันได้อย่างเรียบร้อย ลดการขัดแย้ง ซึ่งปัญหาการละเมิดบางประเภท อาจนำ
ไปสู ่ความหายนะของสังคมได้ ทุกคนในสังคมมีความเกี ่ยวข้องกัน เพราะทุกคนเป็นส่วนหนึ ่ง
ของสังคม  ถ้าสิ่งที่เราทำเกิดผลกระทบต่อสังคม  สิ่งนี้จะเกิดผลกระทบต่อทุกคนด้วย ถ้าใครฝ่าฝืน
กฎหมายและไม่มีการลงโทษ จะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีและเป็นการทำลายสังคม ดังนั้น การปฏิบัติตน
ตามกฎหมายจึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง

สื่อการเรียนรู้
1. เอกสารสำหรับครู กรณีตัวอย่างเรื่อง “ฉันไม่ใช่คนขี้ฟ้อง””
2. ใบกิจกรรมที่ 3.1-3.6
3. แบบบันทึกการปฏิบัติตนตามกฎ กติกา ข้อบัญญัติ และกฎหมาย

การวัดและประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม
2. ประเมินผลงานกลุ่ม
3. ตรวจแบบบันทึกการปฏิบัติตนตามกฎ กติกา ข้อบัญญัติ และกฏหมาย
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เอกสารสำหรับครู
กรณีตัวอย่าง เรื่อง ฉันไม่ใช่คนขี้ฟ้อง

“วันนี ้เป็นวันสอบปลายภาคของโรงเร ียนภูผางาม มะปรางนั ่งทำข้อสอบวิชา
คณิตศาสตร์อยู ่ท ี ่โต ๊ะและคิดในใจว่า “ข้อสอบยากจังเลย ยังทำไม่ได้อ ีกตั ้งหลายข้อ
ถ้าจะสอบตกแน่คราวนี้”  ทันใดนั้น มะปรางเหลือบไปเห็นส้มเกลี้ยงที่นั่งโต๊ะข้างๆ กำลัง
ก้มดูกระดาษชิ้นเล็กๆ ที่แอบอยู่ใต้ข้อสอบ มะปรางคิดว่า “ส้มเกลี้ยงกำลังทุจริตในการสอบ
ส้มเกลี้ยงต้องแอบจดสูตรเลขเข้ามาในห้องสอบแน่เลย ทำไมส้มเกลี้ยงเป็นคนแบบนี้นะ”
มะปรางรู้สึกโกรธที่ส้มเกลี้ยงทุจริตและอาจได้คะแนนดี โดยไม่ต้องท่องหนังสือให้เหนื่อยเลย
มะปรางอยากฟ้องครูที่คุมสอบ แต่เพื่อนๆ จะตราหน้าว่าเป็น “คนขี้ฟ้อง” ส้มเกลี้ยงจะต้อง
หาเรื่องกับมะปรางแน่เลย มะปรางจึงตัดสินใจว่า จะคุยเรื่องนี้และเตือนเขา ถ้าส้มเกลี้ยง
ไม่เชื ่อ และทำทุจริตอีก มะปรางจะฟ้องครู แต่ใจหนึ่งยังลังเล คิดว่าอย่าไปยุ่งเรื ่องของ
ส้มเกลี้ยงดีกว่า จะทุจริตหรือไม่ทุจริตไม่ใช่เรื่องของตน แล้วมะปรางก้มหน้าก้มตาทำข้อสอบ
ต่อไป”

ประเด็นอภิปราย
1. ถ้านักเรียนเป็นมะปราง นักเรียนควรทำอย่างไร เพราะเหตุใด ให้เหตุผลประกอบ
2. ถ้านักเรียนเจอสถานการณ์แบบมะปราง นักเรียนจะตัดสินใจทำอะไรที่ต่างจากนี้หรือไม่

และจะทำด้วยวิธีการใด
3. การกระทำของส้มเกลี้ยงเกิดผลดี  ผลเสียต่อตนเอง ต่อสังคมและประเทศชาติอย่างไร
4. ในสังคมหนึ่ง ถ้ามีคนทุจริต ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ กติกา และกฎหมาย  สังคมนั้น

จะเป็นอย่างไร
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ใบกิจกรรมที่  3.1
เรื่อง  ประท้วง

จุดประสงค์ วิเคราะห์ปัญหาและผลกระทบ พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาการละเมิด
กฎหมายได้

คำชี้แจง 1. ให้นักเรียนศึกษาภาพข่าว / เหตุการณ์ / กรณีตัวอย่าง ปัญหาการละเมิดกฎหมาย
   ในสังคมไทย
2. วิเคราะห์ปัญหา  ผลกระทบ  และเสนอแนะแนวทางแก้ไขตามหัวข้อที่กำหนด

ภาพการประท้วง ขว้างปาตำรวจ
เน้ือข่าว...................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

สาเหตุของการกระทำ ผลกระทบ แนวทางแก้ไข

1. .................................

2. .................................

3. .................................

ฯลฯ

1. .................................

2. .................................

3. .................................

ฯลฯ

1. ต่อตนเอง...................................
    ...................................................

2. ต่อครอบครัว..............................
    ...................................................

2. ต่อสังคม.....................................
    ...................................................
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ใบกิจกรรมที่  3.2
เรื่อง  ทุจริตเลือกตั้ง

จุดประสงค์ วิเคราะห์ปัญหาและผลกระทบ พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาการละเมิด
กฎหมายได้

คำชี้แจง 1. ให้นักเรียนศึกษาภาพข่าว / เหตุการณ์ / กรณีตัวอย่าง ปัญหาการละเมิดกฎหมาย
   ในสังคมไทย
2. วิเคราะห์ปัญหา  ผลกระทบ  และเสนอแนะแนวทางแก้ไขตามหัวข้อที่กำหนด

ภาพข่าวทุจริตเลือกตั้ง
เน้ือข่าว...................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

สาเหตุของการกระทำ ผลกระทบ แนวทางแก้ไข

1. .................................

2. .................................

3. .................................

ฯลฯ

1. .................................

2. .................................

3. .................................

ฯลฯ

1. ต่อตนเอง...................................
    ...................................................

2. ต่อครอบครัว..............................
    ...................................................

2. ต่อสังคม.....................................
    ...................................................
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ใบกิจกรรมที่  3.3
เรื่อง  นอนหลับทับสิทธิ์

จุดประสงค์ วิเคราะห์ปัญหาและผลกระทบ พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาการละเมิด
กฎหมายได้

คำชี้แจง 1. ให้นักเรียนศึกษาภาพข่าว / เหตุการณ์ / กรณีตัวอย่าง ปัญหาการละเมิดกฎหมาย
   ในสังคมไทย
2. วิเคราะห์ปัญหา  ผลกระทบ  และเสนอแนะแนวทางแก้ไขตามหัวข้อที่กำหนด

ภาพข่าวนอนหลับทับสิทธิ์
เน้ือข่าว...................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

สาเหตุของการกระทำ ผลกระทบ แนวทางแก้ไข

1. .................................

2. .................................

3. .................................

ฯลฯ

1. .................................

2. .................................

3. .................................

ฯลฯ

1. ต่อตนเอง...................................
    ...................................................

2. ต่อครอบครัว..............................
    ...................................................

2. ต่อสังคม.....................................
    ...................................................
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ใบกิจกรรมที่  3.4
เรื่อง  การละเมิดสิทธิเด็ก

จุดประสงค์ วิเคราะห์ปัญหาและผลกระทบ พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาการละเมิด
กฎหมายได้

คำชี้แจง 1. ให้นักเรียนศึกษาภาพข่าว / เหตุการณ์ / กรณีตัวอย่าง ปัญหาการละเมิดกฎหมาย
   ในสังคมไทย
2. วิเคราะห์ปัญหา  ผลกระทบ  และเสนอแนะแนวทางแก้ไขตามหัวข้อที่กำหนด

ภาพข่าวการละเมิดสิทธิเด็ก
เน้ือข่าว...................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

สาเหตุของการกระทำ ผลกระทบ แนวทางแก้ไข

1. .................................

2. .................................

3. .................................

ฯลฯ

1. .................................

2. .................................

3. .................................

ฯลฯ

1. ต่อตนเอง...................................
    ...................................................

2. ต่อครอบครัว..............................
    ...................................................

2. ต่อสังคม.....................................
    ...................................................
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ใบกิจกรรมที่  3.5
เรื่อง  การเอาเปรียบผู้บริโภค

จุดประสงค์ วิเคราะห์ปัญหาและผลกระทบ พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาการละเมิด
กฎหมายได้

คำชี้แจง 1. ให้นักเรียนศึกษาภาพข่าว / เหตุการณ์ / กรณีตัวอย่าง ปัญหาการละเมิดกฎหมาย
   ในสังคมไทย
2. วิเคราะห์ปัญหา  ผลกระทบ  และเสนอแนะแนวทางแก้ไขตามหัวข้อที่กำหนด

ภาพข่าวการเอาเปรียบผู้บริโภค
เน้ือข่าว...................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

สาเหตุของการกระทำ ผลกระทบ แนวทางแก้ไข

1. .................................

2. .................................

3. .................................

ฯลฯ

1. .................................

2. .................................

3. .................................

ฯลฯ

1. ต่อตนเอง...................................
    ...................................................

2. ต่อครอบครัว..............................
    ...................................................

2. ต่อสังคม.....................................
    ...................................................
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ใบกิจกรรมที่  3.6
เรื่อง  เด็กเกเร

จุดประสงค์ วิเคราะห์ปัญหาและผลกระทบ พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาการละเมิด
กฎหมายได้

คำชี้แจง 1. ให้นักเรียนศึกษาภาพข่าว / เหตุการณ์ / กรณีตัวอย่าง ปัญหาการละเมิดกฎหมาย
   ในสังคมไทย
2. วิเคราะห์ปัญหา  ผลกระทบ  และเสนอแนะแนวทางแก้ไขตามหัวข้อที่กำหนด

ภาพข่าวเด็กเกเร
เน้ือข่าว...................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

สาเหตุของการกระทำ ผลกระทบ แนวทางแก้ไข

1. .................................

2. .................................

3. .................................

ฯลฯ

1. .................................

2. .................................

3. .................................

ฯลฯ

1. ต่อตนเอง...................................
    ...................................................

2. ต่อครอบครัว..............................
    ...................................................

2. ต่อสังคม.....................................
    ...................................................



คู ่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ประชาธิปไตย สำหรับครูผู ้สอน ชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 4-6
78

แบบบันทึกการปฏิบัติตน
ตามกฎ ระเบียบ กติกา ข้อบัญญัติ และกฎหมาย  (ยุวชนคนมีวินัย)

คำชี้แจง 1.  ให้นักเรียนบันทึกพฤติกรรมที่ตนเองได้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ กติกา ข้อบัญญัติ
และกฎหมาย ในการดำเนินชีวิตประจำ เป็นระยะเวลา  4  สัปดาห์

2. เมื ่อบันทึกพฤติกรรมในแต่ละวันแล้วให้นักเรียนอ่านให้ผู ้ปกครองฟังและให้ลง
ชื่อรับทราบด้วย

วัน เดือน ปี       รายการปฏิบัติตน ผลการปฏบัิติ ผู้ปกครองรับทราบ

ตัวอย่าง
15 กันยายน 2550 1.  ข้ามถนนทางม้าลาย 1.  มีความปลอดภัย
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หน่วยที่  1  พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย

กิจกรรมที่  4  การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของท้องถิ่นและประเทศ

กิจกรรมที่ 4.1  การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของท้องถิ่น

จุดประสงค์   เพื่อให้ผู้เรียน
1. มีความรู้ความเข้าใจถึงบทบาทของตนเอง ในการเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชน
2. ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าท่ีของตนเอง ในการเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนตามความเหมาะสม
3. เห็นคุณค่าของการปฏิบัติตนในการมีส่วนร่วมกิจกรรมของชุมชน

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม
1. ครูขออาสาสมัครนักเรียนออกมาอ่านบทความเรื่อง “ไม่แล้งน้ำ...ที่ลันตา” ที่แสดง

ถึงความร่วมมือของชาวบ้านในการช่วยกันแก้ปัญหาเรื่องน้ำกิน น้ำใช้  หลังจากนั้นนักเรียนและครู
แสดงความคิดเห็นเรื่องปัญหาที่เกิดขึ้น และการร่วมมือร่วมใจของชาวบ้านในการแก้ปัญหาดังกล่าว

2. แบ่งนักเรียนเป็น 6 กลุ่ม ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มออกมารับใบกิจกรรมที่ 4.1.1 -
4.1.3 กรณีศึกษา กลุ่มละ 1 เรื ่อง (2 กลุ่มจะได้เรื ่องเหมือนกัน)ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษา
กรณีตัวอย่างแล้วแสดงบทบาท สมมติตามที ่กำหนด นักเรียนที ่เหลือของแต่ละกลุ ่มเป็นผู ้ชม
และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

3. หลังจากที ่นักเรียนแต่ละกลุ ่มแสดงบทบาทสมมติเสร็จแล้ว ให้แต่ละกลุ ่มร่วมกัน
อภิปรายตามประเด็นต่อไปนี้

-  จากกรณีศึกษา คนในชุมชนใช้หลักประชาธิปไตยในการมีส่วนร่วมในการจัดการ
ดูแลหมู่บ้านหรือไม่ พร้อมฟังอธิบายเหตุผล

-  จากกรณีศึกษา นักเรียนควรมีบทบาทอย่างไรในการเข้าร่วมในกิจกรรมของชุมชน
- ทำไมสมาชิกในชุมชนต้องมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของชุมชน

4. นักเรียนช่วยกันเชื่อมโยงกับชีวิตจริงว่า ในฐานะที่นักเรียนเป็นสมาชิกคนหนึ่งของชุมชน
นักเรียนจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนได้อย่างไรบ้าง ยกตัวอย่างการปฏิบัติของนักเรียนแต่ละคน

5. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนของนักเรียนในห้อง
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สื่อการเรียนรู้
1. เอกสารสำหรับครู บทความเรื่อง “ไม่แล้งน้ำ...ที่ลันตา”
2. ใบกิจกรรมที่ 4.1.1 เรื่อง หมู่บ้านแสงจันทร์
3. ใบกิจกรรมที่ 4.1.2 เรื่อง หมู่บ้านฉันไม่สิ้นคนดี
4. ใบกิจกรรมที่ 4.1.3 เรื่อง น้ำใจไปสู่ชายแดน

การวัดและประเมินผล
1. ประเมินผลงาน (กรณีศึกษา อภิปรายกลุ่ม  การแสดงความคิดเห็น)
2. สังเกตการทำงานกลุ่ม

กิจกรรมเสนอแนะ
นักเรียนวางแผนร่วมกันในการปฏิบัติตนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน เช่น ปลูกต้นไม้

เดินรณรงค์ต้านภัยยาเสพติด กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เป็นต้น นำไปปฏิบัติจริงในช่วงเวลา
ที่เหมาะสม รายงานผลการปฏิบัติ และมีการติดตามผล
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ในรอบหลายสิบปีที่ผ่านมา ปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคและบริโภคนับว่าเป็น
ปัญหาใหญ่ของชาวเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ โดยเฉพาะที่บ้านหัวแหลม บ้านสังกาอู้ และบ้านเกาะปอ
ซึ่งหลังจากเกิดเหตุการณ์คลื่นยักษ์สึนามิ ปัญหาการขาดแคลนน้ำมีแนวโน้มว่าจะรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ
ถ้าหากปล่อยไว้คงจะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวของเกาะลันตาอย่างมหาศาล
แน่นอน

ที่บ้านเกาะปอ มีประชากร 450 คน จำนวน 104 หลังคาเรือน ประสบปัญหาหนักกว่าที่อื่นๆ
ทั้งเรื่องไฟฟ้าและน้ำประปา โดยปัญหาไฟฟ้าแก้ไขได้ด้วยการใช้แผงโซลาเซลล์รับพลังงานแสงอาทิตย์
และปั่นไฟด้วยเครื่องยนต์ ส่วนน้ำดื่มน้ำใช้ได้จากบ่อน้ำประมาณ 10 บ่อ บ่อใหญ่ที่สุด เรียกว่า
“บ่อในบ้าน” ซึ่งตั้งอยู่ใกล้มัสยิดบ้านเกาะปอ แต่เมื่อถึงหน้าแล้ง น้ำทุกบ่อจะแห้งเหือด ชาวบ้าน
ทั้งหมู่บ้าน ต้องมาเข้าคิวตักน้ำ จุดตะเกียงรอน้ำที่ค่อยๆ ผุดขึ้นมาตอนกลางดึก บางปีต้องเอาถังใส่เรือ
ไปบรรทุกน้ำ มาจากที่อื่น เช่น ตลาดศรีรายา บ่อริมทะเล หรือจากบ่อม่วง เป็นต้น

บุญรักษ์ แหลมเกาะ แกนนำชาวบ้านเกาะปอ เล่าว่า ตอนนี้ชาวบ้านมีแผนจะทำการขุดเจาะ
บ่อบาดาลขึ้น 3 แห่ง ได้แก่ ที่โรงเรียนอ่าวประออก และอ่าวในบ้าน รวมทั้งสร้างแท็งก์กักเก็บน้ำขึ้น
1 จุด ที่โรงเรียนเกาะปอ ส่วนอีก 2  จุดมีแท็งก์น้ำที่ อบต. สร้างไว้แล้ว จากนั้นทำการต่อท่อสายเมน
ให้เชื่อมกันทั้ง 3 จุด เพื่อจ่ายน้ำให้ทั่วทั้งหมู่บ้าน นอกจากนี้ยังทำระบบพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้กับ
เครื่องปั้มน้ำ สูบน้ำขึ้นแท็งก์

“ปัญหาไม่มีน้ำใช้เป็นปัญหาใหญ่มาตลอดสำหรับคนเกาะปอ เกาะปอไม่มีแหล่งน้ำใต้ดิน
ที่ผ่านมาไม่เคยมีการเจาะบาดาล จึงอาจจะมีความเสี่ยงว่า เจาะแล้วจะเจอแหล่งน้ำหรือไม่ และอาจ
พบก้อนหินดำใหญ่ใต้ดิน ทำให้เจาะต่อไปไม่ได้ แต่ไม่ว่ามันจะเป็นอย่างไรก็ตาม มันจะต้องลองดูก่อน
ไม่ลองไม่รู้นะ” บุญรักษ์เล่า

นอกจากบ้านสังกาอู้ บ้านหัวแหลม และเกาะปอแล้ว ยังมีอีกหลายชุมชนที่มีปัญหาคล้ายๆ
กัน ซึ่งทุกฝ่ายกำลังช่วยกันแก้ไขปัญหาอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะชาวชุมชนเอง ที่ทุกคนต่างมีความมุ่งมั่น
และตั้งใจในการที่จะร่วมมือกันแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำอย่างจริงจัง เพื่อให้ทุกๆ ชีวิตบนเกาะลันตา
มีน้ำกินน้ำใช้ และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในที่เดิมได้ต่อไป

ที่มา     :   หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ฉบับวันที่  6 กรกฎาคม  2549

เอกสารสำหรับครู
บทความเรื่อง  ไม่แล้งน้ำ...ที่ลันตา
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คำชี้แจง  นักเรียนกลุ่มที่ 1-2 ศึกษากรณีศึกษาและอภิปรายตามประเด็นที่ครูกำหนด

คืนวันหนึ ่งในฤดูหนาว ชาวบ้านในหมู ่บ้านแสงจันทร์ได้ทยอยกันมาร่วมประชุมที ่ลาน
กลางหมู่บ้าน เมื่อคนส่วนใหญ่ในหมู่บ้านมาประชุมพร้อมกันแล้ว ผู้ใหญ่แก้วเปิดประชุมว่า

“พี่น้องทุกคน ที่ผมเชิญพวกท่านมาประชุมร่วมกันในวันนี้ เพราะมีเรื่องที่จะต้องปรึกษา
หารือกันเกี่ยวกับการแก้ปัญหาเกี่ยวกับภัยแล้ง ฝนแล้งในบ้านเราที่เป็นมาหลายปีแล้ว พวกเราลอง
ช่วยกันคิดซิว่า ทำอย่างไร เราจะร่วมกันแก้ปัญหาเรื่องภัยแล้งในหมู่บ้านของเราได้”

ลุงคำ ซึ่งเป็นแกนนำหมู่บ้าน รีบยกมือและอภิปรายว่า “ลุงคิดว่า พวกเราน่าจะช่วยกันขุดลอก
คูคลอง เพราะค ูคลองในหมู ่บ ้านเราม ันต ื ้นเข ินหมดแล้ว เวลาฝนตกหนัก คลองค ูพวกนี ้
มันกักเก็บน้ำไว้ไม่ได้”

ลุงใหญ่ยกมือขึ้น แล้วพูดว่า “ผมเห็นว่าความเห็นของลุงคำเป็นความคิดที่ดี”
ผู้ใหญ่แก้วถามทุกคนในที่ประชุม “ใครมีความเห็นอย่างอื่นอีกไหม”
“ฉันว่าเราน่าจะเจาะบ่อน้ำบาดาลนะ” ป้าแดงประธานกลุ่มแม่บ้านเสนอความเห็น
“หนูว่าเราควรจะต้องปลูกต้นไม้เพื่อให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล” หนูนิดเสนอความเห็นบ้าง
“หนูเห็นด้วยกับความเห็นของหนูนิดที่ให้ทุกคนช่วยกันปลูกต้นไม้ค่ะ” หนูหน่อยพูดสนับสนุน
“ผมว่าข้อเสนอของแต่ละคนดีๆ ทั้งนั้น ผมขอสนับสนุน แต่ว่าเราจะทำเรื่องอะไรก่อนดีครับ”

พี่นักรบซึ่งเป็นอาสาพัฒนาชุมชนในหมู่บ้านพูดขึ้น
“เรามาลงคะแนนกันดีไหมว่า เราจะเลือกทำอะไรเป็นอันดับแรก เอาเป็นว่าให้ทุกคน

ลงคะแนนเสียงคนละ 1 เสียง 1 ครั้ง”  ผู้ใหญ่แก้วเสนอ
หลังจากนั ้นผู ้เข ้าร่วมประชุมต่างออกเสียงโดยเขียนกิจกรรมที ่แต่ละคนเห็นว่าชุมชน

ของตนควรร่วมกันปฏิบัติ คนละ 1 เสียง
เมื ่อทุกคนลงคะแนนเสร็จ ผู้ใหญ่แก้วจึงอ่านคะแนนแต่ละคน พบว่าเรื ่องที่คนในชุมชน

ต้องการทำเป็นอันดับแรกคือ การปลูกต้นไม้ภายในหมู่บ้านและรอบหมู่บ้าน
“เสียงส่วนใหญ่เห็นว่าเราควรปลูกต้นไม้เป็นอันดับแรก พวกเราเห็นด้วยไหม” ผู้ใหญ่แก้วถาม

ความเห็นในที่ประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมต่างปรบมือแสดงความเห็นด้วยที่นักเรียนกล่าวสรุป
“พี่นักรบกล่าวสรุปว่า เมื่อเสียงส่วนใหญ่เห็นว่าควรปลูกต้นไม้เป็นอันดับแรก พวกเรา

ควรยอมรับความคิดเห็นของเสียงส่วนใหญ่ที่เลือกปลูกต้นไม้ก่อนแล้วค่อยทำกิจกรรมอื่นๆ
ภายหลัง เพื่อแก้ปัญหาฝนแล้ง”

ใบกิจกรรมที่  4.1.1
กรณีศึกษาเรื่อง หมู่บ้านแสงจันทร์
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คำชี้แจง นักเรียนกลุ่มที่ 3-4 ศึกษากรณีศึกษาและอภิปรายตามประเด็นที่ครูกำหนด
ที่อ่านหนังสือพิมพ์ของหมู่บ้าน

มีประกาศของทางราชการที ่ผ ู ้ใหญ่บ้านนำมาติดไว้เพื ่อแจ้งให้ลูกบ้านรู ้อยู ่หลายเรื ่อง
พีระและยศ ชวนกันไปดู

“พีระๆ มาดูประกาศใบนี้สิ มีรายชื่อผู้สมัครเข้ารับเลือกตั้งเป็นกำนันหลายคนนะ” ยศเรียก
พีระกำลังดูใบโฆษณาหาเสียงซึ่งมีอยู่หลายใบ เขาหันไปมองทางยศ ผู้คนที่สนใจการเลือกตั้ง

กำนันในครั้งนี้กำลังคุยกัน
เสียงวิพากษ์วิจารณ์ดังแว่วมา
“ผู ้ใหญ่บ้านของเราคงได้รับเลือกเป็นกำนันนะ เพราะปกครองดี ทำให้หมู ่บ้านสงบสุข

ไม่มีโจรผู้ร้าย มารบกวน”
“แต่ผู้ใหญ่บ้านคนนี้เป็นนักพัฒนาทีเดียวนะ ถนนหนทางสะอาด สะดวกสบาย มีการติดต่อกัน

ทั่วถึง การชลประทานน้ำท่าดี” ชายคนหนึ่งออกความเห็น
“ต้องผู้ใหญ่บ้านของฉันซี น่าจะได้รับเลือกเป็นกำนันมากกว่า เพราะผู้ใหญ่บ้านของฉัน

เขาเอาใจใส่ สนใจเรื่องโรงเรียน วัดวา ส่งเสริมให้ราษฎรมีอาชีพที่ดี” มีเสียงอือออและคัดค้านจาก
บางคน

“เออ วันเลือกตั้ง ทิดมากต้องไปลงคะแนนนะ ไม่งั้นคนอื่นมาใช้สิทธิแทนละก็จะเสียใจ
และบ่นว่าไม่ได้กำนันดีๆ มาปกครองเรา” ชายคนหนึ่งพูดกับเพื่อน

“เออน่ะ ข้าไม่ลืมหรอก ว่าแต่เอ็งเถอะ อย่าดีแต่พูดก็แล้วกัน ประเดี ๋ยวถึงวันเลือกตั ้ง
ข้าจะไปให้ถึง ก่อนใครๆ เชียว” ทิดมากรับคำอย่างแข็งขัน

พีระได้ยินผู้ใหญ่พูดกันก็คิดในใจ เป็นกำนันนี้ต้องมีหน้าที่รับผิดชอบอย่างเหลือเกิน และคิดว่า
เมื่อเขาโตเป็นผู้ใหญ่ เขาต้องไปใช้สิทธิแน่ๆ

วันเลือกตั้งมาถึง พ่อกับแม่ของพีระและยศ รวมทั้งพวกชาวบ้านเตรียมตัวไปเลือกตั้ง เมื่อมาถึง
หน่วยเลือกตั้ง

พีระตั้งข้อสังเกตว่า “ทำไมเขาต้องใช้โรงเรียนเป็นหน่วยเลือกตั้งล่ะครับ”
ผู้ใหญ่ทองดีซึ่งยืนอยู่กับพวกเด็กๆ จึงบอกเหตุผลว่า
“เพราะโรงเรียนเป็นสถานที่ ที่ทุกคนรู้จัก และการไปมาก็สะดวก”
เด็กๆ พยักหน้าอย่างเข้าใจ

ใบกิจกรรมที่  4.1.2
กรณีศึกษาเรื่อง หมู่บ้านฉันไม่สิ้นคนดี
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“แล้วนั่นท่านนายอำเภอ ท่านมาเป็นประธานในการเลือกตั้ง” ผู้ใหญ่ทองดีอธิบายต่อ
“แล้วนั่น กล่องอะไรล่ะครับ” ยศถาม
“เขาเรียกว่าหีบบัตร และคนที่ยืนข้างๆ หีบบัตร คือกรรมการเลือกตั้งกำนัน ซึ่งนายอำเภอ

แต่งตั้งขึ้น กรรมการมีอยู่หลายคน เช่น กรรมการตรวจนับคะแนน กรรมการรู้เห็นในการลงคะแนน”
ผู้ใหญ่ทองดี อธิบายพลางบอกเด็กๆ ว่า “เดี๋ยวอาจะไปลงคะแนนสักหน่อยนะ”

“ครับ”   เด็กๆ ตอบ
พีระเห็นผู้ใหญ่ทองดีเดินไปที่กรรมการ เพื่อตรวจรายชื่อว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง แล้วรับบัตร

ลงคะแนน จากนั้นจึงเดินไปที่คูหาเพื่อกาชื่อที่ตนต้องการจะเลือกลงในบัตร  ผู้ใหญ่ทองดีนำบัตรไปให้
กรรมการ รอจนกรรมการหย่อนบัตรลงหีบเรียบร้อยแล้วจึงเดินออกมา

ชาวบ้านคนอื่นๆ ทำเช่นเดียวกับผู้ใหญ่ทองดี
“พวกเรารอดูผลการนับคะแนนกันก่อนดีกว่านะ” ยศชวน เพราะนึกสนุกและอยากรู้อยากเห็น
“ตกลง” พีระตอบ
เมื่อหมดเวลาลงคะแนนแล้ว กรรมการตรวจนับคะแนนได้ทำหน้าที่ของตน ส่วนนายอำเภอ

เป็นผู้ประกาศผลการเลือกตั้ง
“ผู้ใหญ่สมได้เป็นกำนันประจำตำบล....” สิ้นเสียงนายอำเภอ ยศร้อง “ไชโยๆ” และกระโดด

จนตัวลอย
พีระหัวเราะสนุกกับท่าทีของยศ ชาวบ้านที่ยืนรอดูผลการนับคะแนนต่างปรบมืออย่างพออก

พอใจ เพราะผู้ใหญ่สมเป็นผู้ที่ชาวบ้านนิยมนับถือ

ที่มา : จินตนา  ศรีละโพธิ์ .  2531.  เรารักเมืองไทย เล่ม 2. กรุงเทพมหานคร : บริษัทโรงพิมพ์
ไทยวัฒนาพานิช จำกัด.  (หน้า 17 – 19)
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ใบกิจกรรมที่ 4.1.3
กรณีศึกษาเรื่อง น้ำใจไปสู่ชายแดน

คำชี้แจง  นักเรียนกลุ่มที่ 5-6 ศึกษากรณีศึกษาและอภิปรายตามประเด็นที่ครูกำหนด

วันนี้นายอำเภอเรียกประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตามวาระการประชุม หลังจากซักถามปัญหาของ
แต่ละตำบลแล้ว นายอำเภอได้เล่าถึงความยากลำบากของทหารชายแดน ที่นายอำเภอและคณะได้ไป
ตรวจเยี่ยมมา

“ผมมีความคิดเห็นว่า เราแนวหลังควรแสดงน้ำใจต่อเขาเพื่อให้มีกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่”
นายอำเภอกล่าวจบแล้วหันไปทางกำนันโชค ซึ่งทำท่าจะแสดงความคิดเห็น

“เชิญครับ กำนันโชคมีอะไรจะพูดบ้างครับ”
“ขอบคุณครับ ผมเคยดูภาพยนตร์ของทางการ เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของทหารชายแดน

ผมมีความรู้สึกซาบซึ้งใจในความเสียสละของทหาร ผมมีความคิดเห็นว่า เราควรสละสิ่งของหรือเงิน
คนละเล็กคนละน้อย โดยร่วมกันหลายๆ ฝ่าย รวมทั้งพ่อค้า ประชาชน เพื่อเป็นกำลังใจให้ทหารครับ”

“ขอบคุณครับ ที่กำนันโชคเสนอ ผมว่าเป็นความคิดที่ดี ในที่ประชุมเห็นด้วยไหมครับ”
นายอำเภอ ถามความคิดเห็นในที่ประชุม ทุกคนยกมือตอบเป็นเสียงเดียวกันว่า

“เห็นด้วยครับ”
จากการประชุมในวันนั้น ผู้ใหญ่บ้านได้นำเรื่องที่ประชุมมาแจ้งแก่ลูกบ้านทุกคน สำหรับเรื่อง

การไปเยี่ยมทหารชายแดนเป็นที่สนใจของทุกๆ คนมาก
“ผมขอช่วยเป็นสิ่งของ เช่น พวกข้าวสาร น้ำปลา เครื่องกระป๋อง อะไรนี่แหละ” แป๊ะเฮงเสนอ

ผู้ใหญ่ก้านยิ้มรับ
“ฉันจะช่วยเป็นขนมได้ไหม ฉันจะทำเปลือกส้มแช่อิ่ม” หญิงลูกบ้านคนหนึ่งถามขึ้น
“ได้สิ” ผู้ใหญ่ก้านตอบ
“ถ้าเราช่วยเป็นเงินได้ไหมครับ” ลูกบ้านคนหนึ่งถาม
“ได้ซิ บริจาคคนละเล็กละน้อย รวบรวมส่งยังกรรมการ ทางคณะกรรมการจะได้นำไป

ซื้อสิ่งของที่ต้องการนำไปเยี่ยมได้” ผู้ใหญ่ก้านตอบ
สุวิทย์กับละเอียดนั่งฟังผู้ใหญ่ปรึกษาหารือกัน สุวิทย์มีความเห็นว่า เด็กๆ ควรได้แสดงน้ำใจ

ไมตรีต่อทหารชายแดนบ้าง จึงถามพ่อว่า
“พ่อครับ ผมอยากเขียนจดหมายไปคุยกับทหารชายแดนบ้าง จะได้ไหมครับ”
“ได้ซิลูก เป็นความคิดที่ดี คงเป็นที่พอใจของทหารเหล่านั้นที่มีมิตรตัวเล็กๆ เห็นความสำคัญ

ของพวกเขา” พ่อตอบ
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“หนูจะชวนเพื ่อนที่โรงเรียนเขียนจดหมายไปคุยนะคะ” ละเอียดบอก พ่อของสุวิทย์ยิ ้ม
แล้วพยักหน้า รับก่อนที่จะหันไปเสนอผู้ใหญ่ก้านว่า

“เด็กๆ เขาบอกว่าจะช่วยกันเขียนจดหมายไปคุยกับทหารชายแดนแน่ะ”
“ดีสิ หนูๆ เป็นเด็กดี มีน้ำใจงาม” ผู้ใหญ่ก้านตอบแล้วหันมายิ้มกับเด็กๆ
หลังจากการประชุมในวันนั ้น ทุกคนให้ความร่วมมือกันอย่างดี แสดงถึงความสามัคคี

น่าปลื้มใจ

ที่มา : จินตนา ศรีละโพธิ์ และ ไพเราะ ศรีไพบูลย์.  2531.  เรารักเมืองไทย เล่ม 3.
กรุงเทพมหานคร: บริษัทโรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จำกัด.   (หน้า 37  -  41)
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แบบประเมินผลงาน

เรื่อง  ....................................................................................
ชื่อกลุ่ม.................................................................................

เกณฑ์การประเมิน
23  -  30  คะแนน    อยู่ในเกณฑ์ ดี
14  -  22  คะแนน    อยู่ในเกณฑ์ พอใช้
 5  -   13  คะแนน    อยู่ในเกณฑ์ ปรับปรุง

* ตั้งแต่   14    คะแนนขึ้นไป  ถือว่า ผ่านเกณฑ์
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แบบประเมินพฤติกรรม

ชื่อกิจกรรม............................................................................

เกณฑ์การประเมิน
16 – 20 คะแนน ดีมาก ระดับ  4
13 - 15 คะแนน ดี ระดับ  3
10 - 12 คะแนน ปานกลาง ระดบั  2
 ต่ำกว่า 10 คะแนน ปรับปรุงระดับ  1

** ผู้ได้ระดับ  2  ข้ึนไป  ถือว่า ผ่าน **
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หน่วยที่  1  พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย

กิจกรรมที่   4    การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของท้องถิ่นและประเทศ

กิจกรรมที่   4.2  การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของประเทศ

จุดประสงค์
เพื่อให้ผู้เรียนเห็นความสำคัญและมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชาติในฐานะที่เป็นพลเมืองดี

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม
1. สนทนากับนักเร ียนเกี ่ยวกับกิจกรรมที ่คนไทยส่วนใหญ่ร ่วมกันปฏิบัต ิเพื ่อแสดง

ความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่ห ัวในวโรกาสที ่ม ีพระชนมายุครบ 80 พรรษา
ว่ามีกิจกรรมอะไรบ้าง ครูจดบันทึก

2. ให้นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์ว่า จากกิจกรรมที ่นักเรียนร่วมกันระดมความคิดเห็น
มีกิจกรรมใด ที่มีประชาชนให้ความร่วมมือร่วมใจในกิจกรรมนี้มากที่สุด

-  การเดินรณรงค์
-  ใส่เสื้อสีเหลือง
-  การร้องเพลง

ฯลฯ
3. ครูและนักเรียนสนทนาเกี ่ยวกับกิจกรรมการพร้อมใจกันใส่เสื ้อสีเหลืองเพื ่อแสดง

ความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เช่น
- คนไทยส่วนใหญ่ใส่เสื้อสีเหลืองวันไหน
-  การแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองมีผลดี ผลเสีย อย่างไรต่อครอบครัว  ชุมชน และชาติ

 ฯลฯ
4. แบ่งนักเรียนเป็นกลุ ่ม กลุ ่มละ 4-5  คน ให้แต่ละกลุ ่มอ่านใบความรู ้ที ่ 4.2.1

สวมเสื้อเหลือง ไม่เปลืองพลังงาน แล้วร่วมกันอภิปรายตามประเด็น ต่อไปนี้
4.1  ทำไมคนไทยส่วนใหญ่จึงพร้อมใจกันใส่เสื้อสีเหลือง
4.2 ในครอบครัวของนักเรียนมีใครบ้างที ่มักจะใส่เสื ้อสีเหลือง เพราะเหตุใด

และมักจะใส่ในวันใดบ้าง
4.3 การใส ่ เส ื ้อส ี เหล ือง นอกจากจะเป ็นการแสดงถ ึงความจงร ักภ ักด ีต ่อ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้ว ยังมีประโยชน์ด้านอื่นอย่างไรบ้าง
4.4 การใส่เสื ้อสีเหลืองมีประโยชน์อย่างไรต่อการดูแลรักษาสิ ่งแวดล้อมและ

ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ



คู ่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ประชาธิปไตย สำหรับครูผู ้สอน ชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 4-6
90

4.5  การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชาติ  นอกเหนือจากการใส่เสื้อสีเหลืองร่วมกันแล้ว
ควรทำกิจกรรมอื่นที่เป็นการปฏิบัติร่วมกันของคนไทยทั้งชาติอย่างไรบ้าง

5.  แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมารายงาน แล้วร่วมกันสรุป
6.  นักเรียนแต่ละคนเขียนเล่าเรื่อง “การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของประเทศ ในฐานะพลเมืองดี

ของข้าพเจ้า” คัดเลือกผลงานดีเด่นจัดนิทรรศการ

สื่อการเรียนรู้
1. ใบความรู้ที่ 4.2.1 สวมเสื้อเหลืองไม่เปลืองพลังงาน

การวัดและประเมินผล
1. การสังเกต  สังเกตการมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่ม และกิจกรรมในชั้นเรียน
2. การประเมินผลงาน  ประเมินผลงานกลุ่ม  และผลงานรายบุคคล
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ในภาวะวิกฤตการณ์โลกร้อน การสวมใส่เสื้อผ้าและเครื่องแบบแต่งกายที่เหมาะสมก็เป็นอีก
วิธีการหนึ่งที่ช่วยในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้  โดยเฉพาะเมื่อพิจารณา เปรียบเทียบถึงการสวมใส่
เสื้อเชิ้ตแขนสั้น และเสื้อยืดแขนสั้นแล้ว  พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในการรีดเสื้อ 2 ชนิดนี้แตกต่างกัน

รศ.สุเทพ สิริวิทยาปกรณ์ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ เปิดเผยว่า จากการทดลองรีดเสื้อทั้ง 2 ชนิด ด้วยเตารีดไว้ที่ขนาด 1,325 วัตต์
แผ่นความร้อนชนิดอลูมิเนียมจากการรีดเสื ้อครั ้งละ 7 ตัว พบว่า การรีดผ้าด้วยเตารีดไอน้ำ
จะสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าสูงกว่าเตารีดแห้ง  และการรีดเสื้อเชิ้ตจะสิ้นเปลืองพลังงานมากกว่าการรีด
เสื ้อยืด และจากการศึกษาของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พบว่าคนไทยในวัยทำงาน
ในปี พ.ศ. 2549 จำนวน 21 ล้านคน มีผู ้หญิงที ่สามารถใส่เสื ้อขนาดของผู้ชายได้ร้อยละ 20
ถ้าคนไทยทุกคนเปล ี ่ยนพฤติกรรมการสวมใส ่เส ื ้อเช ิ ้ตแขนสั ้นมาเป ็นเส ื ้อย ืด และร ีดเส ื ้อ
ที่สวมใส่ด้วยเตารีดแห้งคนไทยจะประหยัดไฟฟ้ารวมกันได้มากกว่า 246 วัตต์ ต่อปี คิดเป็นเงินกว่า
542 ล้านบาท และหากสวมเสื ้อยืดสีเหลืองจะลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า ลงมากกว่าการสวม
เสื้อเชิ้ต เป็นการประหยัดงบประมาณหลายพันล้านบาทในการสร้าง โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า ทั้งยัง
เป็นการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าสูงสุดการสวมเสื้อเหลืองเพื่อแสดงความจงรักภักดี
ต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงเป็นกิจกรรมหนึ่งที่นักเรียนและคนไทยทุกคนควรร่วมมือกันปฏิบัติ

(จากการสรุปข้อความในข่าวหนังสือพิมพ์มติชนรายวัน  19 กันยายน 2550 หน้า 16)

ใบความรู้ที่ 4.2.1
สวม ““เสื้อเหลือง”” ไม่เปลืองพลังงาน
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หน่วยที่ 2   สิทธิ  เสรีภาพ  หน้าที่และความเสมอภาค

กิจกรรมที่ 1 ความสำคัญของการปฏิบัติตนตามสิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่
กิจกรรมที่ 2 การปฏิบัติตนถูกต้องตามสิทธิและหน้าที่
กิจกรรมที่ 3 การปฏิบัติตนในการปกป้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น
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หน่วยที่ 2  สิทธิ เสรีภาพ หน้าที่ และความเสมอภาค

กิจกรรมที่ 1  ความสำคัญของการปฏิบัติตนตามสิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่

จุดประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียน
1.   เข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิ  เสรีภาพ  และหน้าที่
2. ปฏิบัติตนตามสิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม
1. ครูเตรียมอาสาสมัคร จำนวน 6-8 คน ให้แสดงบทบาทสมมติตามที ่ครูกำหนด

(ครูซักซ้อม บทบาทกับอาสาสมัครมาก่อนการแสดง)
คนที่ 1 เปิดวิทยุฟังเพลงเสียงดังลั่น
คนที่ 2 แม่ค้าขายของบนทางเดิน
คนที่ 3 นักเรียนนั่งอ่านหนังสือเรียน
คนที่ 4 ประกาศชักชวนให้เพื่อน ๆ ไปช่วยกันปลูกต้นไม้เพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อน

2. ให้นักเรียนช่วยกันแสดงความคิดเห็นว่านักเรียนชอบการกระทำของใครและไม่ชอบ
การกระทำของใครพร้อมอธิบายเหตุผล

3. ครูเช ื ่อมโยงความคิดเห็นของนักเร ียน ให้นักเร ียนเข้าใจว่า การกระทำดังกล่าว
สอดคล้องกับการปฏิบัติตนตามสิทธิและหน้าที ่ที ่เหมาะสม ได้แก่ สิทธิและหน้าที ่ในการศึกษา
เล่าเรียน สิทธิและหน้าที่ ในการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ส่วนการกระทำที่ไม่เหมาะสม
อันเป็นการละเมิดสิทธิของผู้อื่น ได้แก่ การเปิดวิทยุฟังเพลงเสียงดังรบกวนผู้อื่น และการวางสิ่งของ
ขายเกะกะทางเดินเท้าของประชาชนทั่วไป

4. นักเรียนศึกษาใบความรู้ที่ 1.1 เรื่อง สิทธิเสรีภาพและหน้าที่
5. นักเรียนช่วยกันเขียนแผนผังความคิด แสดงความคิดเห็นถึงการกระทำตามสิทธิ

และหน้าที ่ของพลเมืองดีบนกระดานดำ หรือบนป้ายนิเทศ โดยมีครูคอยชี ้แนะและตรวจสอบ
ความถูกต้องและช่วยกันวิเคราะห์ความสำคัญของการปฏิบัติตนตามสิทธิและหน้าที่ของพลเมืองดี

6. นักเรียนรวมกลุ่มกันกลุ่มละ 5-7 คน ช่วยกันแสดงความคิดเห็นในใบกิจกรรมที่ 1.1 เรื่อง
วิเคราะห์คนดี

7. นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลงานต่อชั้นเรียน โดยให้กลุ่มอื่นช่วยกันเสนอแนะเพิ่มเติม
ครูเป็นผู้ช่วยชี้แนะความถูกต้อง

8.
ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปความสำคัญของการปฏิบัติตนตามสิทธิหน้าที่ของพลเมืองดี
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สื่อการเรียนรู้
1.    ใบความรู้ที่ 1.1 เรื่อง  สิทธิเสรีภาพและหน้าที่
2. ใบกิจกรรมที่ 1.1 เรื่องวิเคราะห์คนดี

การวัดและประเมินผล
1. การสังเกต  สังเกตความตระหนักในความสำคัญของการปฏิบัติตนตามสิทธิ เสรีภาพ

และหน้าที่ของพลเมืองดี จากการแสดงความคิดเห็นในการแสดงบทบาทสมมติและการร่วมอภิปราย
ในชั้นเรียน

2. การประเมินผลงาน  ประเมินผลงานจากใบกิจกรรมที่ 1.1
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ใบความรู้ที่ 1.1
เรื่อง สิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่

ประชาชนในสังคมประชาธิปไตยนั้นจะได้รับสิทธิเสรีภาพในการประกอบกิจกรรมต่างๆ
ภายใต้กฎเกณฑ์ของกฎหมาย เมื ่อทุกคนรู ้สิทธิเสรีภาพของตนแล้ว ถือเป็นหน้าที ่ที ่ต้องปฏิบัติ
ต่อผู้อื ่นด้วยความเคารพ และต้องไม่ไปละเมิดสิทธิของผู้อื ่น โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการเคารพ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ที่คนทุกคนเมื่อเกิดมาแล้ว จะต้องได้รับการดูแลจากรัฐอย่างเท่าเทียมกัน
ไม่ว่าจะเป็นคนไทย คนต่างชาติ หรือคนอพยพจะได้รับการปฏิบัติที่แตกต่างกันไม่ได้ เช่น เมื่อคนไทย
ไปอยู่ต่างประเทศ  คนประเทศนั้นต้องปฏิบัติต่อเราเหมือนกับประชาชนของประเทศนั้น เช่นเดียวกัน
เมื ่อคนต่างชาติหรือคนอพยพมาอยู ่ในประเทศไทย เราต้องปฏิบัต ิก ับเขาเหมือนกับคนไทย
เช่นเดียวกัน  เว้นไว้แต่เรื่องที่กฎหมายกำหนดไว้ว่า เป็นสิทธิ เสรีภาพ ของคนไทยเท่านั้น เป็นต้น

สิทธิ หมายถึง ผลประโยชน์หรืออำนาจอันชอบธรรมที่จะกระทำการใดๆ ตามที่กฎหมาย
รับรองและคุ้มครองให้มีทั้งสิทธิเอกชน (ส่วนบุคคล) และสิทธิมหาชน (สาธารณะ) ตัวอย่างเช่น
สิทธิในทรัพย์สิน สิทธิเสนอ เรื่องราวร้องทุกข์ เป็นต้น

เสรีภาพ หมายถึง การมีอิสระที่จะทำ จะพูด โดยไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น
หน้าที่ หมายถึง สิ่งที่บุคคลต้องปฏิบัติหรืองดเว้นการปฏิบัติ ตัวอย่าง เช่น  ชาวไทย

เมื ่ออายุครบสิบแปดปีบริบูรณ์ต้องไปใช้สิทธิเลือกตั ้งทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎร, สมาชิกวุฒิสภา, สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นหรือ การไม่กระทำใดๆ
ที่เป็นการผิดกฎหมาย เป็นต้น

สิทธิ  เสรีภาพ  และหน้าที่สำคัญ ๆ  ที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ได้แก่

สิทธิของชนชาวไทย

 1. สิทธิในการได้รับความคุ้มครอง
     ในด้านเกียรติยศ ชื่อเสียงหรือ
     ความเป็นอยู่ส่วนตัว
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2. สิทธิในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
    ไม่น้อยกว่า 12 ปี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
    รัฐเป็นผู้ดำเนินการให้อย่างทั่วถึงและ
    มีคุณภาพ

3. สิทธิในการอนุรักษ์หรือฟื้นฟูจารีตประเพณี
    ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือศิลปวัฒนธรรมอันดี
    ของท้องถิ่นและของชาติและมีส่วนร่วม
    ในการจัดการการบำรุงรักษาและการใช้
    ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ
    สิ่งแวดล้อมรวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพ
    อย่างสมดุลและยั่งยืน

4. สิทธิเสนอเรื่องราวร้องทุกข์และ
    ได้รับแจ้งผลการพิจารณาภายในเวลา
     อันรวดเร็ว
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เสรีภาพของชนชาวไทย

1.  เสรีภาพในเคหสถาน บุคคลย่อม
     ได้รับความคุ้มครองในการท่ีจะ
     อาศัยและครอบครองเคหสถาน
     โดยปกติสุข

2. เสรีภาพในการเดินทางและเสรีภาพ
     ในการเลือกถ่ินท่ีอยู่ภายในราชอาณาจกัร

3. เสรีภาพในการแสดงความคดิเห็น การพูด
    การเขียน การพิมพ์ การโฆษณาและ

4.  เสรีภาพในการส่ือสารถึงกันโดยทาง
     ท่ีชอบด้วยกฎหมาย
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5. เสรีภาพในการนับถือศาสนา

6. เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบ
    และปราศจากอาวุธ

7.  เสรีภาพในการรวมกันเป็นสมาคม
     สหภาพ สหพันธ์ สหกรณ์
     กลุ่มเกษตรกร องค์การเอกชน
     องค์การพัฒนาเอกชนหรือหมู่คณะอื่น

8.  เสรีภาพในการรวมกันจัดตั้ง
     เป็นพรรคการเมือง

9. เสรีภาพในการประกอบกิจการหรือ
    ประกอบอาชีพและการแข่งขันโดยเสรี
     อย่างเป็นธรรม
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หน้าที่ของชาวไทย

1. หน้าที่รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

2. หน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย
3.  หน้าที่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
4. หน้าที่ป้องกันประเทศ รักษาผลประโยชน์ของชาติ รับราชการทหาร เสียภาษี ช่วยเหลือ

ราชการ รับการศึกษาอบรม พิทักษ์ ปกป้อง และสืบสานศิลปวัฒนธรรมของชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น
และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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ใบกิจกรรมที่ 1.1
เรื่อง วิเคราะห์คนดี

คำชี้แจง
1. สมาชิกแต่ละกลุ่มช่วยกันยกตัวอย่างการกระทำของบุคคลที่นักเรียนประทับใจว่ามีการ

กระทำตามสิทธิและหน้าที่ของพลเมืองดีอย่างเหมาะสม
2. วิเคราะห์ผลของการกระทำ

ช่ือบุคคล การกระทำ ผลการกระทำ

สรุป  นักเรียนชอบและต้องการปฏิบัติตนตามแบบอย่างของใครบ้าง
เหตุผล............................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................
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หน่วยที่ 2  สิทธิ เสรีภาพ หน้าที่ และความเสมอภาค

กิจกรรมที่  2  การปฏิบัติตนถูกต้องตามสิทธิและหน้าที่

จุดประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนปฏิบัติตนถูกต้องตามสิทธิและหน้าที่

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม
1. นักเรียนเล่าตัวอย่างที่ดีในบทละคร หรือ รายการดี ๆ ของโทรทัศน์ หรือวิทยุ หรือจาก

หนังสือพิมพ์ที่มีการกระทำตามหลักสิทธิ หน้าที่ ได้แก่
- พ่อแม่ดีเด่น ลูกกตัญญู
- การไปเลี้ยงเด็กกำพร้า
- การร่วมกันปลูกป่า อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
- การรู้จักแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสม
- การแสดงออกถึงวัฒนธรรมประเพณีที่ดี
- การตั้งชมรม “ธารน้ำใจ”

ฯลฯ
2. นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์ร่วมกัน ดังนี้

- การกระทำดังกล่าวสอดคล้องกับสิทธิ หน้าที่อย่างไร
- การกระทำนั้นมีผลดีต่อตนเอง ครอบครัว สังคม อย่างไรบ้าง

3. นักเรียนรวมกลุ่มกันกลุ่มละ 5-7 คน วางแผนปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับสิทธิ และหน้าที่
และนำไปปฏิบัติเป็นเวลา 1 เดือน หรือตามความเหมาะสม ตามใบกิจกรรมที่ 2.1

4. สมาชิกในกลุ ่มแลกเปลี ่ยนประสบการณ์การปฏิบ ัต ิตนตามสิทธิ เสร ีภาพ และ
ให้ข้อเสนอแนะกัน  ต่อจากนั้นนำเสนอผลงานการปฏิบัติตนต่อครูผู้สอน และรายงานต่อชั้นเรียน
ในระยะเวลาที่เหมาะสม

5.  ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปถึงความสำคัญและผลดีที่สมาชิกทุกคนในสังคมปฏิบัติตน
ตามสิทธิและหน้าที่

สื่อการเรียนรู้
1. ตัวอย่างการกระทำของบุคคล
2. ใบกิจกรรมที่ 2.1 การปฏิบัติตนตามสิทธิและหน้าที่

การวัดและประเมินผล
1. การสังเกต  สังเกตพฤติกรรมการร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน  และการทำงานกลุ่ม
2. การประเมินผลงาน  ประเมินผลงานจากใบกิจกรรมที่ 2.1
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ใบกิจกรรมที่  2.1
เรื่อง การปฏิบัติตนตามสิทธิ  หน้าที่

ตอนท่ี 1
คำชี้แจง

1. ให้สมาชิกกลุ่มช่วยกันวางแผนการปฏิบัติตนตามสิทธิ หน้าที่ของพลเมืองดีอย่างน้อย
3  พฤติกรรม

2. สมาชิกแต่ละคนปฏิบัติตนตามข้อตกลงของกลุ่มเป็นเวลา 1 เดือน หรือตามความเหมาะสม

ลำดับท่ี 1

ลำดับท่ี 2

ลำดับท่ี 3

การกระทำ บันทึกผลการปฏิบัติ

การกระทำ บันทึกผลการปฏิบัติ

การกระทำ บันทึกผลการปฏิบัติ
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ตอนที่ 2
คำชี้แจง           ให้สมาชิกแต่ละคนนำผลการปฏิบัติตนมาเล่าสู่กันฟังแล้วสรุปผลการปฏิบัติ

การปฏิบัติตามสิทธิ
หน้าที ่

ที ่ฉันภูมิใจมากที่สุด

ผลการปฏิบัติ

การปฏบัิติตามสิทธิ
หน้าท่ี

ท่ีฉันยังไม่พอใจ

ผลการปฏบิตัิ สิงท่ีฉันจะปรับปรุงแก้ไข
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หน่วยที่  2  สิทธิ เสรีภาพ หน้าที่ และความเสมอภาค

กิจกรรมที่ 3  การปฏิบัติตนในการปกป้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น

จุดประสงค์  เพื่อให้ผู้เรียน
1. วิเคราะห์การปฏิบัติตนในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น
2. เห็นคุณค่าในการปกป้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม
1. ครูทบทวนเรื่องสิทธิเสรีภาพ โดยนำภาพติดที่กระดานดำ และให้นักเรียนพิจารณาว่าเป็น

สิทธิหรือเสรีภาพ ภาพประกอบด้วย
- ภาพนักเรียนทำพิธีไหว้ครู
- ภาพการร้องทุกข์ของชาวบ้านเรื่องโรงงานปล่อยสารพิษ
- ภาพการเดินทางโดยรถไฟ
- ภาพการประชุมของพรรคการเมือง

2. ให้น ักเร ียนจับคู ่ก ันเพื ่อช ่วยกันคิดเก ี ่ยวกับลักษณะพฤติกรรมจากภาพทั ้งหมด
โดยครูสุ่มถาม นักเรียนคนที่ 1 ว่าเป็นเรื่องของสิทธิหรือเสรีภาพ และให้นักเรียนคนที่ 2 อธิบาย
เหตุผลว่าเป็นสิทธิหรือเสรีภาพ

3. ครูเฉลยคำตอบที่ถูกต้องให้นักเรียน
4. มอบหมายให้นักเรียนประมาณ 6-8  คน ที่มีความสามารถในการแสดงท่าทาง รับบัตรคำ

จากครูและแสดงท่าทางให้เพื่อนๆ ทายบัตรคำประกอบด้วย แม่ค้า การขึ้นรถประจำทาง การตักบาตร
การรดน้ำขอพร และการเรียนหนังสือ ฯลฯ

5. ให้นักเรียนช่วยกันทายว่าลักษณะท่าทางนั้นเป็นลักษณะของสิทธิ หรือเสรีภาพ และ
อธิบายความสำคัญของสิทธิและเสรีภาพนั้น

6. ให้นักเรียนทำใบกิจกรรมที่ 3.1  เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพที่นักเรียนได้ปฏิบัติ
7. แบ่งนักเรียนเป็น 3  กลุ่ม กลุ่มละเท่า ๆ กัน  นักเรียนที่เหลือให้ทำหน้าที่เป็นกรรมการ

ดูแลความเรียบร้อยในขณะที่นักเรียนแต่ละคนไปรวมกลุ่มกันและมอบหมายให้แต่ละกลุ่มอ่านหนังสือ
อ่านเพิ่มเติม  กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง  สังคมพัฒนาประชาธิปไตย
(ภาคผนวก)

8. แจกบัตรคำหลักให้หัวหน้ากลุ่ม  ประกอบด้วย
-  สิทธิเสรีภาพระดับครอบครัว
-  สิทธิเสรีภาพระดับหมู่บ้าน
-  สิทธิเสรีภาพระดับจังหวัด

              และบัตรคำรองให้สมาชิกในกลุ่มทุกคนประกอบด้วย
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- บุญปลูกและเพื่อนๆ ช่วยกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
- การเชิญชวนให้ปลูกต้นไม้เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม
- การช่วยกันขุดคลองระบายน้ำ ทำท่อน้ำเพื่อให้น้ำไหล
- การไปเลือกตั้ง ส.ส.
- สมศรี ชาวบ้านดอนพุทราได้รับการลดหย่อนภาษี เพราะบริจาคเงินให้วัด
- ชายหนุ่มชาวดอนพุทราสมัครเข้ารับราชการเป็นทหาร
- ศาสนิกชนนับถือศาสนาใดปฏิบัติกิจกรรมตามหลักศาสนานั้น
- บุญปลูกทำงานในโรงงานผลิตผลไม้กระป๋อง
- ชาวดอนพุทรารวมกลุ่มกันแก้ปัญหาของชุมชน
- เด็กๆ เรียนหนังสือที่รัฐบาลจัดให้
- การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการถนอมอาหาร
- การปลูกผักสวนครัวเป็นรายได้เสริม
- การตั้งกลุ่มเกษตรพัฒนาเพื่อจำหน่ายผลผลิต
- การทำบุญที่วัดในวันสงกรานต์

 โดยให้แต่ละคนพิจารณาว่าเป็นเรื่องของสิทธิหรือเสรีภาพ ภายในเวลา  2  นาที
9. ครูให้สัญญาณให้หัวหน้ากลุ ่มยืนตามมุมของห้องที ่ครูกำหนดและชูบัตรคำหลักไว้

เพื่อให้ผู ้ที ่ได้บัตรคำรองและพิจารณาแล้วว่าเป็นเรื่องสิทธิและเสรีภาพระดับใดไปยืนรวมกลุ่มกัน
ภายในเวลา  3  นาที

10.  ครูมอบให้กรรมการตรวจสอบความถูกต้องของแต่ละกลุ่ม และชมเชยกลุ่มที่รวมตัวกัน
อย่างถูกต้อง

11.  ให้นักเรียนแต่ละคนทำกิจกรรมตามใบกิจกรรมที่  3.2
12.  ครูและนักเร ียนช่วยกันสรุปสาระสำคัญ การปฏิบ ัต ิตนในการปกป้องคุ ้มครอง

สิทธิเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น
13.  มอบให้นักเรียนจัดกลุ่มทำกิจกรรมเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพตามที่กลุ่มสนใจ  เพื่อให้ทุกคน

ตระหนักในเรื่องสิทธิ เสรีภาพของบุคคล  และปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวัน

สื่อการเรียนรู้
1. รูปภาพเพื่อพิจารณาเรื่องสิทธิและเสรีภาพ
2. บัตรคำหลักและบัตรคำรอง
3. เอกสารสำหรับครู บัตรคำเฉลย
4. ใบกิจกรรมที่ 3.1  การปฏิบัติตนในการปกป้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ
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5. ใบกิจกรรมที่ 3.2  สำรวจตนในการปกป้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น
6.  หนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง สังคมพัฒนา

ประชาธิปไตย (ภายนอก)

การวัดและประเมินผล
1. การสังเกต

1.1  สังเกตการเคารพสิทธิ เสร ีภาพของผู ้อ ื ่นจากการร ่วมกิจกรรมในชั ้นเร ียน
และกิจกรรม กลุ่ม

1.2  สังเกตพฤติกรรมความเป็นประชาธิปไตยในการทำงานกลุ่ม เช่น ความร่วมมือ
การรับฟัง ความคิดเห็น  การแสดงความคิดเห็น  การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี  เป็นต้น

2. ประเมินผลงาน  จากการทำกิจกรรมตามใบกิจกรรมที่ 3.1-3.2
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เอกสารสำหรับครู
บัตรคำเฉลย

- บุญปลูกและเพื่อนๆ ช่วยกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วม สิทธิ
- การเชิญชวนให้ปลูกต้นไม้เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม เสรีภาพ
- การช่วยกันขุดคลองระบายน้ำ ทำท่อน้ำเพื่อให้น้ำไหล สิทธิ
- การไปเลือกตั้ง ส.ส. สิทธิ
- สมศรี ชาวบ้านดอนพุทราได้รับการลดหย่อนภาษี

เพราะบริจาคเงินให้วัด สิทธิ
- ชายหนุ่มชาวดอนพุทราสมัครเข้ารับราชการเป็นทหาร สิทธิ
- ศาสนิกชนนับถือศาสนาใดปฏิบัติกิจกรรมตามหลักศาสนานั้น เสรีภาพ
- บุญปลูกทำงานในโรงงานผลิตผลไม้กระป๋อง เสรีภาพ
- ชาวดอนพุทรารวมกลุ่มกันแก้ปัญหาของชุมชน สิทธิ
- เด็กๆ เรียนหนังสือที่รัฐบาลจัดให้ สิทธิ
- การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการถนอมอาหาร เสรีภาพ
- การปลูกผักสวนครัวเป็นรายได้เสริม เสรีภาพ
- การตั้งกลุ่มเกษตรพัฒนาเพื่อจำหน่ายผลผลิต สิทธิ/เสรีภาพ
- การทำบุญที่วัดในวันสงกรานต์ เสรีภาพ
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ใบกิจกรรมที่  3.1
การปฏิบัติตนในการปกป้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ

คำชี้แจง    ให้นักเรียนพิจารณาว่าพฤติกรรมต่อไปนี้ มีความเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมอย่างไร
     โดยใส่เครื่องหมาย   ในช่องว่างที่กำหนดให้ ตามความเป็นจริง

1. สายใจเขียนจดหมายแสดงความคดิเห็นเก่ียวกับ
แนวทางการพัฒนาการศึกษาส่งไปให้รัฐบาล

2. พ่อแม่พาเด็กชายต๋องเข้าโรงเรียนเม่ืออายุ 7 ปี

3. ป้าแดงไปลงคะแนนเลอืกต้ัง

4. เดชาและเพ่ือนๆ ชวนกันต้ังชมรมอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม

5. ธาราแนะนำให้เพ่ือนสวมหมวกกันน็อกเสมอ
เม่ือขับข่ีรถจักรยานยนต์

6. ถึงแม้ว่าแก้วจะนับถือศาสนาพุทธ และก้องนับถือ
ศาสนาคริสต์  แต่ท้ังสองคนก็เป็นเพ่ือนรักกัน

7. ก้องไม่เรียนหนังสือต่อเม่ือจบช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6

8. สมศรีไม่ไปลงประชามติ

9. ดาราแจ้งบรรณาธิการหนังสือวารสารถึงการลงข่าว
ส่วนตัวท่ีผิดจากความเป็นจริง

10. ประสงค์ไม่ยินยอมให้เพ่ือนบ้านจอดรถบริเวณ
หน้าบ้านของตนเอง

กิจกรรม เหมาะสม ไมเ่หมาะสม
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ใบกิจกรรมที่  3.2
สำรวจตนในการปกป้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น

คำชี้แจง ให้นักเรียนพิจารณาการปฏิบัติตนของนักเรียน  โดยใส่เครื่องหมาย   ในช่องว่าง
ที่กำหนดให้ตามความเป็นจริง

นักเรียนได้ทำส่ิงต่อไปน้ีหรือไม่ ….

1. บอกครูเม่ือถูกเพ่ือนรังแก

2. ไม่กล้าบอกครูท่ีเห็นเพ่ือนขโมยส่ิงของของเพ่ือน

3. ตักเตือนเพ่ือนท่ีกำลังล้อช่ือบิดาของเพ่ือน

4. บอกเพ่ือนท่ีกำลังแซงคิวซ้ืออาหารให้ไปต่อคิว
5. เขียนข้อเรียกร้องให้องค์กรชุมชนสร้างสนามเด็กเล่น

ตามแผนงานใส่ลงในกล่องรับความคิดเห็น

6. แจ้งตำรวจเม่ือเห็นเด็กถูกเฆ่ียนอย่างทารุณ

7. ส่งข้อเรียกร้องให้ห้องสมุดประชาชนจดัหาหนังสือ

สำหรับเด็ก

8.         ฯลฯ

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

กิจกรรม
ระดับความถ่ีของการปฏิบัติ

มาก น้อยปานกลาง



110
คู ่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ประชาธิปไตย สำหรับครูผู ้สอน ชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 4-6

หน่วยที่  3  วัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่น

กิจกรรมที่  1 วิถีชีวิตประชาธิปไตยในวัฒนธรรมประเพณีไทย
กิจกรรมที่  2 การยอมรับความแตกต่างทางวัฒนธรรมและประเพณี
กิจกรรมที่  3 ร่วมกิจกรรมประเพณีท้องถิ่น
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หน่วยที่  3  วัฒนธรรม ประเพณีในท้องถิ่น

กิจกรรมที่  1  วิถีชีวิตประชาธิปไตยในวัฒนธรรม ประเพณีไทย

จุดประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ พฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตย คือ คารวธรรม
สามัคคีธรรม ปัญญาธรรม ที่มีคุณค่าปรากฏอยู่ในวัฒนธรรมและประเพณีของไทย

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม
1. นักเรียนและครูสนทนาเกี่ยวกับประเพณีสงกรานต์  ดังตัวอย่าง

- ใครเคยไปเที่ยวงานสงกรานต์ต่างจังหวัดบ้าง ประเพณีสงกรานต์ที่นั่นเหมือน
หรือแตกต่างจากประเพณีสงกรานต์ในท้องถิ่นของเราอย่างไร

- นักเรียนคิดว่าประเพณีสงกรานต์มีความสำคัญอย่างไร
- เหตุใดเราจึงต้องรักษาประเพณีสงกรานต์ไว้

2. ครูและนักเร ียนร่วมกันวิเคราะห์ประเพณีสงกรานต์ที ่แสดงพฤติกรรมตามวิถี
ประชาธิปไตย คือ คารวธรรม สามัคคีธรรม ปัญญาธรรม ดังนี้

คารวธรรม
-  การรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ การขอพร สรงน้ำพระ ทำบุญตักบาตร

สามัคคีธรรม
- การช่วยกันเตรียมอาหารทำบุญ การเล่นสาดน้ำ การรวมญาติ การร่วมมือกัน
   ของชาวบ้านเตรียมจัดงานสรงน้ำพระที่วัด  การลงแขก

ปัญญาธรรม
- วางแผนเดินทางไปร่วมกิจกรรม  วางแผนเตรียมจัดงานที่วัด  ฟังธรรม

3. แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม (กลุ่มละ 5 คน) ให้สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มบอกวัฒนธรรมประเพณี
ในท้องถิ่นของตนเองคนละ 1เรื่อง แต่ละกลุ่มคัดเลือกวัฒนธรรมประเพณีที่สมาชิกลงความเห็นว่า
น่าสนใจที่สุด 1 เรื่อง

4. ในแต่ละกลุ่มวิเคราะห์ วัฒนธรรม ประเพณี ที่กลุ่มคัดเลือกตามแนวทางวิถีประชาธิปไตย
โดยศึกษาจากตัวอย่างประเพณีสงกรานต์

5. ตัวแทนกลุ่มนำเสนอผลงานและส่งครู
6. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปแนวคิดสำคัญว่าวัฒนธรรม ประเพณีในแต่ละท้องถิ่นมีคุณค่า

และเป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิตตามแนวทางในวิถีประชาธิปไตย
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สื่อการเรียนรู้
1. ภาพ และหนังสือ วัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่นต่างๆ
2. ใบกิจกรรมที่  1.1 วิถีประชาธิปไตยในวัฒนธรรม ประเพณีไทย

การวัดผลการประเมินผล
1. การสังเกต สังเกตพฤติกรรมด้านคารวธรรม สามัคคีธรรม และปัญญาธรรม จากการ

ร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน และกิจกรรมกลุ่ม
2. ประเมินผลงาน จากใบกิจกรรมที่  1.1
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ใบกิจกรรมที่  1.1
วิถีประชาธิปไตยในวัฒนธรรม ประเพณีไทย

คำชี้แจง : ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มวิเคราะห์วิถีประชาธิปไตยด้าน คารวธรรม  สามัคคีธรรม
และปัญญาธรรมในวัฒนธรรมและประเพณีไทย  ที่กลุ่มคัดเลือกลงในตาราง

วัฒนธรรม ประเพณี คารวธรรม ปัญญาธรรม สามัคคีธรรม
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หน่วยที่  3  วัฒนธรรม ประเพณีในท้องถิ่น

กิจกรรมที่   2 การยอมรับความแตกต่างทางวัฒนธรรม และประเพณี

จุดประสงค์  เพื่อให้ผู้เรียน
1. ตระหนักและยอมรับความแตกต่างในวัฒนธรรม ประเพณีแต่ละท้องถิ่น
2. สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมประชาธิปไตยได้อย่างสงบสุข

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม
1. ทบทวนประสบการณ์เดิม โดยให้นักเรียนสำรวจประเพณีที่หลากหลายในแต่ละภาค

ของประเทศไทยในใบกิจกรรมที่  2.1 ประเพณีในภาคต่างๆ
2. แบ่งกลุ่มให้นักเรียนศึกษาความหลากหลายของวัฒนธรรม ประเพณีในสังคมไทย จากนั้น

ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี ่ยวกับความแตกต่างของวัฒนธรรมและประเพณีในสังคมไทย
ดังตัวอย่างประเด็นการอภิปราย ดังนี้

2.1 ในแต่ละท้องถิ่นมีวัฒนธรรม ประเพณีที่เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร
2.2  ทำไมวัฒนธรรม ประเพณี เหล่านั้น จึงมีความแตกต่างกัน
จากนั้น ให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอผลงาน  แล้วร่วมกันสรุป

3. แต่ละกลุ่มศึกษาใบความรู้ 2.1 เรื ่อง วิถีประชาธิปไตยในวัฒนธรรม ประเพณี และ
นำเสนอประเด็นอภิปราย ตามใบกิจกรรมที่ 2.2 วิถีประชาธิปไตย ในวัฒนธรรมประเพณี

4. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปแนวคิดสำคัญว่า  ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของแต่ละ
ท้องถิ่น ต่างมีคุณค่าเท่าเทียมกันสามารถทำให้อยู่ร่วมกันได้ โดยแต่ละคนต้องเคารพและให้เกียรติ
เห็นคุณค่าและเหน็ความสำคญัของวฒันธรรมแตล่ะท้องถ่ินตามหลกัวิถีประชาธปิไตยทีต้่องมีคารวธรรม
ปัญญาธรรม และสามัคคีธรรม

5. มอบหมายให้กลุ ่มสร้างผลงานในรูปแบบที ่หลากหลาย อันแสดงถึงการยอมรับ
ความแตกต่าง ทางวัฒนธรรม เช่น บทความ เรียงความ บทร้อยกรอง การ์ตูน นิทรรศการละคร
เป็นต้น ที่แสดงออกซึ่งความชื่นชมและการเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมที่หลากหลาย

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือ เอกสารเกี่ยวกับวัฒนธรรม ประเพณีในท้องถิ่นต่างๆ
2. ใบกิจกรรมที่  2.1 ประเพณีในภาคต่างๆ
3. ใบความรู้ที่ 2.1 เรื่อง วิถีชีวิตประชาธิปไตยในวัฒนธรรมประเพณี
4. ใบกิจกรรมที่  2.2 เรื่อง  วิถีประชาธิปไตยในวัฒนธรรมประเพณี
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การวัด / ประเมินผล
1. การสังเกต  สังเกตเจตคติและพฤติกรรมที่แสดงออกในกิจกรรมกลุ่ม

และจากการร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน
2. ประเมินผลงาน  ประเมินผลงานจากใบกิจกรรมที่ 2.1 และ 2.2 และชิ้นงานกลุ่ม

กิจกรรมเสนอแนะ
1. สำหรับกิจกรรมที่ 1 ครูอาจใช้กิจกรรมต่อไปนี้แทน  คือ แบ่งกลุ่มนักเรียนผลัดกัน

ส่งตัวแทนมารับบัตรคำ/บัตรภาพวัฒนธรรม/ประเพณี แล้วนำไปติดในแผนภูมิโครงร่างแผนที่
ประเทศไทยให้ตรงกับวัฒนธรรม/ประเพณีนั้น  กลุ่มใดทำได้ถูกต้องมากที่สุดเป็นผู้ชนะ

2. ครูสามารถจัดกิจกรรมต่อไปนี้  เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้วิถีชีวิตประชาธิปไตย
ทั้งด้านคารวธรรม  ปัญญาธรรม และ สามัคคีธรรม ในวัฒนธรรม ประเพณี

2.1  จัดทำโครงการประเพณี  4  ภาค
2.2  จัดทำโครงงานประเพณีท้องถิ่นที่สนใจ
2.3  จัดกิจกรรมอาหารในท้องถิ่น
2.4  จัดทำหนังสือเล่มเล็ก เรื่อง ความเชื่อและจารีตในท้องถิ่น
2.5  ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นในการจัดกิจกรรม
2.6  จัดค่ายวัฒนธรรม
2.7  จัดทำหนังสือพิมพ์ 2 หน้า
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ใบกิจกรรมที่  2.1
ประเพณีในภาคต่างๆ

ประเพณีแข่งเรือ
ประเพณีตักบาตรเทโว
ประเพณีบุญบั้งไฟ
ประเพณีแห่ผีตาโขน
ประเพณีบุญเดือนสิบ
ประเพณีไหลเรือไฟ
ประเพณีชักพระ
ประเพณียี่เป็ง
ประเพณีผูกเสี่ยว
ประเพณีฮีตสิบสอง คลองสิบสี่
ประเพณีวิ่งควาย
ประเพณีทำขวัญข้าว
ประเพณีลอยโคม
ประเพณีแห่เทียนพรรษา
ประเพณีบวชลูกแก้ว
                    ฯลฯ

ประเพณี ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

ภาคใต้ ภาคอ่ืนๆ

คำสั่ง    ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมาย        ลงในช่องภาคที่ตรงกับประเพณี
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ใบความรู้ที่ 2.1
เรื่อง วิถีประชาธิปไตยในวัฒนธรรมประเพณี

ในการทำความเขา้ใจวิถีประชาธปิไตยในวฒันธรรมประเพณ ี ต้องเข้าใจก่อนว่าวัฒนธรรม
ประเพณีเป็นสิ ่งที ่พัฒนามาพร้อมกับความเป็นชุมชน โดยอาจกล่าวได้ว่าวัฒนธรรม ประเพณี
เป็นคุณค่า ค่านิยม กฎเกณฑ์ วิถีปฏิบัติต่างๆที่มีอยู่ในชุมชน ในอีกนัยหนึ่ง คือ “กฎของธรรมชาติ”
ที่ถูกหล่อหลอม พัฒนามาพร้อมความเป็นชุมชน  ดังนั้น “หน้าที่ของชุมชน” คือ การที่ชุมชน
ต้องรักษาวัฒนธรรม ประเพณี และคุณค่าต่างๆ ที่มีอยู่ในชุมชน เพื่อคงความเป็นชุมชนไว้ อาทิ
การอย ู ่ร ่วมก ันของช ุมชน  ค ือ การท ี ่สมาช ิกในช ุมชนต ่างต ้องช ่วยเหล ือด ูแลก ันและก ัน
มิใช่ต่างคนต่างอยู่ ต่างเอาตัวรอด ไม่สนใจความเป็นไปของชุมชนโดยรวม หากชุมชนแปรเปลี่ยนไป
แบบต่างคนต่างอยู่ ชุมชนย่อมอยู่ไม่ได้

ชุมชนที ่มีว ัฒนธรรมประเพณีที ่มีว ิถีประชาธิปไตย เป็นชุมชนที ่มีว ิถีการอยู ่อย่าง
เป็นธรรม มีธรรมของการอยู่ร่วมกัน เป็นเครื่องยึดเหนี่ยว เป็นห่วงโซ่ของความผูกพัน ชุมชนที่มี
วิถีประชาธิปไตยในวัฒนธรรมประเพณี จึงควรเป็นชุมชนที่มีลักษณะสำคัญๆ  ดังนี้

(1) การตระหนักรู้และเห็นคุณค่าและเชื่อมั่นในศักยภาพ  ภูมิปัญญาที่ชุมชนมีอยู่
(2)  การรักษาไว้ซึ่งคุณค่าความสัมพันธ์ของเครือญาติ มิตรสหาย ที่ผูกพันกันในลักษณะ

การพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน การอุปถัมภ์ค้ำชูกันและกันในแนวราบ ไม่พัฒนาไปสู่ความสัมพันธ์
แบบแข่งขันและการใช้ชีวิตแบบปัจเจก ที่เป็นปัจจัยสลายพลังชุมชน

(3) การคงไว้ซึ ่งความภาคภูมิใจในภาษา วัฒนธรรม จารีตประเพณี ความเชื ่อ
ความศรัทธา ค่านิยมที ่ดี จริยธรรม (ความกตัญญูรู ้คุณ การให้ ความห่วงใย ความมีน้ำใจ)
ตลอดจนแบบแผนการดำรงชีพตามวิถีชีวิตของตนเองที่เป็นอยู่อย่างพอเพียง

(4)  การรักษาไว้ซึ่งบรรทัดฐานทางสังคม ที่ใช้วิธีการแก้ไขความขัดแย้งด้วยการพูดคุย
เจรจา สานเสวนา โดยไม่เผชิญหน้า แต่ด้วยความเข้าใจ บนฐานของการถนอมใจรักษามิตรสัมพันธ์
ให้เวลากับ การเยียวยาสมานฉันท์

(5) การเสริมสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วม อาทิ การลงแขก การช่วยเหลือกัน
ในงานประเพณี  ตลอดจนวัฒนธรรมการถกเถียงแลกเปลี่ยน อาทิ สภากาแฟ การโส (การจับกลุ่ม
พูดคุยของชาวอีสาน)

โดยสรุป วิถีประชาธิปไตยที่ปรากฏในวัฒนธรรมประเพณี คือ การมีวัฒนธรรมของการมี
ข้อตกลงร่วมกัน การมีส่วนร่วม การสานเสวนา การถกเถียงแลกเปลี่ยนอย่างสันติ การอุทิศเสียสละ
ให้เพื่อสาธารณประโยชน์สุขของชุมชนและท้องถิ่นโดยรวม ทั้งนี้ ถือเป็นวัฒนธรรมการเมืองชุมชน
ที่อยู่บนฐานของวัฒนธรรมประชาธิปไตยชุมชน ที่ประกอบด้วยจริยธรรม คุณธรรม ความดี ความงาม
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ชุมชนที ่มีว ิถีประชาธิปไตยจึงพึงรักษาความเป็นชุมชนของตนเองไว้ให้เป็นชุมชน
ที่มีคุณค่า ขณะเดียวกันต้องทำชุมชนให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชนอื่นๆ ด้วยการเพิ่มคุณค่าชุมชน
ของตนเอง ด้วยการกระทำตนเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นแบบแผน ที่เมื่อมีผู ้เจริญรอยตาม จะได้รับ
ความสุข ตนมีสุข ผู้อื่นมีสุข ชุมชนต่างๆ ต่างมีความสุขอย่างถ้วนหน้า สังคมทั่วไปย่อมมีความสุข
มีความอยู่อย่างดี ไม่เบียดเบียน ไม่ทำลาย ไม่ทำร้าย คือ ต่างอยู่อย่างรักษา ธรรม  อยู่อย่างมีธรรม
อยู่อย่างเป็นธรรม
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คำชี้แจง ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาในใบความรู้ที่ 2 : เรื่องวิถีประชาธิปไตยในวัฒนธรรม
ประเพณีแล้วระดมความคิด ตามประเด็นต่อไปนี้

ประเด็นอภิปราย
1. วัฒนธรรม ประเพณีในวิถีชีวิตของคนไทยแต่ละภาค มีสิ่งใดที่เหมือนกันและแตกต่าง

กันบ้าง
2. เพราะเหตุใดคนไทยจึงอยู่ร่วมกันได้ ท่ามกลางความแตกต่างทางวัฒนธรรม ประเพณี
3. คำกล่าวที ่ว ่า วิถีประชาธิปไตยแทรกอยู ่ในความหลากหลายของวัฒนธรรม

นักเรียน เห็นด้วยหรือไม่  อย่างไร

ใบกิจกรรมที่  2.2
เรื่อง  วิถีประชาธิปไตยในวัฒนธรรมประเพณี
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หน่วยที่  3  วัฒนธรรม ประเพณีในท้องถิ่น

กิจกรรมที่  3  ร่วมกิจกรรมประเพณีท้องถิ่น

จุดประสงค์  เพื่อให้ผู้เรียนร่วมปฏิบัติกิจกรรมในประเพณีของท้องถิ่น

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม
1. นักเรียนดูภาพ / วีดีทัศน์ ประเพณีไทย แล้วสนทนาเกี่ยวกับประเพณีเหล่านั้น เช่น

ชื ่อประเพณี เป็นของท้องถิ ่นใด กิจกรรมสำคัญมีอะไรบ้าง มีวัตถุประสงค์และมีคุณค่าอย่างไร
มีการเปลี่ยนแปลงไปจาก ในอดีตหรือไม่ อย่างไร เป็นต้น

2. นักเรียนช่วยกันบอกชื่อประเพณีในท้องถิ่นที่นักเรียนเคยเข้าร่วมกิจกรรม เช่น ประเพณี
ลอยกระทง การแห่เทียนพรรษา แห่นางแมว เป็นต้น จากนั ้น ครูร ่วมสนทนากับนักเร ียน
ในประเด็นต่อไปนี้

- นักเรียนควรร่วมกิจกรรมในประเพณีต่างๆ หรือไม่ เพราะอะไร
- นักเรียนเคยร่วมกิจกรรมในประเพณีใดบ้าง ที่ไหน  และปฏิบัติกิจกรรมอย่างไรบ้าง

ในประเพณีนั้นๆ
- นักเรียนมีความรู้สึกอย่างไรที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมนั้น

3. ครูและนักเรียนร่วมกันวางแผนทำโครงการเข้าร่วมกิจกรรมตามประเพณีที่กำลังจะมาถึง
เช ่น  การประดิษฐ์กระทงเข ้าประกวดในประเพณีลอยกระทง  การประดิษฐ์โคมถวายว ัด
การหล่อเทียนพรรษา ถวายวัด เป็นต้น

4. ครูพานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมประเพณีท้องถิ ่น นักเรียนบันทึกและรวบรวมผลงาน
แล้วร ่วมกันจ ัดป้ายนิเทศนำเสนอผลงาน เพ ื ่อแสดงความช ื ่นชมในการทำความด ี เพ ื ่อก ่อ
ให้เกิดความรู้สึกเห็นคุณค่าแห่งตนและอยากที่จะทำความดีต่อไป

5. นักเรียนบันทึกผลการเข้าร่วมกิจกรรมใน “ดอกไม้แห่งความดีทดแทนคุณแผ่นดิน”
ในใบกิจกรรมที่  3.1  แล้วนำมาวิเคราะห์พฤติกรรมตามวิถีชีวิตประชาธิปไตยด้านคารวธรรม
สามัคคีธรรม และปัญญาธรรม

6. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปแนวคิดสำคัญดังนี้ การปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณี
และระเบียบปฏิบัติที่เป็นจารีตของท้องถิ่น เป็นการพัฒนาตนตามวิถีประชาธิปไตย ในด้านคารวธรรม
ปัญญาธรรม  และสามัคคีธรรม  ที่จะทำให้ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างผาสุก

สื่อการเรียนรู้
1.  ภาพ/วีดิทัศน์/หนังสือประเพณีของไทย / ประเพณีของท้องถิ่น
2. วัฒนธรรมและประเพณี(เหตุการณ์จริง)
3. ใบกิจกรรมที่ 3.1 เรื่อง ดอกไม้แห่งความดีทดแทนคุณแผ่นดิน
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คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตย สำหรับครูผู้สอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

การวัดและประเมินผล
1. การสังเกต สังเกตพฤติกรรมด้าน คารวธรรม สามัคคีธรรม และปัญญาธรรม จากการ

ร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน การทำงานกลุ่ม การเข้าร่วมกิจกรรมประเพณีในท้องถิ่น
2. การประเมินผลงาน จากใบกิจกรรมที่ 3.1 เรื่อง ดอกไม้แห่งความดีทดแทนคุณแผ่นดิน
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คู ่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ประชาธิปไตย สำหรับครูผู ้สอน ชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 4-6

ใบกิจกรรมที่  3.1
เรื่อง ดอกไม้แห่งความดีทดแทนคุณแผ่นดิน

คำชี้แจง ตอนที่ 1 ให้นักเรียนบันทึกการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันในงานประเพณีของ
ท้องถิ่น บันทึกในดอกไม้แห่งความดีทดแทนคุณแผ่นดิน

ตอนท่ี 2 วิเคราะหพ์ฤติกรรมตามวถีิประชาธปิไตยดา้น คารวธรรม สามัคคีธรรม
และปัญญาธรรม

ตอนที่ 1

ดอกไม้แห่งความดี
ทดแทนคุณแผ่นดิน
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คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตย สำหรับครูผู้สอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

ตอนที่ 2  การวิเคราะห์พฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตย

พฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมในงานประเพณี
คารวธรรม ปัญญาธรรม สามัคคีธรรม

วิถีประชาธิปไตย

ประเพณีทำบุญตักบาตรดอกไม้

1.ช่วยแม่เตรียมดอกไม้
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คู ่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ประชาธิปไตย สำหรับครูผู ้สอน ชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 4-6

หน่วยที่  4  สิทธิเด็ก

กิจกรรมที่ 1 เกียรติบัตรความดี
กิจกรรมที่ 2 โลกสวยด้วยมือเรา
กิจกรรมที่ 3 การปกป้องคุ้มครองตนเองและผู้อื่นจากการละเมิดสิทธิเด็ก
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คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตย สำหรับครูผู้สอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

หน่วยที่  4  สิทธิเด็ก

กิจกรรมที่ 1  เกียรติบัตรความดี

จุดประสงค์  เพื่อให้ผู้เรียน
1. สามารถบอกคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
2. ฝึกการยกย่อง ให้กำลังใจซึ่งกันและกัน
3. นำคุณค่าในตนเองมาใช้ให้เกิดประโยชน์

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม
1. นักเรียนอ่านแผนภูมิข้อความบนกระดานดำพร้อมกัน  แล้วร่วมกันอภิปรายว่าได้ข้อคิด

ที่เป็นประโยชน์ต่อการอยู่ร่วมกันอย่างไร จากนั้นช่วยกันสรุป และจดบันทึกทั้งข้อความและสรุป
ลงในสมุด

แผนภูมิข้อความ
เขามีส่วนเลวบ้างช่างหัวเขา
จงเลือกเอาส่วนดีเขามีอยู่

เป็นประโยชน์โลกบ้างยังน่าดู
ส่วนที่ชั่วอย่าไปรู้ของเขาเลย
จะหาคนมีดีโดยส่วนเดียว
อย่ามัวเที่ยวค้นหาสหายเอ๋ย

เหมือนเที่ยวหาหนวดเต่าตายเปล่าเลย
ฝึกให้เคยมองแต่ดีมีคุณจริง

ที่มา : คำสอนของท่านพุทธทาสภิกขุ

2. แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มตามความเหมาะสม โดยแต่ละกลุ่มให้มีนักเรียนที่มีลายมือสวย
มีความสามารถด้านศิลปะ  หรือสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบต่างๆ  ช่วยกันออกแบบ
เกียรติบัตร  และจัดทำให้มีจำนวนเท่าสมาชิกในกลุ่ม

3. ให้สมาชิกในกลุ่มบอกถึงความภาคภูมิใจในตนเองทีละคน  โดยสมาชิกในกลุ่มช่วยกัน
บอกถึงความดี ความสามารถของเพื่อนเพิ่มเติม ช่วยกันสรุปความดี ความสามารถที่เด่นๆ ของ
แต่ละคน ไว้ในเกียรติบัตร เสร็จแล้วมอบเกียรติบัตรให้ทุกคนในกลุ่ม
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คู ่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ประชาธิปไตย สำหรับครูผู ้สอน ชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 4-6

4. นักเรียนทุกคนเขียนแสดงความรู้สึกที่ได้รับเกียรติบัตร
5. สุ่มนักเรียน 6 – 8 คน ออกมาอ่านข้อความในเกียรติบัตรของตน แล้วบอกความรู้สึก

ของตนที่ได้รับความชื่นชมจากเพื่อนๆ
6. ครูและนักเร ียนร่วมกันสรุปให้เห็นความสำคัญของการมองเห็นคุณค่าในตนเอง

และผู้อื่น รวมทั้งการชื่นชม ยกย่องซึ่งกันและกัน
7. รวบรวมเกียรติบัตรและข้อความแสดงความรู ้ส ึกของนักเรียนทุกคนไว้ในชั ้นเรียน

เพื่อแลกเปลี่ยนกันอ่าน

สื่อการเรียนรู้
1. แผนภูมิข้อความคำสอนของท่านพุทธทาส
2. วัสดุ อุปกรณ์สำหรับทำเกียรติบัตร เช่น  กระดาษแข็ง  ปากกาเคมี  กรรไกร เป็นต้น

การวัดและประเมินผล
1. การสังเกต

1.1 ความสามัคคี ความพร้อมเพรียงในการทำกิจกรรมร่วมกัน ได้แก่ การอ่าน
แผนภูมิ ข้อความได้อย่างพร้อมเพรียงกัน การร่วมแรงร่วมใจในการจัดทำเกียรติบัตรในกลุ่ม

1.2 บุคลิกภาพประชาธิปไตยในการทำงานกลุ่ม ได้แก่ การรับฟังความคิดเห็น
ซึ ่งกันและกัน การยอมรับความสามารถของผู ้อื ่น การให้ความร่วมมือในการทำงานกลุ ่มตาม
ความสามารถของตน

1.3 การมองเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่นจากการพูดคุยในกลุ่ม
2. ประเมินผลงาน  การทำเกียรติบัตร  การเขียนบันทึกแสดงความรู้สึก
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คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตย สำหรับครูผู้สอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

หน่วยที่  4  สิทธิเด็ก

กิจกรรมที่  2  โลกสวยด้วยมือเรา

จุดประสงค์  เพื่อให้ผู้เรียน
1. ตระหน ักในความสำค ัญของเด ็กท ี ่จะเป ็นกำล ังสำค ัญในการพ ัฒนาส ังคมและ

ประเทศชาติต่อไป
2. มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องสิทธิต่างๆ ที่เด็กพึงได้รับการพัฒนาและปกป้องคุ้มครอง
3. ปฏิบัติตนเป็นเยาวชนที่ดีของครอบครัว สังคมและประเทศชาติ

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม
1. ตัวแทนนักเรียน (จำนวนตามความเหมาะสม) ผลัดกันออกมาเล่าประสบการณ์และ

ความรู้สึก จากการไปเที่ยวงานวันเด็ก
2. นักเรียนร่วมกันอภิปรายเหตุผลที่องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนจัดงานวันเด็กขึ้น

แล้วร่วมกันสรุปเพื ่อให้เกิดความตระหนักในความสำคัญของเด็กที ่จะเป็นผู ้สร้างสังคมที ่ดีงาม
และน่าอยู่

3. แบ่งกลุ่มนักเรียนระดมสมองด้วยการพูดหรือเขียนสิ่งจำเป็นที่เด็กต้องได้รับเพื่อการ
มีชีวิตอยู่รอด และมีความมั่นคงต่อการที่จะมีชีวิตอยู่ด้วยดี พร้อมแสดงเหตุผล จากนั้นตัวแทน
กลุ่มออกมานำเสนอ ครูบันทึกสิ่งที่นักเรียนนำเสนอในกระดาษ นักเรียนร่วมกันจัดกลุ่ม สิ่งจำเป็น”
โดยนำกระดาษ ติดบนกระดานดำตามประเด็นสิทธิเด็กที่สำคัญตามคำประกาศจากอนุสัญญาว่าด้วย
สิทธิเด็ก  ดังนี้

1. สิทธิในการอยู ่รอด เช่น ได้รับโภชนาการที ่ดี ได้รับความรัก ความอบอุ ่น
ความเอาใจใส่ เป็นต้น

2.  สิทธิในการพัฒนา เช่น  สาธารณสุขมูลฐาน  การศึกษาขั้นพื้นฐาน  กิจกรรมต่างๆ
ที่เพียงพอต่อการพัฒนาด้านร่างกาย สมอง บุคลิกภาพ จิตใจ เป็นต้น

3. สิทธิที่จะได้รับการปกป้อง คุ้มครองจากการถูกทำร้ายทั้งทางร่างกายและจิตใจ
สิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองจากการถูกแสวงหาประโยชน์

4. สิทธิในการมีส่วนร่วม เช่น สิทธิในการรับรู้และแสดงความคิดเห็น การตัดสินใจ
ในเรื ่องที ่มีผลกระทบต่อเด็ก โดยความคิดและการแสดงออกของเด็กต้องได้รับการใส่ใจ
และให้ความสำคัญอย่างเหมาะสม เป็นต้น

จากนั้น นักเรียนร่วมกันอภิปรายว่า “สิ่งจำเป็น” เหล่านั้น มีความสำคัญต่อสิทธิในความ
เป็นมนุษย์ของเด็กอย่างไร
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คู ่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ประชาธิปไตย สำหรับครูผู ้สอน ชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 4-6

4. ครูสรุปสิทธิเด็กโดยใช้แผ่นภาพสิทธิเด็ก
5. ครูติดแผนภูมิบทร้อยกรอง จดหมายถึงลูก”และพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว ให้นักเรียนอ่านพร้อมกัน  แล้วติดไว้ในห้องเรียนให้นักเรียนได้อ่านในระยะเวลา
ที่เหมาะสม

6. นักเรียนร่วมกันสรุปข้อคิดที ่ได้จากการอ่านบทร้อยกรอง และพระบรมราโชวาท
แล้วร่วมกันกำหนดแนวทางการปฏิบัติตนเป็นเด็กดีให้สมกับที่ผู้ใหญ่ให้ความสำคัญ

7. นักเรียนแต่ละคนประเมินตนเองตามแนวทางการปฏิบัติตน และปรับปรุงตนเอง
อย่างต่อเนื่อง อย่างน้อย 1 ภาคเรียน โดยบันทึกในใบกิจกรรมที่  2.1 ตัวอย่างแบบประเมินตนเอง
และใบกิจกรรมที่ 2.2  วันนี้ฉันเป็นเด็กดี

8. ประเมินผลการปฏิบัติตนของนักเรียนด้วยตนเอง เพื ่อนนักเรียน ครู ผู ้ปกครอง
และประกาศยกย่องด้วยวิธีการต่างๆ (ตามความเหมาะสม) เพื ่อเป็นแรงเสริมให้มีการปรับ
พฤติกรรมในทางที่พึงประสงค์

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
1. กระดาษ ปากกาเคมี
2. แผ่นภาพ  สิทธิเด็ก
3. แผนภูมิบทร้อยกรอง จดหมายถึงลูก”
4. เอกสารสำหรับครู พระบรมราโชวาท
5. ตัวอย่างแบบประเมินตนเอง
6. ใบกิจกรรมที่  2.1 และ 2.2
7. เอกสารสำหรับครู เรื่อง อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก

การประเมินผล
1.  การสังเกต

1.1 การปฏิบัติตนเป็นเยาวชนที่ดีของครอบครัว โรงเรียน และสังคม (ตามแนวทาง
การปฏิบัติตนที่นักเรียนร่วมกันกำหนดในข้อ 6)

1.2 สังเกตพฤติกรรมความเป็นประชาธิปไตยในการทำงานกลุ่ม และกิจกรรม
ในชั้นเรียน เช่น ความร่วมมือ การรับฟังความคิดเห็น การแสดงความคิดเห็น การเป็นผู้นำ และผู้ตาม
ที่ดี เป็นต้น

2.  ประเมินผลงาน  จากใบกิจกรรมที่  2.1 และ 2.2
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คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตย สำหรับครูผู้สอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

1. นำเด็กไปทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์ต่างๆ เช่น พิพิธภัณฑ์เด็ก พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ฯลฯ
หรือ  นำเด็กเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ สำหรับเด็กที่องค์กรของรัฐหรือเอกชนจัดขึ้น
หรือ ครูเสนอตัวอย่าง ข่าว/เหตุการณ์เกี ่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ที่รัฐและเอกชนจัดขึ ้น
สำหรับเด็ก
หรือ  นักเรียนเล่าสิ่งดีๆ ที่ได้รับจากครอบครัวและสังคม และแสดงความรู้สึกที่ได้รับสิ่งดีๆ
เหล่านั้น

2.  นำกิจกรรมในข้อ 1 มาเป็นหัวข้อในการอภิปรายร่วมกันเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนตระหนัก
ในความสำคัญของตนที่จะเป็นผู้สร้างสังคมที่ดีงามน่าอยู่

2.  สำหรับจุดประสงค์ข้อ 2  อาจใช้กิจกรรมต่อไปนี้

1. นักเรียนเลือกบัตรข้อความที่เกี่ยวกับสิ่งจำเป็นต่อชีวิตเด็ก (บัตรข้อความมีทั้งสิ่งจำเป็น
และสิ่งไม่จำเป็น) ติดบนกระดานดำ พร้อมแสดงเหตุผล

2. นักเรียนช่วยกันจัดกลุ่มบัตรข้อความเป็นสิทธิเด็ก ตามคำประกาศจากอนุสัญญาว่าด้วย
สิทธิเด็ก

กิจกรรมเสนอแนะ
1.  สำหรับจุดประสงค์ข้อ 1  อาจใช้กิจกรรมต่อไปนี้
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พ่อแม่ไม่มี เงินทอง จะกองให้
จงตั้งใจ พากเพียร เรียนหนังสือ
หาวิชา ความรู้ เป็นคู่มือ
เพื่อยึดถือ เอาไว้ ใช้เลี้ยงกาย

พ่อกับแม่ มีแต่ จะแก่เฒ่า
จะเลี้ยงเจ้า เรื่อยไป นั้นอย่าหมาย
ใช้วิชา ช่วยตน ไปจนตาย
เจ้าสบาย แม่กับพ่อ ก็ชื่นใจ

ถึงแม้จน ทนได้ ไม่ทุกข์หนัก
เท่าลูกรัก ประพฤติตน เป็นคนชั่ว
ลูกกี่คน ทนเลี้ยงได้ ไม่หมองมัว
ไม่โศกเศร้า เท่าลูกตัว ชั่วระยำ

พ่อแม่ส่ง ให้ลูกเรียน เพียรอุตส่าห์
พ่อแม่ฟันฝ่า อุปสรรค แสนหนักเหลือ
พ่อแม่ตั้งหน้า หาทุน มาจุนเจือ
พ่อแม่ทำเพื่อ ลูกเจริญ เดินก้าวไกล

บทร้อยกรอง
“จดหมายถึงลูก”
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“...หน้าที่สำคัญของนักเรียนอยู่ที่เรียนให้เต็มกำลังและให้สำเร็จ  การที่จะเรียนให้ได้อย่างนั้น
จะทำอย่างไร  ก็ต้องเข้าใจว่า  เราต้องมีวิชาสำหรับสร้างตัวให้มีความสุข ความเจริญต่อไปข้างหน้า
ถ้าไม่ขวนขวายศึกษาเสียแต่ต้นจะไม่มีโอกาส  จะทำให้ชีวิตอับเฉา เป็นคนไร้ประโยชน์ เพราะไม่มี
ความรู้ติดตัว เมื่อเข้าใจแล้วอย่างนี้ จะได้รักเรียน ขยันเรียนด้วยความบากบั่นอดทน เพราะรู้ซึ ้ง
ถึงประโยชน์และคุณค่าของวิชาความรู้ การที่จะเรียนให้ดีให้รู ้วิชาแจ่มแจ้งลึกซึ้งได้นั ้น นอกจาก
จะอยู ่ที ่ความตั้งใจและ ความขยันหมั่นเพียรแล้ว ยังอยู ่ที ่ความมีสัมมาคารวะ ความฉลาดที่จะ
ทำตัวให้เป็นที ่เมตตาเอ็นดูของครูด้วย ถ้าทำตัวดีมีความอ่อนน้อม เคารพเชื ่อฟังครู เอาใจใส่
ช่วยเหลือครูในกิจการต่างๆ แม้เล็กน้อย ไม่นิ่งดูดายหรือเฉยเมย ครูย่อมมองเห็นความดีในกาย
ในใจของตัว  จะรักใคร่เหมือนกันทั้งลูกทั้งศิษย์...”

(ที่มา :  พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่ครู นักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวล  ณ พระราชวังไกลกังวล
เมื่อวันพุธที่ 7 มิถุนายน  2521)

“...วัยเด็กเป็นวัยเริ่มต้น เป็นวัยเตรียมตัวเพื่อสร้างความเจริญมั่นคงในชีวิต เด็กๆ จึงควรรีบ
ขวนขวายศึกษา จักได้มีความฉลาดรอบรู้ว่าอะไรคือ ความดี และอะไรคือ ความเสื่อมเสีย เพื่อสามารถ
เลือกเฟ้นหยิบยกเอาแต่สิ่งที่ดีที่งามขึ้นมาประพฤติปฏิบัติ ให้เป็นแนวทางนำชีวิตของตนไปสู่ความสุข
ความเจริญได้โดยถูกต้องและสมบูรณ์...”

(ที่มา : พระบรมราโชวาท พระราชทานเพื่อเชิญลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ  ปีพุทธศักราช
2527)

เอกสารสำหรับครู
พระบรมราโชวาท
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ใบกิจกรรมที่  2.1
ตัวอย่างแบบประเมินตนเอง

เคารพบิดา มารดา ญาติผู้ใหญ่ ครู อาจารย์

ช่วยเหลือการงานของบิดา มารดา ครู อาจารย์

เช่ือฟังคำส่ังสอนของบิดา มารดา ญาติผู้ใหญ่ ครู อาจารย์

ต้ังใจศึกษาเล่าเรียน

ปฏิบัติตามกฎ กติกา ข้อตกลงของครอบครวั โรงเรียน สังคม

ไม่ขีดเขียน ทำลายสาธารณสมบัติ

ไม่ท้ิงขยะเกล่ือนกลาด

ปฏิบัติตามคำสอนของศาสนาทีต่นนับถือ

ไม่แสดงกิริยาลบหลู่พระภิกษุสงฆ์  นักบวชศาสนวัตถุ ศาสนสถาน

ยืนตรงเคารพธงชาต ิและเม่ือได้ยินเพลงสรรเสริญพระบารมี

                            ฯลฯ

ลักษณะการกระทำของเดก็ดี
บ่อย
ครั้ง

บาง
ครั้ง

น้อย
ครั้ง
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ใบกิจกรรมที่  2.2
วันนี้ฉันเป็นเด็กดี

ชื ่อ........................................................................................
คำช้ีแจง ทุกครั้งที่นักเรียนทำความดี ให้นักเรียนบันทึกลักษณะการกระทำและความรู้สึก

ที่ได้ร ับจากการทำความดีนั ้น

วัน เดือน ปี ลักษณะการการทำความดี ความรู้สึกที่ได้รับ
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รัฐภาคีแห่งอนุสัญญานี้
พิจารณาว่า ตามหลักการที่ประกาศในกฎบัตรสหประชาชาตินั ้น การยอมรับในศักดิ์ศรี

แต่กำเนิด และสิทธิที่เท่าเทียมกัน ซึ่งไม่อาจเพิกถอนได้ของสมาชิกทั้งปวงของมวลมนุษยชาตินั้น
เป็นรากฐานของเสรีภาพ ความยุติธรรม และสันติภาพในโลก

พิจารณาว่า ควรเตรียมให้เด็กพร้อมอย่างเต็มที ่ที ่จะดำรงชีวิตเป็นของตัวเองในสังคม
และควรเลี้ยงดูเด็กตามเจตนารมณ์แห่งอุดมคติที่ประกาศไว้ในกฎบัตรสหประชาชาติ โดยเฉพาะ
ตามเจตนารมณ์แห่งสันติภาพ ศักดิ์ศรี ความอดกลั้น เสรีภาพ ความเสมอภาค และความเป็นเอกภาพ

คำนึงถึงว่า ตามที่ได้ระบุในปฎิญญาว่าด้วยสิทธิเด็กนั้น เด็กโดยเหตุที่ยังไม่เติบโตเต็มที่
ท ั ้งร ่างกายและจิตใจ จึงต้องการการพิทักษ์และดูแลเป็นพิเศษ รวมถึงต้องการการคุ ้มครอง
ตามกฎหมายที่เหมาะสมทั้งก่อนและหลังการเกิด

1. ข้อที่ 1 เพื่อความมุ่งประสงค์แห่งอนุสัญญานี้ เด็กหมายถึง มนุษย์ทุกคนที่มีอายุ
ต่ำกว่าสิบแปดปี เว้นแต่จะบรรลุนิติภาวะก่อนหน้านั้นตามกฎหมายที่ใช้บังคับแก่เด็กนั้น

2. ข้อที่ 6
1. รัฐภาคียอมรับว่า เด็กทุกคนมีสิทธิติดตัวที่จะมีชีวิต
2. รัฐภาคีจะประกันอย่างเต็มที่เท่าที ่จะทำได้ ให้มีการอยู่รอด และการพัฒนา

ของเด็ก
3. ข้อที่ 12 รัฐภาคีจะประกันแก่เด็กที่สามารถ มีความคิดเห็นเป็นของตนได้แล้ว

ซึ่งสิทธิที่จะแสดงความคิดเห็นเหล่านั้นโดยเสรีในทุกๆเรื่องที่มีผลกระทบต่อเด็ก ทั้งนี้ความคิดเห็น
ดังกล่าวของเด็กจะได้รับการพิจารณาตามสมควรแก่อายุ และวุฒิภาวะของเด็กนั้น

4. ข้อที่ 13
1. เด็กจะมีสิทธิและเสรีภาพในการแสดงออก สิทธินี้จะรวมถึงเสรีภาพที่จะแสวงหา

ได ้ร ับหร ือถ ่ายทอดข ้อม ูลข ่าวสาร และความค ิดท ุกล ักษณะ โดยไม ่ถ ูกจำก ัดโดยเขตแดน
ไม่ว่าจะโดยวาจา ลายลักษณ์อักษร หรือการตีพิมพ์ ในรูปศิลปะหรือผ่านสื่ออื่นใดตามที่เด็กเลือก

เอกสารสำหรับครู
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก1

1 อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กนี้ มีเนื้อหาเพียงบางส่วนเพื่อประโยชน์ต่อการเรียนรู้เรื ่องสิทธิเด็ก
โปรดศกึษาอนุสัญญาวา่ด้วยสิทธิเด็กฉบับสมบูรณ์ใน www.nhrc.go.th
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5. ข้อที่ 14
1. รัฐภาคีจะเคารพต่อสิทธิของเด็กท่ีจะมีเสรีภาพทางความคิด มโนธรรม และศาสนา
2. รัฐภาคีจะเคารพต่อสิทธิและหน้าที่ของบิดามารดา และผู้ปกครองตามกฎหมาย

ในกรณีที่เหมาะสมในอันที่จะให้แนวทางแก่เด็กในการใช้สิทธิของตน ในลักษณะที่สอดคล้องกับ
ความสามารถที่พัฒนาตามวัยของเด็ก

6. ข้อที่ 19
1. รัฐภาคีจะดำเนินมาตรการที่เหมาะสมทั้งปวง ด้านนิติบัญญัติ บริหาร สังคมและ

การศึกษา ในอันที ่จะคุ ้มครองเด็กจากรูปแบบทั ้งปวงของความรุนแรง ทั ้งทางร่างกายและจิต
การทำร้าย หรือการกระทำอันมิชอบ การทอดทิ้งหรือการปฏิบัติโดยประมาท การปฏิบัติที่ผิดหรือ
การแสวงประโยชน์ รวมถึงการกระทำอันมิชอบทางเพศขณะอยู ่ในการดูแลของบิดามารดา
ผู้ปกครองตามกฎหมาย หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งเด็กนั้นอยู่ในความดูแล

7. ข้อที่ 24  รัฐภาคียอมรับในสิทธิของเด็กที่จะได้รับมาตรฐานสาธารณสุขที่สูงที่สุด
เท่าที่จะหาได้ และสิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับการบำบัดรักษาความเจ็บป่วย และการฟื้นฟูสุขภาพ
รัฐภาคีจะพยายามดำเนินการที่จะประกันว่าไม่มีเด็กคนใดถูกลิดรอน สิทธิในการรับบริการดูแล
สุขภาพเช่นว่านั้น

8. ข้อที ่ 27 รัฐภาคียอมรับสิทธิของเด็กทุกคน ในอันที ่จะได้ร ับมาตรฐานของ
การดำรงชีวิตที่เพียงพอสำหรับการพัฒนาด้านร่างกาย สมอง จิตใจ ศีลธรรม และสังคมของเด็ก

9. ข้อที่ 28
1. รัฐภาคียอมรับสิทธิของเด็กที่จะได้รับการศึกษา และเพื่อที่จะให้สิทธินี้บังเกิดผล

ตามลำดับ และบนพื้นฐานของโอกาสที่เท่าเทียมกัน รัฐภาคีจะ
ก) จัดการศึกษาระดับประถมเป็นภาคบังคับที่เด็กทุกคนสามารถเรียนได้

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ข) สนับสนุนการพัฒนาของการศึกษาระดับมัธยมในรูปแบบต่างๆ รวมถึง

การศึกษาสายสามัญและสายอาชีพ จัดการศึกษาให้แพร่หลายและเปิดกว้างแก่เด็กทุกคน และดำเนิน
มาตรการที่เหมาะสม เช่นการนำมาใช้ซึ่งการศึกษาแบบให้เปล่า และการเสนอให้ความช่วยเหลือ
ทางการเงินในกรณีที่จำเป็น

จ)  ดำเนินมาตรการเพื่อสนับสนุนการเข้าเรียนอย่างสม่ำเสมอ และลดอัตรา
การออกจากโรงเรียนกลางคัน

2. รัฐภาคีจะดำเนินมาตรการที่เหมาะสมที่จะประกันว่า ระเบียบวินัยของโรงเรียน
ได้กำหนดขึ ้น ในลักษณะที่สอดคล้องกับศักดิ ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ของเด็กและสอดคล้องกับ
อนุสัญญานี้

10. ข้อที่ 29 รัฐภาคีตกลงว่า การศึกษาของเด็กจะมุ่งไปสู่



136
คู ่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ประชาธิปไตย สำหรับครูผู ้สอน ชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 4-6

ก) การพัฒนาบุคลิกภาพ ความสามารถพิเศษ และความสามารถทางด้านร่างกาย
และจิตใจของเด็ก ให้เต็มศักยภาพของเด็กแต่ละคน

ข) การพัฒนาความเคารพต่อสิทธิมนุษยชน และเสรีภาพขั้นพื้นฐาน และต่อหลักการ
ที่วางไว้ในกฎบัตรสหประชาชาติ

ค) การพัฒนาความเคารพต่อบิดามารดาของเด็ก เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม ภาษา
และ ค่านิยมของเด็กนั้นเอง และต่อค่านิยมของชาติที ่เด็กนั้นอาศัยอยู่ และต่อค่านิยมของชาติ
ถิ่นกำเนิดของเขา และต่ออารยธรรมอื่นๆ ที่แตกต่างไปจากของเขาเอง

ง) การเตรียมเด็กให้มีชีวิตที่มีความรับผิดชอบในสังคมที่เสรีด้วยจิตสำนึกแห่งความ
เข้าใจกัน สันติภาพ ความอดกลั้น ความเสมอภาพทางเพศ และมิตรภาพในหมู่มวลมนุษย์ทุกกลุ่ม
ชาติพันธุ์ กลุ่มชนชาติ กลุ่มศาสนา ตลอดจนในหมู่คนพื้นเมืองดั้งเดิม

จ) การพัฒนาความเคารพต่อสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ
11.ข้อที่ 31

1. รัฐภาคียอมรับสิทธิของเด็กที่จะมีการพักและเวลาพักผ่อน การเข้าร่วมกิจกรรม
การละเล่นทางสันทนาการที่เหมาะสมกับวัยของเด็ก และการมีส่วนร่วมอย่างเสรีในทางวัฒนธรรม
และศิลปะ

2. รัฐภาคีจะเคารพและส่งเสริมสิทธิของเด็ก ที่จะเข้ามีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในทาง
วัฒนธรรมและศิลปะ และจะสนับสนุนการใช้โอกาสที่เหมาะสมเท่าเทียมกัน สำหรับกิจกรรมทาง
วัฒนธรรม ศิลปะ สันทนาการ และการพักผ่อนหย่อนใจ

12.  ข้อที่ 32
1. รัฐภาคียอมรับสิทธิของเด็กที่จะได้รับการคุ้มครองจากการแสวงหาประโยชน์

ทางเศรษฐกิจ และจากการทำงานใดที่น่าจะเป็นการเสี่ยงอันตราย หรือที่ขัดขวางการศึกษาของเด็ก
หรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพ หรือการพัฒนาทางร่างกาย สมอง จิตใจ ศีลธรรม และสังคมของเด็ก

2. รัฐภาคีจะดำเนินมาตรการทางนิติบัญญัติ บริหาร สังคม และการศึกษา
เพื่อประกันให้มีการดำเนินการตามข้อนี้ เพื ่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว และโดยคำนึงถึงบทบัญญัติ
ที่เกี่ยวข้องในตราสาร ระหว่างประเทศอื่นๆ รัฐภาคีจะ

ก) กำหนดอายุขั้นต่ำสำหรับการรับเข้าทำงาน
ข) กำหนดกฎเกณฑ์ที ่เหมาะสมเกี ่ยวกับจำนวนชั ่วโมง และสถานภาพ

การจ้างงาน
ค) กำหนดบทลงโทษ หรือวิธีการลงโทษอื่นๆ ที่เหมาะสมเพื ่อประกัน

ให้ข้อนี้มีผลใช้บังคับจริงจัง
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13. ข้อที ่ 34 รัฐภาคีรับที ่จะคุ ้มครองเด็กจากการแสวงหาประโยชน์ทางเพศและ
การกระทำทางเพศ ที่มิชอบทุกรูปแบบเพื่อการนี้ รัฐภาคีจะดำเนินมาตรการที่เหมาะสมทั้งปวง
ทั้งมาตรการภายในประเทศ และมาตรการทวิภาคีและพหุภาคีเพื่อป้องกัน

ก) การชักจูง หรือบีบบังคับเด็กให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางเพศใดๆ
ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ข) การแสวงประโยชน์จากเด็กในการค้าประเวณี หรือการกระทำอื ่นๆ
ที่เกี่ยวกับเพศที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ค) การแสวงประโยชน์จากเด็กในการแสดงลามกอนาจาร และที่เกี่ยวกับ
สิ่งลามกอนาจาร

14. ข้อที่  36 รัฐภาคีจะคุ้มครองเด็กจากการถูกแสวงหาประโยชน์ทุกรูปแบบอื่นทั้งหมด
ที่เป็นผลร้ายต่อสวัสดิภาพของเด็กไม่ว่าในด้านใด
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หน่วยที่  4   สิทธิเด็ก

กิจกรรมที่  3  การปกป้องคุ้มครองตนเองและผู้อื่นจากการล่วงละเมิดสิทธิเด็ก

จุดประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียน
1. วิเคราะห์สภาพปัญหาการละเมิดสิทธิเด็กในสังคมไทย
2. เสนอแนวทางในการปกป้องคุ้มครองตนเองและผู้อื่นจากการล่วงละเมิดสิทธิเด็ก

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม
1.  ครูสนทนากับนักเรียนเพื่อทบทวนความเข้าใจเรื่องสิทธิเด็ก ตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
2. นักเรียนแบ่งกลุ่มเป็น 4 กลุ่มตามความสมัครใจ ปฏิบัติกิจกรรมตามใบกิจกรรมที่ 3.1

โดยวิเคราะห์สภาพปัญหาของสังคม  และเสนอแนวทางในการปกป้องคุ ้มครองตนเองและผู้อื ่น
จากการล่วงละเมิดสิทธิเด็ก ดังตัวอย่างกรณีศึกษา 4 เรื่อง ดังนี้

2.1 การล่วงละเม ิดส ิทธ ิท ี ่จะม ีช ีว ิตอย ู ่ จากข ่าวแม่ทำแท้ง/ฆ่าล ูก/ทิ ้งล ูก/
เด็กถูกทำร้ายร่างกาย

- สาเหตุคืออะไร
- ถ้าเป็นนักเรียนจะป้องกัน หรือแก้ปัญหาอย่างไร

2.2 การล่วงละเมิดสิทธิที ่จะได้ร ับการพัฒนาทั ้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม
สติปัญญาจากภาพข่าวโรงเรียนปฏิเสธรับเด็กไร้สัญชาติเข้าเรียนหนังสือ/เด็กในถิ ่นธุรกันดาร
ไม่ได้รับการฉีดวัคซีน / เด็กถูกบังคับให้ทำงานหนักในโรงงาน

- สาเหตุคืออะไร
- นักเรียนจะป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์นี้ได้อย่างไร

2.3 การล่วงละเมิดสิทธิที ่จะได้ร ับการปกป้องคุ ้มครองจากภาพข่าวเด็กถูกใช้
แรงงาน/เด็กถูกล่อลวงให้มาขอทาน ฯลฯ

- สาเหตุคืออะไร
- ถ้าเป็นนักเรียนจะป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์นี้ได้อย่างไร

2.4 การล่วงละเมิดสิทธิท ี ่จะได ้ม ีส ่วนร ่วมจากภาพข่าวนักเร ียนถูกคาดโทษ
หากวิพากษ์ วิจารณ์การบริหารงานของผู้อำนวยการ  นักเรียนถูกขัดขวางไม่ให้ร่วมออกระเบียบใหม่

- สาเหตุคืออะไร
- ถ้าเป็นนักเรียนจะป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์นี้ได้อย่างไร

3. นักเรียนส่งตัวแทนกลุ่มออกมารายงานผลการปฏิบัติกิจกรรมตามใบกิจกรรมที่ 3.1
4. ครูและนักเร ียนร่วมกันสรุปแนวทางในการปกป้องคุ ้มครองตนเองและผู ้อ ื ่นจาก

การล่วงละเมิดสิทธิเด็ก
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สื่อการเรียนรู้
1. ภาพข่าวเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิเด็ก
2. ใบกิจกรรมที่ 3.1 วิเคราะห์สภาพปัญหาของสังคม

การวัดและประเมินผล
1. การสังเกต  จากการประเมินพฤติกรรมการเคารพสิทธิของผู้อื่นในการทำกิจกรรมกลุ่ม

และกิจกรรมในชั้นเรียน
2. ประเมินผลงาน  ประเมินผลงานจากการเสนอผลงานกลุม่ และใบกิจกรรมท่ี 3.1 เก่ียวกับ

- ความสามารถวิเคราะห์สภาพปัญหาได้ถูกต้อง
- การนำเสนอแนวทางป้องกันและคุ ้มครองตนเองและผู ้อื ่นจากการล่วงละเมิด
สิทธิเด็ก
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ชื่อกลุ่ม.............................................................
สมาชิกกลุ่ม

1..................................................     2..................................................
3..................................................     4..................................................
5..................................................     6..................................................

คำชี้แจง
1. เลือกผู้นำกลุ่มเป็นผู้ดำเนินการอภิปราย  และเลือกเลขานุการกลุ่ม 1 คนเพื่อบันทึกข้อมูล
2. สมาชิกกลุ่มนั่งเป็นวงกลม เลขานุการกลุ่มอ่านเรื่อง สิทธิเด็ก ตามอนุสัญญาว่าด้วย

สิทธิเด็ก ดังนี้ (รายละเอียดเพิ่มเติมในใบความรู้ที่ 2.1 )

1. สิทธิในการอยู่รอด เช่น ได้รับโภชนาการที่ดี ได้รับความรัก ความอบอุ่น ความเอาใจใส่
เป็นต้น

2. สิทธิในการพัฒนา เช่น สาธารณสุขมูลฐาน การศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมต่างๆ   ที่เพียงพอ
ต่อการพัฒนาด้านร่างกาย สมอง บุคลิกภาพ จิตใจ เป็นต้น

3. สิทธิที ่จะได้รับการปกป้อง คุ ้มครองจากการถูกทำร้ายทั ้งทางร่างกายและจิตใจสิทธิ
ที่จะได้รับการคุ้มครองจากการถูกแสวงหาผลประโยชน์

4. สิทธิในการมีส่วนร่วม เช่น สิทธิในการรับรู้และแสดงความคิดเห็น การตัดสินใจในเรื่อง
ท ี ่ม ีผลกระทบต่อเด ็ก โดยความคิดและการแสดงออกของเด ็กต ้องได ้ร ับการใส ่ใจ
และให้ความสำคัญอย่างเหมาะสม เป็นต้น

3. ทุกคนดูภาพข่าว และร่วมกันอภิปรายและสรุปให้เลขานุการกลุ่มบันทึก
สาเหตุ................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
แนวทางในการป้องกัน...................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

ใบกิจกรรมที่  3.1
วิเคราะห์สภาพปัญหาของสังคม
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หน่วยที่  5  การเมืองการปกครอง

กิจกรรมที่ 1 ผู้นำทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย
กิจกรรมที่ 1.1 ผู้นำในระดับต่างๆ
กิจกรรมที่ 1.2 ที่มาของผู้นำ
กิจกรรมที่ 1.3 บทบาทหน้าที่ของผู้นำท้องถิ่นและผู้นำระดับประเทศ

กิจกรรมที่ 2 การเมืองในระบอบประชาธิปไตย
กิจกรรมที่ 2.1 ปลูกต้นไม้ประชาธิปไตยในชุมชน
กิจกรรมที่ 2.2 หลักการสำคัญของระบอบประชาธิปไตย

กิจกรรมที่ 3 การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน
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หน่วยที่  5  การเมืองการปกครอง

กิจกรรมที่ 1 ผู้นำทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย

กิจกรรมที่ 1.1  ผู้นำในระดับต่างๆ

จุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียนรู้จักผู้นำในระดับต่างๆตั้งแต่ระดับครอบครัว โรงเรียน ชุมชน และ
ระดับชาติ

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม
1. ครูนำบัตรคำที่มีชื่อสถานภาพของบุคคลในสังคมระดับต่างๆ (จำนวนบัตรคำเท่ากับ

จำนวนนักเรียนในห้องหรือมากกว่า) ครูคว่ำบัตรทั้งหมดเพื่อไม่ให้นักเรียนเห็น แล้วให้นักเรียน
หยิบบัตรคำ คนละ 1 ใบ

2. นักเรียนแต่ละคนพิจารณา “ชื่อสถานภาพของบุคคลในสังคม” ในบัตรคำของตนว่า
เป็นบุคคลในระดับใด (ครอบครัว,โรงเรียน,ชุมชน หรือระดับชาติ) และมีบทบาทหรือหน้าที่ใด
ในสังคมนั้น ตามความคิดเห็นของนักเรียน โดยอาจให้เพื่อนช่วยได้ หรือแสดงความคิดเพิ่มเติม
หรือบอกประสบการณ์ ของตนแทนได้ (เช่น นักเรียนคนหนึ่งได้บัตรคำ “ป้า” แต่เด็กไม่มีป้า
หรือไม่เคยมีป้าอยู ่ด ้วย จึงไม่รู ้ว ่าป้ามีบทบาทใดในสังคม แต่เพื ่อนมีป้าจึงบอกแทนได้ เช่น
ป้าทำกับข้าวให้ หรือ ป้าทำหน้าที ่เลี ้ยงดูตน แทนพ่อแม่ซึ ่งไม่อยู ่ในบ้าน เป็นต้น) โดยมีครู
คอยช่วยเหลือให้ทุกคนรู้บทบาทหน้าที่ของบุคคล ในบัตรคำของตน เช่น ใช้คำถามนำช่วยให้เด็ก
ตอบได้ เป็นต้น

3. นักเรียนรวมกลุ่มกันตามระดับของบุคคลในบัตรคำ ให้แต่ละกลุ่มระดมความคิดเห็น
ตามใบกิจกรรมที่ 1.1.1 เรื่องวิเคราะห์ผู้นำในระดับต่างๆ

4. ตัวแทนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลงานกลุ่มในเวลาที่กำหนด ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปว่า
ผู้นำมีหลายระดับ ผู้นำแต่ละระดับมีบทบาทหน้าที่แตกต่างกัน และผู้นำที่ดีคือผู้ที่สามารถทำให้
สมาชิกในกลุ่มสังคม เช่น ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน ประเทศชาติ เป็นต้น อยู่ร่วมกันหรือ
ช่วยกันทำงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่วางไว้

สื่อการเรียนรู้
1. บัตรคำผู้นำในระดับต่างๆ มีจำนวนเท่ากับจำนวนนักเรียนในห้อง ได้แก่

- ระดับครอบครัว  ได้แก่ พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย พี่ ป้า น้า อา ลุง
- ระดับโรงเรียน  ได้แก่ หัวหน้าชั้น ครูใหญ่/อาจารย์ใหญ่/ผู้อำนวยการ อาจารย์

ครูประจำชั้น ครูประจำวิชา  หัวหน้าเวร หัวหน้ากลุ่ม นายหมู่ นักเรียน
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- ระดับชุมชน  ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน นายอำเภอ สารวัตรกำนัน นายก อบต.
นายก อบจ.  ประธานกลุ่มออมทรัพย์ ประธานกลุ่มแม่บ้าน นายกเทศมนตรี ฯลฯ

- ระดับชาติ ได้แก่ นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ปลัดกระทรวง ประธานสภาผู้แทน
ราษฎร  ประธานวุฒิสภา ประธานรัฐสภา  ฯลฯ

2. ใบกิจกรรมที่ 1.1.1 เรื่องวิเคราะห์ผู้นำในระดับต่างๆ

การวัดและประเมินผล
1. การสังเกต

- การใช้เหตุผลในการตอบคำถาม และการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียนและในกลุ่ม
- การทำงานกลุ่ม
- การแสดงความเอื้อเฟื้อช่วยเหลือเพื่อน

2. การประเมินผลงาน  ประเมินจากผลงานกลุ่มตามใบกิจกรรมที่ 1.1.1

ข้อเสนอแนะ
วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมนี้ คือ การให้นักเรียนรู ้จักว่าในสังคมมีผู ้นำหลายระดับ

และมีบทบาทหน้าที่แตกต่างกันโดยการฝึกฝนที่จะสังเกต และนำประสบการณ์รอบตัวทั้งของตนและ
ของเพื่อนมาใช้ในการเรียนรู้ ฝึกฝนทักษะการคิดวิเคราะห์ ในเรื่องเกี่ยวกับ กลุ่มสังคม ดังนั้น
จึงไม่จำเป็นที่เด็กจะต้องรู้ข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน
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คำชี้แจง
1. กลุ่มของนักเรียนจะมี 4 กลุ่ม คือ (1) กลุ่มระดับครอบครัว (2) กลุ่มระดับโรงเรียน

(3) กลุ่มระดับชุมชน (4) กลุ่มระดับชาติ
2. ให้สมาชิกในกลุ่มจินตนาการร่วมกันว่า แต่ละคนเป็นสมาชิกอยู่ร่วมกันเป็นสังคม

เดียวกัน (เช่น เป็นครอบครัวเดียวกัน เป็นโรงเรียนเดียวกัน เป็นชุมชนเดียวกัน และเป็นคนในชาติ
เดียวกัน) แล้วช่วยกันระดมความคิดเห็นตามประเด็นต่อไปนี้

2.1 ใครควรเป็นผู้นำของกลุ่มสังคมนั้น เพราะเหตุใด
2.2 วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายสำคัญของกลุ่มสังคมนั้นคืออะไร
2.3 แต่ละกลุ่มคิดวิธีการนำเสนอผลงานอย่างสร้างสรรค์โดยเสรี เช่น แสดงบทบาท

สมมติเสนอด้วยผังความคิด หรือให้ตัวแทนกลุ่มอธิบายภายในเวลา 5-10 นาที
เป็นต้น

แนวการวิเคราะห์
1. ระดับครอบครัว  ผู้นำส่วนใหญ่คือพ่อหรือแม่ เพราะเป็นผู้รับผิดชอบในการหาเลี้ยง

ครอบครัว
วัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายสำคัญของครอบครัว คือ การให้สมาชิกในครอบครัว

มีปัจจัย 4 ในการดำรงชีวิต มีความปลอดภัย มีความสงบสุข และมีความเป็นอยู่ที่ดี
2. ระดับโรงเรียน  ผู้นำคือ ครูใหญ่ หรือผู้อำนวยการโรงเรียน

วัตถุประสงค์  หรือเป้าหมายสำคัญของโรงเรียน คือการให้นักเรียนได้รับการพัฒนา
ทั้งด้านอารมณ์  ร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา ให้สมาชิกของโรงเรียนทุกคนมีความรับผิดชอบ
ต่อหน้าที่ของตน  มีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน และทุกคนที่เป็นสมาชิกของโรงเรียนอยู่ร่วมกัน
ด้วยความสุข

3. ระดับชุมชน  มีผู้นำหลายกลุ่ม เช่น   นายอำเภอ เป็นผู้นำในการบริหารดูแลพื้นที่
ระดับอำเภอ  นายก อบต.  เป็นผู้บริหารดูแลพื้นที่ระดับตำบล  เป็นต้น

วัตถุประสงค์  หรือเป้าหมายสำคัญของชุมชน  คือการให้สมาชิกในชุมชนอยู่ร่วมกัน
อย่างสงบสุข ปฏิบัติตามกฎหมาย  ช่วยกันพัฒนาชุมชนให้เจริญก้าวหน้า

4. ระดับชาติ  ผู้นำคือนายกรัฐมนตรี
วัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายสำคัญของประเทศ  คือประเทศมีความมั ่นคง มั่งคั ่ง

ประชาชน มีสันติสุข มีสุขภาพดี มีสิทธิและเสรีภาพ มีความปลอดภัย ประเทศเจริญก้าวหน้าในทุกๆ
ด้าน ฯลฯ

ใบกิจกรรมที่  1.1.1
เรื่อง  วิเคราะห์ผู้นำในระดับต่างๆ
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หน่วยที่  5  การเมืองการปกครอง

กิจกรรมที่ 1      ผู้นำทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย

กิจกรรมที่  1.2  ที่มาของผู้นำ

จุดประสงค์   เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจที่มาของผู้นำแต่ละระดับและเห็นความสำคัญของการเลือกผู้นำ
ในระดับต่างๆ

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม
1. ครูและนักเรียนช่วยกันทำบัตรภาพผลไม้ชนิดเดียวกัน แต่มีขนาดต่างกัน 10 ขนาด

โดยให้มีจำนวนบัตรภาพเท่ากับจำนวนนักเรียน เช่น สมมติมีนักเรียน 40 คน ทำบัตรภาพขนาด
ต่างกัน 10 ขนาด จำนวน 4 ชุด เป็นต้น  และทำบัตรภาพสำหรับครูทั้ง 10 ขนาด อีก 1 ชุด ด้วย

2. นักเรียนเล่นเกม ใหญ่กว่าหรือเล็กกว่าบอกมา” ครูหยิบบัตรภาพทั ้ง 10 ขนาด
วางคว่ำลงโดยสลับขนาดกัน ให้อาสาสมัคร 10 คนออกมาหยิบบัตรภาพ  จากนั้น นักเรียนทุกคน
หยิบบัตรภาพที่วางคละกัน คนละ 1 ใบ อาสาสมัครนำบัตรภาพของตนออกมาให้เพื่อนๆ  ดูนักเรียน
ที่มีขนาดบัตรภาพ เท่ากับอาสาสมัครคนใดให้ไปรวมกลุ่มกัน

3. ครูสุ ่มหยิบบัตรภาพครั้งละ 1 ใบ โดยไม่ให้นักเรียนเห็นขนาดบัตรภาพของครู และ
สุ่มถามครั้งละกลุ่มว่า “ใหญ่กว่าหรือเล็กกว่าบอกมา” ให้นักเรียนกลุ่มที่ครูสุ่มถามตอบว่า “ใหญ่กว่า”
หรือ “เล็กกว่า” ครูเปิดบัตรภาพของครู กลุ่มที่ชนะให้เลือกรางวัล ซึ่งเป็นคำถาม ในใบกิจกรรม
ที่ 1.2.1 ส่วนกลุ่มที่แพ้  ครูจะเป็นผู้เลือกใบกิจกรรมที่ 1.2.1 ให้แทน

4. แต่ละกลุ ่มช่วยกันอ่านคำถามในใบกิจกรรมที ่ 1.2.1 และช่วยกันระดมความคิด
ได้ตามความสนใจของกลุ่มหาคำตอบตามกำหนดเวลา เสร็จแล้วแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาอ่าน
คำถาม และคำตอบให้เพื่อนๆ ครูและนักเรียนช่วยกันเฉลยคำตอบที่ถูกต้อง เป็นการฝึกวิเคราะห์
ที่มาของเหตุการณ์ที่เป็นกรณีตัวอย่างในใบกิจกรรม  ก่อนที่จะฝึกวิเคราะห์ที่มาของผู้นำระดับต่างๆ
ตามใบกิจกรรมที่ 1.2.2 ต่อไป

5. นักเรียนกลุ่มเดิมทำกิจกรรมตามใบกิจกรรมที่ 1.2.2 โดยร่วมกันอภิปรายว่าผู้นำตาม
ใบกิจกรรมของกลุ่มตนเป็นผู้นำระดับใด  มีที่มาอย่างไร  และมีบทบาทสำคัญอย่างไร และเลือกผู้แทน
กลุ่มออกมารายงานให้เพื ่อนๆฟัง ครูช่วยอธิบายเสริมให้นักเรียนเข้าใจว่าผู้นำในสังคมมีที ่มา
แตกต่างกัน  และต่างมีหน้าที่แตกต่างกัน ผู้นำบางคนเป็นผู้นำตามตำแหน่ง แต่ผู้นำบางคน
เป ็นผ ู ้นำท ี ่ เราเล ือกต ั ้งให ้มาดำรงตำแหน ่ง การเล ือกต ั ้งผ ู ้นำต ้องพ ิจารณาเล ือก
บุคคลที่เป็นคนดี มีความรู้ ความสามารถที่จะมาทำหน้าที่ได้อย่างดี
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6. นักเรียนช่วยกันสร้างแผนผังความคิดว่า  เราควรเลือกคนอย่างไรจึงจะเหมาะสมกับ
ตำแหน่งหน้าที ่ของหัวหน้าห้อง  และบทบาทหน้าที ่ของเราที ่จะต้องปฏิบัติต่อหัวหน้าห้องควร
เป็นอย่างไร

สื่อการเรียนรู้
1. บัตรภาพผลไม้ที่มีขนาดแตกต่างกัน 10 ขนาด โดยให้มีจำนวนบัตรภาพเท่ากับจำนวน

นักเรียนในห้อง และบัตรภาพผลไม้ทั้ง 10 ขนาดนั้นอีก 1 ชุด สำหรับครู ใช้เล่นเกม “ใหญ่กว่า
หรือเล็กกว่าบอกมา”  ดังตัวอย่าง

2. ใบกิจกรรมที่  1.2.1  เรื่อง หาคำตอบจากกรณีตัวอย่าง
3. ใบกิจกรรมที่  1.2.2  เรื่อง ที่มาและบทบาทหน้าที่ของผู้นำ
4. กระดาษแผ่นใหญ่พร้อมเครื่องเขียน สำหรับทำแผนผังความคิด

การวัดและประเมินผล
1. การสังเกต

- การใช้เหตุผลในการตอบคำถาม และการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียนและ
ในกลุ่ม

- การทำงานกลุ่ม
- การแสดงความเอื้อเฟื้อช่วยเหลือเพื่อน
- การเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี

2. ประเมินผลงาน  ประเมินผลงานกลุ่มจากใบกิจกรรมที่ 1.2.1 และ 1.2.2

ข้อเสนอแนะ
1. ครูสามารถปรับกิจกรรมนี้ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้เรื่องการเลือกผู้นำในระดับชุมชน

หรือระดับชาติ ได้
2. ครูสามารถปรับจำนวนกลุ่มให้น้อยลงได้ เพื่อให้เหมาะสมกับจำนวนนักเรียนในห้อง

ซึ่งกลุ่มหนึ่งควรมีประมาณ 4-5 คน
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ใบกิจกรรมที่ 1.2.1
หาคำตอบจากกรณีตัวอย่าง

(กลุ่มที่ 1)  นายวีระศักดิ์  ศรีสุขนิมิต  นักเรียนโรงเรียนมหิดลได้เหรียญทองรางวัลเคมีโอลิมปิก
2006 ณ เมืองเกียงซาง ประเทศเกาหลีใต้ อยากทราบว่าเหตุการณ์ที่นายวีระศักดิ์รับเหรียญทอง
ครั้งนี้มีที่มาอย่างไร

ตอบ  ที่มาคือ การแข่งขัน โอลิมปิกวิชาการ 2006
(กลุ่มที่ 2) ลุงทองสุข บุญมี  ได้รับเงินรางวัลที ่ 1 จากสลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นจำนวนเงิน
2 ล้านบาท อยากทราบว่า การที่ลุงทองสุขได้รับเงินรางวัล 2 ล้านบาท มีที่มาอย่างไร

ตอบ  ลุงทองสุขซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล  และผลการออกสลากฯ รางวัลที่ 1 มีหมายเลข
ตรงกับ หมายเลขสลากฯ ที่ลุงทองสุขซื้อ
(กลุ่มที ่ 3) ครูสมใจมอบหมายให้เด็กหญิงสมศรี เป็นหัวหน้าควบคุมการทำความสะอาดห้อง
ป.4/3 อยากทราบว่า การที่สมศรีได้เป็นหัวหน้าควบคุมทำความสะอาดมีที่มาอย่างไร

ตอบ  ครูสมใจแต่งตั้งให้สมศรีเป็นหัวหน้า
(กลุ่มที่ 4)  กำนันทองดีได้เป็นกำนันตำบลบางบัวทอง อยากทราบว่า การที่นายทองดีได้เป็นกำนัน
มีที่มาอย่างไร

ตอบ  ราษฎรในตำบลนั้นเลือกตั้งให้นายทองดี เป็นกำนัน
(กลุ่มที่ 5)   นายชาตรีได้คะแนนสูงสุด ได้ดำรงตำแหน่งประธานนักเรียนโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา
อยากทราบว่า การที่นายชาตรีได้เป็นประธานนักเรียนมีที่มาอย่างไร

ตอบ  นายชาตรีอาสาสมัครเป็นผู้แทนนักเรียนทำหน้าที่ประธานนักเรียน และได้รับการ
เลือกตั้ง จากนักเรียนให้เป็นประธานนักเรียน
(กลุ่มที่ 6)  วันนี้โรงเรียนเบจมเทพอุทิศมีงานเลี้ยงรับผู้อำนวยการ “สมศักดิ์”อยากทราบว่าการที่
นายสมศักดิ์ได้ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศมีที่มาอย่างไร

ตอบ  ได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าสังกัดของโรงเรียนเบจมเทพอุทิศ
(กลุ่มที่ 7)  คุณย่าทองดีได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ปกครองของเด็กหญิงวรรณี แทนบิดามารดา
ของวรรณีที ่เส ียชีว ิตเพราะอุบัติเหตุ อยากทราบว่า การที ่ค ุณย่าทองดีได้เป็นผู ้ปกครองของ
เด็กหญิงวรรณีมีที่มาอย่างไร

ตอบ  คุณย่าทองดีได้เป็นผู้ปกครองของเด็กหญิงวรรณี   เพราะเป็นเครือญาติใกล้ชิดกัน
(กลุ่มที่ 8) เด็กชาย ฐิติพัฒน์ ได้รับการเลือกจากนักเรียนในห้อง ป.5/2 ให้เป็นหัวหน้าห้อง
อยากทราบว่าการที่เด็กชายฐิติพัฒน์ได้ตำแหน่งหัวหน้าห้องมีที่มาอย่างไร

ตอบ  ได้รับการเลือกตั้ง จากนักเรียนในห้อง ป.5/2
(หมายเหตุ : ครูฟังจัดทำคำถามให้ครบ 10 กลุ่ม เพื่อเป็นการฝึกวิเคราะห์เหตุการณ์ว่ามีที่มาอย่างไร)
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ใบกิจกรรมที่ 1.2.2
เรื่อง ที่มาและบทบาทหน้าที่ของผู้นำ

คำชี้แจง
1. กลุ่มของนักเรียนจะประกอบไปด้วย

กลุ่มที่  (1) พ่อ แม่
กลุ่มที่  (2) หัวหน้าห้อง
กลุ่มที่  (3) ประธานนักเรียน
กลุ่มที่  (4) ผู้อำนวยการโรงเรียน/ผู้บริหารโรงเรียน
กลุ่มที่  (5) ผู้ใหญ่บ้าน
กลุ่มที่  (6) กำนัน
กลุ่มที่  (7) นายกเทศมนตรี
กลุ่มที่  (8) นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)
กลุ่มที่  (9) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)
กลุ่มที่  (10) นายกรัฐมนตรี

2. ให้แต่ละระดมความคิดเห็นตามประเด็นต่อไปนี้
2.1 บุคคลในกลุ่มของตนเป็นผู้นำระดับใด
2.2 ผู้นำดังกล่าวมีที่มาอย่างไร
2.3 ผู้นำนั้นมีบทบาทหน้าที่อย่างไร
2.4 ผู้นำนั้นมีความสำคัญอย่างไรต่อสังคมในระดับนั้น
2.5 สมาชิกในสังคมแต่ละระดับควรปฏิบัติตนอย่างไรต่อผู้นำ
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หน่วยที่  5  การเมืองการปกครอง

กิจกรรมที่ 1   ผู้นำทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย

กิจกรรมที่ 1.3  บทบาทหน้าที่ของผู้นำท้องถิ่นและผู้นำระดับประเทศ

จุดประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียน
1.  มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของผู้นำในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ
2.  เห็นความสำคัญของการเลือกผู้นำที่ดีในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม
1. ครูให้นักเรียนท่องบทอาขยาน หรือร้องเพลง “โลกของเรา”

โลกของเรา
พวกเราทุกคนมีบ้าน หลาย ๆ บ้านรวมกันเป็นหมู่

หลายหมู่รวมเป็นตำบล หลาย ๆ ตำบลก็เป็นอำเภอ
หลาย ๆ อำเภอก็เป็นจังหวัด หลาย ๆ จังหวัดรวมเป็นประเทศ
หลาย ๆ ประเทศรวมเป็นทวีป หลาย ๆ ทวีปก็เป็นโลกของเรา

(ที่มา : นพวรรณ  กาญจนนันท์)
2.  ครูจัดทำบัตรคำผู้นำในระดับต่างๆ  เท่าจำนวนนักเรียน อาทิ

ระดับครอบครัว
- พ่อ,  แม่,  ปู่,  ย่า,  ตา,  ยาย,  พี่,  ป้า,  น้า,  อา  ฯลฯ

ระดับโรงเรียน
- ครูใหญ่,  ผู้อำนวยการโรงเรียน ฯลฯ

ระดับชุมชน
- ผู้ใหญ่บ้าน,  กำนัน,  นายอำเภอ,  สารวัตรกำนัน,  นายก อบต.

ประธานกลุ่มออมทรัพย์,  ประธานกลุ่มแม่บ้าน ฯลฯ
ระดับชาติ

- นายกรัฐมนตรี,  รัฐมนตรี,  ปลัดกระทรวง
ฯลฯ

3.   นำบัตรคำทั้งหมดคว่ำ อย่าให้นักเรียนเห็น แล้วให้นักเรียนมาหยิบบัตรคำ  คนละ 1 ใบ
4.  ครูบอกให้นักเรียนจับกลุ่มกันตามระดับต่างๆ จากครอบครัวถึงระดับชาติแต่ละกลุ่ม

ศึกษาใบความรู้ที่ 1.3.1 เรื่อง บทบาทของผู้นำและทำใบกิจกรรมที่  1.3.1 แล้ว ส่งตัวแทนกลุ่ม
นำเสนอผลงานของกลุ่ม
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5. ครูและนักเรียนอภิปรายถึงบทบาทหน้าที่ของผู้นำท้องถิ่นและผู้นำประเทศเพิ่มเติมและ
สรุปกิจกรรม

6. แบ่งนักเรียนเป็น 4 กลุ่ม ศึกษาใบความรู้ที่ 1.3.2 เรื่อง คุณลักษณะของผู้นำที่ดี  และ
ใบความรู้ที่ 1.3.3 เรื่อง ลักษณะของผู้นำ 6 ประเภท  แล้วร่วมกันอภิปรายเพิ่มเติมในประเด็นต่อไปนี้

6.1 ผู้นำประเภทไหนที่นักเรียนชอบมากที่สุด  เพราะอะไร
6.2 ผู้นำประเภทไหนที่นักเรียนไม่ชอบมากที่สุด  เพราะอะไร
6.3 นักเรียนคดิว่ากลุ่มของตนมคุีณลักษณะของการเปน็ผู้นำประเภทใด  เพราะอะไร

โดยประธานกลุ่มให้สมาชิกกลุ่มแสดงความคิดเห็นทีละคน  เลขากลุ่มจดบันทึกสรุปความคิดเห็น
ของกลุ่มในใบกิจกรรมที่ 1.3.2 และ 1.3.3

7. ตัวแทนนักเรียนทุกกลุ่มนำเสนอผลการอภิปราย และครูช่วยสรุปเพิ่มเติม

สื่อการเรียนรู้
1. บัตรคำ ผู้นำระดับครอบครัว โรงเรียน  ชุมชน และระดับชาติ
2. แผนภูมิเพลง “โลกของเรา” (หรือให้ท่องบทอาขยานก็ได้)
3. ใบความรู้ 1.3.1 เรื่อง บทบาทของผู้นำ
4. ใบความรู้ 1.3.2 เรื่อง คุณลักษณะของผู้นำที่ดี
5. ใบความรู้ 1.3.3  เรื่อง คุณลักษณะของผู้นำ 6 ประเภท
6. ใบกิจกรรม 1.3.1 เรื่อง สรุปผลการอภิปรายบทบาทของผู้นำ
7. ใบกิจกรรม 1.3.2 เรื่อง สรุปผลการอภิปรายลักษณะของผู้นำที่ดี
8. ใบกิจกรรม 1.3.3 เรื่อง สรุปผลการอภิปรายลักษณะของผู้นำ 6 ประเภท

การวัดและประเมินผล
1.  การสังเกต

- ความร่วมมือในการทำกิจกรรมกลุ่ม
- การปฏิบัติตนเป็นผู้นำ-ผู้ตามที่ดี

2.  ประเมินผลงานจากใบกิจกรรมที่ 1.3.1-1.3.3
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ใบกิจกรรมที่  1.3.1
สรุปผลการอภิปรายบทบาทของผู้นำ

คำชี้แจง 1.  นักเรียนเลือกประธาน  รองประธาน และเลขานุการกลุ่ม เพื่อดำเนินกิจกรรม
2. ให้กลุ่มศึกษาใบความรู้ที่ 1.3.1  แล้วร่วมกันอภิปรายและสรุปบทบาทของผู้นำ
     ท้องถิ่นและผู้นำประเทศตามความเห็นของกลุ่ม

ประธาน.......................................................................................

รองประธาน.................................................................................

เลขานุการ......................................................................................

ผลการอภิปรายและสรปุบทบาทของผู้นำท้องถ่ินและผู้นำประเทศ................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................
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ใบความรู้ที่  1.3.1
บทบาทของผู้นำ

ความหมายของความเป็นผู้นำ
ผู้นำ คืออะไร? เป็นคำถามที่สามารถตอบได้ในหลายแง่มุม หรือหลายความหมาย ผู้นำอาจ

หมายถึง ผู้ที่สามารถสั่งการให้คนในองค์การหรือลูกน้องปฏิบัติตาม หรือ หมายถึง ผู้ที่มีความสามารถ
หรือความเชี่ยวชาญเป็นที่ยอมรับของผู้อื ่นและได้รับการยกย่องให้เป็นผู้นำ ฯลฯ แต่โดยสรุปแล้ว
“ผู้นำ” หมายถึง บุคคลที่สามารถชักจูงหรือชี้นำบุคคลอื่น ให้ปฏิบัติงาน สำเร็จตามวัตถุประสงค์
ที่วางไว้ได้อย่าง มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ นั่นเอง

ลักษณะของผู้นำ
มีผู้ศึกษาถึงลักษณะผู้นำไปในหลายแนวทาง ทั้งในด้านคุณลักษณะ บทบาท หน้าที่ ฯลฯ

อย่างไรก็ตามเราสามารถแบ่งผู้นำออกเป็น 2 ลักษณะใหญ่ๆ คือ
1. ผู้นำแบบเป็นทางการ (Formal Leaders) Ëมายถึง ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานเพราะว่า

ผู้บังคับบัญชานั้นคือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหรือให้มีอำนาจ
หน้าที่ในการดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดตามกฎระเบียบขององค์การ

2. ผู้นำแบบไม่เป็นทางการ (Informal Leaders) คือผู้นำที่ไม่ใช่ผู้บังคับบัญชาเพราะไม่มี
ตำแหน่งเป็นหัวหน้าในองค์การ แต่สมาชิกในหน่วยให้การยอมรับ และยกย่องให้เป็นผู้นำ เพราะเขามี
คุณสมบัติบางประการที่หน่วยงานหรือสมาชิกในองค์การต้องการให้การยอมรับ หรือให้ความไว้วางใจ
เช่น ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ มนุษย์สัมพันธ์ เป็นต้น

องค์ประกอบสำคัญประการหนึ่งของการเป็นผู้นำไม่ว่าจะเป็นแบบทางการหรือไม่เป็นทางการ
คือ จะต้องมีสมาชิกในกลุ่ม มีข้อตกลงร่วมกัน เช่น กฎระเบียบ ข้อบังคับ การให้คุณ ให้โทษ  เป็นต้น
นอกจากนี ้ ผู ้นำควรมีว ิสัยทัศน์ ความซื ่อสัตย์ ความสามารถในการจัดความสำคัญก่อนหลัง
ความสามารถในการสรา้งสรรค์ การเปล่ียนแปลงทางบวก ความสามารถในการแกปั้ญหา ความสามารถ
ในการสื่อสารที่ดีและมีวินัย

บทบาทและสมรรถภาพของผู้นำท้องถิ่นและผู้นำประเทศ
1. เป็นผู้กำหนดทิศทางการบริหาร เช่น รู้เทคนิคต่าง ๆ ของการบริหาร เป็นต้น
2. มีความสามารถกระตุ้นคน
3. ต้องเป็นนักวางแผน
4. ต้องเป็นผู้มีความสามารถในการตัดสินใจ



153
คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตย สำหรับครูผู้สอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

5. ต้องมีความสามารถในการจัดองค์การ
6. ต้องเป็นผู้ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลง
7. ต้องเป็นผู้ให้ความร่วมมือ
8. ต้องเป็นผู้ติดต่อสื่อสารที่ดี
9. ต้องเป็นผู้แก้ปัญหาขัดแย้งในองค์การได้
10.ต้องสามารถบริหารปัญหาต่าง ๆ ได้
11.ต้องรู้จักวิเคราะห์และจัดระบบงาน
12.ต้องมีความสามารถในด้านวิชาการทั้งการเรียนและการสอน
13.ต้องมีความสามารถในการบริหารบุคคล
14.ต้องมีความสามารถในการบริหารทรัพยากร
15.ต้องมีความสามารถในการประเมินผลงาน
16.ต้องมีความสามารถในการประชาสัมพันธ์
17.ต้องสามารถเป็นผู้นำในสังคมได้

ฯลฯ
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ใบกิจกรรมที่   1.3.2
สรุปผลการอภิปรายลักษณะของผู้นำที่ดี

คำชี้แจง 1.  นักเรียนเลือกประธาน  รองประธาน และเลขานุการกลุ่ม เพื่อดำเนินกิจกรรม
2.  ให้กลุ่มศึกษาใบความรู้ที่  1.3.2  แล้วร่วมกันอภิปรายและสรุปคุณลักษณะของ
     ผู้นำที่ดี

ประธาน...........................................................................................

รองประธาน......................................................................................

เลขานุการ......................................................................................

สรุปผลการอภิปราย

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................
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ใบความรู้ที่  1.3.2
คุณลักษณะของผู้นำที่ดี

ประมุขศิลป์  คือ คุณลักษณะความเป็นผู้นำที่ดี อันเป็นคุณสมบัติที่ดี ที่สำคัญของหัวหน้า
ฝ่ายบริหาร ตลอดลงมาถึงหัวหน้างานทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัวจนถึงระดับประเทศให้สามารถ
ปกครองและบริหารองค์กรที่ตนรับผิดชอบให้ดำเนินไปถึงความสำเร็จอย่างได้ผลดี มีประสิทธิภาพสูง
และให้ความเจริญและสันติสุขอย่างมั่นคงตลอดไป

คุณลักษณะความเป็นผู้นำที่ดีนั้น ประกอบด้วยคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. เป็นผู้มีบุคลิกภาพที่ดี คือ เป็นผู้มีสุขภาพและสุขภาพจิตที่ดี

- มีสุขภาพกายที่ดี คือ เป็นผู้มีสุขภาพอนามัยที่ดี มีท่วงท่า กิริยา รวมทั้งการแต่งกาย
ที่สุภาพ เรียบร้อยดีงาม สะอาดและดูสง่างามสมฐานะ

- มีสุขภาพจิตที่ดี คือ เป็นผู้มีอัธยาศัยใจคอที่ดีงามเป็นคนดีมีศีลธรรม
2. เป็นผู ้ประกอบด้วย”หลักธรรมาภิบาล” คือ คุณธรรม คุณธรรมของนักบริหารที ่ดี

โดยยึดหลักการทำงาน โดยถูกต้อง เหมาะสม บริสุทธิ์ ยุติธรรม
- หลักความถูกต้อง คือ มีการพิจารณาวินิจฉัยปัญหาการตัดสินใจและสั ่งการ

ด้วยความถูกต้องตามกฎหมายบ้านเมืองและกฎระเบียบข้อบังคับขององค์กรที่ออกตามกฎหมาย
ถูกต้องตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาหน่วยงานและถูกต้องตรงประเด็นตามหลักวิชา

- หลักความเหมาะสมคือ รู้จักคิด พูด ทำกิจการงานและปฏิบัติตนได้เหมาะสม
ถูกกาลเทศะ บุคคล สังคมและสถานการณ์

- หลักความบริสุทธิ์ คือ การวินิจฉัยสั่งการ กระทำกิจการงานด้วยความบริสุทธิ์ใจ
คือ ด้วยเจตนา ความคิดอ่านที่บริสุทธิ์

- หลักความยุติธรรม คือ มีการวินิจฉัยสั่งการ และปฏิบัติต่อบุคคลที่เกี ่ยวข้อง
ด้วยความชอบธรรมบนพื ้นฐานแห่งหลักธรรม หลักการ เหตุผลและข้อมูลที ่ถูกต้องเชื ่อถือได้
และตรงประเด็นและด้วยความเที ่ยงธรรม คือ ไม่มีอคติหรือลำเอียงด้วยความหลงรัก หลงชัง
ด้วยความกลัวเกรง และด้วยความหลง ไม่รู ้จริง คือ ขาดข้อมูลที ่ถูกต้องเชื ่อถือได้และสมบูรณ์
เป็นเครื่องประกอบการวินิจฉัยตัดสินใจด้วยความเที่ยงธรรม

3. เป็นผู้รู้จักเหตุ รู้จักผล รู้เขา – รู้เรา
4. รู้จักหลักปฏิบัติต่อกันด้วยดีระหว่างผู้บังคับบัญชากับลูกน้องหรือผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา
5. เป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
6. รู้จักปกครองดูแลผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาด้วยหลัก “อ่อนนอก แข็งใน” ปฏิบัติต่อลูกน้องหรือ

ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาด้วยใจเป็นธรรม และเมตตาปราณี ด้วยกิริยาวาจาที่สุภาพอ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอ
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ต้องมีทั้งไม้อ่อนและไม้แข็ง คือหลักการและหลักธรรมที่เข้มแข็งอยู่ในใจ ที่ต้องใช้เพื่อรักษาหลักการ
ปกครองการบริหารที่ดี

7.  เป็นผู้รู้จักวิธีการพัฒนาบุคลากร โดยการแนะนำสั่งสอนอบรมบ่มนิสัยผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา
ให้เป็นคนดีมีคุณภาพ มีคุณธรรมอยู่เสมอ

8. เป็นผู้มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์โครงการใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์สุขแก่หมู่คณะ สังคม
และประเทศชาติ และวิธีการทำงานใหม่ๆ ให้การปกครอง การบริหารกิจการงานได้บังเกิดผลดี
มีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น

9. มีความคิดพัฒนา คือ เป็นนักพัฒนาปรับปรุงแก้ไขสิ ่งที ่ล ้าหลัง หรือข้อบกพร่อง
ในการทำงานให้ดีขึ้นอยู่เสมอ

10. เป็นผู้มีสำนึกในภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ (Sense of Responsibility) สูง คือ มีสำนึก
ในความรับผิดชอบต่อตนเอง โดยการศึกษาหาความรู ้เพิ ่มพูนศักยภาพ และสำนึกในการสร้าง
ฐานะของตน และมีสำนึกในหน้าที ่ความรับผิดชอบต่อส่วนรวม คือ ต่อครอบครัวต่อองค์กร
และหมู่คณะที่ตนรับผิดชอบอยู่ และต่อสังคมประเทศชาติให้เจริญสันติสุขและมั่นคง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
สำนึกในหน้าที่รับผิดชอบ ต่อสถาบันหลักทั้ง 3 ของประเทศไทยเรา คือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา
และสถาบันพระมหากษัตริย์

11. เป็นนักเสียสละความสุขส่วนตน ทั้งกำลังกาย สติปัญญา ความสามารถให้แก่งาน
เพื่อบรรลุความสำเร็จ และให้ได้ผลดี มีประสิทธิภาพสูง เสียสละกำลังทรัพย์ เพื่อช่วยเหลืออนุเคราะห์
สงเคราะห์ผู้อื่นให้พ้นทุกข์

12. มีความมั่นใจตนเอง หมายถึง  มีความมั่นใจในความรู้ ความสามารถ สติปัญญาและ
วิสัยทัศน์ และคุณธรรม

(ที่มา  : พระราชญาณวิสิฐ (เสริมชัย  ชยมงฺคโล). หลักธรรมาภิบาล. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2549)
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คำชี้แจง 1.  นักเรียนเลือกประธาน  รองประธาน และเลขานุการกลุ่ม เพื่อดำเนินกิจกรรม
2.  ให้กลุ่มศึกษาใบความรู้ที่ 1.3.3  แล้วร่วมกันอภิปรายตามหัวข้อที่กำหนด

ประธาน.......................................................................................

รองประธาน.................................................................................

เลขานุการ......................................................................................

1. ผู้นำประเภทใดที่นักเรียนชอบมากที่สุด  เพราะอะไร  โปรดแสดงความคิดเห็น
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

2. ผู้นำประเภทใดที่นักเรียนไม่ชอบมากที่สุด  เพราะอะไร  โปรดแสดงความคิดเห็น
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

3. นักเรียนคิดว่ากลุ่มของตนมีคุณลักษณะของการเป็นผู้นำประเภทใด เพราะอะไร โปรดแสดง
ความคิดเห็น
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

ใบกิจกรรมที่ 1.3.3
สรุปผลการอภิปรายลักษณะผู้นำ 6 ประเภท
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ใบความรู้ที่ 1.3.3
ลักษณะของผู้นำ 6 ประเภท

1.  ผู้นำที่เน้นเรื่องวิสัยทัศน์ (Visionary Leader)
ผู้นำประเภทนี้มักจะไม่บอกรายละเอียดว่าต้องทำอย่างไรให้ได้ผลสำเร็จ แต่จะให้สมาชิก

ในกลุ่ม เลือกวิธีการในการไปสู่ผลสำเร็จเอง ทั้งนี้ ผู้นำประเภทนี้ต้องมีความแน่ใจว่า ผลสำเร็จ
ที่ต้องการนั้น จะต้องยังประโยชน์ให้กับกลุ่มจริง ๆ ไม่ใช่เพื่อตัวเองและวิสัยทัศน์ที่เสนอต้องสามารถ
เป็นจริงได้

2.  ผู้นำที่เป็นนักสอน
ผู ้นำประเภทนี ้จะชอบสอนเพื ่อพัฒนาศักยภาพของสมาชิกในกลุ ่ม แต่ในการสอนพึงดู

ความพร้อมของสมาชิกในกลุ่มที่จะรับในสิ่งที่สอนด้วยเพื่อจะได้มั่นใจว่าไม่ใช่เป็นการยัดเยียดสอน

3.  ผู้นำประเภทที่ชอบการประนีประนอม
ผู้นำประเภทนี้จะชอบเอาความคิดของทุกคนมารวมๆ กันเป็นข้อสรุป  แทนที่จะหาความคิด

ที่ยังประโยชน์สูงสุดกับกลุ่ม ทั้งนี้เพราะผู้นำประเภทนี้ไม่ต้องการชี้ถูกชี้ผิด ข้อเสียคือจะทำให้กลุ่ม
ไม่มีพลังขับเคลื่อนมากนัก วิธีแก้คือ ต้องมีการสร้างวิสัยทัศน์ และตั้งเป้าหมายให้กลุ่ม เพื่อเป็น
การสร้างแรงขับเคลื่อนให้ตนเองและสมาชิกในกลุ่ม

4.  ผู้นำประเภท ประชาธิปไตย
ผู้นำประเภทนี้จะชอบฟัง และให้ทุกคนได้แสดงความเห็น ทำให้สมาชิกกลุ่มทุกคนเสนอ

แนวคิดออกมาเพื่อเป็นการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนางานที่ทำ

5.  ผู้นำประเภทชอบให้ผู้อื่นทำตามตนเอง
ผู้นำประเภทนี้จะชอบกำหนดมาตรฐานหรือวิธีการทำงานตามที่ตนเองประสงค์และชอบให้

ผู้อ่ืนคล้อยตามและทำตามความคิดของตนเอง

6.  ผู้นำประเภทที่ชอบใช้อำนาจ
ผู้นำประเภทนี้จะชอบชี้ผิดถูกและใช้อำนาจตัดสินใจ โดยมักไม่ฟังความคิดเห็นหรือข้อทักท้วง

ของผู้อื ่นหรือสมาชิกในกลุ่ม จะเป็นผู้ที ่มีความเชื่อมั่นว่าสิ่งที่ตนได้ตัดสินใจย่อมเป็นสิ่งที่ถูกต้อง
สมบูรณ์แล้ว ไม่มีข้อบกพร่องใดๆ ที่พึงต้องแก้ไขปรับปรุงต่อไป
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หน่วยที่  5  การเมืองการปกครอง

กิจกรรมที่  2 การเมืองในระบอบประชาธิปไตย

กิจกรรมที่ 2.1 ปลูกต้นไม้ประชาธิปไตยในชุมชน

จุดประสงค์ เพื่อให้ผู ้เรียนเข้าใจคุณค่าและความสำคัญของการใช้กระบวนการประชาธิปไตย
ในทางการเมืองและการบริหารประเทศ

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม
1. ครูสนทนากับนักเรียนว่า วันนี้นักเรียนมาโรงเรียนพบเห็นปัญหา หรือสิ่งที่ควรปรับปรุง

แก้ไขหรือไม่ เช่น ปัญหารถติด ถนนชำรุด บ้านเมืองสกปรก เป็นต้น ครูแจ้งให้นักเรียนทราบว่า
วันนี้เราจะช่วยกันสำรวจปัญหาในชุมชนของเรา

2. ครูนำโครงร่างต้นไม้ (ต้นไม้ไม่มีใบ มีเฉพาะกิ่ง) มาติดบนกระดานดำแล้วบอกให้
นักเรียนทราบว่า “ครูจะจำลองชุมชนของเรา ด้วยต้นไม้ต้นนี้ ต้นไม้ต้นนี้มีโครงร่างกว้างขวางใหญ่โต
ครอบคลุมชุมชนของเรา ภายใต้ร่มเงาของต้นไม้เต็มไปด้วย บ้านเรือน ผู้คน ธรรมชาติ และสิ่งต่างๆ
ที่มนุษย์ได้สร้างขึ้น ทั้งที่ตั ้งใจสร้างและไม่ได้ตั ้งใจสร้าง มีทั้งสิ ่งที่ดีมีประโยชน์และสิ่งที่เป็นโทษ
เป็นอันตรายต่อผู้คนที่อยู่ในชุมชน ทั้งในเรื่องสุขภาพ ความปลอดภัย การสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน
ทำให้เกิดผลกระทบต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”

3. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มๆ ละประมาณ  6-8  คน ครูแจกกระดาษสีน้ำตาล ที่ทำเป็นรูป
ใบไม้ขนาดประมาน 12 x 10 เซนติเมตร ให้นักเรียนทุกกลุ่มๆ ละประมาณ 5-10 ใบ และกำหนดให้
นักเรียนช่วยกันระดมความคิดว่าชุมชนของเรามีปัญหาอะไรบ้าง แล้วเขียนลงในใบไม้ตามเวลา
ที่กำหนด

4. ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่ม ออกมานำเสนอผลการระดมความคิดแล้วนำใบไม้ใส่กล่อง
ที่เตรียมไว้จนครบทุกกลุ่ม

5. ครูให้นักเรียนเล่นเกมแบ่งกลุ่มโดยหยิบใบไม้ในกลุ่มคนละ 1 ใบ ครูใช้คำสั่งให้คนอ่าน
ปัญหา ในใบไม้แล้วไปจับกลุ่มที่เป็นปัญหาเดียวกัน ตัวแทนกลุ่มคัดเลือกปัญหาจากใบไม้แล้วนำใบไม้
1 ใบ ที่เลือกแล้วไปติดที่โครงร่างต้นไม้

6. แบ่งกลุ่มนักเรียนให้เท่ากันแล้วส่งตัวแทนไปหยิบใบไม้มา 1 ใบ แล้วระดมความคิด
เกี่ยวกับสาเหตุของปัญหาและวิธีการแก้ปัญหา บันทึกวิธีการแก้ปัญหาลงในใบไม้สีเขียว วิธีการละ
1 ใบ  และทำกิจกรรม 2.1.1 เรื่องวิเคราะห์ปัญหาของชุมชน

7. ตัวแทนกลุ่มออกมานำเสนอผลการระดมความคิด จากนั้นนำใบไม้ไปติดบนโครงร่าง
ต้นไม้ ทำอย่างนี้จนครบทุกกลุ่ม
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8. ครูต ้องเช ื ่อมโยงให ้น ักเร ียนเข ้าใจว ่าช ุมชนของเราเหมือนกับต ้นไม ้ท ี ่ต ้องการ
เจริญเติบโตให้ดอกให้ผลเป็นประโยชน์ต่อคนที่อาศัยอยู่ในชุมชน จึงต้องอาศัยคนในชุมชนรวมพลัง
การสร้างสรรค์ชุมชนให้น่าอยู่  จากนั้นครูตั้งคำถามว่า “ใครมีหน้าที่จัดการแก้ไขปัญหาเหล่านั้น
ของชุมชน” (แนวคำตอบ คือ ทุกคนต้องช่วยกันโดยอาจร่วมกับผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง)

ครูต้องเชื่อมโยงเรื่องข้างต้นกับการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาในชุมชน ว่าแม้จะมีหน่วยงาน
หรือผู ้ร ับผิดชอบในการแก้ไขปัญหา แต่ทุกคนที่อยู ่ในชุมชนต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหาเหล่านี ้
มิเช่นนั้น ต้นไม้จะมีสีน้ำตาลเช่นเดิมกลายเป็นต้นไม้ชุมชนที่มีปัญหา

9. ครูถามนักเรียนว่า “กระบวนการที่คนในชุมชนมีส่วนร่วม มีอะไรบ้าง”
(แนวคำตอบ)

- ทุกคนได้สำรวจได้รวบรวมข้อมูลปัญหาในชุมชน
- ทุกคนในชุมชนมีส่วนร่วมหาแนวทางการแก้ไขปัญหา
- ทุกคนในชุมชนสามารถมีส่วนร่วมในการดำเนินการแก้ไขปัญหาในชุมชน

จากนั้นครูถามต่อว่า กระบวนการมีส่วนร่วมเรียกว่าอะไร”
(แนวคำตอบ) คือ กระบวนการประชาธิปไตย เพราะทุกคนได้มีส่วนร่วมในกิจการ

พัฒนาบ้านเมืองของตนเอง
10.  ครูเชื่อมโยงให้นักเรียนทบทวนกระบวนการทำงานกลุ่มของนักเรียน ให้ได้ข้อสรุปว่า

กระบวนการประชาธิปไตยมีลักษณะอย่างไรบ้าง เช่น ทุกคนได้มีส่วนร่วม ทุกคนมีเสรีภาพในการ
แสดงความคิดเห็น เป็นต้น

สื่อการเรียนรู้
1. ภาพโครงร่างต้นไม้
2. ใบกิจกรรมที่ 2.1.1 เรื่อง วิเคราะห์ปัญหาของชุมชน
3. ใบไม้สีน้ำตาล/ใบไม้สีเขียว จำนวนประมาณ  60 ใบ

การวัดและประเมินผล
1. การสังเกต

- การใช้เหตุผลในการทำกิจกรรม
- การทำงานกลุ่ม

2. การประเมินผลงาน
- ประเมินจากกิจกรรมที่ 2.1.1 วิเคราะห์ปัญหาของชุมชน
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ใบกิจกรรมที่   2.1.1
เรื่อง วิเคราะห์ปัญหาของชุมชน

คำชี้แจง 1. ให้กลุ ่มช่วยกันระดมความคิดเห็นว่า ปัญหาที ่ได้รับนั ้นมีที ่มาจากเรื ่องใดและ
มีแนวทางใดที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านั ้นหรือแนวทางที ่จะพัฒนาชุมชนได้ (เขียน
หลากหลาย)

2. กลุ่มนำเสนอผลงานด้วยแผนผังความคิด นำไปติดที่ป้ายนิเทศ
3. ให้เลือกตัวแทนกลุ่มเป็นผู ้อธิบาย ที่มาของปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหา

พร้อมเหตุผลที่กลุ่มวิเคราะห์ได้
จากนั้นตัวแทนกลุ่มจะเป็นผู้สอบถามนักเรียนทั้งห้อง โดยใช้คำพูดว่า แนวทางการแก้ไข

ปัญหาในข้อใดที่ท่านคิดว่าดีที่สุด ให้ยกมือขึ้น”
- ให้นับจำนวนนักเรียนที่ยกมือแสดงว่าเห็นด้วย บันทึกไว้ในแผนผังความคิด
- ตัวแทนกลุ่มสุ่มนักเรียนที่ยกมือให้แสดงความคิดเห็น

 4. ให้กลุ ่มเขียนแนวทางการแก้ไขปัญหาในประเด็นที ่น ักเรียนส่วนใหญ่ในห้อง
เห็นชอบด้วย ลงในใบไม้สีเขียว แล้วนำไปติดไว้ในใบไม้ชุมชน
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หน่วยที่  5  การเมืองการปกครอง

กิจกรรมที่   2  การเมืองในระบอบประชาธิปไตย

กิจกรรมที่ 2.1 หลักการสำคัญของระบอบประชาธิปไตย

จุดประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการสำคัญของระบอบประชาธิปไตย

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม
1. ครูเลือกนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านการแสดงบทบาทสมมติ 2 กลุ่ม กลุ่มแรก

แสดงบทบาทสมมติในเรื่องผู้นำแบบเผด็จการ (สั่งการ ให้ผู้อื่นปฏิบัติตาม) กลุ่มที่สองแสดงบทบาท
สมมติในเรื่องผู้นำแบบประชาธิปไตย (แสดงความคิดเห็น รับฟัง ยอมรับซึ่งกันและกัน)

2. ครูให้นักเรียนวิเคราะห์จุดดีจุดด้อยของผู้นำตามการแสดงบทบาทสมมติของทั้ง 2 กลุ่ม
และถามว่า “ถ้านักเรียนจะต้องเป็นสมาชิกกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง นักเรียนต้องการอยู่ในกลุ่มใด ให้นักเรียน
แสดงความคิดเห็น”

3. ครูแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆละประมาณ 6-8 คน จำนวน 6 กลุ่ม (หรือ 12 กลุ่ม)
ศึกษาใบความรู้ที่ 2.2.1 เรื่อง หลักการสำคัญของระบอบประชาธิปไตย และครูมอบหมายใบกิจกรรมที่
2.2.1 ให้แต่ละกลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่  1 วิเคราะห์หลักอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชน
กลุ่มที่  2 วิเคราะห์หลักความเสมอภาค
กลุ่มที่  3 วิเคราะห์หลักสิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่
กลุ่มที่ 4 วิเคราะห์หลักกฎหมายหรือหลักนิติธรรม
กลุ่มที่ 5 วิเคราะห์หลักการใช้เหตุผล
กลุ่มที่ 6 วิเคราะห์หลักเสียงข้างมาก แต่ไม่ละเลยเสียงข้างน้อย

โดยแต่ละกลุ่มวิเคราะห์แต่ละหลักการว่ามีจุดดีอย่างไร แล้วนำเสนอผลงานในรูปแบบของ
การแสดงบทบาทสมมติตามแนวคิดของนักเรียน ในเวลากลุ่มละ 5-7 นาที

4. ครูเชื ่อมโยงผลงานของนักเรียนกับหลักการสำคัญของระบอบประชาธิปไตยเพื่อสรุป
ให้ชัดเจน

สื่อการเรียนรู้
1. ใบกิจกรรมที่  2.2.1 เรื่อง หลักการสำคัญของระบอบประชาธิปไตย
2. ใบความรู้ที่  2.2.1 เรื่อง หลักการสำคัญของระบอบประชาธิปไตย



163
คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตย สำหรับครูผู้สอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

ใบกิจกรรมที่  2.2.1
เรื่อง  หลักการสำคัญของระบอบประชาธิปไตย

คำชี้แจง
ให้แต่ละกลุ่มวิเคราะห์หลักการสำคัญของระบอบประชาธิปไตย กลุ่มละ 1 ประเด็นเท่านั้น

โดยดำเนินการดังนี้
1. ศึกษาใบความรู้ในเรื่องหลักการสำคัญของระบอบประชาธิปไตย
2. ศึกษาสาระสำคัญเฉพาะประเด็นที่กลุ่มรับผิดชอบเพิ่มเติม โดยช่วยกันระดมความคิดว่า

จะศึกษาได้จากแหล่งความรู้ใดบ้าง
3. วิเคราะห์หลักการที่กลุ่มรับผิดชอบว่ามีจุดดีอย่างไร
4. นำเสนอผลงานในรูปแบบของการแสดงบทบาทสมมติตามแนวคิดของนักเรียน ใช้เวลา

กลุ่มละ   5-7 นาที
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ใบความรู้ที่  2.2.1
เรื่อง หลักการสำคัญของระบอบประชาธิปไตย

1. หลักอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชน หมายความว่า อำนาจสูงสุดในการตัดสินใจ
เพื ่อบริหารจัดการดูแลประเทศเป็นของปวงชน และต้องดำเนินการที ่เป ็นไปเพื ่อประชาชน
โดยประชาชนมีส่วนร่วม ทั้งทางตรง เช่น การเสนอกฎหมาย การออกเสียงประชามติ การเสนอ
ถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง และผู้บริหารระดับสูง เป็นต้น และทางอ้อม โดยการเลือกตั้ง
ตัวแทนในระดับชาติ คือ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) และสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.)
เพื ่อทำหน้าที ่แทนตนในการบร ิหารประเทศ (ส.ส.) และนิต ิบ ัญญัต ิ (ทั ้ง ส.ส.และ ส.ว.)
ในระดับท้องถิ ่น คือ การเลือกตั ้งผู ้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ ่นไปทำหน้าที ่ฝ่ายบริหารและ
ฝ่ายนิติบัญญัติของท้องถิ่น เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชน

2. หลักความเสมอภาค ถือว่าทุกคนเกิดมามีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีความเสมอภาค
เท่าเทียมกัน ไม่อาจถูกเลือกปฏิบัติไม่ว่าจะมีเพศ  วัย  ผิวสี  ภาษา ศาสนา ชนชั้น สถานะทางเศรษฐกิจ
และสังคมแตกต่างกัน

ความเสมอภาคตามหลักประชาธิปไตย ได้แก่
-  ความเสมอภาคทางกฎหมาย หมายถึง ประชาชนทุกคนมีความเท่าเทียมกันตาม

กฎหมาย เมื่อรัฐบาลออกกฎหมายมาใช้บังคับหรือคุ้มครอง ต้องมีผลใช้บังคับแก่ทุกคนทั่วประเทศ
เท่าเทียมกัน จะมีการเลือกปฏิบัติหรือเลือกบังคับใช้กฎหมายเฉพาะกลุ่มเฉพาะคนไม่ได้

-  ความเสมอภาคในทางการเมือง หมายถึง ทุกคนมีสิทธิในการมีส่วนร่วมในทาง
การเมืองเสมอภาคกัน เช่น ความเสมอภาคในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง การสมัครรับเลือกตั้ง
การเป็นสมาชิกพรรคการเมือง การแสดงความคิดเห็นทางการเมือง เป็นต้น

-  ความเสมอภาคในด้านโอกาส หมายถึง การได้รับโอกาสที่จะรับบริการจากรัฐ
เท่าเทียมกัน เช่น การศึกษา การประกอบอาชีพการงาน  การสร้างฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม
เป็นต้น

3. หลักสิทธิเสรีภาพและหน้าที่   คือ ประชาชนได้รับการรับรองและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ
เช่น สิทธิในการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี ที่รัฐจัดให้อย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ
เสรีภาพในการนับถือศาสนา เป็นต้น ซึ่งการใช้สิทธิเสรีภาพของบุคคลนั้นต้องไม่ไปละเมิดสิทธิ
เสรีภาพของผู้อ่ืนและในขณะเดยีวกันบุคคลย่อมต้องปฏิบัติหน้าท่ีของตนตามบทบญัญัติของกฎหมายด้วย

4. หลักภราดรภาพ คือ ความสัมพันธ์ผูกพันเป็นพี่น้องร่วมโลกเดียวกัน มีความเอื้อเฟื้อ
เผื่อแผ่ ห่วงใย ใส่ใจ มีน้ำใจ และเป็นมิตรที่ดีต่อกันที่ต้องช่วยเหลือพึ่งพากัน
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5. หลักกฎหมายหรือหลักนิติธรรม  หมายความว่า กฎหมายที่ใช้บังคับมีความเป็นธรรม
เป็นที่ยอมรับของสังคม สังคมยินยอมพร้อมใจที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย เพราะสามารถปกป้องคนดี
และลงโทษคนไม่ดี รวมทั้งมีความยุติธรรมและมีการบังคับใช้กฎหมายกับคนทุกคนอย่างเสมอภาค
เท่าเทียมกัน

6. หลักการใช้เหตุผล  ในระบอบประชาธิปไตยนั้นทุกคนมีสิทธิที่จะแสดงความคิดเห็น
โดยเสรี ดังนั ้นย่อมจะมีการอภิปรายแลกเปลี ่ยนความคิดเห็น มีการโต้แย้ง หรือมีความคิด
ที่แตกต่างกันได้ อย่างไรก็ตาม การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ควรต้องรับฟังและพินิจ
พิเคราะห์ตามเหตุตามผล หรือการใช้หลักเหตุผลในการพิจารณา โดยการพิจารณาตัดสินนั ้น
ควรพยายามมุ่งที่จะหาความเห็นที่พ้องต้องกัน หรือหาความคิดเห็นที่สอดคล้องกันหรือความเห็น
ที่เป็นที่พอใจของทุกฝ่าย

7. หลักเสียงข้างมาก แต่ไม่ละเลยเสียงส่วนน้อย   ในระบอบประชาธิปไตยนั ้น
การตัดสินใจนโยบายที่สำคัญและการดำเนินการใด ๆ จะยึดถือเสียงข้างมากของส่วนใหญ่เป็นหลัก
แต่ทั้งนี้ต้องไม่ละเลยเสียงข้างน้อยด้วย หมายความว่า ในกรณีที่จะต้องตัดสินใจเลือกความคิดเห็นใดๆ
เนื่องจากไม่สามารถหาความคิดที่เห็นพ้องต้องกัน หรือเป็นความเห็นที่ทุกฝ่ายพอใจได้ และต้องมีการ
ลงคะแนนเสียง การตัดสินใจเลือก จะเลือกความเห็นที่ได้รับคะแนนเสียงส่วนใหญ่โดยที่ไม่ละเลย
ที ่จะพิจารณาความคิดเห็นของเสียงส่วนน้อยใหม่ คือ พร้อมจะเปลี ่ยนแปลงเมื ่อเสียงส่วนน้อย
มีเหตุผลมากขึ้นในภายหลัง
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หน่วยที่  5  การเมืองการปกครอง

กิจกรรมที่  3   การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน

จุดประสงค์  เพื่อให้ผู้เรียน
1. สนใจติดตามข่าวสารด้านการเมือง
2. บอกลักษณะที่ดีของผู้นำท้องถิ่นและผู้นำประเทศได้
3. มีส่วนร่วมทางการเมือง ตามความเหมาะสมกับสถานภาพและบทบาทของตน

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม
1. ครูนำภาพผู ้นำระดับท้องถิ ่นหรือระดับประเทศให้นักเรียนดู  แล้วสนทนาซักถาม

ดังตัวอย่าง
- นักเรียนรู้จักผู้แทนเหล่านี้หรือไม่  (ถ้ารู้จัก) ชื่ออะไรบ้าง
- ผู้นำที่นักเรียนรู้จักมีใครบ้าง  เป็นผู้นำระดับใด
- ผู้ปกครองของนักเรียนได้ไปร่วมใช้สิทธิเลือกผู้นำเหล่านี้บ้างหรือไม่

นักเรียนเคยไปกับผู้ปกครองหรือเปล่า
2. ครูนำภาพผู ้นำประเทศหลายคนที ่ผ ่านมาให้นักเรียนดู และสนทนาถึงเหตุการณ์

บ้านเมือง ช่วงที่ผู้นำเหล่านั้นบริหารประเทศว่า มีผลต่อประเทศชาติอย่างไรบ้าง  แล้วร่วมกันอภิปราย
ให้ได้ข้อสรุป ดังนี้

ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยอ้อม ด้วยการไปใช้สิทธิเลือกตั ้ง
ประชาชนมีส่วนสำคัญในการเลือกผู้นำประเทศ ซึ่งจะเป็นผู้กำหนดนโยบายในการบริหารประเทศ
เป็นผู ้ออกกฎหมายและกลั ่นกรองกฎหมายที ่ประชาชนจะต้องปฏิบัติตาม สำหรับผู ้นำท้องถิ ่น
ซึ่งอยู่ใกล้ชิดประชาชน จะเป็นผู้บริหารชุมชนเพื่อพัฒนาให้มีความเจริญ

3. นักเรียนแบ่งกลุ ่มตามความเหมาะสม ช่วยกันคิดว่า คุณสมบัติของผู ้นำที ่ด ีควร
เป็นอย่างไร ตามใบกิจกรรมที่  3.1 เสร็จแล้วตัวแทนกลุ่มนำเสนอ  และสรุปร่วมกัน

4. นักเรียนร่วมกันกำหนดแนวทางในการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่เหมาะสมกับสถานภาพ
และบทบาทของตน เช่น

- ติดตามข่าวสารเหตุการณ์บ้านเมือง  และพูดคุยกับผู้ปกครอง
- ร่วมรณรงค์การเลือกตั้งในช่วงที่มีการเลือกตั้ง

5. แบ่งกลุ่มสร้างชิ้นงานรณรงค์การเลือกตั้งตามความสนใจของกลุ่ม  เช่น การ์ดเชิญชวน
ป้ายผ้า  โปสเตอร์  แสดงละคร  เป็นต้น  แล้วจัดแสดงผลงาน



167
คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตย สำหรับครูผู้สอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

สื่อการเรียนรู้
1. ภาพผู้นำท้องถิ่น  ภาพผู้นำประเทศ
2. ใบกิจกรรมที่  3.1 บัตรเชิญชวนผู้ปกครองให้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
3. อุปกรณ์สร้างสรรค์ชิ้นงานรณรงค์การเลือกตั้ง

การวัดและประเมินผล
1. การสังเกต  สังเกตความสนใจด้านการเมืองจากการตอบคำถาม/การร่วมอภิปราย

ในชั้นเรียน
2. การประเมินผลงาน  ประเมินผลงานจากใบกิจกรรมที่  3.1

กิจกรรมเสนอแนะ
1. แบ่งกลุ่มเวียนกันจัดป้ายนิเทศเสนอข่าวสารบ้านเมือง/ท้องถิ่นทุกสัปดาห์
2. หากมีการเลือกตั้งทั้งระดับท้องถิ่น และระดับประเทศ โรงเรียนควรจัดกิจกรรมให้นักเรียน

ได้มีส่วนร่วมในการรณรงค์เลือกตั้งในหลายๆ ลักษณะ



168
คู ่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ประชาธิปไตย สำหรับครูผู ้สอน ชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 4-6

ใบกิจกรรมท่ี  3.1  3.1  3.1  3.1  3.1
บัตรเชิญชวนผู้ปกครองให้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง

คำชี้แจง
ให้นักเรียนทำบัตรเชิญชวนผู้ปกครองให้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง (สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ,

สมาชิกวุฒิสภา ฯลฯ)  โดยเขียนข้อความประกอบให้เข้าใจ วาดภาพและระบายสีให้สวยงาม
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หน่วยที่  6  รัฐธรรมนูญ

กิจกรรมที่  1 อำนาจอธิปไตย
กิจกรรมที่  2 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย



170
คู ่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ประชาธิปไตย สำหรับครูผู ้สอน ชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 4-6

หน่วยที่  6  เรื่อง รัฐธรรมนูญ

กิจกรรมที่  1 อำนาจอธิปไตย

จุดประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียน
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย และองค์ประกอบของอำนาจอธิปไตย
2. เห็นความสำคัญของอำนาจอธิปไตยแต่ละอำนาจและผู้ใช้อำนาจนั้น

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม
1. ครูเล่านิทาน เรื่อง “เผ่าพันธุ์มนุษย์” ให้นักเรียนฟัง  เมื่อเล่าจบครูถามนักเรียนว่า

- ใครคือผู้มีอำนาจสูงสุดในเผ่า
(คำตอบที่คาดหวัง : หัวหน้าเผ่า)

- หัวหน้าเผ่ามีหน้าที่สำคัญอย่างไร
(คำตอบที่คาดหวัง : ออกกฎ, ดูแลคนในเผ่าให้ปลอดภัยและมีความสุข, ลงโทษ,

ผู้ทำผิด ฯลฯ)
- ถ้านักเรียนเป็นคนในเผ่าจะเลือกหัวหน้าเผ่าที่มีบุคลิกภาพอย่างไร

2. ครูช่วยสรุปและเชื่อมโยงให้นักเรียนเข้าใจว่า  การเลือกหัวหน้าเผ่าเปรียบเหมือนเรา
เลือกผู้นำประเทศเพื่อใช้อำนาจในการบริหารประเทศ โดยมีอำนาจสูงสุดเรียกว่าอำนาจอธิปไตย
ดังนั้นการเลือก ผู้นำเพื่อใช้อำนาจในการบริหารประเทศจึงเป็นเรื่องสำคัญมาก

3. ครูให้นักเรียนเล่นเกม  “หมวกแห่งอำนาจ” ตามใบกิจกรรมที่ 1.1
โดยครูนำนักเรียนอภิปรายถึงพฤติกรรมการแสดงออกของผู้สวมหมวกอำนาจแต่ละสี

ในประเด็น  ดังนี้
- ผู้สวมหมวก ปฏิบัติถูกต้องตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายหรือไม่
- ผู้สวมหมวกปฏิบัติเกินบทบาทที่ได้รับมอบหมายหรือไม่
- มีความขัดแย้งเกิดขึ้นระหว่างผู้สวมหมวกแต่ละสีหรือไม่

4. ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ท่ี 1.1 เร่ือง อำนาจอธิปไตย และทำกิจกรรมตามใบกิจกรรม
ท่ี 1.2

5. ครูและนักเรียนเชื่อมโยงให้นักเรียนได้เข้าใจถึงความหมาย ความสำคัญ และองค์ประกอบ
ของอำนาจอธิปไตย
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สื่อ / แหล่งการเรียนรู้
1. หมวกสีแดง, สีเหลือง, สีเขียว
2. ใบกิจกรรมที่  1.1  เกมหมวกแห่งอำนาจ
3. ใบความรู้ที่  1.1 อำนาจอธิปไตย
4. ใบกิจกรรมที่ 1.2  ตรวจสอบความรู้
5. เอกสารสำหรับครู นิทานเรื่อง เผ่าพันธุ์มนุษย์

การวัดและประเมินผล
1. จากการสังเกตการร่วมกิจกรรม
2. จากการตรวจผลงาน
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ใบกิจกรรมที่  1.1
เกม  หมวกแห่งอำนาจ

กติกา
1. ครูนำหมวกแต่ละใบมาสาธิตให้นักเร ียนได้เข ้าใจถึงอำนาจของผู ้ท ี ่ได ้สวมหมวก

แต่ละสี  ได้แก่

(อำนาจนิติบัญญัติ ได้แก่ รัฐสภา) หมวกสีแดง มีอำนาจในการออกกฎให้ทุกคน
ในห้องต้องปฏิบัติตาม

(อำนาจบริหาร ได้แก่ คณะรัฐมนตรี) หมวกสีเหลือง มีอำนาจในการบริหารดูแลประเทศและ
ควบคุมให้ทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎ
ที่หมวกสีแดงกำหนดขึ้น

(อำนาจตุลาการ ได้แก่ ศาล) หมวกสีเขียว มีอำนาจในการตัดสินลงโทษผู้ไม่
ปฏิบัติตามกฎที่หมวกสีแดงกำหนดขึ้น

2. ให้นักเรียนเลือกตัวแทน 2 คน เพื่อสวมหมวกสีแดง สีเหลือง
3. ครูแต่งตั้งนักเรียน 1 คน เพื่อสวมหมวกสีเขียว
4. ให้ผู ้สวมหมวกสีแดงออกกฎให้ทุกคนทำตาม เช่น (ออกคำสั ่งให้ทุกคนนำมือซ้าย

มาจับหูขวา ฯลฯ)
5. ผู้สวมหมวกเหลืองทำหน้าที่ควบคุมดูแลให้ทุกคนทำตามคำสั่งของผู้สวมหมวกสีแดง

ถ้าใครไม่ทำตามให้บอกผู้สวมหมวกสีเขียวเป็นผู้ตัดสินลงโทษผู้ละเมิดกฎ ซึ่งมีหน้าที่ เช่น เดินเป็ด,
ทำหน้าลิง เป็นต้น
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ใบความรู้ที่  1.1
อำนาจอธิปไตย

อำนาจอธิปไตย

อำนาจอธิปไตย  เป็นอำนาจสูงสุดที่ใช้ในการบริหารดูแลประเทศ  ถ้าจะเปรียบเทียบประเทศ
กับบ้าน อำนาจอธิปไตยคือ อำนาจในการจัดการดูแลบ้านที่เราอยู่อาศัยนั่นเอง

ในระบอบประชาธิปไตยใช้อำนาจอธิปไตยใน 3 ลักษณะ คือ
อำนาจนิติบัญญัติ คือ อำนาจหน้าที่ในการออกกฎหมาย เพื ่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการ

ดำเนินการต่างๆ ของรัฐรวมทั้งการคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ และผลประโยชน์ของประชาชน
อำนาจบริหาร  คือ  อำนาจในการดำเนินการจัดการดูแลเพื่อพัฒนาประเทศ  การบำบัดทุกข์

บำรุงสุขของประชาชน การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของประชาชน  รวมทั้งดำเนินการ
ต่างๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้

อำนาจตุลาการ คือ อำนาจในการพิจารณาและตัดสินพิพากษาคดีต่างๆ ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย

เนื ่องจาก อธิปไตย”เป็นอำนาจ ซึ ่งผู ้มีอำนาจอาจใช้ในทางที ่ถูกหรือผิดได้ ดังนั ้น
หากอำนาจไปอยู่ที่บุคคล คณะบุคคลหรือองค์กรใด เพียงหนึ่งเดียว โดยไม่มีบุคคลหรือองค์กรอื่นๆ
มาตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจ อาจมีโอกาสที่จะเกิดการใช้อำนาจไปในทางที่ผิดมิชอบ หรือการใช้
อำนาจเกินขอบเขตที่กฎหมายมอบให้

ด้วยเหตุนี้หลักการใช้อำนาจ ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร และฝ่ายตุลาการ จึงต้องมีการถ่วงดุล
และคานอำนาจระหว่างกัน  โดยไม่มีอำนาจใด อำนาจหนี ่งมีสถานะเหนือกว่าอีกอำนาจหนึ ่ง
อย่างเด็ดขาด ทั้งนี ้เพื ่อให้การใช้อำนาจเป็นไปอย่างถูกต้องตามครรลองธรรม ไม่ไปละเมิดหรือ
ลิดรอนสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
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ใบกิจกรรมที่  1.2
ตรวจสอบความรู้

คำชี้แจง ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ที่  1.1  แล้วตอบคำถามต่อไปนี้

1.  อำนาจอธิปไตย คืออะไร
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
2.  อำนาจอธิปไตยใช้ใน   3   ลักษณะ  คือ

2.1.................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

2.2.................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

2.3.................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
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เอกสารสำหรับครู
นิทาน  เรื่อง  “เผ่าพันธุ์มนุษย์

หลายล้านปีที่ผ่านมาเมื่อโลกอุบัติขึ ้น ไม่มีสิ่งมีชีวิตในโลก จนกระทั่งเกิด
ฝนตกห่าใหญ่สิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นบนโลก เกิดการพัฒนาการของสิ่งมีชีวิตจากยุคสัตว์เซลเดียว
สู่ยุคไดโนเสาร์ จนกระทั่งถึงยุคสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม รวมทั้งมนุษย์เกิดขึ้น หลากหลายเผ่าพันธุ์
ทั้งผิวขาว ผิวดำ ผิวเหลือง อยู่ในส่วนต่างๆ ของโลก รวมตัวกันเป็นชนเผ่าต่างๆ  เมื่อแต่ละเผ่า
มีจำนวนมากขึ้น เกิดปัญหาการขัดแย้งและแบ่งพื้นที่หากินกันมากขึ้น ทำให้มนุษย์ไม่เร่ร่อน
จับจองพื ้นที ่เพื ่อสร้างอาณาบริเวณของเผ่าตนเองขึ ้น เนื ่องจากมีประชากรเผ่ามากขึ ้น
ต้องขยายดินแดน ทำให้มีการต่อสู้เกิดขึ้น จึงเกิดการยอมรับผู้ที่ต่อสู้ชนะเผ่าอื่นเป็นหัวหน้าเผ่า
เพื่อปกป้องสมาชิกในเผ่า

หัวหน้าเผ่ามีหน้าที ่ฝึกซ้อมการต่อสู ้ให้กับสมาชิกในเผ่าที ่เป็นผู ้ชายและ
มอบหน้าที่การหุงหาอาหารแก่ผู ้หญิง เมื ่อเกิดความขัดแย้งขึ ้นในเผ่า หัวหน้าเผ่าจะเป็น
ผู้ตัดสินทั้งหมด ถือเป็นอำนาจสูงสุดที่ได้รับจากสมาชิกเผ่า

เมื่อหัวหน้าเผ่าแก่ลงหรือสุขภาพไม่เข็งแรง จะมีการเลือกหัวหน้าเผ่าคนใหม่
โดยจัดให้มีการต่อสู้กันระหว่างผู้ที ่อยากเป็นหัวหน้า ใครเป็นผู้ชนะเลิศจะได้รับตำแหน่ง
หัวหน้าเผ่าคนใหม่ให้มีอำนาจในการตัดสินลงโทษ ให้รางวัล และออกกฎต่างๆ ภายในเผ่า
บางครั ้งหัวหน้าเผ่าใช ้อำนาจมากไม่ฟังความเห็นของคนในเผ่า ส่งผลให้สมาชิกเผ่า
เกิดความ เดือดร้อน โดนกดขี่ข่มเหงไม่ได้รับความยุติธรรม  แต่ต้องยอมทุกอย่างเพราะกลัว
ในอำนาจของหัวหน้าเผ่า แล้วมนุษย์จะแก้ไขอย่างไรดีล่ะ (จากนั้นครูให้นักเรียนเล่นเกม
หมวกอำนาจ)
บทสรุปของครูหลังเล่นเกม

เมื่อมนุษย์มีพัฒนาการและมีอารยธรรมสูงขึ้น  เกิดความคิดที่จะให้มีผู้ถ่วงดุล
อำนาจ  จึงเสนอให้มีการแบ่งอำนาจออกเป็น 3 ฝ่าย คือ ฝ่ายบริหาร  มีหน้าที่ให้พลเมืองอยู่ดี
กินดี มีความสุข และดูแลให้ทุกคนปฏิบัติตามกฎ  ฝ่ายนิติบัญญัติ มีหน้าที่ออกกฎให้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติ  ฝ่ายตุลาการ  มีหน้าที่ตัดสินลงโทษผู้ทำผิดกฎให้เกิดความยุติธรรม
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หน่วยที่  6  เรื่อง  รัฐธรรมนูญ

กิจกรรมที่ 2 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

จุดประสงค์   เพื่อให้ผู้เรียน
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ
2. สามารถปฏิบัติตนตามสิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ของตนเอง ที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ

ได้อย่างถูกต้อง
3. เห็นความสำคัญของรัฐธรรมนูญ

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม
1.  ครูแสดงภาพการปฏิบัติตามกฎหมาย และการทำผิดกฎหมาย  เช่น การข้ามถนนตรงทาง

ม้าลาย  การขับรถฝ่าไฟแดง การลักขโมย เป็นต้น ให้นักเรียนตอบว่าที่เห็นจากภาพผิดกฎหมาย
หรือไม่ผิดกฎหมาย

2. นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความสำคัญของกฎหมายที่ช่วยให้สังคมเป็นระเบียบ
เรียบร้อย มีความสงบสุข  ครูอธิบายเพิ่มเติมว่า  กฎหมายสูงสุดที่ใช้ในบริหารประเทศ เรียกว่า
รัฐธรรมนูญ ที่กำหนดรูปแบบและหลักการในการบริหารจัดการประเทศ ที่มาและการใช้อำนาจของ
ผู้บริหารประเทศ ตลอดจน สิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ของประชาชนไว้อย่างชัดเจน ซึ่งกฎหมายอื่น
จะต้องยึดถือเป็นหลัก หากมีกฎหมายใดมีบทบัญญัติที ่ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญ ให้ถือว่า
กฎหมายนั้น ไม่มีผลบังคับใช้

3. ครูแสดงพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 7)
พระราชทานร ัฐธรรมนูญ แล้วซ ักถามนักเร ียนว ่าเป ็นภาพอะไร นักเร ียนทราบหร ือไม ่ว ่า
วันรัฐธรรมนูญตรงกับวันที่เท่าใด เดือนอะไร หลังจากนั้นครูเล่าประวัติความเป็นมาของเหตุการณ์
อันนำไปสู่การพระราชทาน รัฐธรรมนูญของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู ่หัว เมื ่อจบแล้ว
เปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามข้อสงสัย

4. แบ่งนักเรียนเป็น 5 กลุ่ม ให้แต่ละกลุ่มศึกษาใบความรู้ท่ี 2.1 เร่ือง ความหมายความสำคัญ
และโครงสร้างของรัฐธรรมนูญ แล้วสรุปความรู้ที่ได้ตามหัวข้อที่กำหนดลงในใบกิจกรรมที่  2.1

5. ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน หลังจากนั้นเปิดโอกาสให้นักเรียน
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
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สื่อการเรียนรู้
1.  ภาพการปฏิบัติตามกฎหมาย และการทำผิดกฎหมาย  เช่น การข้ามถนนตรงทางม้าลาย

การขับรถฝ่าไฟแดง การลักขโมย  เป็นต้น
2. เอกสารสำหรับครู พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ ้าอยู ่ห ัว

(รัชกาลที่ 7) พระราชทาน รัฐธรรมนูญ
3.  ใบความรู้ที่ 2.1  เรื่อง ความหมาย ความสำคัญ และโครงสร้างของรัฐธรรมนูญ
4.  ใบกิจกรรมที่ 2.1
5.  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปัจจุบัน

การวัดและประเมินผล
1.  ประเมินผลงาน  (อภิปรายกลุ่ม   การแสดงความคิดเห็น)
2.  สังเกตการทำงานกลุ่ม
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ใบความรู้ที่  2.1
เรื่อง ความหมาย ความสำคัญ และโครงสร้างของรัฐธรรมนูญ

ความหมาย
รัฐธรรมนูญ คือ กฎหมายสูงสุดของประเทศ และเป็นกฎหมายที่กำหนดระเบียบแห่งอำนาจ

อธิปไตย ซึ่งเป็นอำนาจสูงสุดในการบริหารดูแลประเทศ

ความสำคัญ
รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายแม่บทของกฎหมายทั้งปวง บทบัญญัติใดของกฎหมาย  และกฎหรือ

ข้อบังคับที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ บทบัญญัตินั้นถือว่าใช้บังคับไม่ได้
รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันที่ใช้ในการบริหารประเทศ คือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

พุทธศักราช................ ประกาศใช้เมื่อวันที่....................................................................ถือเป็น
รัฐธรรมนูญ ฉบับที่..............

โครงสร้างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช.......................
มี.............................หมวด.....................................................มาตราแต่ละหมวด

ประกอบดว้ย..................................................................................................................................................
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ใบกิจกรรมท่ี   2.1

ชื่อกลุ่ม..................................................
สมาชิกกลุ่ม

1............................................................ 2 ...........................................................
3............................................................ 4 ...............................................................
5............................................................ 6 ...............................................................

คำชี้แจง    ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้

1. รัฐธรรมนูญ หมายถึงอะไร
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

2. รัฐธรรมนูญที่ใช้ในการบริหารประเทศฉบับปัจจุบันคือฉบับที่เท่าไร ประกาศใช้เมื่อวันที่เท่าไร
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

3. ทำไมรัฐธรรมนูญจึงมีความสำคัญสำหรับการบริหารดูแลประเทศ
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

4. นักเรียนคิดว่าสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญในหมวดใดท่ีนักเรียนสามารถนำมาใชใ้นชีวิตประจำวัน
ได้มากที่สุด
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
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เอกสารสำหรับครู

พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลท่ี 7)
พระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับถาวร

เม่ือวันท่ี 10  ธันวาคม  พ.ศ. 2475
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ภาคผนวก
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สังคมพัฒนาประชาธิปไตย

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ
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บุญปลูกเป็นชาวบ้านอยู่ในตำบลดอนพุทรา
ซึ ่งเป็นตำบลที ่ได้ร ับการยกย่องว่าเป็น “สังคม
พัฒนาประชาธิปไตย” เพราะชาวบ้านรู้จักใช้สิทธิ
เสรีภาพ และปฏิบัติหน้าที่ตามหลักประชาธิปไตย
ลักษณะ ของสังคมประเภทนี ้จะมีอยู ่หลายแห่ง
ในทุกภาคของประเทศไทย

สมาชิกในสังคมประชาธิปไตยจะมีการแสดง
ออกซึ่งสิทธิเสรีภาพและหน้าที่ของตนเพื่อประโยชน์
ของส่วนรวมอย่างเหมาะสม บุญปลูกและกลุ่ม เพ่ือนๆ
มีส่วนสำคัญในการปลูกจิตสำนึกให้แก่ชาวบ้าน
ทั้งในตำบลดอนพุทราและตำบลใกล้เคียง ในเรื่อง
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ซึ่งเป็นหน้าที่ของ
ชาวไทย

กำนันทองคำได้เรียกประชุมคณะกรรมการตำบล ซึ ่งประกอบด้วยผู ้ใหญ่บ้าน
และตัวแทนราษฎรในหมู่บ้านเป็นประจำทุกเดือน
ในวาระการประชุมเดือนนี้กำนันทองคำได้นำเรื่อง
ปัญหาน้ำท่วม หลายหมู่บ้านในตำบลดอนพุทรา
ในช่วงฤดูฝนมาเสนอในที่ประชุมเพื่อหาทางป้องกัน
แก้ไข

บุญปลูกและเพื ่อนๆ ซึ ่งเป็นกรรมการ
ได้แสดงความคิดเห็นว ่าควรช่วยกันปลูกต้นไม้
รอบหมู่บ้านทั่วตำบล และช่วยกันขุดคลองระบายน้ำ
ทำท่อน้ำเพื ่อให้น้ำไหลได้สะดวก และควรชวน
ชาวบ้าน ในตำบลอื่นๆ ซึ่งอยู ่บริเวณเชิงเขาที่น้ำ
ไหลบ่า เข้ามา ร่วมมือกันด้วย ซ่ึงในท่ีประชมุยอมรบั
ข้อเสนอแนะของบุญปลูกและเพื่อน กำนันทองคำ
รับว่าจะนำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการขอความร่วมมือ
กับตำบลอื่นๆ ไปเสนอในคราวการประชุมสัมมนากำนันทั้งจังหวัด
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บุญปลูกได้แสดงความคิดเห็นว่า
พวกเราชาวดอนพุทราควรทำเป็นตัวอย่าง
ก่อนคือช่วยกันปลูกต้นไม้รอบๆ เขตแดน
หมู ่บ้านในส่วนที ่เป็นทางน้ำไหลบ่าจาก
เชิงเขาเป็นอันดับแรก

บุญปลูกชวนมะลิผู้เป็นภรรยาพรอ้มด้วย
ลูกคือต้อมและบัวมาช่วยกันปลูกต้นไม้ด้วย
ถึงแม้ว่าต้อมและบัวจะยังเป็นเด็ก แต่บุญปลูก
ต้องการจะปลุกจิตสำนึกแก่ลูกให้รู้จักรักธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

กำนันทองคำคอยพูดให้กำลังใจแก่ชาวบ้าน
ที่มาช่วยกันปลูกต้นไม้ทุกคนและเขาเอาข้าวห่อ
และน้ำมาแจกชาวบ้านในตอนกลางวันด้วย
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ในสัปดาห์ต่อมาชาวบ้านพากันไปขุดคลอง
ระบายนำ้ และทำท่อระบายนำ้รอบๆ หมู่บ้าน
เพ่ือให้น้ำไหลผ่านได้สะดวกเวลาฝนตกน้ำจะได้
ไม่ท่วมขัง ครอบครัวของบุญปลูกไปช่วยกัน
พร้อมหน้า คราวน้ีผู้ใหญ่พาเด็กๆ ไปช่วยบริการ
น้ำดื่มแก่คณะทำงานด้วย ทุกคนทำงานไป
คุยกันไปอย่างสนุกสนาน

เม่ือถึงวันประชุมสัมมนากำนัน
ทั้งจังหวัด ประธานในที่ประชุมได้
ขอความร่วมมือจากกำนันทุกคนไปช้ีแจง
แนะนำให้ชาวบ้านไปเสียภาษีตามกำหนด
เวลาและตรวจสอบด้วยว่าลูกหลาน
ใครอายุถึงเกณฑ์การรับราชการทหาร
ให้ไปข้ึนทะเบียนให้ถูกต้อง นอกจากน้ัน

ขอให้ไปช่วยช้ีแนะชาวบ้านท่ีอยู่ในเมืองให้รู้จักปฏิบัติตามกฎจราจร เพราะจังหวัดของเรา
เร่ิมมีอุบัติเหตุมากข้ึน
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กำน ันทองคำได ้นำเสนอป ัญหาเร ื ่อง
น้ำท่วมหลายหมู ่บ ้านในจังหวัดและขอความ
ร ่วมม ือจากท ี ่ประช ุมให ้ช ่ วยก ันแก ้ป ัญหา
โดยเฉพาะ บริเวณหมู ่บ ้านใกล้เช ิงเขาที ่เป็น
เส้นทางน้ำไหลบ่า ซึ ่งกำนันจากตำบลต่างๆ
เห็นด้วย ในการร ่วมมือก ันแก้ไขปัญหาและ
ต ่างเสนอแนะว ิธ ีการต ่างๆ  เพ ิ ่มเต ิม  เช ่น
การป้องกันการตัดไม้ทำลายป่า เป็นต้น

กำนันทองคำได้นำเร่ืองราวท่ีได้จากการ
ประชุมสัมมนากำนันของจังหวัด มาเล่าให้
คณะกรรมการตำบลดอนพทุราฟงั ทุกคนตา่ง
แสดงความยนิดีท่ีจะมีการรว่มมือกันแก้ปัญหา
ในระดับจังหวัด บุญปลูกได้แสดงความคิดเห็นว่า
การกระทำดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล
ซึ่งได้วางแผนการแก้ปัญหาภัยน้ำท่วมและ
เป็นงานท่ีต้องร่วมมือกันท่ัวประเทศ
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ในปีต่อๆ มาถึงแม้ว่าจะมีฝนตกหนัก
แต่ไม่เกิดปัญหาน้ำท่วมตำบลดอนพุทราและ
บริเวณใกล้เคียง

บุญปลูกและมะลิทำงานในโรงงานผลิตผลไม้กระป๋องซึ ่งอยู ่ใกล้ๆ หมู ่บ ้าน
ที่เขาอยู่เขาจะขับรถจักรยานยนต์ไปทำงาน
ท ุกว ัน  เขาไม ่ เคยทำผ ิดกฎจราจรเลย
ส่วนต้อมและบัวเด ินไปเร ียนในโรงเร ียน
ใกล้ๆ บ้าน บุญปลูกบอกกับลูกๆ ว่าต้อม
และบัวโชคดีที่จะได้ เรียนหนังสือตามระบบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี ที่รัฐบาลจัดให้
ทำให้ประหยัด รายจ่ายของพ่อแม่ไปได้มาก
ทีเดียว

บุญปลูกและมะลิจบการศึกษาระดับ
ชั ้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จึงใช้ความรู ้
มาสร้างงานของตนในการบรรจุผลิตภัณฑ์
ต่างๆ จนเป็นที่ไว้วางใจของเจ้าของโรงงาน
เขาม ีส ่วนช ่วยเสนอแนะเจ ้าของโรงงาน
ในการนำพ ืชผ ักผลไม ้มาถนอมอาหาร
ในร ูปแบบต ่างๆ  โดยใช ้พ ื ้นฐานข ้อม ูล
ความรู ้จากภูมิปัญญาท้องถิ ่น นอกจากจะทำรายได้ให้แก่ชาวบ้านแล้วยังเป็นการ
เผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ ่นอีกด้วย
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ในวนัเสารอ์าทติยแ์ละในตอนเยน็หลงัจาก
เลิกงานแล้ว บุญปลูกและมะลิจะช่วยกันทำสวน
พืชผักและผลไม้ เพ่ือเป็นรายได้เสริมของครอบครัว
เช่นเดียวกันกับชาวบ้านคนอ่ืนๆ

บุญปลูกชวนชาวบ้านรวมกลุ่มกันเป็น
“กล ุ ่มเกษตรพ ัฒนา” จ ัดหาสถานท ี ่ทำ
ตลาดนัดจำหน่ายพืชผัก ผลไม้ โดยช่วยกัน
กำหนดราคากันอย่างยุติธรรมแก่ผู ้ซื ้อและ
ผู ้ขาย ซึ่งทำให้ทั ้งสองฝ่ายมีความพึงพอใจ
และเป็นการสร้างความสามัคคีให้แก่กลุ ่ม
อีกด้วย
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ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
บุญปลูกและครอบครัวพากันไปทำบุญและ
ฟังเทศน์ที่วัดเช่นเดียวกับชาวบ้านคนอื่นๆ
ทำให้ทุกคนได้มีโอกาส ได้สนทนาแสดง
ความคิดเห็นในเรื่องธรรมะ

ส่วนเพื่อนที่นับถือศาสนาอื่นปฏิบัติ
กิจกรรมตามหลักศาสนาที่พวกเขานับถือ
เช่นกัน

ชาวบ ้านดอนพ ุทราจะให ้ความสำค ัญ
ในการร่วมกิจกรรมในประเพณีที ่สำคัญ เช ่น
ประเพณี ลอยกระทง ประเพณีสงกรานต์
บุญปลูกและครอบครัวเข ้าร ่วมประเพณีต่างๆ
ทุกครั้งไม่เคยขาด  เขาบอกกับลูกๆ ว่าเราเป็น
ชาวไทยจะต้องช่วยกันสืบสานประเพณีไทย
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ในวันนี ้มีการประชุมคณะกรรมการ
ตำบลตามปกต ิ กำน ันทองคำม ี เร ื ่อง
ปรึกษาหารือกับคณะกรรมการ หลายเรื่อง
และม ี เร ื ่องหน ึ ่ งท ี ่สำค ัญค ือ  เร ื ่องการ
เ ล ื อ ก ต ั ้ ง ส ม า ช ิ ก ส ภ า ผ ู ้ แ ท น ร าษฎ ร
ขอให้ผู ้ใหญ่บ้าน และกรรมการทุกคนไป
ช ่วยช ี ้แจงให ้ชาวบ ้านท ี ่ม ีอาย ุส ิบแปดป ี
บร ิบ ูรณ ์ข ึ ้นไปในว ันท ี ่ 1 มกราคมป ีน ี ้
เตร ียมตัวไปใช ้ส ิทธิ ์ เล ือกตั ้งและให้ร ู ้จ ัก
คิดวิเคราะห์พิจารณาเลือกคนดีไปเป็นผู้แทน
ของตน

ในป ีน ี ้ตำบลดอนพ ุทราได ้ร ับรางว ัล
เกียรติยศจากทางราชการ “ตำบลดีเด่นด้าน
การพัฒนาประชาธิปไตย” เพราะมีกิจกรรม
ต่างๆ ที่แสดงออกถึงการเป็นพลเมืองดีในวิถี
ประชาธิปไตย และนอกจากนั ้นยังมีหมู ่บ้าน
ในตำบลดอนพุทราหลายหมู่บ้านที่ได้รับรางวัล
หมู่บ้านดีเด่นด้านการ “พัฒนาประชาธิปไตย”
นำความภาคภ ูม ิ ใจให ้แก ่ชาวบ ้ านท ุกคน
ซึ่งพวกเขาได้ร่วมกันตั้งปณิธานว่าจะร่วมมือกัน
สร ้างสรรค ์และพ ัฒนาส ังคมประชาธ ิปไตย
ของเขาต่อไป
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ที่ปรึกษา
คณะกรรมการการเลือกตั้ง
1. นายอภชิาต สุขัคคานนท์ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
2. นายสุเมธ อุปนสิากร กรรมการการเลือกตั้ง
3. นายประพันธ์ นัยโกวิท กรรมการการเลือกตั้ง
4. นายสมชยั จึงประเสริฐ กรรมการการเลือกตั้ง
5. นางสดศรี สัตยธรรม กรรมการการเลือกตั้ง
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
นายสทุธิพล   ทวีชยัการ เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
นายภุชงค์  นุตราวงศ ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
กระทรวงศึกษาธิการ
คุณหญงิกษมา  วรวรรณ  ณ อยธุยา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายวนิยั  รอดจา่ย รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผู้เขียนต้นฉบับ
นางวันเพ็ญ  สุทธากาศ นักวิชาการศึกษา 8 ว. สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
นางสาวนพวรรณ  ญาณะนนัท์ ผู้อำนวยการโรงเรยีนวดับางโคลน่อก
นางสริพิร  พระประเสรฐิ ครูชำนาญการ โรงเรียนมหาวีรานุวัตร กรุงเทพมหานคร
นางสาวจันทมิา  เพียรศิริ ครู คศ.๑ โรงเรียนมีนบุรี
นางสริมิา    กลิน่กหุลาบ ครเูชีย่วชาญ (อาจารยร์ะดบั 9) โรงเรยีนวดัไทรใหญ่
นางระววิรรณ  ภาคพรต นักวิชาการศึกษา 8 ว. สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
นางประพรีพ์รรณ  ภาณวะวฒัน์ ผู้อำนวยการโครงการเสริมสร้างความรู้และภูมิปัญญา

สำนักพิมพ์วฒันาพานชิ
นางศริวิรรณ  เจนการ ผูอ้ำนวยการมลูนิธิบูรณะชนบทแหง่ประเทศไทย ในพระบรมราชปูถัมภ์
นายบุญสม  พิมพ์หนู อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
นางสุคนธ์ สินธพานนท์ ข้าราชการบำนาญระดับ 9
นางพวิสัสา นภารตัน์ ครชูำนาญการพเิศษ โรงเรยีนบดนิทรเ์ดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
นางวธันียว์รรณ อรุาสขุ ครชูำนาญการพเิศษ โรงเรยีนบดนิทรเ์ดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
นางสาวกนกพร  กระบวนศรี ครชูำนาญการพเิศษ โรงเรยีนบดนิทรเ์ดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
นางศิริกาญจน์  โกสุมภ์ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

กรงุเทพมหานคร เขต 2
นางวิภา  ตัณฑลุพงษ์ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

กรงุเทพมหานคร เขต 2
นางนงนชุ  สีลอ ครูชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
นางยุพิน กันยะมี ครูชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
ดร.วัฒนา  อคัคพานชิ อาจารยป์ระจำคณะสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฎันครปฐม
ดร.ลัดดาวัลย์  ตันติวิทยาพิทักษ์ รองผูอ้ำนวยการสำนกัการมส่ีวนรว่มในกระบวนการเลอืกตัง้
นายอสิระ  เสียงเพราะดี รองผู้อำนวยการสำนกัประชาสัมพันธ์
นายกิติพงษ์  เท่ียงคุณากฤต ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี
นายประลอง  ครุฑน้อย หัวหน้างานการมีส่วนร่วม สนง.กกต.จว.สมุทรปราการ

คณะผู้จัดทำ
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บรรณาธิการ
1. นายพนม พงษ์ไพบูลย์ ผู้เชี่ยวชาญประจำกรรมการการเลือกตั้ง

(นายสุเมธ  อุปนิสากร)
2. นางระววิรรณ  ภาคพรต นกัวิชาการศกึษา 8 ว.

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3. ดร.ลัดดาวลัย์  ตันติวิทยาพิทักษ์ รอง ผอ.สำนักการมีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกตั้ง

กองเลขานุการ
นางเจือจันทน์ ทรัพย์แสงศรี หัวหน้างานพรรคการเมือง สนง.กกต.จว.ระนอง
นางพจมาลย์ ผิวพรรณ พนักงานการเลือกตั้ง
นางศิริณี เพ็ชรเจริญ พนักงานการเลือกตั้ง
นายสุทิน สุขดี พนักงานการเลือกตั้ง
ว่าที่ ร.ต.หญิง จารุวรรณ บุญประสาร พนักงานการเลือกตั้ง
นางสาวจารุวรรณ จันทรมณี พนักงานการเลือกตั้ง
นางสาวสุชาดา คำป้อง เจ้าหน้าที ่การเลือกตั้ง
นายธงสิทธิ ์ รัตนะรัต พนักงานการเลือกตั ้ง
นางสาวกัญญาวีร์ พรหมมิ พนักงานการเลือกตั้ง
นางบังอร อาทร เจ้าหน้าที่การเลือกตั้ง
นางสาวอารีรัตน์ กลิ่นทอง พนักงานการเลือกตั้ง
นางอมราลักษณ์ โตจันทร์ พนักงานการเลือกตั้ง

ผู้พิมพ์ต้นฉบับ
ว่าที่ร้อยตรีหญิง จารุวรรณ บุญประสาร พนักงานการเลือกตั้ง
นางสาวสุชาดา คำป้อง เจ้าหน้าที่การเลือกตั้ง
นางสาวจารุวรรณ จันทรมณี พนักงานการเลือกตั้ง
นางสาวกัญญาวีร์ พรหมมิ พนักงานการเลือกตั้ง
นายธงสิทธิ์ รัตนะรัต พนักงานการเลือกตั้ง
นายประยุทธ พุกเพ็ชร เจ้าหน้าที่การเลือกตั้ง

วาดภาพประกอบ  นายไพฑูรย์  บุญภานนท์

รูปเล่มโดย นางสาวสุชาดา  คำป้อง เจ้าหน้าที่การเลือกตั้ง

ออกแบบปกโดย  นายกิตติกร บูรณกูล พนักงานการเลือกตั้ง  สนง.กกต.จว.พิจิตร
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