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แนวทางการใช้ “คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตยฯ” 1

      บทนํา 

 

ความเป็นมา 
ด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งมีหน้าท่ีในการเผยแพร่วิชาการ ให้ความรู้ และการศึกษา         

แก่ประชาชนเก่ียวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  และส่งเสริม
การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ดังน้ันเพ่ือให้การพัฒนาประชาธิปไตยของประเทศบรรลุผลตาม
เจตนารมณ์ดังกล่าว  สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งและสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จึงมีความเห็นร่วมกันว่าควรพัฒนาประชาธิปไตยให้เด็กและเยาวชนซึ่งเป็น
กลุ่มเป้าหมายสําคัญ และเป็นทรัพยากรอันมีค่าของประเทศชาติ ท้ังการพัฒนากลุ่มเป้าหมายดังกล่าวจะ
ส่งผลเช่ือมโยงไปยังภาคส่วนอ่ืนๆของสังคมด้วย  โดยได้ร่วมมือกันจัดทําคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ประชาธิปไตยตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สําหรับครูผู้สอนจํานวน 4 เล่มคือ 

1. คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตยสําหรับครูผู้สอนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-3 
2. คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตยสําหรับครูผู้สอนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4-6 
3. คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตยสําหรับครูผู้สอนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 
4. คู่มือการจดักิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตยสําหรับครูผู้สอนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6 

เพื่อใช้เป็นคู่มือสําหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และปลูกฝังให้นักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย และมีเจตคติท่ีดีต่อการใช้หลักประชาธิปไตยใน             
การดําเนินชีวิต ตลอดจนเห็นความสําคัญของการมีส่วนร่วมในกระบวนการทางการเมืองและการเลือกตั้ง 

  คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตย สําหรับครูผู้สอนจํานวน 4 เล่ม ดังกล่าว                 
ได้มีการจัดพิมพ์และปรับปรุงเน้ือหาให้มีความทันสมัย และสอดคล้องเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง                  
ของสังคมและตลอดจนนโยบาย ของรัฐบาล พร้อมท้ังจัดอบรมให้แก่ครูแกนนํา เพ่ือทําความเข้าใจต่อ               
การนําคู่มือการจัดกิจกรรมฯ ไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตยให้เกิดการเรียนรู้และเป็นพลเมืองดี
ตามระบอบประชาธิปไตย ท้ังในครอบครัว สถานศึกษา ชุมชน และสังคมต่อไป ซึ่งได้รับความสนใจ                    
จากครูผู้สอนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน สังกัดกรุงเทพมหานคร สังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และสังกัดกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน และสังกัดอ่ืนๆ นําไปใช้เป็นคู่มือ                 
ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ ค่านิยมและพฤติกรรมประชาธิปไตยในวิถีชีวิตของเด็กและ
เยาวชน 
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  สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งและสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ มีความตระหนักและเห็นความสําคัญของการส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน                    
ในการส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ให้เป็นรูปธรรม             
อย่างต่อเน่ือง จึงได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการการเลือกตั้ง                  
กับกระทรวงศึกษาธิการ โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานอีกครั้งหน่ึง เม่ือวันท่ี 19 
สิงหาคม 2557 เพ่ือขยายความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์  และหน้าท่ีพลเมือง 
และกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตยรูปแบบต่างๆ ให้มากยิ่งขึ้น  ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) โดยเฉพาะจุดเน้นท่ี 3 ความเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข ใน 2 ประเด็น ได้แก่ (1) การดําเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย และ (2) การมีส่วนร่วม
ทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
   ท้ังน้ีสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งและสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
มีความเห็นร่วมกันว่า “คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตยสําหรับครูผู้สอน” 4 เล่ม ดังกล่าวน้ี
สอดคล้องกับนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)และจุดเน้นท่ี 3 ความเป็นพลเมืองดี                    
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในหลักสูตรรายวิชาหน้าท่ีพลเมือง                    
เพื่อให้การนํา “คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตยสําหรับครูผู้สอน” 4 เล่ม ดังกล่าวน้ีไปใช้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งและสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
จึงเห็นว่าควรจัดทําหนังสือแนะแนวทางการใช้ “คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตยสําหรับ
ครูผู้สอน” ท้ัง 4 เล่มขึ้น 

การดําเนินการ 
  สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เก่ียวข้องเพื่อนําคู่มือ             
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตย สําหรับครูผู้สอน (4 เล่ม) ดังกล่าว มาวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบ
หน่วย/กิจกรรม จุดประสงค์ และวิธีการดําเนินกิจกรรม กับผลการเรียนรู้ และสาระการเรียนรู้ในเรื่อง             
การดําเนินชีวิตในวิถีประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยฯ 
ตามจุดเน้นท่ี 3 ความเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข                   
ในหลักสูตรรายวิชาเพ่ิมเติมหน้าท่ีพลเมือง พบว่ากิจกรรมในคู่มือฯ มีความสอดคล้องกับผลการเรียนรู้                 
ในรายวิชาเพ่ิมเติมหน้าท่ีพลเมือง ซึ่งครูผู้สอนสามารถนําไปใช้ได้คณะทํางานจึงได้จัดทํา” แนวทางการใช้
คู่ มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตยฯ ตามจุดเน้นท่ี 3 ความเป็นพลเมืองดีในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ในหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมหน้าท่ีพลเมือง” เล่มน้ี
ขึ้นเพ่ือให้ครูผู้สอนนําไปใช้ได้อย่างสะดวก และเพ่ิมเติมกิจกรรมเสนอแนะท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการ              
จัดกิจกรรมให้บรรลุผลตามผลการเรียนรู้ โดยเน้นการสร้างแนวคิดสําคัญ เจตคติท่ีดี และการปฏิบัติตนเป็น
สมาชิกท่ีดีในสังคมและเป็นพลเมืองดีของชาติต่อไป 
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แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
  แนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผู้สอนควรเลือกกิจกรรมการเรียนรู้
ประชาธิปไตยจากแนวทางการจัดกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ โดยควรดําเนินการ ดังน้ี 
  1.  ผู้สอนต้องมีทัศนคติและพฤติกรรมเป็นนักประชาธิปไตย  มีบทบาทหน้าท่ีใน                   
การเอ้ืออํานวยให้เด็ก และเยาวชนเกิดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้สอนจึงควรเคารพ
ในความคิดเห็นของผู้เรียนยอมรับในความแตกต่าง หลากหลายของผู้เรียนท้ังด้านร่างกาย บุคลิกภาพ                
ใช้เหตุผลและสติปัญญา ยึดมั่นสันติวิธีในการแก้ไขปัญหา รู้จักประสานประโยชน์โดยถือประโยชน์                    
ของส่วนรวมเป็นท่ีตั้ง 
  2.  จัดกิจกรรมการเรียนรู้วิถีประชาธิปไตยโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้
ความเข้าใจ  มีพฤติกรรมหรือวิถีชีวิตประชาธิปไตย มีเจตคติ ค่านิยม และศรัทธาการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ใช้วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนท่ีหลากหลาย 
ได้แก่  การเล่นเกม การร่วมแสดงความคิดเห็น การร่วมอภิปรายโดยเสรี การฝึกปฏิบัติ ฝึกการวิเคราะห์ 
จากสถานการณ์ต่างๆ 
  3.  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตยท่ีเน้นให้ผู้เรียนตระหนักถึงความสําคัญของ               
การดําเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย ฝึกฝนทักษะที่จะนําไปสู่การมีทัศนคติ  ค่านิยม เจตคติ ท่ีดี                    
ต่อวิถีประชาธิปไตย ฝึกฝนและเห็นคุณค่าของการปฏิบัติตามกฎกติกา ระเบียบของสังคม รวมท้ัง
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของชาติ 
  4. ให้ผู้ เรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมประชาธิปไตย และเป็นพลเมืองดี ในสังคม
ประชาธิปไตย เป็นผู้มีจิตสาธารณะ โดยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนพฤติกรรมประชาธิปไตยในสังคม                  
อย่างจริงจัง เช่น การรณรงค์เลือกตั้ง การทํางานเป็นทีม ภาวะผู้นํา และสมาชิกกลุ่ม เป็นต้น 
  5.  ให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเอง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น และประเทศชาติ
ตามวิถีประชาธิปไตย เรียนรู้ด้วยตนเอง ติดตามข้อมูลข่าวสาร ฝึกฝนทักษะวิเคราะห์แยกแยะข่าวสาร                  
ท่ีถูกต้อง  
โครงสร้างเน้ือหา 
  แนวทางการใช้คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตยฯ เล่มน้ี ประกอบด้วยเน้ือหา
สําคัญ 4 ส่วนคือ 
  ส่วนท่ี 1 บทนํา กล่าวถึงความเป็นมา แนวคิด หลักการ และเป้าหมายในการจัดทํา”             
แนวทางการใช้คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตยสําหรับครูผู้สอนท้ัง 4 เล่ม คือ ช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 1 – 3  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6 ช้ันมัธยมศึกษาปี ท่ี 1 – 3 และช้ันมัธยมศึกษาปี ท่ี 4 – 6                   
ตามจุดเน้นท่ี 3  ความเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข                    
ในหลักสูตรรายวิชาเพ่ิมเติมหน้าท่ีพลเมือง” 
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  ส่วนท่ี 2 แนวคิดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตย กล่าวถึงความหมายของ
ประชาธิปไตย หลักการ วิธีการจัดการเรียนรู้ประชาธิปไตย มนุษย์กับสังคมประชาธิปไตย และพหุนิยม                
ในสังคมประชาธิปไตย 
  ส่วนท่ี 3 ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างผลการเรียนรู้รายวิชาเพ่ิมเติมหน้าท่ี
พลเมืองกับกิจกรรมการเรียนรู้ในคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตย ของสํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งและสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
  ส่วนท่ี 4 ตัวอย่างกิจกรรมการเรียนรู้ ตามจุดเน้นท่ี 3 ความเป็นพลเมืองดีตามระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นการเสนอแนะตัวอย่างการจัดกิจกรรมตามผล 
การเรียนรู้ในรายวิชาเพ่ิมเติมหน้าท่ีพลเมืองในแต่ละช้ันปี 
  อน่ึง ในการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างผลการเรียนรู้ตามจุดเน้นท่ี 3 กับคู่มือ                  
การเรียนรู้ประชาธิปไตย ฯ การจัดกิจกรรมน้ัน จะแสดงให้เห็นความสอดคล้องของผลการเรียนรู้ในรายวิชา
เพิ่มเติมหน้าท่ีพลเมือง เฉพาะจุดเน้นท่ี 3 กับกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตยท่ีปรากฏในคู่มือฯ                   
แต่ละหน่วยของแต่ละเล่ม รวมท้ังมีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมให้บรรลุตามผล                   
การเรียนรู้ โดยเน้นการสร้างแนวคิดสําคัญและเจตนคติท่ีดี และการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกท่ีดีในสังคม                 
และเป็นพลเมืองดีของชาติ 
  เอกสารแนวทางการใ ช้ คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตย  4 เล่ม น้ี                   
จะเป็นเครื่องมือช่วยให้ครูสามารถเลือกกิจกรรมในคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตยฯ ท้ัง 4 เล่ม 
ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาเพ่ิมเติม หน้าท่ีพลเมืองได้ง่ายขึ้น เพราะได้เสนอกิจกรรม                   
ท่ีสอดคล้องกับผลการเรียนรู้อย่างชัดเจน  
  เ ม่ือครูเลือกกิจกรรมจากตารางวิ เคราะห์ได้แล้ว ควรได้ศึกษากิจกรรมน้ันในคู่มือ                  
อย่างละเอียดเพื่อนําไปใช้หรือประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้ และสามารถนําไปเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรม
ในแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีครูจัดทําได้อีกด้วย  นอกจากน้ี ครูยังสามารถนําตัวอย่างกิจกรรมการเรียนรู้                
ตามจุดเน้นท่ี 3 ความเป็นพลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่งอยู่ใน
ส่วนท่ี 4  ของเอกสารเล่มน้ี ท่ีได้จัดทําให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ของรายวิชาเพ่ิมเติมหน้าท่ีพลเมือง               
ไปใช้ได้จริง หรือประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสม  
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แนวคดิการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตย 
ประชาธิปไตยสร้างได้ตั้งแต่ครอบครวั โรงเรียน ชุมชน และประเทศ 

----------------------------------------------------- 

 “ประชาธิปไตย” ควรได้รับการเสริมสร้างตั้งแต่วัยเด็กเพื่อเตรียมความพร้อมให้เด็กได้            
เกิดการเรียนรู้  มีทัศนคติ และวิถีปฏิบัติตามแนวทางประชาธิปไตยเพื่อให้เกิดความคุ้นชินจนกลายเป็น
วิถีชีวิต  อันจะนําไปสู่สังคมที่อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ด้วยเป้าหมายนี้ จึงมีการคํานึงถึงทั้งเนื้อหาเพื่อให้
เกิดการเรียนรู้และเนื้อหาเพื่อให้เกิดการปฏิบัติ ให้ครอบคลุมในเร่ืองของความเข้าใจ สิทธิหน้าที่ เสรีภาพ
และความรับผิดชอบ ในพหุสังคมที่ดํารงอยู่ในสังคมประชาธิปไตยอันจะนําไปสู่พฤติกรรมที่ต้องการให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวเด็กหรือนักเรียนตั้งแต่ชั้นเด็กเล็ก และสั่งสมพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิด
คุณภาพในตัวของผู้เรียน ตามแนวทางประชาธิปไตย ซึ่งมีจุดหมายปลายทาง คือ การเติบโตเป็นพลเมือง
ที่มีความรู้ ทักษะ ทัศนคติในการอยู่ร่วมกันอย่างมีความรับผิดชอบและมีสันตสิุข อันจะนําไปสู่การสร้าง
เสถียรภาพ  ทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองต่อไปในอนาคต 
 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตย คือ การจัดการเพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับ            
การเป็นพลเมืองในอนาคต เพื่อให้สามารถใช้ความคิดและพฤติกรรมที่อยู่ภายใต้ระบอบประชาธิปไตย               
ซึ่งประชาธิปไตยนี้ไม่ใช่สิ่งที่ติดตัวมาตั้งแต่เด็ก ดังที่มีผู้กล่าวไว้ว่า “มนุษย์ไม่มียีนประชาธิปไตย            
ในตัวเอง” จึงจําเป็นต้องสร้างขึ้นในตัวมนุษย์ด้วยการให้การศึกษา การฝึกฝน เรียนรู้ และการกล่อม
เกลาหล่อหลอมทางสังคมอยู่ตลอดทุกที่ ทุกเวลาทั้งในครอบครัว โรงเรียน และชุมชนซึ่งล้วนเป็น
สิ่งแวดล้อมทางสังคมที่โอบล้อมตัวเด็กและเยาวชน โดยเหตุที่ “ประชาธิปไตย” เป็นทั้งอุดมการณ์             
เป็นระบอบการเมือง การปกครอง และเป็นวิถีชีวิต การที่จะให้ได้อยู่กับทั้ง 3 สิ่งที่กล่าวมาแล้วนี้               
จึงจําเป็นที่รัฐควรจะต้องจัดระบบการศึกษาเพื่อให้ผู้ เรียนและพลเมืองได้มีความรู้ ความเข้าใจ                
และความศรัทธาอยู่ในวิถีการดําเนินชีวิต รวมถึงการประกอบกิจการงาน เพื่อสนับสนุนระบอบ
ประชาธิปไตยให้เกิดเสถียรภาพ และสังคมมีความม่ันคง 

ประชาธิปไตย : ความเข้าใจและความหมาย 
 “ประชาธิปไตย” ที่พูดถึงนี้ จึงควรทําความเข้าใจร่วมกันในประเด็นต่างๆ เพื่อเป็นกรอบคิดและ
แนวทางในการสร้างการเรียนรู้และการจัดกิจกรรมท้ังในสถานศึกษา และในชุมชน ดังนี้ คือ 

ความหมายของประชาธิปไตย พอสรุปได้ ดังนี้ 
  เป็นระบอบที่ให้พลเมืองมีอํานาจในการเสนอแนวคิด กําหนด และตัดสินใจในเร่ือง                
ของส่วนรวมหรือกิจสาธารณะ เพราะเชื่อว่าอํานาจอธิปไตยมาจากปวงชน คือ ทุกคนในสังคม                
กิจสาธารณะจึงเป็นเรื่องทางสังคมและการเมืองที่ทุกคนมีส่วนร่วมคิด ร่วมรับผิดชอบ 
  เป็นระบอบท่ีให้เสรีภาพบนพื้นฐานของความรับผิดชอบในการแสดงออก ซึ่งสะท้อน คุณค่าที่
มีต่อส่วนรวม (Freedom based on responsibility) 
  เป็นระบอบที่ให้คนเท่าเทียมกันในการแสดงออกซึ่งความคิดเห็นและการตัดสินใจ เพื่อให้ได้มา
ซึ่งกฎกติการ่วมกัน อันจะนําไปสู่ความชอบธรรมในการปฏิบัติตามกฎกติกาต่างๆ ของกลุ่ม ชุมชนและ
สังคม 
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  เป็นระบอบที่เชื่อในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ที่จะสามารถพัฒนาเพื่อการ
เปลี่ยนแปลง อันจะนําไปสู่สังคมที่มนุษย์พึงอยู่ด้วยกัน ด้วยการเคารพซึ่งกันและกัน ความอดทนอดกล้ัน
ต่อความแตกต่าง  พึงรักในเพื่อนมนุษย์ที่จะอยู่ด้วยกันอย่างพึ่ งพิงอิงกัน  ( Interdependent)                
และแบ่งปันกัน อันเป็นลักษณะสังคมภราดรภาพ   

กรอบแนวคิด :    
 จากความหมายข้างต้น ระบอบประชาธิปไตยจึงมีกรอบแนวคิดในเรื่องหลัก 3 เรื่อง คือ  
 1. อุดมการณ์ที่เน้นในคุณค่าของความเป็นมนุษย์ สิทธิของมนุษย์ และมนุษย์ที่จะพึงอยู่ในสังคม
ด้วยความรัก เอื้ออาทร และแบ่งปันกัน 
 2. ระบอบการเมือง การปกครอง ที่เชื่อว่าอํานาจเป็นของทุกคน คือ สมาชิกของสังคมซ่ึงมี               
การจัดโครงสร้างอํานาจทางการเมืองเพื่อการบริหารจัดการทางสังคมให้อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข       
และสันติ 
 3. การมีวิถีชีวิตที่จะคิด และปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับระบอบประชาธิปไตย โดยมีเป้าหมาย คือ 
สังคมสันติสุข พลเมืองมีคุณภาพ มีสํานึกในการอยู่ร่วมกันด้วยความรับผิดชอบต่อกัน และต่อสังคม  
หลักการ : 
 พึงเข้าใจด้วยว่า ประชาธิปไตยนั้นมีอุดมการณ์ในการให้ความสําคัญกับมนุษย์ คุณค่าและศักดิ์ศรี
ของความเป็นมนุษย์ ดังนั้น กฎหมาย และกติกาทางสังคมที่กําหนดออกมา จึงมีอยู่เพื่อ การปกป้อง
ความเป็นมนุษย์ทั้งสิ้น ด้วยเหตุนี้ หลักการของประชาธิปไตยจึงให้ความสําคัญในเรื่องเสรีภาพ โดยเชื่อว่า
มนุษย์มีคุณค่าและศักดิ์ศรีที่ไม่อาจละเมิดได้ ไม่สามารถทําร้ายกันได้ในทุกกรณี โดยเฉพาะการให้
ความสําคัญในเรื่อง... 
   เสรีภาพในการแสดงออกซ่ึงความคิดเห็นที่มีเหตุผล เป็นการแสดงออกซึ่งสิทธิเบื้องต้น            
ของความเป็นมนุษย์ที่ควรได้รับการเคารพและยอมรับ อันจะนําไปสู่การยอมรับในความคิดเห็นที่
แตกต่างกันซึ่งเป็นคุณค่าของความคิดมนุษย์ที่จะสร้างสรรค์สิ่งดีๆ สู่สังคม ชุมชน ประเทศ และโลก 
  ความเสมอภาค ระบอบประชาธิปไตยเชื่อในเร่ืองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ซึ่งทุกคน                
มีความเสมอภาคกันในความเป็นมนุษย์ ไม่มีใครมีคุณค่าเหนือกว่าใครในฐานะมนุษย์  ในสังคม                 
ไม่ว่าจะยากดี มีจน ต่างเชื้อชาติ ภาษา หรือศาสนาใดก็ตาม ด้วยความเข้าใจเช่นนี้จะนําไปสู่               
การอยู่ร่วมกันในฐานะมนุษย์ที่จะพึงปฏิบัติต่อกันอย่างเสมอภาค และด้วยหลักการนี้ กฎหมายจึงได้รับ                
การพัฒนาไปสู่การให้หลักประกันต่อความเป็นมนุษย์ที่ให้ความเสมอภาคภายใต้กฎหมายเดียวกัน               
รวมไปถึงหลักการในการใช้สิทธิเลือกตั้ง คือ 1 คน ต่อ 1 เสียง อีกด้วย  
  เหตุผล ระบอบประชาธิปไตยใช้หลักการและเหตุผล เนื่องจากมีความเชื่อว่ามนุษย์                
มีความสามารถ ที่จะคิด และแสวงหาเหตุผลที่เหมาะสมในการตัดสินปัญหาและการอยู่ร่วมกัน               
เพื่อประโยชน์แก่ทุกคนทั้งสังคมและมนุษยชาติ กระทั่งสามารถเปลี่ยนแปลงสังคมและโลก โดยมนุษย์ 
จึงพึงแสวงหาเหตุผลที่เหมาะสมในการตัดสินปัญหาและการอยู่ร่วมกัน การเป็นมนุษย์ ในสังคม
ประชาธิปไตยจึงเป็นการฝึกฝนให้เกิดการเรียนรู้ที่จะรู้จักใช้ความเป็นเหตุเป็นผลเพื่อประโยชน์ในการอยู่
ร่วมกันในสังคม ด้วยหลักการนี้ ระบอบประชาธิปไตยจึงสนับสนุนการถกเถียง การคิดวิเคราะห์               
การใช้วิจารณญาณในการเลือก และการตัดสินใจ มากกว่าการใช้การบังคับ ครอบงํา ชี้นํา ซึ่งเป็นวิธีการ
ปิดก้ันคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์  
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วิธีการ :  
 จากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ทั้งในเร่ืองของความหมาย เป้าหมาย และหลักการ การจัด               
การเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมให้เกิดการคิดค้น และพฤติกรรมประชาธิปไตยแก่ผู้เรียน               
พึงสนับสนุนให้ผู้เรียน ได้แสดงออกซึ่งความคิด การกระทํา ด้วยการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ระหว่างผู้เรียน
กับครูผู้สอน และระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียนด้วยกัน โดยยึดหลักสําคัญ ดังนี้ 
  ไม่ครอบงําทางความคิด 
  ไม่ชี้นําทางความคิด 
 ให้อิสระทางความคิดและการใช้เหตุผล 
  ให้เกิดการแสวงหาข้อมูล ความรู้ได้ด้วยตัวเอง 
 ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดความม่ันใจในตนเอง และเชื่อมั่นศรัทธาในแนวทางประชาธิปไตย               
จนพัฒนาทักษะที่สามารถนําไปใช้ในครอบครัวและชุมชนต่อไปได้ สถาบันทางสังคมท่ีเก่ียวข้องกับ               
การสร้างความเป็นประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นในตัวเด็ก เพื่อเติบโตเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งในสังคม
ประชาธิปไตย ประกอบด้วย 
 1. ครอบครัว  
  เป็นสถาบันแรกท่ีจะหล่อหลอมเด็กทั้งก่อนเข้าโรงเรียน และเม่ืออยู่ในโรงเรียนแล้ว               
ซึ่งสถาบันครอบครัวจะเป็นสถาบันสําคัญท่ีสนับสนุนให้เกิดการบ่มเพาะผู้เรียนให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกันกับโรงเรียน 
  2. โรงเรียน/สถาบันการศึกษา 
  เป็นกลไกของรัฐที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และแผนพัฒนาประเทศ ที่ต้องให้                 
การสนับสนุนในการสร้างเยาวชนของชาติให้มีจิตสํานึกของความเป็นเจ้าของประเทศ รับผิดชอบต่อสังคม 
และประเทศของตน โดยอยู่ภายใต้แนวคิด อุดมการณ์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย               
ซึ่งโรงเรียนและสถาบันการศึกษาทั้งหลาย ก็จะต้องทําหน้าที่สร้างเยาวชนของชาติให้เติบโตไปพร้อม             
กับความรู้ ความเข้าใจ และทักษะประชาธิปไตย เพื่อเป็นพลังสําคัญในการพัฒนาและ การเปล่ียนแปลง
ไปในทางที่ก้าวหน้าขึ้น 
 3. สื่อ 
  เป็นห้องเรียนใหญ่ของสังคม ซึ่ งสะท้อนภาพของชุมชน สังคมไทย และสังคมโลก               
ให้เกิดการเรียนรู้และการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้น ดังนั้น สื่อต่างๆ ที่แวดล้อมอยู่ในสังคม จึงพึงพิจารณา   
ในการส่งเสริมการเรียนรู้ให้เกิดพลเมืองตามแนวทางประชาธิปไตยในอีกทางหนึ่งที่สําคัญย่ิงในยุคเทคโนโลยี                 
ข้อมูลข่าวสารที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
     อย่างไรก็ดี สถาบันครอบครัว โรงเรียน และชุมชน เป็นสถาบันที่อยู่ใกล้ตัวเด็กมากที่สุด              
และมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของเด็กมากด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะความเป็นชุมชนที่ เป็นส่วนหนึ่ง                
ของห้องเรียนทางสังคมที่เด็กควรได้มีส่วนรับรู้และเรียนรู้จากชุมชนของตน และความเป็นชุมชนน้ัน                
มีความเป็นมา มีการพัฒนาต่อเนื่องอย่างมีอารยะ คือ มีภูมิศาสตร์ และมีวัฒนธรรม ทั้งภาษา ประเพณี 
และการดํารงชีวิตที่สืบสานกันมาอย่างต่อเนื่อง ชุมชนจึงเป็นส่วนประกอบสําคัญและ เป็นส่วนหนึ่ง               
อันสําคัญต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนในแต่ละพื้นที่ที่มีคนหลากหลายอยู่ทั่วประเทศ 
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มนุษย์กับสังคมประชาธิปไตย 
     ระบอบประชาธิปไตย มิได้เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ ตัวมนุษย์เองก็มิได้มียีนประชาธิปไตย                
มาตั้งแต่เด็ก หากแต่เป็นสิ่งประดิษฐ์คิดค้นขึ้นโดยมนุษย์ให้เป็นระบอบการปกครองท่ีมีพื้นฐาน                
ของคนท่ีรักในความเป็นมนุษย์ด้วยกัน ความเสมอภาคและการแสดงออกซึ่ งการมีส่วนร่วม                
ในการแบ่งปันทุกข์สุข และการแก้ไชปัญหาร่วมกันโดยมีเป้าหมายปลายทางท่ีความสุข สันติ และ                
ความยุติธรรม ดังนั้น การจะสร้างสังคมประชาธิปไตย จึงไม่ใช่เรื่องง่ายดังที่อริสโตเติ้ลได้กล่าวไว้ว่า               
ต้องมีการฝึกคนให้เข้ากับระบอบให้ได้ เพราะโดยธรรมชาติแล้ว คนไม่ชอบระเบียบวินัย ไม่ชอบเสียสละ
ประโยชน์ส่วนตนเพื่อส่วนรวม เพราะประชาธิปไตยนั้นถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง ความเป็นปัจเจก
จึงขึ้นต่อส่วนรวมเป็นสําคัญ โดยถือว่าสังคมดํารงอยู่ได้ด้วยความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันของทุกคน               
ที่มีเป้าหมายที่จะสร้างชีวิตที่ดีงามให้เกิดขึ้นในสังคม จริยธรรมจึงต้องได้รับการฝึกฝน และด้วยเหตุ               
ที่มนุษย์เป็นสัตว์สังคมไม่สามารถท่ีจะอยู่อย่างโดดเดี่ยวตามลําพังได้ มนุษย์จึงต้องการที่จะมีชีวิตอยู่
ร่วมกัน มีความคิด กําหนดกฎกติกา เพื่ออยู่ร่วมกันภายใต้ระบอบการเมืองการปกครองที่ เห็น                
พ้องต้องกัน มนุษย์จึงต้องปรับตัวเองให้อยู่ในระบบของสังคม โดยเฉพาะในระบบประชาธิปไตย ซึ่งไม่ใช่
เร่ืองระบอบของธรรมชาติ จึงต้องเลิกเห็นแก่ตัว รู้จักแบ่งปัน ต้องพูดให้รู้เร่ือง มีความคิดที่มีเหตุผล               
มีวินัยในตนเอง มีความอดทน อดกลั้นต่อความแตกต่าง และเคารพสิทธิของผู้อื่น เป็นต้น อีกทั้งระบอบ
ประชาธิปไตยก็ไม่ใช่เคร่ืองจักรที่จะเดินเครื่องไปได้เองโดยอัตโนมัติ การศึกษาที่จัดแนวทางที่ถูกต้องและ
อย่างต่อเนื่องตั้งแต่เด็กไปจนถึงผู้ใหญ่ จึงจําเป็นที่รัฐจะต้องให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ 
     การศึกษาภายใต้ระบอบประชาธิปไตย จึงควรเป็นการศึกษาที่จะต้องนําสังคมในเรื่อง                
การสร้างคุณค่า ที่เหมาะสม และสอดคล้องกับหลักการสําคัญของประชาธิปไตย คือ เสรีภาพ เสมอภาค 
และการมีเหตุผล ซึ่งหลักการนี้เกิดจากความเชื่อว่า โดยธรรมชาติมนุษย์ทุกคนเกิดมาเสรีเหมือนกัน                
ทุกคน จึงมีศักดิ์ศรีเท่ากัน มนุษย์จึงเกิดมาเท่าเทียมกัน อีกทั้งมนุษย์เป็นสัตว์โลกที่รู้จักคิด รู้จักใช้เหตุผล 
คุณสมบัตินี้จึงแสดงออกถึง ความเป็นเสรีของมนุษย์แต่ละคนในการคิดเห็น ซึ่งเป็นสิ่งมีค่าเท่าเทียมกัน 
และนําไปสู่การได้รับผลประโยชน์ร่วมกันหรือประโยชน์ส่วนรวม 
  ระบบการศึกษาจึงควรออกแบบให้สามารถที่จะพัฒนาสมาชิกของสังคมให้เป็นคนที่มีอิสรภาพ             
ในการคิด และมีความรับผิดชอบ เคารพในคุณค่าของความเป็นมนุษย์ซึ่งกันและกัน เห็นกับประโยชน์
ส่วนรวม ประโยชน์ของปัจเจกชนขึ้น กับประโยชน์ของสังคมส่วนรวม ไม่ใช่เอาประโยชน์ของส่วนรวม
ส่วนใหญ่มาเป็นประโยชน์ส่วนตน นี่คือจิตสํานึกสาธารณะ เป็นสํานึกร่วมของมนุษย์ในการผดุงคุณค่า
ของสังคมพหุนิยมในสังคมประชาธิปไตย  

พหุนิยมในสังคมประชาธิปไตย 
     โลกของศตวรรษที่ 21 มีสภาวะประสานกลมกลืนในความแตกตา่งหลากหลายของมนุษยชาติ 
อันเป็นองค์รวมของความแตกต่าง (Unity in Diversity) ที่เป็นอยู่ของธรรมชาติ ทั้งเชื้อชาติ ภาษา 
ประเพณี และวัฒนธรรม ความคิด ความเชื่อ ศาสนา การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ดังจะเห็นได้ชัดมากข้ึน
จากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ และอินเตอร์เน็ต เปิดเผยให้เห็นโลกในมิติที่แตกต่าง
หลากหลาย ทั้งในระดับโลก ที่เป็นที่รวมอยู่ของประเทศ หรือรัฐต่างๆ จึงเปรียบเสมือนหมู่บ้านโลก และ
ชาติระดับภูมิภาค และระดับชุมชนย่อยของประเทศต่างๆ ล้วนสะท้อนลักษณะความเป็นพหุ                
ของสังคมที่ต้องการความเข้าใจ การเรียนรู้ที่จะยอมรับและให้การ นับถือในอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่    
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แต่ละชุมชน แต่ละรัฐ และประชาคม เช่น ASEAN และ EU ทั้งนี้ หมายถึง ความแตกต่างในการ                
เป็นปัจเจกบุคคลด้วย เพื่อให้ความแตกต่างหลากหลายน้ี ได้ดํารงคงอยู่คู่กับการพัฒนาและ                
การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกต่อไป 
 ลักษณะของสังคมโลกดังกล่าวข้างต้น สอดคล้องกับแนวคิดพหุนิยม (Pluralism) ซ่ึงเชื่อว่า
ธรรมดาของธรรมชาติคือความไม่เหมือนกัน ตรงที่ มีความซับซ้อน มีความแตกต่างหลากหลาย               
ซึ่งสามารถดํารงคงอยู่ร่วมกันได้อย่างผสมกลมกลืน เชื่อมประโยชน์ต่อกัน แม้จะมีความตึงเครียดหรือ
ขัดแย้งกัน แต่ก็จะสามารถปรับตัวเข้าหากันได้โดยสภาวะสมดุลย์ ที่มีพลวัตอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสาย             
ทั้งในระดับปัจเจก กลุ่มชน และชุมชน ความแตกต่างจึงเป็นเร่ืองปกติซึ่งไม่จําเป็นต้องนําไปสู่                 
ความแตกแยกหรือการทําลายล้างซึ่งกันและกัน เนื่องด้วยความซับซ้อนที่หลากหลาย สามารถนํามา              
เพิ่มพลังให้เกิดผลรวมที่มีคุณค่าต่อมวลมนุษย์ได้ ซึ่งเป็นทั้งค่านิยมและคุณลักษณะที่จําเป็นของคนในสังคม
ประชาธิปไตยดังที่พูดกันว่า คนตกลงร่วมกันได้ในความคิดเห็นที่แตกต่าง (Agree to disagree)  
 สังคมพหุนิยม จึงมีความสอดคล้องกับหลักการประชาธิปไตย ที่ให้ความสําคัญกับการอยู่ร่วมกัน
ของมนุษย์อย่างสันติ ในความแตกต่างหลากหลายของปัจเจกชน ที่ มีความรักในเพื่อนมนุษย์                
ความอดทน อดกลั้น ต่อความแตกต่างซึ่งกันและกัน การเห็นคุณค่าซึ่งกันและกัน โดยไม่ล่วงละเมิด                
ทําร้ายกัน อันเป็นวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยในทุกหมู่เหล่า ซึ่งความแตกต่างหลากหลายเช่นนี้               
ยังสามารถผนึกพลังด้วยการรวมตัวกันเพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมสาธารณะ อันเป็นจิตสํานึกที่นําไปสู่                
การสร้างการมีส่วนร่วมทางสังคม และการเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่สะท้อนผ่านการมี              
พรรคการเมืองหลายพรรค ดังนั ้น สังคมพหุนิยมจึงยินยอมให้มีพรรคการเมืองที่มีหลากหลาย                
ทางความเชื่อหรืออุดมการณ์ทางการเมืองที่แตกต่างกัน  
 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตยทั้ง 4 ช่วงชั้น จึงเป็นการสนับสนุนในอีกทางหนึ่ง               
ในการจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ให้เกิดบุคลิกและลักษณะของเยาวชนให้สอดคล้องกับระบอบ
ประชาธิปไตย ซึ่งเป็นระบอบการเมืองการปกครองของประเทศที่สมาชิกของสังคมทุกคนต้ังแต่เด็กเล็ก 
เยาวชน ไปจนถึงผู้ใหญ่ทั้งหลาย ที่จะมีความสามารถ และศักยภาพท่ีเพียงพอต่อการสนับสนุน               
และพัฒนาประชาธิปไตยของสังคมไทยต่อไป และเพื่อให้เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกันของครู 
อาจารย์ ที่จะเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) ในตัวผู้เรียนเป็นสําคัญ 
 

----------------------------------------------------- 
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ตัวอย่าง 
 

กิจกรรมการเรียนรู้ตามจุดเน้นที่ 3 
ความเป็นพลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 
 ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1   เร่ือง ปฏิบัติตามข้อตกลง กติกา และหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในห้องเรียน 
 ช้ันประถมศึกษาปีที่ 2   เร่ือง การแต่งกาย 
 ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4   เร่ือง เสียงข้างมากยอมรับเสียงข้างน้อย 
      เร่ือง การมีส่วนร่วมสร้างข้อตกลงเพ่ือดํารงประชาธิปไตย 
 ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5   เร่ือง  การเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
 ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6   เร่ือง การเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2   เร่ือง รู้ทันข้อมูลข่าวสารทางสังคมออนไลน ์
 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 -6   เร่ือง วาทกรรมที่สร้างความเกลียดชัง (hate speech) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างกิจกรรมการเรียนรู้ตามจุดเน้น 3.1 ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 

ชื่อกิจกรรม ปฏบิัตติามขอ้ตกลง กติกา และหน้าทีท่ี่ต้องปฏิบตัใินห้องเรียน 

จุดประสงค์   เพื่อให้ผู้เรียน 
 1. เข้าใจปัญหาของการอยู่ร่วมกันในห้องเรียน 
 2. เห็นความสําคัญของการมีส่วนร่วมสร้างข้อตกลง และกติกาในห้องเรียน 
 3. เห็นความสําคัญของการปฏิบัติตามข้อตกลง และกติกาในห้องเรียน 

ขั้นตอนการดําเนินกิจกรรม 
 1. ครูกล่าวเชิญชวนนักเรียนให้ร่วมทํากิจกรรมเล่านิทานกับครู  
 2. ครูแจกแผ่นภาพ “ลูกหนู” ให้นักเรียนทุกคน คนละ 1 ใบ แล้วสนทนากับนักเรียน
เรื่องเก่ียวกับหนู 
 3. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม โดยให้นักเรียนดูภาพหนูที่เหมือนกัน เข้ากลุ่มเดียวกัน             
และตั้งชื่อกลุ่มว่า กลุ่มที่ 1, กลุ่มที่ 2, กลุ่มที่ 3, กลุ่มที่ 4…. 
 4. ครูเริ่มเล่านิทาน เรื่อง ลูกหนูจอมซน โดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมกับนิทานนั้น             
ด้วยการส่งเสียงแทนลูกหนู และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 
 5. ครูใช้คําถามเชื่อมโยงความคิดนักเรียนเกี่ยวกับปัญหาห้องเรียนของครูปิ๋วว่า             
มาจากสาเหตุใด และควรจะแก้ไขอย่างไร 
 6. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มระดมความคิด เพื่อตอบคําถามว่า 
   ห้องเรียนครูปิ๋ว มีปัญหาเร่ือง (ลูกหนูไม่มีวินัย / ไม่มีความรับผิดชอบ) 
   การแก้ไขปัญหา (ควรร่วมกันสร้างข้อตกลง และกติกาในห้องเรียน) 
 7. ครูสมมติให้นักเรียนเป็นกลุ่มลูกหนู แล้วช่วยกันเสนอข้อตกลง กติกา และหน้าที่ที่
ต้องปฏิบัติในห้องเรียน เพื่อแก้ปัญหาความไม่มีวินัย และนักเรียนขาดความรับผิดชอบ 
 8. ครูนําแนวคิดของนักเรียนแต่ละกลุ่มมาสรุปเป็นผังความคิดบนกระดานดําแล้วใช้
คําถามนําความคิดนักเรียน เพื่อให้แสดงเหตุผลประกอบ เช่น 
   ไม่วิ่งเล่นในห้องเรียน (ทําไม เพราะ.........) 
   ไม่ทําลายสิ่งของ เคร่ืองใช้ในห้องเรียน (ทําไม เพราะ.........) 
   ส่งการบ้านตรงตามเวลาท่ีกําหนด (ทําไม เพราะ.........) 
    ไม่รับประทานอาหารในเวลาเรียน (ทําไม เพราะ.........) 
 9. ครูสรุปว่า การอยู่ร่วมกันในห้องเรียนก็จําเป็นตอ้งมีข้อตกลง และกติกาในห้องเรียน 
เพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข และเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
 1. บัตรภาพ เป็นรูปหนู จํานวน 3 ตัว (บัตรภาพเท่ากับนักเรียนในห้อง) 
 2. นิทาน เรื่อง ลูกหนูจอมซน 
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ตัวอย่างกิจกรรมการเรียนรู้ตามจุดเน้น 3.1 ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 

ชื่อกิจกรรม ปฏบิัตติามขอ้ตกลง กติกา และหน้าทีท่ี่ต้องปฏิบตัใินห้องเรียน 

จุดประสงค์   เพื่อให้ผู้เรียน 
 1. เข้าใจปัญหาของการอยู่ร่วมกันในห้องเรียน 
 2. เห็นความสําคัญของการมีส่วนร่วมสร้างข้อตกลง และกติกาในห้องเรียน 
 3. เห็นความสําคัญของการปฏิบัติตามข้อตกลง และกติกาในห้องเรียน 

ขั้นตอนการดําเนินกิจกรรม 
 1. ครูกล่าวเชิญชวนนักเรียนให้ร่วมทํากิจกรรมเล่านิทานกับครู  
 2. ครูแจกแผ่นภาพ “ลูกหนู” ให้นักเรียนทุกคน คนละ 1 ใบ แล้วสนทนากับนักเรียน
เรื่องเก่ียวกับหนู 
 3. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม โดยให้นักเรียนดูภาพหนูที่เหมือนกัน เข้ากลุ่มเดียวกัน             
และตั้งชื่อกลุ่มว่า กลุ่มที่ 1, กลุ่มที่ 2, กลุ่มที่ 3, กลุ่มที่ 4…. 
 4. ครูเริ่มเล่านิทาน เรื่อง ลูกหนูจอมซน โดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมกับนิทานนั้น             
ด้วยการส่งเสียงแทนลูกหนู และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 
 5. ครูใช้คําถามเชื่อมโยงความคิดนักเรียนเกี่ยวกับปัญหาห้องเรียนของครูปิ๋วว่า             
มาจากสาเหตุใด และควรจะแก้ไขอย่างไร 
 6. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มระดมความคิด เพื่อตอบคําถามว่า 
   ห้องเรียนครูปิ๋ว มีปัญหาเร่ือง (ลูกหนูไม่มีวินัย / ไม่มีความรับผิดชอบ) 
   การแก้ไขปัญหา (ควรร่วมกันสร้างข้อตกลง และกติกาในห้องเรียน) 
 7. ครูสมมติให้นักเรียนเป็นกลุ่มลูกหนู แล้วช่วยกันเสนอข้อตกลง กติกา และหน้าที่ที่
ต้องปฏิบัติในห้องเรียน เพื่อแก้ปัญหาความไม่มีวินัย และนักเรียนขาดความรับผิดชอบ 
 8. ครูนําแนวคิดของนักเรียนแต่ละกลุ่มมาสรุปเป็นผังความคิดบนกระดานดําแล้วใช้
คําถามนําความคิดนักเรียน เพื่อให้แสดงเหตุผลประกอบ เช่น 
   ไม่วิ่งเล่นในห้องเรียน (ทําไม เพราะ.........) 
   ไม่ทําลายสิ่งของ เคร่ืองใช้ในห้องเรียน (ทําไม เพราะ.........) 
   ส่งการบ้านตรงตามเวลาท่ีกําหนด (ทําไม เพราะ.........) 
    ไม่รับประทานอาหารในเวลาเรียน (ทําไม เพราะ.........) 
 9. ครูสรุปว่า การอยู่ร่วมกันในห้องเรียนก็จําเป็นต้องมีข้อตกลง และกติกาในห้องเรียน 
เพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข และเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
 1. บัตรภาพ เป็นรูปหนู จํานวน 3 ตัว (บัตรภาพเท่ากับนักเรียนในห้อง) 
 2. นิทาน เรื่อง ลูกหนูจอมซน 
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การวัดและประเมินผล 
 การสังเกต 
 - สังเกตพฤติกรรมในการมีส่วนร่วมเล่านิทาน และวิเคราะห์สาเหตุปัญหา รวมทั้งแนวทางแก้ไข 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ครูสามารถเชื่อมโยงกิจกรรมนี้กับปัญหาการอยู่ร่วมกันในครอบครัว หรือในโรงเรียน เช่น             
ให้นักเรียนรวบรวมปัญหาของการอยู่ร่วมกันในโรงเรียน แล้วทําแผนผังความคิด แล้วหาทางแก้ไขปัญหาด้วย
การสร้างกฎกติกาของโรงเรียน 
 2. การให้นักเรียนกล่าวคําค่ันจังหวะการเล่าเรื่อง มีเป้าหมายให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรม 
และต้ังใจฟัง แต่ถ้านักเรียนสนุกสนานคึกคักเกินไป อาจทําให้นักเรียนไม่สนใจปัญหาของห้องเรียนลูกหนู ครู
ควรปรับบรรยากาศในการเล่าเรื่องให้เหมาะสม  
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เอกสารสําหรับคร ู
บัตรภาพจํานวน 3 บตัร 

 
                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับหนู 

 หนูเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม มีฟันแหลมคม 2 คู่ และชอบใช้ฟันกัดแทะอยู่ตลอดเวลาหนูเป็นสัตว์   
ที่แพร่พันธุ์ได้รวดเร็ว ออกลูกได้ปีละ 10 – 12 ครอก แต่ละครอกจะมีถึง 7 – 8 ตัว เม่ือแรกเกิดหนู              
ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ จําเป็นต้องให้แม่เป็นผู้ช่วยเล้ียงดูจนถึงประมาณ 3 สัปดาห์  จึงสามารถ              
ลืมตาได้ และเริ่มเรียนรู้ที่จะดําเนินชีวิตต่อไป ส่วนใหญ่หนูมักอาศัยอยู่ตามรูที่ขุดไว้ในดิน หรือช่องว่าง
ระหว่างฝาผนังกับพื้นโดยใช้ก่ิงไม้ มูลฝอย เศษหญ้า หรือกระดาษ มาทําเป็นรังสําหรับอาศัย หนูเป็นสัตว์ที่กิน
อาหารได้ทุกชนิด รวมทั้งอาหารประเภทถ่ัวต่างๆ ข้าวเจ้า ข้าวโพด ข้าวสาลี  
 หนูเป็นสัตว์เลี้ยงน่าเอ็นดูสําหรับคนบางคน แต่หนูที่มาอาศัยบ้านเราโดยไม่ได้เลี้ยงนั้น นอกจาก
จะใช้ฟันแทะสร้างความเสียหายต่อสิ่งของ เครื่องใช้ และบ้านเรือนแล้ว ยังเป็นพาหะนําโรคหลายโรค เช่น 
กาฬโรค (ถูกหมัดหนูกัด) โรคฉี่หนู ซึ่งโรคเหล่านี้ทําอันตรายคนถึงแก่ชีวิตได้ 

 นิทาน เรื่อง ลูกหนูจอมซน 
 ณ บริเวณชายป่าแห่งหนึ่ง มีประชากรหนูหลายครอบครัวกระจายอาศัยอยู่ตามโพรงต้นไม้บ้าง 
ตามเนินหินบ้าง แต่ละครอบครัวต่างมีปัญหาเหมือนกัน คือ ต้องใช้เวลาส่วนใหญ่หาอาหาร เพื่อจะได้เลี้ยงดู
ลูกๆ ให้เติบใหญ่ได้ พ่อกับแม่ของลูกหนูจึงไม่มีเวลาที่จะอยู่เลี้ยงดูหรืออบรมสั่งสอนลูกๆ ได้ด้วยตนเอง             
ทุกครอบครัวเลยต้องพาลูกๆ มาฝากให้ครูปิ๋วช่วยเลี้ยงดูแทน 

 ครูปิ๋ว เป็นหนูใจดี แต่ทุกคร้ังที่รับลูกหนูกลุ่มใหม่เข้ามาก็มักหงุดหงิดรําคาญใจ เพราะลูกหนูแต่ละ
ตัวซุกซนเหลือเกิน ครูปิ๋วต้องเคาะโต๊ะพร้อมส่งเสียงเตือนเป็นระยะๆ ลูกหนูก็มักส่งเสียงล้อเลียนครูปิ๋วไปด้วย 
พอครูปิ๋วบอกว่า “นั่งที่” ลูกหนูก็พากันร้องตามว่า “นั่งที่ นั่งที่ นั่งที่” พอครูปิ๋วบอกว่า   “เงียบๆ” ลูกหนูก็
พากันร้องตามว่า “เงียบๆ เงียบๆ เงียบๆ” 
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 (ครูหันไปสนทนากับเด็กในชั้นเรียนว่า ห้องของเราเป็นอย่างนี้หรือเปล่า ไหนลองเป็นหนูกันบ้างซิ 
แล้วครูจะเป็นครูปิ๋วนะ พอครูปิ๋วพูดอะไรก็พูดตามกันนะ แล้วครูก็เคาะโต๊ะ แล้วพูดว่า “นั่งที่” เด็กๆ ก็พูด
ตามว่า “นั่งที่ นั่งที่ นั่งที่” ตามด้วยคําว่า “เงียบๆ” หรือคําอื่นๆ เช่น “ฟังครู” เพื่อให้เด็กมีส่วนร่วมกับการ
เล่านิทาน)  
 (จากนั้นให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นว่า ถ้าห้องเรียนของเราเป็นแบบห้องเรียนของลูกหนู จะเป็น
อย่างไร เด็กอาจตอบว่า สนุกดี หรือหนวกหู หรือวุ่นวายก็ได้ จากนั้นครูจึงเล่านิทานต่อ) 
 เช้าวันหน่ึง ครูปิ๋วเข้าห้องเรียนช้ากว่าทุกวัน ก็พบว่าลูกหนูกลุ่มหนึ่งกําลังเอาไม้แหลมคม มาขีด
เขียนบนโต๊ะหนังสือ ลูกหนูอีกกลุ่มหนึ่งกําลังแทะชั้นหนังสือ กล่องดินสอ ลูกหนูอีกกลุ่มหนึ่งกําลังวิ่งเล่นไล่จับ
กันในห้องเรียน ครูป๋ิวเคาะโต๊ะแล้วร้องขึ้นว่า “หยุดนะ” ลูกหนูทุกตัวพากันส่งเสียงว่า “หยุดนะ หยุดนะ 
หยุดนะ”  
 (ครูหันไปบอกเด็กๆ ในชั้นเรียนว่า แต่ละกลุ่มลองสมมติกันเองเป็นกลุ่มลูกหนูซิว่า ถ้าครูเข้า
ห้องเรียนช้า กลุ่มลูกหนูจะทําอะไรป่วนห้องเรียนได้บ้าง เด็กนักเรียนบางคนอาจจะใช้วิธีตอบ บางคนอาจจะ
แสดงท่าทางเช่น วิ่งไล่จับกันในห้องเรียน ครูบอกว่า เอาละป่วนกันพอแล้ว ให้มาฟังนิทานต่อ) 
 ครูปิ๋วเศร้าใจมาก ถึงกับถอนใจเสียงดัง “เฮ้อ” ลูกหนูก็พากันส่งเสียงว่า “เฮ้อ เฮ้อ เฮ้อ” ตามครู
ปิ๋วอีก ครูปิ๋วให้ลูกหนูทุกตัวมาเข้าแถวหน้าชั้นเรียน แล้วให้ลูกหนูแต่ละตัวอธิบายสภาพของ  ชั้นเรียนว่าเป็น
อย่างไร 
 ลูกหนูกลุ่มที่ 1 ตอบพร้อมๆ กันว่า โต๊ะเรียนมีรอยขูดขีดครับ/ค่ะ 
 ลูกหนูกลุ่มที่ 2 ตอบพร้อมๆ กันว่า เก้าอี้นั่งพังไปหลายตัวครับ/ค่ะ 
 ลูกหนูกลุ่มที่ 3 ตอบพรอ้มๆ กันว่า ดินสอถูกแทะด้วยครับ/ค่ะ 
 ลูกหนูกลุ่มที่ 4 ตอบพร้อมๆ กันว่า  ชั้นหนังสือจะล้มแล้วครับ/ค่ะ 
 ครูปิ๋วถามลูกหนูว่า แล้วเราจะเรียนกันได้อย่างไร 
 หนูแดงตอบว่า เราต้องซ่อมโต๊ะกับเก้าอี้ก่อนค่ะ 
 หนูขาวตอบว่า เราจะหาดินสอมาให้ครูใหม่ค่ะ 
 หนูน้ําตาลตอบว่า หนูจะให้พ่อหนูทําชั้นหนังสือให้ครูใหม่ค่ะ 
 ครูปิ๋วบอกลูกหนูว่า “ง้ัน วันนี้เราไม่ต้องเรียนกัน มาช่วยกันซ่อมแซมและจัดห้องเรียนใหม่ก่อน 
แล้วถ้าวันพรุ่งนี้ลูกหนูซุกซนทั้งหลายทําลายข้าวของเสียหายอีก เราก็ไม่ต้องเรียนอีก” 
 ก่อนจะกลับบ้าน ครูปิ๋วบอกลูกหนูทุกตัวว่า พรุ่งนี้ต้องทําตัวให้สะอาดและมาแต่เช้า เพราะครูจะ
พาไปเรียนวิธีหาเห็ดที่มีกลิ่นหอมน่ากินมาก 
 ตอนเช้าลูกหนูทุกตัวตื่นเต้นมาแต่เช้าตรู่ แต่มีลูกหนูกลุ่มหนึ่งสกปรกมอมแมม ครูปิ๋วบอกว่า 
“วันนี้เราไปหาเห็ดที่ป่าไม่ได้แล้ว” หนูทุกตัวร้องพร้อมกันว่า “อ้าว” ครูปิ๋วอธิบายว่า “เพราะการหาเห็ดชนิด
นี้เราต้องใช้การดมกลิ่น ถ้าเราตัวสกปรก เราจะดมหากลิ่นเห็ดไม่ได้” คราวนี้ลูกหนูทุกตัวพากันถอนใจ             
แล้วร้องพร้อมกันว่า “เฮ้อ” คราวนี้ครูปิ๋วกลับส่งเสียงล้อเลียนลูกหนูว่า “เฮ้อ เฮ้อ เฮ้อ” 
 
 

----------------------- 
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ตัวอย่างกิจกรรมการเรียนรู้ตามจดุเน้น 3.1 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 

ชื่อกิจกรรม  การแต่งกาย 

จุดประสงค์  เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักถึงความสําคญัของการแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบ                
                  ของโรงเรยีน 

ขั้นตอนการดําเนินกิจกรรม 
 1. นักเรียนสนทนาเก่ียวกับเคร่ืองแบบที่นักเรียนรู้จักและเคยพบเห็นคนในสังคมแต่งเคร่ืองแบบ
ใดบ้าง นักเรียนรู้สึกอย่างไรเก่ียวกับคนในสังคมที่แต่งเคร่ืองแบบและการแต่งเคร่ืองแบบมีประโยชน์
อย่างไร ครูและนักเรียนสรุปถึงความสําคัญและประโยชน์ตามประสบการณ์เดิมของนักเรียน 
 2. นักเรียนอภิปรายในประเด็นต่อไปนี้ 
  2.1 เพราะอะไรเราจึงต้องมีเคร่ืองแบบของแต่ละสถาบัน 
  2.2 เคร่ืองแบบของนักเรียนแต่ละสถาบันมีประวัติความเป็นมาหรือไม่อย่างไร 
  2.3 เราไม่จําเป็นต้องมีเคร่ืองแบบนักเรียนได้หรือไม่  ให้เหตุผลประกอบ 
  2.4 เคร่ืองแบบนักเรียนส่งผลต่อความเป็นสถาบันของเราอย่างไรและนักเรียนรู้สึก
อย่างไร เมื่อต้องใส่เคร่ืองแบบนักเรียน 
 3. ครูเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจถึงความจําเป็นที่ต้องใส่เคร่ืองแบบเชื่อมโยงให้เห็นว่าเคร่ืองแบบ 
ต่าง ๆ ช่วยให้เกิดความเป็นระเบียบสวยงาม และไม่เกิดความแตกต่างของเพื่อนในห้อง แม้ว่านักเรียน
จะมีฐานะอย่างไร ผู้ปกครองมีอาชีพอะไร เราก็มีความเสมอภาคเท่ากันหมด เม่ือสวมใส่เครื่องแบบ
เดียวกันนั้นหมายถึงเราเป็นเพื่อนสถาบันเดียวกัน 
 4. แบ่งกลุ่มนักเรียนสืบค้นเก่ียวกับการใส่เคร่ืองแบบของคนในสังคม กลุ่มละ 1 แบบ                   
แล้วร่วมกันกันระดมความคิดในประเด็นต่อไปนี้ 
  4.1  เคร่ืองแบบสามารถบอกหน้าที่ และความรับผิดชอบของคนได้หรือไม่ 
  4.2  คนในเครื่องแบบต้องมีหน้าที่ เหมือนกับประชาชนคนอื่น ๆ หรือไม่ 
  5. ครูอธิบายสรุปให้เห็นว่า เครื่องแบบของคนในสังคมเป็นสิ่งที่บอกฐานะและความรับผิดชอบ
มากกว่าประชานชนทั่วไป แต่สิ่งที่เหมือนกันคือ ความรับผิดชอบพื้นฐาน ต่อสังคมและประเทศ 
ซึ่งประชาชนคนไทย เท่าเทียมกันไม่ว่าจะอยู่ในเคร่ืองแบบหรือไม่  
 6.  แบ่งกลุ่มนักเรียนสมมุติว่าตนเองเป็นเจ้าของกิจการ กลุ่มละ 1 กิจการแล้วออกแบบ
เคร่ืองแบบของพนักงานระบายสีให้สวยงาม นําเสนอที่ป้ายนิเทศ แล้วให้เพื่อน ๆ ร่วมกันประเมินเพื่อรับ
รางวัลครู เช่น รางวัลชนะเลิศ รองชนะเลศ รางวัลการมีส่วนร่วม รางวัลทีมดีเด่น 
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 7. ครูเชื่อมโยงสู่ชีวิตของนักเรียนว่าเราเป็นนักเรียนแต่งเคร่ืองแบบนักเรียนซ่ึงแสดงถึงการมี
อภิสิทธิ์ที่สังคมสร้างโอกาสให้เยาวชนไทยได้มีความรู้ได้รับการศึกษาที่มาจากภาษีอากรของคนไทยทั้ง
ประเทศ และใช้เงินจากหยาดเหง่ือแรงงานของผู้ปกครองของนักเรียนทุกคน 
 เม่ือนักเรียนจบการศึกษาแล้ว นักเรียนบางคนอาจจะต้องเปลี่ยนไปใช้เคร่ืองแบบในอาชีพตน 
เราควรนึกเสมอว่าเคร่ืองแบบนั้น ๆ เป็นสิ่งที่เตือนว่าเราต้องรับผิดชอบมากกว่าประชาชนคนอื่น ๆ แต่ที่
สําคัญทุกคนมีหน้าที่ช่วยกันทําให้ประเทศเราเจริญขึ้น 

สื่อการเรียนรู้ 
 1. เคร่ืองแบบนักเรียน 
 2. เคร่ืองแบบในอาชีพต่าง ๆ  

การวัดและประเมินผล 
 1. การสังเกต 
  - สังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่มและระดมความคิดเห็น 
  - สังเกตการอภิปราย 
 2. การประเมินผลงาน 
  - ภาพเครื่องแบบที่นักเรียนได้ออกแบบ 

ข้อเสนอแนะ 
 ครูสามารถปรับกิจกรรมการออกแบบเครื่องแบบพนักงานให้บูรณาการแนวคิดกับวัสดุและ
วัฒนธรรมของแต่ละภาคในประเทศไทย 
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ตัวอย่างกิจกรรมการเรียนตามจุดเนน้ 3.2  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

ช่ือกิจกรรม เสียงข้างมากยอมรับเสียงข้างน้อย 

จุดประสงค์  เพื่อให้นักเรียน 
 1. เข้าใจหลักการเสียงข้างมากแต่ไม่ละเลยเสียงข้างน้อย 
 2. เห็นความสําคัญของการยอมรับฟังเสียงข้างน้อย 
 3. สามารถแสดงออกถึงการรับฟังเสียงข้างน้อย 

ข้ันตอนการดาํเนินกิจกรรม 
 1. ครูเตรียมแบ่งกลุ่มนักเรียนด้วยวิธีการจับสลาก  กลุ่มละ 4 - 6 คน 
 2. ให้กลุ่มเลือกประธาน  รองประธาน  และเลขานุการกลุ่ม 
 3. ให้ประธานกลุ่มมารับใบความรู้เพิ่มเติมเก่ียวกับบทบาทหน้าที่ของผู้นํากลุ่มและสมาชิกกลุ่ม 
พร้อมกับรับกระดาษชาร์ตและปากกาเมจิก เพื่อบันทึกความคิดเห็น 
 4. ครูกําหนดกติกาในการปฏิบัติงานกลุ่มว่า สมาชิกกลุ่มทุกคนต้องเสนอความคิดเห็นอย่างน้อย 
1 ความคิดเห็น แล้วบันทึกในกระดาษชาร์ต  กําหนดเวลาในการปฏิบัติงานกลุ่ม 30 นาที และเวลา
นําเสนอผลงานกลุ่มๆ ละ 5 นาที 
 5. ให้กลุ่มดําเนินการอภิปรายกลุ่มในหัวข้อที่กลุ่มเลือก  โดยครูกําหนดหัวข้อมาหลากหลาย  
เช่น 
  - เด็กไทยทําไมไม่เก่งภาษา - คุณพ่อในฝัน  - ผู้อํานวยการในฝัน 
  - อนาคตเด็กไทยในอาเซียน - คุณแม่ในฝัน  - เพื่อนที่ฉันต้องการ 
  - เด็กไทยในฝัน   - ครอบครัวในฝนั - ครูในฝัน   
หรือนักเรียนคิดหัวข้ออภิปรายได้เองตามข้อตกลงของกลุ่ม 
 6. นักเรียนแต่ละกลุ่มนําเสนอผลงาน 
 7. จากนั้นให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนําผลงานกลับไปประชุมกลุ่มอีกครั้งเพื่อสรุปความคิดเห็น                
ให้เหลือเพียง 1 ข้อ  และนํามาเสนอรอบสุดท้าย 

8. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายถึงกระบวนการในการตัดสินใจ เพื่อสรุปความคิดเห็น                
ให้เหลือเพียง 1 ข้อ  ที่กลุ่มคิดว่าดีที่สุด  ซึ่งในความเป็นจริงมีทั้งคนท่ีเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับการ
ตัดสินใจเลือกความคิดเห็น 1 ข้อนั้น  โดยแบ่งเป็นกลุ่มเสียงข้างมากและเสียงข้างน้อย  ซึ่งทุกเสียงต่างมี
ความคิดเห็นที่มีเหตุผลด้วยกันทั้งสิ้น  ดังนั้น หลักเสียงข้างมาก แต่ไม่ละเลยเสียงข้างน้อย ในระบอบ
ประชาธิปไตยจึงเป็นสิ่งสําคัญ  โดยเฉพาะการตัดสินใจนโยบายที่สําคัญ จะยึดถือเสียงข้างมากของ             
ส่วนใหญ่เป็นหลัก แต่ทั้งนี้ต้องไม่ละเลยเสียงข้างน้อยด้วย หมายความว่า ในกรณีที่จะต้องตัดสินเลือก
ความคิดเห็นใดๆ เนื่องจากไม่สามารถลงความคิดเห็นที่เห็นพ้องต้องกันได้ หรือเป็นความคิดเห็นที่              
ทุกฝ่ายพอใจได้ จึงต้องมีการลงคะแนนเสียงการตัดสินใจเลือก ก็จะเลือกความเห็นที่ได้รับคะแนนเสียง
ส่วนใหญ่ และพร้อมที่จะเปล่ียนแปลงเมื่อเสียงส่วนน้อยมีเหตุผลมากขึ้นในภายหลัง  
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สื่อการเรียนรู้ 
 1. ใบความรู้เพิ่มเติมสําหรับครูเรื่อง หลักเสียงข้างมาก แต่ไม่ละเลยเสียงข้างน้อย 
 2. ใบความรู้เพิ่มเติมสําหรับนักเรียนเรื่อง บทบาทหน้าที่ของผู้นํากลุ่มและสมาชิกกลุ่ม 
 3. กระดาษชาร์ต 
 4. ปากกาเมจิก 
 5. แบบประเมินเจตคติ 

การวัดและประเมินผล 
 1. สังเกตการปฏิบัติงานกลุ่ม 
     1.1 การแสดงบทบาทผู้นํากลุ่มและสมาชิกกลุ่ม 
     1.2 การยอมรับเสียงข้างน้อย 
     1.3 การปฏิบัติตามกติกาที่กําหนด 
 2. แบบประเมินตนเองด้านเจตคติเกี่ยวกับ การรับฟังเสียงข้างน้อย 
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ความรู้เพิ่มเติมสําหรับครู 

เรื่อง หลักเสียงข้างมาก แต่ไม่ละเลยเสียงข้างน้อย 
  หลักเสียงข้างมาก แต่ไม่ละเลยเสียงข้างน้อย ในระบอบประชาธิปไตยนั้น การตัดสินใจ
นโยบายที่สําคัญ และการดําเนินการใดๆ จะยึดถือเสียงข้างมากของคนส่วนใหญ่เป็นหลัก แต่ทั้งนี้ต้อง             
ไม่ละเลยเสียงข้างน้อยด้วย หมายความว่า ในกรณีที่จะต้องตัดสินเลือกความคิดเห็นใดๆ เนื่องจาก                
ไม่สามารถหาความคิดเห็นที่เห็นพ้องต้องกัน หรือเป็นความคิดเห็นที่ทุกฝ่ายพอใจได้ และต้องมี                
การลงคะแนนเสียงการตัดสินใจเลือกจะเลือกความเห็นที่ได้รับคะแนนเสียงส่วนใหญ่ และพร้อมจะ
เปลี่ยนแปลงเมื่อเสียงส่วนน้อยมีเหตุผลมากขึ้นในภายหลัง 

  สมาชิกในสังคมประชาธิปไตยจําเป็นต้องเข้าใจว่าฝ่ายที่เป็นเสียงข้างมาก ไม่ควรใช้ 
ความเป็นเสียงข้างมากละเมิดสิทธิและเสรีภาพข้ันพื้นฐานของฝ่ายเสียงข้างน้อย ดังที่ เ รียกว่า              
“ปกครองโดยเสียงข้างมาก และเคารพเสียงข้างน้อย (Majority rule and minority rights)” เช่น               
ฝ่ายเสียงข้างมากอาจจะบอกได้ถึงความคิดเห็น หรือความต้องการของคนส่วนใหญ่ในสังคมเท่านั้น              
แต่อาจจะไม่สามารถตัดสินความจริงและความถูกต้องได้ ดังเช่นเ ม่ือประมาณห้าร้อยปี ก่อน               
คนเกือบทั้งโลกนับพันล้านคนเชื่อว่าโลกเป็นศูนย์กลางของจักรวาล มีเพียงนิโคลัส โคเปอร์นิคัส และ 
กาลิเลโอ กาลิเลอี เท่านั้น ที่บอกว่าดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางของจักรวาล ซึ่งความจริงก็หาได้เป็นไป     
ตามเสียงข้างมาก แล้วสิ่งใดที่จะทําให้เสียงข้างมากเป็นเสียงข้างมากแห่งความจริงและความถูกต้อง             
สิ่งนั้นก็คือ การศึกษานั่นเอง 
 ดังนั้น ประชาธิปไตยจะสําเร็จผลด้วยดีนั้น จําเป็นต้องพัฒนาคุณภาพประชาชนอย่าง                
มีประสิทธิภาพด้วย 
 
 

----------------------------------------------------- 
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ความรู้เพิ่มเติมสําหรับนกัเรียน 

เร่ือง บทบาทหน้าที่ของผู้นํากลุ่มและสมาชิกกลุ่ม 
บทบาทหน้าที่ของผู้นํากลุ่มและสมาชิกกลุ่มในการทํากิจกรรมกลุ่ม มีดังนี้ 
 ประธานกลุ่ม มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการเป็นประธานการประชุมดังนี้ 
 1. นํากลุ่มผู้ร่วมประชุมให้ร่วมกันคิด  เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของการประชุม 
 2. เตรียมการประชุมให้พร้อม 
 3. ดําเนินการอภิปรายในการประชุมให้มีประสิทธิภาพ และ 
ไกล่เกล่ียหรือประนีประนอมเม่ือผู้ร่วมประชุมอภิปรายความคิดเห็นขัดแย้งกัน 
 4. ส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีส่วนร่วมในการประชุมนั้นอย่างเท่าเทียมกัน 
 5. สรุปผลการประชุม และติดตามให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของที่ประชุม 
 รองประธาน  มีบทบาทหน้าที่ช่วยประธานดําเนินการประชุมทั้ง 5 บทบาทที่กล่าวมา  คือ 
 1. ผู้ช่วยประธานนํากลุ่มผู้ร่วมประชุมให้ร่วมกันคิด  เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของการประชุม 
 2. ผู้ช่วยประธานเตรียมการประชุมให้พร้อม 
 3. ผู้ช่วยประธานดําเนินการอภิปรายในการประชุมให้มีประสิทธิภาพ และไกล่เกลี่ยหรือ
ประนีประนอมเม่ือผู้ร่วมประชุมอภิปรายความคิดเห็นขัดแย้งกัน 
 4. ผู้ช่วยประธานส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีส่วนร่วมในการประชุมนั้นอย่างเท่าเทียมกัน 
 5. ผู้ช่วยประธานสรุปผลการประชุม และติดตามให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของที่ประชุม 
 เลขานุการ  เป็นตําแหน่งที่มีความสําคัญย่ิง  เพราะมีบทบาทหน้าที่ทั้งระยะก่อน  ขณะ  และ
หลังการประชุมดังนี้ 
 1. ก่อนการประชุม  จัดทําระเบียบวาระการประชุม  กําหนดสถานที่  และเตรียมอุปกรณ์ที่
จําเป็น  กําหนดวันเวลาการประชุมให้เหมาะสม  เชิญประชุม  สอบถามจํานวนสมาชิกที่สามารถเข้าร่วม
ประชุมได้ 
 2. ขณะดําเนินการประชุม  ให้ผู้เข้าร่วมการประชุมลงทะเบียน  จดบันทึกการประชุมเป็น
ข้อความตามความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุม  เพื่อเป็นหลักฐานในการดําเนินงานของกลุ่ม 
 3. สรุปและรายงานการประชุมให้ที่ประชุมรับทราบ 
 สําหรับการทํากิจกรรมกลุ่มในชั้นเรียน บทบาทหน้าที่ของเลขานุการกลุ่มคือ การจดบันทึกการ
ประชุม อ่านสรุปผลการประชุมให้สมาชิกกลุ่มร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนสมบูรณ์ 
 สมาชิกกลุ่ม  ร่วมอภิปรายตามประเด็น ปฏิบัติตามกติกา รับฟังความคิดเหน็ของผู้อื่น 
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แบบประเมนิเจตคต ิ

การรับฟังเสยีงข้างน้อย 
 
คําช้ีแจง  ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมาย    ในช่องความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการกระทําที่แสดง
ถึงการยอมรับฟังเสียงข้างน้อย 
 

ข้อ รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

เห็นด้วย เห็นด้วย
บางครั้ง ไม่เห็นด้วย

1 การตัดสินใจทุกคร้ังควรยกมือเพื่อนับคะแนนตาม
เสียงข้างมาก 

   

2 ความเห็นของเสียงข้างมากอาจไม่ถูกต้องเสมอไป    
3 ความเห็นของเสียงข้างมากถูกต้องที่สุด    

4 
ทุกคร้ังที่มีการตัดสินใจร่วมกัน 
ทีมของฉันขอให้มีการอภิปรายเพื่อสรุปมากกว่าการ
นับคะแนนโหวต 

   

5 เสียงข้างมากจะเป็นจริงได้สมาชิกในกลุ่มต้องมี
ความรู้และประสบการณ์มาก 

   

 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 รายการข้อ 2 , 4 , 5    รายการข้อ 1 , 3 
 เห็นด้วย    ได้  3  คะแนน  ไม่เห็นด้วย  ได้  3  คะแนน 
 เห็นด้วยบางคร้ัง  ได้  2  คะแนน  เห็นด้วยบางคร้ัง  ได้  2  คะแนน 
 ไม่เห็นด้วย  ได้  1  คะแนน  เห็นด้วย  ได้  1  คะแนน 

เกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพ 
 ช่วงคะแนน  ระดับคุณภาพ 
 11 – 15   ดี 
   5 – 10          พอใช้ 
 ต่ํากว่า  5      ควรปรับปรุง 
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ตัวอย่างกิจกรรมการเรียนรู้ตามจดุเน้น 3.2  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

ช่ือกิจกรรม การมีส่วนร่วมสร้างข้อตกลงเพ่ือดํารงประชาธิปไตย 

จุดประสงค์  เพื่อให้นักเรียน 
 1. เห็นความสําคัญของการสร้างข้อตกลงของห้องเรียน 
 2. มีส่วนร่วมในการสร้างข้อตกลงของห้องเรียน 

ข้ันตอนการดาํเนินกิจกรรม 
 1. ครูติดแผนภูมิเพลงตรงต่อเวลา  แล้วนํานักเรียนร้องเพลงและให้นักเรียนร่วมกันออกแบบ
ท่าทางประกอบเพลงเป็นกลุ่ม 
 2. ครูกับนักเรียนร่วมกันอภิปรายถึงความสําคัญของการตรงต่อเวลาเพื่อเชื่อมโยงสู่การสร้าง
ข้อตกลงของห้องเรียน 
 3. ครูให้นักเรียนอ่านแผนภูมิข้อตกลงของห้องเรียนที่มีอยู่เดิม 
 4. ครูให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายถึงความพึงพอใจในข้อตกลงของห้องเรียนที่มีอยู่เดิม ว่ามี
ข้อตกลงใดบ้างที่ควรคงไว้อย่างเดิม และข้อตกลงใดบ้างที่ควรปรับปรุงแก้ไข หรือกําหนดขึ้นใหม่ โดยให้
เหตุผลประกอบ 
 5. ครูกับนักเรียนร่วมกันอภิปรายวิธีการสร้างข้อตกลงของห้องเรียน  ครูเขียนข้อความที่นักเรียน
บอกเป็นข้อๆ บนกระดานดํา  จากนั้นครูกับนักเรียนร่วมกันสรุปวิธีการทีเ่หมาะสม     
 6. ครูแจกใบงานให้นักเรียนแต่ละกลุ่มดําเนินการสร้างข้อตกลงของห้องเรียนตามวิธีการที่
เห็นชอบร่วมกันในข้อ 5  โดยครูคอยให้คําชี้แนะเก่ียวกับการใช้ถ้อยคําเชิงบวกในการกําหนดข้อตกลง
ของห้องเรียน เช่น 
  - รักษาความสะอาดโต๊ะเรียนอย่างสมํ่าเสมอ 
  - พูดกันด้วยเสียงดังพอได้ยิน ไม่รบกวนผู้อื่น 
 7. นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมานําเสนอข้อตกลงของห้องเรียน 
 8. นักเรียนอภิปรายร่วมกัน และลงมติ พร้อมกับจัดทําข้อตกลงของห้องเรียน 
 9. ครูกับนักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียน 

สื่อการเรียนรู้ 
 1. แผนภูมิเพลงตรงต่อเวลา 
 2. แผนภูมิข้อตกลงของห้องเรียน 
 3. ใบงานเร่ือง การสร้างข้อตกลงของห้องเรียน 
การวัดและประเมินผล 
 1. การประเมินพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของนักเรียน 
 2. การตรวจใบงาน 
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เพลงตรงต่อเวลา 
 

   ตรงต่อเวลา  พวกเราต้องมาให้ตรงเวลา 
   ตรง  ตรง  ตรงเวลา  พวกเราต้องมาให้ตรงเวลา 
   เราเกิดมาเป็นคน  ต้องหม่ันฝึกตนให้ตรงเวลา 
   วันคืนไม่คอยท่า  วันเวลาไม่เคยคอยใคร   
   วันเวลาไม่เคยคอยใคร 
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แบบสังเกตพฤติกรรม 

ช่ือกิจกรรม................................................................................................................ ช้ัน ป. ................ 
 

กลุ่มที่ 

ความสนใจ การทํางานกลุ่ม สรุปผล 
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(ลงชื่อ)................................................ผู้ประเมิน 
       (................................................) 
 ลงวันที่............................................... 

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

สรุปผล 
 ผู้ได้ระดับ  2  ขึ้นไป  ถือว่า  ผ่าน 
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ใบงาน 

เรื่อง  การสร้างข้อตกลงของห้องเรียน 

กลุ่มที่..............  ช่ือกลุ่ม..................................................................................  ช้ัน ป. ........................ 
รายช่ือสมาชิกกลุ่ม 
1. ..............................................................  6. .............................................................. 
2. ..............................................................  7. .............................................................. 
3. ..............................................................  8. .............................................................. 
4. ..............................................................  9. .............................................................. 
5. ..............................................................  10. ........................................................... 
 

ข้อตกลงเดิม ข้อตกลงที่ปรับปรุง/
เพ่ิมเติม 

ผู้สนับสนุน 
(จํานวนคน ) 

สรุป 
คะแนน จัดลําดับ

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
9.     
10.     
 
 
      (ลงชื่อ)................................................ครูผู้สอน 
             (................................................) 
      ลงวันที่............................................... 
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ตัวอย่างกิจกรรมการเรียนรู้ตามจุดเน้น 3.2 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 

 ช่ือกิจกรรม การเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 

จุดประสงค์  เพื่อให้นักเรียน 
 1. อธิบายความสําคัญของการเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
 2. ยกตัวอย่างพฤติกรรมการเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 

ข้ันตอนการดําเนินกิจกรรม 
 1. ครูเตรียมความพร้อมของนักเรียน ด้วยการใช้เกมเพื่อแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มย่อย               
ให้มีสมาชิกกลุ่มละ 5 - 6 คน  
 2. ครูแจกกรณีศึกษาเรื่อง ประธานนักเรียนของเรา  ให้ทุกกลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มดําเนินการ ดังนี้ 
  2.1 ขออาสาสมัครจากสมาชิกกลุ่ม อ่านกรณีศึกษาเรื่อง ประธานนักเรียนของเรา               
ให้เพื่อนในกลุ่มฟัง 
  2.2 สมาชิกกลุ่มร่วมกันแสดงความคิดเห็น และตอบคําถาม (เป็นความเห็นของกลุ่ม) 
แล้วเขียนคําตอบลงในกระดาษท่ีแจกให้  
 ประเด็นคําถามมีดังนี้ 
  1) ทําไมนักเรียนคนอื่นจึงไม่สมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานนักเรียน พวกเขาคิดอย่างไร
  2) นักเรียนเห็นด้วยกับความคิดของนักเรียนที่ไม่สมัครรับเลือกตั้งหรือไม่ เพราะเหตุใด
  3) นักเรียนคิดว่า เพราะเหตุใด มุทติาจึงสมัครรับเลือกตั้ง  
  4) ถ้าเป็นตัวนักเรียนเอง นักเรียนจะทําอย่างไร เพราะเหตุใด 
  5) นักเรียนรู้สึกอย่างไรกับการกระทําของมุทิตา และนักเรียนที่ไม่ยอมสมัครรับเลือกตั้ง
 3. เมื่อหมดเวลา ครูให้นักเรียนส่งตัวแทนกลุ่มมานําเสนอผลงาน 
 4. นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์เหตุผลการตัดสินใจของตัวละครในเรื่อง   
 5. แบ่งกลุ่มนักเรียนแสดงบทบาทสมมติ เรื่อง การเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ 
ส่วนตน 
 6. นักเรียนอภิปรายร่วมกันถึงผลดีของการเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน  
 7. นักเรียนแต่ละคนเขียนบันทึกแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม จาก
ประสบการณ์ของนักเรียนเอง หรือจากการวิเคราะห์ข่าว เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 

สื่อการเรียนรู้ 
1.กรณีศึกษาเร่ือง ประธานนักเรียนของเรา 

การวัดและประเมินผล 
 1. ประเมินผลงานการอภิปรายกลุ่ม 
 2. ประเมินผลงานการแสดงบทบาทสมมติของกลุ่ม 
 3. ประเมินบันทึกรายบุคคล 
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เรื่อง ประธานนักเรียนของเรา 

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

เหลือเวลาอีก 1 เดือน  จะมีการเลือกตั้งประธานนักเรียนคนใหม่  แม้ว่า ทางโรงเรียนได้ 
ประชาสัมพันธ์ทั้งทางเสียงตามสายทุกวัน และติดป้ายประกาศที่บอร์ดของโรงเรียนเชิญชวนให้นักเรียน 
สมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานนักเรียน ปรากฏว่า มีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานนักเรียนเพียงคนเดียว
เท่านั้น คือเด็กหญิงมุทิตา ซึ่งไม่ได้เป็นเด็กเรียนเก่ง เป็นเด็กที่เรียนปานกลาง  และต้องช่วยแม่จัดวาง
สินค้าจะขายที่ร้านของแม่ก่อนไปโรงเรียน  และช่วยแม่ตรวจนับสินค้าในตอนเย็นทุกวัน  สําหรับ
นักเรียนคนอื่นๆ ไม่มีใครสนใจท่ีจะสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานนักเรียน  โดยให้เหตุผลว่า ต้องรีบกลับ
เพราะต้องไปเรียนพิเศษตอนเย็นทุกวัน รวมทั้งวันเสาร์และวันอาทิตย์ด้วย เพื่อเตรียมตัวสอบเข้าเรียนต่อ
ชั้น ม. 1 ในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีชื่อเสียง 
 

................................................. 
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ตัวอย่างกิจกรรมการเรียนรู้ตามจดุเน้น 3.2 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

ชื่อกิจกรรม การเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 

จุดประสงค ์ เพ่ือให้นักเรียน 
 1. สามารถอธิบายความสําคัญของการเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
 2. สามารถยกตัวอย่างพฤติกรรมการเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 

ขั้นตอนการดําเนินกิจกรรม 
 1. ครูเตรียมความพร้อมของนักเรียน ด้วยการใช้เกมเพื่อแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มย่อย ให้มี
สมาชิกกลุ่มละ 5 - 6 คน  
 2. ครูแจกกรณีศึกษาเรื่อง ประธานนักเรียนของเรา  ให้ทุกกลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มดําเนินการ ดังนี้ 
ขออาสาสมัครจากสมาชิกกลุ่ม อ่านกรณีศึกษาให้เพื่อนในกลุ่มฟัง 
 จากนั้น ให้สมาชิกกลุ่มร่วมกันแสดงความคิดเห็น ตอบคําถาม (เป็นความเห็นของกลุ่ม) แล้ว
เขียนคําตอบลงในกระดาษที่แจกให้  
  ประเด็นคําถามมีดังนี้ 
  1) ทําไมนักเรียนคนอื่นจึงไม่สมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานนักเรียน พวกเขาคิดอย่างไร
  2) นักเรียนเห็นด้วยกับความคิดของนักเรียนกลุ่มนี้หรือไม่ เพราะเหตุใด 
  3) นักเรียนคิดว่า เพราะเหตุใด มุทิตาจึงสมัครรับเลือกตั้ง  
  4) ถ้าเป็นตัวนักเรียนเอง นักเรียนจะทําอย่างไร? 
  5) เมื่อหมดเวลา ครูให้นักเรียนส่งตัวแทนกลุ่มมานําเสนอผลงาน 
  6) ครูอธิบายเพิ่มเติม เร่ือง การเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน   
  7) แบ่งกลุ่มนักเรียนแสดงบทบาทสมมติ เร่ือง การเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า 
                       ประโยชน์ส่วนตน 
  8) นักเรียนอภิปรายร่วมกันถึงผลดีของการเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ 
                       ส่วนตน โดยครู บันทึกคําตอบบนกระดานดํา 
สื่อการเรียนรู้ 
 1. เกมส์แบ่งกลุ่ม (ตามความเหมาะสม) 
 2. กรณีศึกษาเรื่องประธานนักเรียนของเรา 
 3. กระดาษสําหรับเขียนคําตอบ 
การวัดผลและการประเมิน 
 1. สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการทํางานกลุ่ม 
 2. ตรวจผลงานของนักเรียน 

 
 
 
 
 
 

เอกสารสําหรับคร ู
กรณีศึกษา  เรื่อง ประธานนักเรียนของเรา 

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

เหลือเวลาอีก 1 เดือน  จะมีการเลือกตั้งประธานนักเรียนคนใหม่  แม้ว่า ทางโรงเรียนได้ 
ประชาสัมพันธ์ทั้งทางเสียงตามสายทุกวัน และติดป้ายประกาศที่บอร์ดของโรงเรียนเชิญชวนให้นักเรียน 
สมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานนักเรียน ปรากฏว่า มีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานนักเรียนเพียงคนเดียว
เท่านั้น คือเด็กหญิงมุทิตา ซึ่งไม่ได้เป็นเด็กเรียนเก่ง เป็นเด็กที่เรียนปานกลาง  และต้องช่วยแม่จัดวาง
สินค้าที่จะขายที่ร้านของแม่ก่อนไปโรงเรียน  และช่วยแม่ตรวจนับสินค้าในตอนเย็นทุกวัน  สําหรับ
นักเรียนคนอื่นๆ ไม่มีใครสนใจท่ีจะสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานนักเรียน  โดยให้เหตุผลว่า ต้องรีบกลับ
เพราะต้องไปเรียนพิเศษตอนเย็นทุกวัน รวมทั้งต้องเรียนพิเศษในวันเสาร์และวันอาทิตย์ด้วย เพื่อเตรียม
ตัวสอบเข้าเรียนต่อชั้น ม. 1 ในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีชื่อเสียง 
 

................................................. 
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เอกสารสําหรับคร ู
กรณีศึกษา  เรื่อง ประธานนักเรียนของเรา 

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

เหลือเวลาอีก 1 เดือน  จะมีการเลือกตั้งประธานนักเรียนคนใหม่  แม้ว่า ทางโรงเรียนได้ 
ประชาสัมพันธ์ทั้งทางเสียงตามสายทุกวัน และติดป้ายประกาศที่บอร์ดของโรงเรียนเชิญชวนให้นักเรียน 
สมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานนักเรียน ปรากฏว่า มีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานนักเรียนเพียงคนเดียว
เท่านั้น คือเด็กหญิงมุทิตา ซึ่งไม่ได้เป็นเด็กเรียนเก่ง เป็นเด็กที่เรียนปานกลาง  และต้องช่วยแม่จัดวาง
สินค้าที่จะขายที่ร้านของแม่ก่อนไปโรงเรียน  และช่วยแม่ตรวจนับสินค้าในตอนเย็นทุกวัน  สําหรับ
นักเรียนคนอื่นๆ ไม่มีใครสนใจท่ีจะสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานนักเรียน  โดยให้เหตุผลว่า ต้องรีบกลับ
เพราะต้องไปเรียนพิเศษตอนเย็นทุกวัน รวมทั้งต้องเรียนพิเศษในวันเสาร์และวันอาทิตย์ด้วย เพื่อเตรียม
ตัวสอบเข้าเรียนต่อชั้น ม. 1 ในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีชื่อเสียง 
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ตัวอย่างกิจกรรมการเรียนรู้ตามจดุเน้น 3.1 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 

ชื่อกิจกรรม รู้ทันข้อมูลขา่วสารทางสงัคมออนไลน์  

จุดประสงค์ 
 เพื่อให้ผู้เรียนรู้ทันข้อมูลข่าวสารทางสังคมออนไลน์ 

ขั้นตอนการดําเนินกิจกรรม 
 1. ครูสํารวจการใช้สื่อผ่านช่องทางต่างๆ ในสังคมออนไลน์ของนักเรียน เช่น ไลน์ (Line) 
เฟซบุ๊ค (Facebook) อินสตาแกรม (Instagram) ยูทูป (Youtube) พร้อมกับถามนักเรียนถึงประสบการณ์
การใช้สื่อดังกล่าวว่ามีผลดีผลเสียอย่างไร 
 2. ครูเล่ากรณีตัวอย่าง เช่น  
  2.1 การโฆษณาขายสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดยสินค้าไม่มีคุณภาพตามโฆษณา และ
บางกรณีไม่จัดส่งสินค้าตามกําหนด ทั้งๆ ที่ผู้ซื้อชําระเงินล่วงหน้าแล้ว 
  2.2 การโพสต์ภาพและเร่ืองราวของตนอันเป็นเท็จ โดยมีเจตนาหลอกลวงให้ผู้อื่นหลงเชื่อ 
  2.3 กรณีการเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการอันเป็นเท็จให้เกิดความน่าเชื่อถือ หรือตื่นตระหนก 
และมีผลต่อการรับรู้ข่าวสารท่ีไม่ถูกต้อง และสร้างความเสียหายต่อผู้เก่ียวข้อง  
  3. นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นถึงข้อคิดที่ได้จากกรณีตัวอย่าง 
 4. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5 – 7 คน ยกตัวอย่างและอภิปรายเก่ียวกับปัญหาการใช้สื่อทาง
สังคมออนไลน์ 
 5. นักเรียนแต่ละกลุ่มนําเสนอผลการอภิปราย และนักเรียนกลุ่มอื่นแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 
 6. ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มอ่านความรู้เพิ่มเติม และร่วมกันสืบค้นภาพถ่าย การใช้
สื่อทางสังคมออนไลน์ที่ไม่เหมาะสม 
 7. นักเรียนแต่ละกลุ่มนําผลงานส่งครูตรวจสอบความถูกต้อง แล้วนําไปจัดป้ายนิเทศ 
 8. นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันเขียนข้อความสั้น เตือนใจการใช้สื่อทางสังคมออนไลน์ เม่ือผ่าน
การตรวจสอบของครูแล้ว ให้นําไปเผยแพร่ในช่องทางสังคมออนไลน์ 
 9. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปความสําคัญของการรู้ทันข้อมูลข่าวสารทางสังคมออนไลน์ 
สื่อ/แหล่งเรียนรู้  

1. ความรู้เพิ่มเติม เรื่อง รู้ทันข้อมูลข่าวสารทางสังคมออนไลน์ 
2. กิจกรรม เรื่อง การใช้สื่อทางสังคมออนไลน์ 

การวัดผลและประเมินผล 
1. ประเมินผลจาการอภิปราย 
2. ประเมินผลจากการนําเสนอผลงาน 

 

 
 

เอกสารสําหรับคร ู
ความรู้เพิ่มเติม เรื่อง รู้ทันข้อมูลข่าวสารทางสังคมออนไลน์ 

------------------ 
 การติดตามข่าวสารบ้านเมืองหรือข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ถือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของ
ประชาชนในสังคมประชาธิปไตย และเป็นการใช้เสรีภาพในการพูด เขียน พิมพ์ โฆษณา และสื่อสาร ที่ให้
ประชาชน ได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการการตัดสินใจหรือการบริหารงานของรัฐในด้านต่างๆ 
 ประเด็นที่เป็นปัญหา คือ การติดตามข่าวสารบ้านเมืองของผู้บริโภคสื่อในปัจจุบัน ไม่ได้จํากัด 
สื่อมวลชนแบบด้ังเดิม ได้แก่ หนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์ เท่านั้น แต่ยังมีช่องทางเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ Social (Network) ที่รวมไปถึง แอพพลิเคชัน ไลน์ (Line) เฟซ บุ๊ค (Face book) อินสตาแกรม 
(Instagram) เป็นต้น ที่ทําหน้าที่ทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคสื่อด้วยการส่งข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน จนกลายเป็น
สื่อทางสังคม (Social Media) ในที่สุด 
 การบริโภคข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อทางสังคม (Social Media) แพร่หลายมากขึ้น สิ่งที่ยืนยันได้ 
คือการเจริญเติบโตของตลาด การใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟน (Smart phone) หรือโทรศัพท์มือถือที่สามารถ
เข้าถึงสื่อทางสังคม (Social Media) ได้ง่าย รวมไปถึงอัตราการใช้บริการสื่อสารด้วยข้อมูล (Data)               
ของบริษัทที่ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 
 ประเด็นที่น่าสนใจที่จะกล่าวถึง คือ พฤติกรรมการติดตามข่าวสารบ้านเมืองโดยใช้ช่องทางสื่อ
ทางสังคม (Social Media) หลาย ๆ ช่องทางในลักษณะของผู้ผลิตและผู้บริโภคสื่อโดยขาดการกลั่นกรอง
จากบรรณาธิการตามกระบวนการทางวิชาชีพสื่อสารมวลชน หรือขาดการไตร่ตรองหรือหลงเชื่อข่าวของ
ผู้บริโภค ย่อมก่อให้เกิดผลกระทบทางลบต่อสังคมอย่างมาก การติดตามข่าวสารบ้านเมืองผ่านช่องทางสื่อ
ทางสังคม (Social Media) จึงมีข้อเตือนใจผู้ผลิตหรือผู้บริโภคสื่อช่องทางน้ีว่า “ คิดก่อน...ตอนคลิก ” 
 ความรู้ทันข้อมูลข่าวสารบนสังคมออนไลน์  ผู้ใช้จะต้องอ่านข้อมูลให้ถี่ถ้วนและถามตนเองทุก
คร้ังว่าอ่านข้อความทั้งหมดแล้วหรือยังก่อนกดถูกใจ (Like) หรือแชร์ (Share) ข้อมูลเพื่อไม่ให้เกิดความ
คลาดเคลื่อนหรือเข้าใจผิดโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แนะนําการติดตามข้อมูล
ข่าวสารบนสังคมออนไลน์ (Social Media)  ไว้ 4 ข้อ ดังนี้ 
 1. ตรวจสอบที่มา เป็นหลักการสําคัญว่าอย่าเชื่อข้อมูลบนสื่อทางสังคม (Social Media) 
ว่าจะถูกต้องเสมอ ให้ตรวจสอบก่อนทุกคร้ัง น้อยคนท่ีจะตรวจสอบข้อมูลก่อน พอเห็นว่ามาจากเพ่ือนๆก็
ม่ันใจว่าผ่านการกลั่นกรองมาแล้วและแชร์ต่อทันที ซึ่งสื่อทางสังคม (Social Media)    มีผลกับผู้คนจํานวน
มาก บางคร้ังกลุ่มมิจฉาชีพ   อาจใช้เป็นช่องทางในการหลอกลวง เช่น การบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย 
หรือสัตว์เลี้ยงอย่างสุนัข และแมวเป็นต้น 
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เอกสารสําหรับคร ู
ความรู้เพิ่มเติม เรื่อง รู้ทันข้อมูลข่าวสารทางสังคมออนไลน์ 

------------------ 
 การติดตามข่าวสารบ้านเมืองหรือข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ถือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของ
ประชาชนในสังคมประชาธิปไตย และเป็นการใช้เสรีภาพในการพูด เขียน พิมพ์ โฆษณา และสื่อสาร ที่ให้
ประชาชน ได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการการตัดสินใจหรือการบริหารงานของรัฐในด้านต่างๆ 
 ประเด็นที่เป็นปัญหา คือ การติดตามข่าวสารบ้านเมืองของผู้บริโภคสื่อในปัจจุบัน ไม่ได้จํากัด 
สื่อมวลชนแบบด้ังเดิม ได้แก่ หนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์ เท่านั้น แต่ยังมีช่องทางเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ Social (Network) ที่รวมไปถึง แอพพลิเคชัน ไลน์ (Line) เฟซ บุ๊ค (Face book) อินสตาแกรม 
(Instagram) เป็นต้น ที่ทําหน้าที่ทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคสื่อด้วยการส่งข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน จนกลายเป็น
สื่อทางสังคม (Social Media) ในที่สุด 
 การบริโภคข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อทางสังคม (Social Media) แพร่หลายมากขึ้น สิ่งที่ยืนยันได้ 
คือการเจริญเติบโตของตลาด การใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟน (Smart phone) หรือโทรศัพท์มือถือที่สามารถ
เข้าถึงสื่อทางสังคม (Social Media) ได้ง่าย รวมไปถึงอัตราการใช้บริการสื่อสารด้วยข้อมูล (Data)               
ของบริษัทที่ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 
 ประเด็นที่น่าสนใจที่จะกล่าวถึง คือ พฤติกรรมการติดตามข่าวสารบ้านเมืองโดยใช้ช่องทางสื่อ
ทางสังคม (Social Media) หลาย ๆ ช่องทางในลักษณะของผู้ผลิตและผู้บริโภคสื่อโดยขาดการกลั่นกรอง
จากบรรณาธิการตามกระบวนการทางวิชาชีพสื่อสารมวลชน หรือขาดการไตร่ตรองหรือหลงเชื่อข่าวของ
ผู้บริโภค ย่อมก่อให้เกิดผลกระทบทางลบต่อสังคมอย่างมาก การติดตามข่าวสารบ้านเมืองผ่านช่องทางสื่อ
ทางสังคม (Social Media) จึงมีข้อเตือนใจผู้ผลิตหรือผู้บริโภคสื่อช่องทางนี้ว่า “ คิดก่อน...ตอนคลิก ” 
 ความรู้ทันข้อมูลข่าวสารบนสังคมออนไลน์  ผู้ใช้จะต้องอ่านข้อมูลให้ถี่ถ้วนและถามตนเองทุก
คร้ังว่าอ่านข้อความทั้งหมดแล้วหรือยังก่อนกดถูกใจ (Like) หรือแชร์ (Share) ข้อมูลเพื่อไม่ให้เกิดความ
คลาดเคลื่อนหรือเข้าใจผิดโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แนะนําการติดตามข้อมูล
ข่าวสารบนสังคมออนไลน์ (Social Media)  ไว้ 4 ข้อ ดังนี้ 
 1. ตรวจสอบที่มา เป็นหลักการสําคัญว่าอย่าเชื่อข้อมูลบนสื่อทางสังคม (Social Media) 
ว่าจะถูกต้องเสมอ ให้ตรวจสอบก่อนทุกคร้ัง น้อยคนที่จะตรวจสอบข้อมูลก่อน พอเห็นว่ามาจากเพ่ือนๆก็
ม่ันใจว่าผ่านการกลั่นกรองมาแล้วและแชร์ต่อทันที ซึ่งสื่อทางสังคม (Social Media)    มีผลกับผู้คนจํานวน
มาก บางคร้ังกลุ่มมิจฉาชีพ   อาจใช้เป็นช่องทางในการหลอกลวง เช่น การบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย 
หรือสัตว์เลี้ยงอย่างสุนัข และแมวเป็นต้น 
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 2. คิดเยอะๆ ก่อนแชร์ การคิดให้รอบคอบก่อนกดแชร์ จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมมากกว่า
การกดแชร์โดยไม่คิด เพราะบางคร้ังการแชร์โดยไม่มีการตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสมของข้อมูล
ก่อน อาจจะก่อให้เกิดกระแสสังคมในทางลบตามมา 
 3. ผลกระทบจากการแชร์ ทุกข้อความหรือข้อมูลที่แชร์จะส่งผลกระทบในด้านบวกหรือ
ทางลบก็ได้ กรณีที่เร่ืองไม่เป็นความจริงหรือเรื่องที่ไมเหมาะสมตามกาลเทศะ อาจทําให้เกิดความตื่น
ตระหนกหรือสร้างความเกลียดชังในสังคมได้ 
 4. ตั้งคําถามก่อนแชร์ ผู้ใช้สื่อทางสังคม (Social Media) ต้องรู้เท่าทันสื่อเพื่อไม่ให้ตกเป็น
เคร่ืองมือของกลุ่มที่หวังผลประโยชน์แอบแฝง เช่น การโฆษณาของกลุ่มธุรกิจต่างๆ เป็นต้น 
   การติดตามข้อมูลข่าวสารทางสื่อทางสังคม (Social Media)  จึงเป็นสิ่งที่ผู้ใช้จะต้องคิดก่อน...
ตอนคลิก (Click) มิฉะน้ัน มหันตภัยจากปลายนิ้วเพียงคลิกเดียว จะสร้างปัญหาอย่างมากมายเกินคาดคิด 

 
 

 
......................................................... 
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ใบกิจกรรม เรื่อง  การใชส้ื่อทางสังคม (Social Media)    

คําชี้แจง  ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันสืบค้นภาพถ่ายการใช้สื่อทางสังคมออนไลน์ท่ีไม่เหมาะสม
แล้วร่วมกันปฏิบัติกิจกรรม ดังนี้ 
 1.  ติดภาพถ่าย สรุปประเด็นข่าวสั้นๆ และบอกแหลง่ท่ีมาของภาพข่าวนั้นๆ  
  1.1 ติดภาพถ่าย 
 
 
 
 
 
   
 
   
  1.2 สรุปประเด็นข่าวสั้นๆ 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
  1.3 แหล่งท่ีมาของภาพขา่ว 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
 2.  ผลท่ีคาดว่าจะเกิดความเสียหายต่อสงัคม 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
 3. นักเรียนคิดว่าควรจะมีวิธีการแก้ไข อย่างไร อธิบายเหตุผล  
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
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 4. นักเรียนจะมีแนวทางการใช้สื่อทางสังคม (Social Media) อย่างไรจึงจะเรียกได้ว่า
เป็นผู้รู้เท่าทันข้อมูลข่าวสารทางสังคมออนไลน์ 
  1. ..................................................................................................................... 
  2. ..................................................................................................................... 
  3. ..................................................................................................................... 
 
  

----------------------------------------------------- 
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ใบกิจกรรมที ่1  เรื่องประเทศรวันดา  

ประเทศรวันดา(Rwanda) ต้นเดือนเมษายน ปี 1994 :  

 คํ่าวันท่ี 6 เมษายน 1994 เครื่องบินของประธานาธิบดีของประเทศรวันดาและประเทศ
บุรุนดี และเจ้าหน้าท่ีระดับแกนนําของรัฐบาลรวันดาถูกยิงถล่มขณะกําลังจะลงจอดที่สนามบินคิกาลี (Kigali) 
เมืองหลวงของรวันดา ทําให้เสียชีวิตท้ังหมด เหตุการณ์น้ีเป็นเสมือนชนวนที่ถูกจุดให้กลายเป็นเหตุการณ์ฆ่า
ล้างเผ่าพันธ์ุชาวตุ๊ดซี่(Tutsi) ด้วยนํ้ามือของชาวฮูตู (Hutu) ระหว่างเดือนเมษายน-กรกฎาคม ปี 1994               
มีคนตายมากถึง 800,000 คนภายในเวลาเพียง 100 วัน อาวุธชนิดหน่ึงซึ่งดูเหมือนไม่สามารถทําร้ายใครได้ 
แต่กลับมีบทบาทสําคัญย่ิงในเหตุการณ์อันร้ายกาจครั้งน้ี คือ สถานีวิทยุสําคัญ 2 แห่ง ได้แก่ สถานี RTLM 
(Radio Télévision Libre des Mille Collines) และสถานีวิทยุรวันดา (Radio Rwanda) ท้ังสองสถานี                
มีบทบาทสําคัญย่ิงในการปลุกเร้าและระดมมวลชน และระบุตําแหน่งเป้าหมายของผู้ท่ีจะถูกฆ่า  

ปลุกเร้าและระดมมวลชน : หลังเครื่องบินถูกยิงตก วิทยุ RTLM ก็โจมตีกองกําลังรักษาสันติภาพ
ของสหประชาชาติท่ีมาจากเบลเย่ียมว่าเป็นผู้ยิงเครื่องบิน หลังออกอากาศไป ทหาร 10 คนในกองกําลัง
รักษาสันติภาพดังกล่าวก็ถูกทหารรวันดาสังหารอย่างโหดร้าย ทําให้เบลเย่ียมประกาศถอนทหารทั้งหมด    
ออกจากรวันดา  

RTML ออกอากาศปลุกเร้าให้ชาวฮูตูเป็นนํ้าหน่ึงใจเดียวกันเพ่ือปกป้องประเทศกําจัดพวกตุ๊ดซี่             
ให้หมดไป เน้ือหาของ RTML เน้นยํ้าถึงความอํามหิตโหดร้ายของพวกตุ๊ดซี่    กลุ่ม RPF (Rwanda Patriot 
Front) หรือแนวร่วมรักชาติรวันดา และผู้สนับสนุนถูกเรียกเป็นพวก inyenzi (แปลว่า "แมลงสาบ") วิธีการ
เดียวท่ีจะจัดการกับพวกแมลงสาบอันโหดร้ายเหล่าน้ีคือการกําจัดมันให้สิ้นซากไปเท่าน้ัน กลุ่มผู้ฟังวิทยุ 
RTML ถูกทําให้รู้สึกว่าชาวตุ๊ดซี่ท้ังหมดล้วนเป็นผู้สนับสนุน RPF ให้ต่อต้านรัฐบาลฮูตูของรวันดา  

หลังจากท่ีผู้อํานวยการสถานีวิทยุรวันดาหลบหนีออกนอกประเทศ สถานีน้ีถูกยึดครองโดย RTLM 
และเริ่มปฏิบัติกาiออกอากาศการอภิปรายของผู้นําทางการเมือง ซึ่งมีคนหน่ึงยืนยันว่าพวกตุ๊ดซี่ท่ีกลับมาจาก
ลี้ภัยนอกประเทศ(หมายถึงกลุ่ม RPF) ตั้งใจกลับเข้ามาในประเทศรวันดาเพ่ือ "กําจัด, กําจัด, กําจัด               
และกําจัด"   โดยจะ"กําจัดพวกคุณ(ฮูตู)จนกว่าจะเหลือแต่พวกมัน(ตุ๊ดซี่)ในประเทศน้ี เพ่ือพวกมันจะได้ 
ครองอํานาจต่อไปอีกพันปี.......พวกคุณจะต้องไม่ปล่อยให้เรื่องอย่างน้ีเกิดขึ้นเป็นอันขาด" 
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ระบุตําแหน่งเป้าหมาย : นอกจากจะสอนวิธีการฆ่าออกอากาศและออกคําสั่งให้ผู้ฟังออกปฏิบัติการ
แล้ว สถานีวิทยุ RTLM ยังระบุตําแหน่งของเป้าโจมตีและส่งมือสังหารเข้าโจมตีตามสถานท่ีต่างๆท่ีคาดว่า             
จะเป็นท่ีหลบภัยของพวกตุ๊ดซี่ รวมท้ังระบุให้นําเครื่องกีดขวางออกมาวางตามท้องถนนเพื่อตรวจสอบ
ยานพาหนะว่ามีพวกตุ๊ดซี่อยู่หรือไม่ ผู้ประกาศข่าวบางคนระบุช่ือผู้ ท่ีจะถูกสังหาร 13 คนพร้อมกับ                
ท่ีพักอาศัยด้วย หากชาวตุ๊ดซี่ถูกจับหรือถูกฆ่า ผู้ประกาศข่าวก็จะออกอากาศแสดงความช่ืนชมยินดีกับ                
ผู้ลงมือกระทํา    

ส่วนวิทยุรวันดาก็ถูกใช้เป็นสถานีถ่ายทอดคําสั่งของเจ้าหน้าท่ีทางการ รวมท้ังสารจากผู้ว่าการเมือง
คิกาลี ท่ีบอกให้พลเมืองเข้าร่วมปฏิบัติการครั้งน้ี  โดยให้เข้าถางสุมทุมพุ่มไม้ท่ีอาจเป็นท่ีหลบซ่อนของ                
พวกฮูตู  ตรวจค้นบ้านเรือนต่างๆ เริ่มจากบ้านท่ีถูกท้ิงร้างไว้ ค้นหาตามหนองบึงเพ่ือให้แน่ใจว่า               
“พวกแมลงสาบ” ไม่ได้ซ่อนตัวอยู่ และระดมคนขับรถแทร็คเตอร์ต่างๆ มาเพ่ือเตรียมขุดหลุมขนาดใหญ่
สําหรับฝังศพนับพัน เจ้าหน้าท่ีทางการหลายคนใช้วิทยุรวันดา เพื่อชมเชยคนปฏิบัติการอย่างแข็งขัน  
ประณามและลงโทษคนท่ีลังเลใจที่จะเข้าร่วมในการฆ่าครั้งน้ี  

แม้จะมีอยู่บ้างท่ีเจ้าหน้าท่ีรัฐบางคนออกอากาศเตือนผู้ฟังให้ฟังวิทยุโดยใช้วิจารณญาณอย่างดี               
แต่ในการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ครั้งน้ี วิทยุถูกใช้อย่างหนัก  โดยเจ้าหน้าท่ีรัฐบางคนถึงกับบอกผู้อาศัยในท้องท่ี              
ของตนเองให้ถือสิ่งท่ีได้ยินในวิทยุประหน่ึงเป็นคําสั่งโดยตรง  ในขณะท่ีเจ้าหน้าท่ีบางคน“สร้างหลักฐาน”  
ในท้องท่ีของตนเพ่ือสนับสนุนข้อมูลท่ีประกาศผ่านวิทยุ เพ่ือให้ปฏิบัติการของรัฐบาลมีความหนักแน่น เช่น 
เมื่อวิทยุออกอากาศว่ากลุ่มผู้สนับสนุน RPF ซ่อนอาวุธอยู่ในโบสถ์ เจ้าหน้าท่ีท้องถิ่นก็จัดฉากขึ้นมาทันที               
ว่าตนได้ค้นพบอาวุธครบมือ เพ่ือยืนยันว่ามีการเตรียมการลับเพ่ือโจมตีชาวฮูตูจริง 

ตามจุดสกัดต่างๆ การ์ดท้ังหลายฟังวิทยุรับคําสั่งหรือข้อมูลข่าวสารโดยตรงจาก RTLM หรือ                
วิทยุรวันดา บางคนร้องเพลงต่อต้านตุ๊ดซี่ท่ีได้ยินมาจากวิทยุ RTLM เตือนผู้ลงมือสังหารอยู่ตลอดเวลาว่า   
พวกเขาต้อง "ฆ่าพวกมัน ก่อนท่ีพวกมันจะฆ่าคุณ" ตลอดช่วงปฏิบัติการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ RTLM เป็นวิทยุ                
ท่ีฟังเสียงประชาชนด้วย นักข่าวถูกส่งออกไปเพื่อสัมภาษณ์คนท่ัวไปให้คนเหล่าน้ันอธิบายถึงสิ่งท่ีกระทําและ
เหตุผลท่ีกระทํา เท่ากับเป็นการยืนยันจากเสียงของคนทั่วไปเองว่า สิ่งท่ีพวกเขากําลังทําอยู่น้ัน "ถูกต้อง" 
และเท่ากับเป็นการสร้างความชอบธรรมในการฆ่าล้างเผ่าพันธ์ุให้กับคนฟังวิทยุคนอ่ืนๆ  เมื่อผู้สังเกตการณ์
ชาวต่างประเทศเร่ิมประณามการฆ่าล้างเผ่าพันธ์ุครั้งน้ี   RTLM พยายามลดนํ้าหนักคําวิจารณ์จากนานาชาติ 
โดยออกอากาศเตือนผู้ฟังว่า สิ่งท่ีต้องกระทํามีเพียงประการเดียว คือ ชนะสงครามครั้งน้ี แล้วเมื่อเวลาผ่าน
ไประยะหน่ึง นานาชาติก็จะลืมอาชญากรรมใดๆท่ีพวกเขากระทําข้ึน 
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วิทยุท้ังสองแห่งในกรณีรวันดาน้ีถูกขนานนามว่าเป็น “วิทยุแห่งความเกลียดชัง” (hate radio) 
สามารถใช้พลังการสื่อสารของวิทยุได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่ง ทําให้ชาวฮูตูลงมือสังหารชาวตุ๊ทซี่มากถึงเกือบ
หน่ึงล้านคนในเวลาเพียงสามเดือนเศษ ในกรณีน้ี แม้จะเป็นเพียงวิทยุ แต่ก็มีความสําคัญย่ิง ดังแสดงให้เห็น
แล้วว่าสามารถระดมพลังฆ่ามนุษย์จําานวนมากมายเพียงใด นอกจากน้ี ในขณะท่ีเหตุการณ์ฆ่าล้างเผ่าพันธ์ุ
อ่ืนๆน้ัน กระบวนการยุติธรรมเอาผิดได้เพียงในระดับบุคคลท่ีมีส่วนเก่ียวข้องเท่าน้ัน  แต่กรณีรวันดาน้ี               
เป็นครั้งแรกของโลกที่สื่อถูกเอาผิด โดยศาลอาญาระหว่างประเทศ ข้อหาการก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติ
อีกด้วย 

ครั้งหน่ึงวิทยุเคยถูกตั้งความหวังไว้ให้สื่อเป็นพื้นท่ีสาธารณะเพ่ือสร้างเสริมประชาธิปไตยให้กับ
ประชาชน แต่“วิทยุแห่งความเกลียดชัง” ของรวันดาน้ีทําให้เราต้องหันกลับมาตั้งคําถามว่าจะมีวิธีเผชิญ
อย่างไรกับกรณีท่ีพลังอันมหาศาลของเทคโนโลยีสื่อถูกบิดผันไปเพ่ือปลดปล่อยอสูรร้ายออกมาพร่าผลาญ
ชีวิตมนุษย์ได้มากถึงเพียงน้ี กรณีน้ีเป็นตัวอย่างของข้อมูลข่าวสารท่ีส่งผ่านวิทยุ สิ่งท่ีย่ิงน่าตระหนักมากข้ึน
ไปอีกคือ จะเป็นอย่างไรหากวาทกรรมท่ีสร้างความเกลียดชัง(hate speech) เหล่าน้ีไหลเวียนอยู่ในโลก
ไซเบอร์โดยใช้ส่ือใหม่อย่างอินเทอร์เน็ตท่ีท้ังรวดเร็ว แพร่ซึมถึงหลายๆส่วนของสังคม ท้ังยังควบคุมได้
ยากย่ิงอีกด้วย? ย่อความจาก  Hate Speech และข้อมูลท่ีอันตราย : ทางเลือกวิธีตอบโต้ทางการเมือง
(Hate Speech & Harmful Information : Alternatives for Political Response) 

 

ชาญชัย ชัยสุขโกศล      ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล 
http://chaisuk.files.wordpress.com/2 0 1 1 / 0 6 / hate-speech-alternative-respond-full-report-
may0311.pdf 
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ตัวอย่างกิจกรรมการเรียนรู้ตามจดุเน้น 3.2  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 - 6 

ชื่อกิจกรรม วาทกรรมที่สร้างความเกลียดชัง  ( hate speech )  

จุดประสงค์  
 เพื่อให้นักเรียนรู้ทันข่าวสารและรู้ทันสื่อสารมวลชน 

ขั้นตอนการดําเนินกิจกรรม 
 1. ครูยกตัวอย่าง ข่าวหรือเหตุการณ์จากสื่อสารมวลชน หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ หรือ สื่อ
ออนไลน์ หรือตัวอย่างภาพยนตร์เรื่องโฮเทล รวันดา ( Hotel Rwanda ) 
 2. ครูตั้งประเด็นและนักเรียนตอบคําถามจากข่าวหรือเหตุการณ์ดังกล่าว 
 3. นักเรียนประเมินข้อความหรือพฤติกรรมที่เคยได้ยินจากส่ือสารมวลชนที่แสดงถึงระดับ
ความเกลียดชัง ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หรือการใส่ร้ายป้ายสีเป็นต้น 
 4. นักเรียนอ่านใบกิจกรรมที่ 1 เรื่องประเทศรวันดา และร่วมกันอภิปรายตามประเด็นที่ครู
กําหนด 
 5. ให้นักเรียนดูคลิป  You Tube เรื่อง hate speech และปฏิบัติใบกิจกรรมที่ 2  
เรื่อง  การสะท้อนความคิดของนักเรียน 

สื่อการเรียนรู้ 
 1. ข่าวหรือเหตุการณ์จากสื่อสารมวลชน หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ หรือส่ือออนไลน์
 2. ใบกิจกรรมที่ 1 เรือ่งประเทศรวันดา 
 3. ข้อความหรือพฤติกรรมที่นักเรียนนําเสนอ 
 4. คลิป  You Tube  เรื่อง hate speech 
 5. ใบกิจกรรมที่ ๒ เรื่อง  การสะท้อนความคิดของนักเรียน 

การวัดและประเมินผล 
 1. การสังเกต   
     - ความร่วมในการปฏิบัติกิจกรรม 
     - ความมีเหตุผลในการอภิปราย 
 2. การตรวจผลงาน 
     - ใบกิจกรรม 
ข้อเสนอแนะ 
 สื่อที่ควรเชื่อถือควรจะพิจารณาดังต่อไปนี้  
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ประเด็นเพื่อการรู้เท่าทัน 
  1. ใครเป็นผู้ผลิตข่าวสาร 
  2. ข้อมูลนั้นถกูนําเสนอด้วยเทคนิคการนําเสนอใด 
  3. ผู้รับข่าวสารตีความแตกต่างกันอย่างไร 
  4. อะไรคือคุณค่า วิถีชีวิต หรือแนวคิดใด ที่แฝงมากับข้อมูลที่ถูกนําเสนอ 
  5. ทําไมข้อมูลนี้ถึงถูกนํามาเผยแพร่ 

ผลกระทบท่ีได้รบั 
 ปฏิเสธ ไม่ด่วนสรุป ค้นหาข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมจากช่องที่หลากหลายและวิเคราะห์

อย่างมีวิจารณญาณ 
1. เปรียบเทียบข้อมูลที่แตกกัน 
2. เปรียบเทียบกับความเป็นจริง 
3. ตัดสินใจด้วยเหตุผล เลือกสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น 
เฉยๆ รับรู้ข้อมูล เก็บบันทึกไว้ในความจํา หากข้อมูลเดิมถูกตอกย้ําซ้ําๆ และไม่มีข้อมูล
อื่นขัดแย้ง อาจเกิดการยอมรับ 
ยอมรับ เชื่อและกระทําตาม ข่าวสารมีอิทธิพล ต่อการจูงใจ ได้รับผลกระทบทางลบ 

วิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ 
 1. การวิเคราะห์ 
 2. การประเมิน 
 3. การจัดกลุ่ม 
 4. การให้เหตุผลแบบอุปนัย (สรุปกรณีย่อยไปสู่ภาพใหญ่) 
 5. การให้เหตุผลแบบนิรนัย (ไปสู่ภาพใหญ่สรุปกรณีย่อย) 
 5. การสังเคราะห์ 
 6. การสรุป 
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ภาพประกอบกิจกรรมท่ี.................... 

คุณคดิวา

คุณเห็น
ความจริง?

 

 

 













คณะผู้จัดทาํ 

ที่ปรึกษา 

นายภุชงค์  นุตราวงศ์     เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกต้ัง 

นายสุเทพ  พรหมวาศ     รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกต้ัง 

       ด้านกิจการการมีส่วนร่วม 

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ 

นางสาวภัชรา  คติกุล     ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ 

คณะผู้ดําเนินการ 

นายประโมทย์  กังสดาร     ผู้อํานวยการสํานักการมีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกต้ัง 

นางอสมาวัณย์  ทองใย     รองผู้อํานวยการสํานักการมีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกต้ัง 

ร้อยตํารวจเอก สมบัติ  สิทธิบุศย์    ผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนาการมีส่วนร่วม 

ร้อยตํารวจเอก หญิง นงลักษณ์  โอนอิง    ผู้อํานวยการฝ่ายองค์กรเอกชนและประชาคมจังหวัด 
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