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ค าน า 

 
  รฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2560 มาตรา 223 (1) บญัญติั

ใหค้ณะกรรมการการเลือกตั้งมีหน้าท่ีและอ านาจในการจดัหรือด าเนินการใหม้ีการจดัการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร  การเลือกสมาชิกวุฒิสภา การเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินและผูบ้ริหาร

ท้องถ่ิน และการออกเสียงประชามติ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย

คณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 มาตรา 22 (5) บัญญัติว่านอกจากหน้าท่ีและอ านาจ

ตามท่ีบัญญัติไวใ้นรัฐธรรมนูญแลว้ ใหค้ณะกรรมการการเลือกตั้งมีหน้าท่ีและอ านาจส่งเสริม 

สนับสนุนใหห้น่วยงานของรัฐ  สถาบันการศึกษา และองค์กรเอกชน ในการสรา้งความรู ้ความ

เขา้ใจท่ีถกูตอ้งใหแ้ก่ประชาชนเก่ียวกบัการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุข การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน หรือใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการ

ตรวจสอบการเลือกตั้ง และความรูท่ี้ถกูตอ้งเก่ียวกบัรฐัธรรมนูญ 

  ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  และกระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึง

ความส าคัญของการพัฒนาเยาวชนและประชาชนทุกหมู่ เหล่าให้มีความรู ้ ความเข้าใจ           

เรื่องประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง  เพื่อเป็นพลังในการพฒันาประเทศชาติ และพฒันาระบอบ

ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริยท์รงเป็นประมุข  อีกทั้งเห็นวา่ลกูเสือและบุคลากรลกูเสือเป็นผู้

มีระเบียบวนัิย มีความซื่อสตัยสุ์จริต  และมีเกียรติเชื่อถือได ้ ซึ่งคุณลกัษณะเด่นดงักล่าวจึงเป็นผูม้ี

ความเหมาะสมในการท่ีจะถ่ายทอดความรูเ้ก่ียวกบัการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและการ

เลือกตั้งใหแ้ก่ประชาชนไดเ้ป็นอยา่งดี ทั้ง 2 หน่วยงานจึงไดล้งนามในบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ

เมื่อวนัท่ี 18 มิถุนายน 2550 ร่วมด าเนินกิจกรรมลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพฒันาประชาธิปไตย 

ตั้งแต่น้ันเป็นตน้มา 

  นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 – ปัจจุบนั  โดยความรว่มมือของส านักงานคณะกรรมการ

การเลือกตั้ง กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานลกูเสือแหง่ชาติ ไดม้ีการจดัตั้งหน่วยลกูเสืออาสา 

กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย จ านวน 918 โรงเรียน/สถานศึกษา และเพื่อใหกิ้จการลูกเสือ

อาสา กกต. ด าเนินไปตามเจตนารมณ์ของการจดัตั้งกล่าวคือ การพฒันาเยาวชน  และประชาชน

ใหม้ีความรู ้ความเขา้ใจในเรื่องประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง  ตลอดจนการเป็นพลเมืองดีวิถี

ประชาธิปไตย ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงไดจ้ดัท าคู่มือการฝึกกอบรมลูกเสืออาสา 

กกต. เพื่อพฒันาประชาธิปไตย ส าหรบัผูบ้งัคบับญัชาลกูเสืออาสา กกต. น าไปใชใ้นการฝึกอบรม

หรือจดัการเรียนการสอนต่อไป 
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โครงการลกูเสอือาสา กกต. เพื่อพฒันาประชาธิปไตย 

 ความเป็นมา 

  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง  และกระทรวงศึกษำธิกำรไดเ้ล็งเห็นถึง

ควำมส ำคญัของกำรพฒันำเยำวชนผ่ำนกระบวนกำรลกูเสือ  จึงไดล้งนำมในบนัทึกขอ้ตกลงควำม

รว่มมือโครงกำรลกูเสืออำสำ กกต.เพื่อพฒันำประชำธิปไตย  ระหวำ่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร

เลือกตั้ง  กระทรวงศึกษำธิกำร  และส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ  เมื่อวนัท่ี 18 มิถุนำยน 2550    

โดยได้ประสำนควำมร่วมมือในกำรขยำยกิจกำรโครงกำรลูกเสืออำสำ กกต.เพื่อพัฒนำ

ประชำธิปไตยอยำ่งต่อเน่ืองตลอดมำ  และไดจ้ดัท ำบนัทึกขอ้ตกลงควำมร่วมมือระหวำ่งส ำนักงำน

คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง และกรวงศึกษำธิกำร  อีกครั้งหน่ึงเมื่อวนัท่ี  19  สิงหำคม  2557 

เพื่อใหม้ีควำมเหมำะสมยิง่ข้ึน    

 วตัถุประสงคข์องโครงการ  

  1. เพื่อใหเ้ยำวชนมีควำมรู ้และมีจิตส ำนึก มีควำมรูพ้ื้ นฐำนในกำรปกครองระบอบ

ประชำธิปไตย มีพฤติกรรมด้วยวิถีประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข             

ในชีวติประจ ำวนัอยำ่งมีคุณภำพและเขำ้มำมีส่วนรว่มในกำรพฒันำประชำธิปไตยและบำ้นเมืองให้

เจริญรุง่เรือง 

  2. เพื่อใหล้กูเสือมีควำมรูเ้ก่ียวกบัขั้นตอนและกระบวนกำรเลือกตั้งท่ีถกูตอ้ง เพื่อจะ

ไดน้ ำควำมรูไ้ปรณรงคแ์ละเผยแพรแ่ก่ประชำชนทัว่ไป ซึ่งจะท ำใหก้ำรเลือกตั้งมีคุณภำพ 

  3. เพื่อใหล้กูเสือสำมำรถรณรงคแ์ละเผยแพรค่วำมรูเ้ก่ียวกบัประชำธิปไตยและกำร

เลือกตั้งไดอ้ยำ่งมีคุณภำพ 

  4. เพื่อใหล้กูเสือสำมำรถใหก้ำรบริกำรและช่วยอ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชนผู้

มีสิทธิเลือกตั้ง ท่ีมำใชสิ้ทธิเลือกตั้ง ณ บริเวณหน้ำท่ีท่ีเลือกตั้ง ทั้งระดบัชำติและทอ้งถ่ินไดอ้ยำ่งมี

ประสิทธิภำพ 

 

การด าเนินงานโครงการลกูเสืออาสา กกต. เพื่อพฒันาประชาธิปไตย 

  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งไดด้ ำเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกับโครงกำร

ลกูเสืออำสำ กกต. เพื่อพฒันำประชำธิปไตย ดงัน้ี 

 

 



2 

 

 คู่มือการฝึกอบรมลกูเสืออาสา กกต.เพ่ือพฒันาประชาธิปไตย  

 ฝ่ายส่งเสรมิการศึกษาและกิจกรรมภาคพลเมือง  ส านักส่งเสรมิความเป็นพลเมือง  ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้. 

2560. 

 

  1. จัดฝึกอบรมผูบ้ังคับบัญชำลูกเสืออำสำ กกต. ระดับผูน้ ำ  ขั้นควำมรูช้ั้นสูง      

ณ  ค่ำยลกูเสือวชิรำวุธ อ ำเภอศรีรำชำ จงัหวดัชลบุรี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550–2560 จ ำนวน 30 รุ่น 

มีผูบ้ังคับบัญชำลูกเสืออำสำ กกต.ฯ ท่ีผ่ำนกำรฝึกอบรม จ ำนวน 3,030 คน  และผ่ำนกำร

ฝึกอบรมหลกัสูตรผูบ้ังคบับัญชำลกูเสืออำสำ กกต.เพื่อพฒันำประชำธิปไตย จ ำนวน 1,511 คน 

รวมทั้งส้ิน 4,541 คน  

  2. จดัตั้งหน่วยลกูเสืออำสำ กกต. เพื่อพฒันำประชำธิปไตย ทัว่ประเทศ ซึ่งรวมถึง

ลกูเสืออำสำ กกต.ฯ ชำวเขำ 8 ชนเผ่ำ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 – 2560 จ ำนวน 918 โรงเรียน ซึ่งมี

มีลกูเสืออำสำ กกต.ฯท่ีผ่ำนกำรฝึกอบรม จ ำนวน 69,999 คน 

  3.  จัด ฝึ กอบรมลูก เ สื ออำสำ  กกต .ฯ  ห น่ วยพิ เศษ โ รง เ รี ยนจิตรลดำ 

กรุงเทพมหำนคร และโรงเรียน   วงัไกลกงัวล  จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์

  4. ลกูเสืออำสำ กกต.ฯ รณรงคก์ำรเลือกตั้งและปฏิบติัหน้ำท่ีบริเวณหน้ำท่ีเลือกตั้ง

ทุกครั้งท่ีมีกำรเลือกตั้ง ทั้งในระดับชำติและระดับทอ้งถ่ิน ตลอดจนถึงกำรร่วมกิจกรรมบ ำเพ็ญ

ประโยชน์อ่ืน ๆ  

  5. รว่มงำนชุมลกูเสือประเภทต่ำง ๆ เชน่ 

   5.1 งำนชุมนุมลกูเสือทอ้งถ่ินไทย เทิดไทองคร์ำชนั 

   5.2 งำนชุมนุมลกูเสือภำคพื้ นเอเชียแปซิฟิค ครั้งท่ี 30 ระหวำ่งวนัท่ี 1–7 

สิงหำคม 2556 ณ ค่ำยลกูเสือคิรำรำ่ – ฮำมำ เมืองยำมำกจูิ ประเทศญ่ีปุ่น 

   5.3 งำนชุมนุมลกูเสือวสิำมญัโลก ระหวำ่งวนัท่ี 8-18 สิงหำคม 2556 ณ 

ค่ำยลกูเสือ  อวำคำเมนจ ์ประเทศแคนำดำ 

   5.4 งำนชุมนุมสมชัชำลกูเสือโลก ครั้งท่ี 40 ระหวำ่งวนัท่ี 9-11 สิงหำคม 

2557  ณ ประเทศสโลวเีนีย 

   5.6 งำนชุมนุมผูน้ ำนักประชำธิปไตยส ำหรับเยำวชนดว้ยกระบวนกำร

ลูกเสือ เพื่อน้อมร ำลึกถึงพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร 

ระหวำ่งวนัท่ี 19 - 22 เมษำยน 2560 ณ  ค่ำยลกูเสือวชิรำวุธ อ ำเภอศรีรำชำ จงัหวดัชลบุรี   

5.7 งำนชุมนุมผูบ้งัคบับญัชำลกูเสือ ครั้งท่ี 5 พ.ศ.2560 เฉลิมพระเกียรติ

องค์อุปถัมภ์ของคณะลูกเสือแห่งชำติสมเด็จพระเจำ้ลูกเธอ เจำ้ฟ้ำจุฬำภรณ์วลัยลกัษณ์ อัครรำช

กุมำรี ทรงเจริญพระชนมำยุ  5  รอบ  60  พรรษำ ระหวำ่งวนัท่ี  18 – 21  กรกฎำคม 2560   

ณ ค่ำยลกูเสือวชิรำวุธ อ ำเภอศรีรำชำ จงัหวดัชลบุรี 

 
ภารกิจของลกูเสืออาสา กกต. เพื่อพฒันาประชาธิปไตย 

  ลกูเสืออำสำ กกต.ฯ ไดป้ฏิบติังำนช่วยเหลือส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง

ในกำรรณรงค์เผยแพร่  และประชำสัมพันธ์เก่ียวกับกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมี

พระมหำกษัตริยท์รงเป็นประมุข และกำรเลือกตั้ง บริกำรประชำชนบริเวณหน้ำท่ีเลือกตั้งทั้งก่อน

และในวนัเลือกตั้ง โดยเฉพำะกำรชว่ยเหลือผูพ้ิกำรและผูส้งูอำยุ 
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 คู่มือการฝึกอบรมลกูเสืออาสา กกต.เพ่ือพฒันาประชาธิปไตย  

 ฝ่ายส่งเสรมิการศึกษาและกิจกรรมภาคพลเมือง  ส านักส่งเสรมิความเป็นพลเมือง  ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้. 

2560. 

 

  ในกำรเลือกตั้งทุกระดบั ลกูเสืออำสำ กกต.ฯ ไดช้ว่ยเหลือส ำนักงำนคณะกรรมกำร

กำรเลือกตั้ง ดงัน้ี 

  1. รณรงคเ์ผยแพรค่วำมรูเ้ก่ียวกบัประชำธิปไตย 

  2. รณรงคป์ระชำสมัพนัธก์ำรเลือกตั้ง 

  3. บริกำรชว่ยเหลือในกำรเลือกตั้งในดำ้นต่ำง ๆ ไดแ้ก่ 

   3.1ชว่ยตรวจสอบบญัชีรำยช่ือใหก้บัผูม้ำใชสิ้ทธิ และแนะน ำใหจ้ดจ ำล ำดบั

ท่ีใหแ้ก่ผูม้ำใชสิ้ทธิ เมื่อไดร้บักำรรอ้งขอ 

   3.2 แนะน ำผูม้ำใชสิ้ทธิถึงขั้นตอนกำรใชสิ้ทธิลงคะแนนเลือกตั้ง  

   3.3 แนะน ำใหต้รวจดชูื่อ-สกุล และหมำยเลขประจ ำตวัผูส้มคัรรบัเลือกตั้งทุกคน  

ก่อนใชสิ้ทธิลงคะแนน 

   3.4 แนะน ำวธีิกำรลงคะแนน 

   3.5 กำรบริกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผูสู้งอำยุและผูพ้ิกำร ขณะมำใชสิ้ทธิ

เลือกตั้ง 

   3.6 อ ำนวยควำมสะดวกกำรจรำจร 

   3.7 บ ำเพ็ญประโยชน์อ่ืน ๆ ตำมท่ีไดร้บัมอบหมำย 
 

สถานการณบ์า้นเมืองที่ผ่านมา 

    แมว้่ำประเทศไทยจะมีกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยตั้งแต่วนัท่ี 24 มิถุนำยน 

2475 หรือกวำ่ 85 ปีมำแลว้ แต่พฒันำกำรทำงกำรเมืองไปสู่สงัคมประชำธิปไตยท่ีแทจ้ริง ยงัเดินไป

ไม่ถึงไหน มีสภำพลม้ลุกคลุกคลำนตกอยู่ในวงจรอุบำทวท์ำงกำรเมืองตลอดมำ โดยมีกำรร่ำง

รัฐธรรมนูญ มีกำรเลือกตั้ ง มีรัฐบำล มีกำรปฏิวัติรัฐประหำรยึดอ ำนำจ แล้วก็มีกำรร่ำง

รฐัธรรมนูญใหม่  มีกำรเลือกตั้ง มีรฐับำล มี.....ฯลฯ วนเวียนเช่นน้ีไม่รูจ้บ จนยำกท่ีจะพยำกรณ์

วำ่วฏัจกัรน้ีจะส้ินสุดลงเม่ือใด และอยำ่งไร 

   ยอ้นเวลำไปก่อนหน้ำน้ีสักสองทศวรรษ จะเห็นภำพประชำชนจ ำนวนมำกสะบัด   

โบกธงสีเขียวต้อนรับรัฐธรรมนูญฉบับประชำชน ในปีพุทธศักรำช 2540  ด้วยเชื่อมัน่ว่ำ

รัฐธรรมนูญดังกล่ำวมี เจตนำรมณ์ส ำคัญมุ่ งปฏิรูปกำรเมืองไปสู่ สังคมประชำธิปไตย             

สรำ้งบทบัญญัติคุม้ครองสิทธิเสรีภำพของประชำชนอย่ำงกวำ้งขวำง ใหป้ระชำชนมีส่วนร่วมในกำร

ปกครอง และตรวจสอบกำรใชอ้ ำนำจรัฐเพิ่มข้ึน ตลอดจนปรับปรุงโครงสรำ้งทำงกำรเมืองใหม้ี

เสถียรภำพและประสิทธิภำพยิ่งข้ึน  เกิดกระแสควำมต่ืนตัวของประชำชนท่ีใหค้วำมส ำคัญกับ

แนวคิดและเน้ือหำในรัฐธรรมนูญ โดยเฉพำะเรื่องสิทธิและเสรีภำพของตน รวมถึงสิทธิชุมชน   

และกำรตรวจสอบนโยบำยสำธำรณะของฝ่ำยบริหำร  
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2560. 

 

    ขณะท่ีหน่วยงำนของรัฐเอง ก็ใหค้วำมส ำคัญกับกำรเผยแพร่ควำมรูค้วำมเขำ้ใจ   

แก่ประชำชนเก่ียวกบัสิทธิ เสรีภำพ และกำรตรวจสอบกำรใชอ้ ำนำจรฐัดว้ยเช่นกนั อยำ่งไรก็ตำม

จุดอ่อนในกำรเผยแพร่ควำมรูด้งักล่ำวคือ กำรด ำเนินกำรมีไม่ต่อเน่ืองและมกัสนองตอบนโยบำย

ของฝ่ำยกำรเมืองมำกกว่ำท่ีจะค ำนึงถึงโอกำสท่ีประชำชนพึงได้รับข้อมูลข่ำวสำรท่ีถูกต้อง         

และมำกพอท่ีจะปกป้องคุม้ครองสิทธิเสรีภำพของตนได ้รวมทั้งเกิดควำมตระหนักท่ีจะไมไ่ปละเมิด

สิทธิเสรีภำพของผูอ่ื้น ไมฝ่่ำฝืนกฎหมำย และไมข่ดัต่อศีลธรรมอนัดีของสงัคม  

  ชว่งเวลำดงักล่ำว ประชำชนมีกำรเรียกรอ้งสิทธิและเสรีภำพของตนเอง แต่กลบัให้

ควำมส ำคญัน้อยมำกต่อกำรเขำ้มำมีส่วนรว่มทำงกำรเมือง ทั้งกำรเมืองภำคพลเมืองและกำรเมือง

ภำคตัวแทน โดยในกำรเลือกตั้งตัวแทนทุกระดับทุกประเภทยงัมีกำรทุจริตซื้ อสิทธิขำยเสียงอยู ่

กลไกกำรตรวจสอบไรป้ระสิทธิภำพ สนำมเลือกตั้งกลำยเป็นตลำดทำงกำรเมืองท่ีมีกำรทุจริต    

ซื้ อสิทธิขำยเสียงระหวำ่งนักเลือกตั้งผูช้ื้ อกบัประชำชนผูข้ำย ปล่อยใหนั้กเลือกตั้งผูทุ้จริต เขำ้สู่วงจร

อ ำนำจ เมื่อไดอ้ ำนำจแลว้ก็มักใชอ้ ำนำจด ำเนินกำรทุจริตคอร์รัปชัน่แสวงประโยชน์เพื่อตนเอง  

และพวกพอ้ง เพื่อสะสมทุนรอนไวใ้นกำรรักษำอ ำนำจและในกำรเลือกตั้งครั้งต่อไป จนดัชนี      

กำรทุจริตพุ่งสูงสวนทำงกบัคะแนนควำมโปร่งใสท่ีลดต ำ่ลงโดยล ำดบั ขณะท่ีกำรตรวจสอบกำรใช้

อ ำนำจรัฐจำกประชำชนน้ันมีน้อยมำก สะท้อนควำมลม้เหลวในกำรปลูกฝังส ำนึกควำมเป็น

พลเมืองดีท่ีมีควำมรบัผิดชอบต่อสงัคม 

  จนในท่ีสุดเกิดวิกฤติทำงกำรเมือง มีกำรรัฐประหำรในปี 2549 น ำมำสู่

รฐัธรรมนูญฉบับปี 2550 เพื่อแกปั้ญหำ โดยมีบทบัญญัติเน้นกำรลดอ ำนำจรฐัและเพิ่มอ ำนำจ

ประชำชนใหม้ีส่วนรว่มทำงกำรเมืองและกำรตรวจสอบกำรใชอ้ ำนำจรฐัมำกข้ึน ซึ่งแมว้ำ่ประชำชน

จะเห็นควำมส ำคัญของกำรเขำ้มำมีส่วนร่วมทำงกำรเมือง ทั้งแนวทำงท่ีเป็นไปตำมรฐัธรรมนูญ

และแนวทำงนอกเหนือจำกท่ีบัญญัติไวใ้นรัฐธรรมนูญ รวมทั้งหน่วยงำนต่ำงๆ ทั้ งภำครัฐ 

ภำคเอกชน และภำคประชำสงัคมก็ไดเ้ขำ้มำมีส่วนเก่ียวขอ้งดว้ย แต่สถำนกำรณ์ก็ยงัไม่ดีข้ึน มีกำร

แตกแยกทำงควำมคิดเห็นของคนในสงัคม ยงัคงมีกำรใชอ้ ำนำจรฐัของนักกำรเมือง และเจำ้หน้ำท่ี

รฐัแสวงหำผลประโยชน์  มีกำรเรียกรอ้งสิทธิของกลุ่มต่ำงๆ มำกมำย ซึ่งลว้นกล่ำวอำ้งวำ่เป็นสิทธิ

เสรีภำพท่ีสำมำรถท ำไดต้ำมระบอบประชำธิปไตย ขณะท่ีฝ่ำยรฐัเองก็อำ้งว่ำตนด ำเนินกำรตำม

อ ำนำจหน้ำท่ีท่ีบัญญัติไวใ้นกฎหมำย ฯลฯ กำรท่ีต่ำงฝ่ำยต่ำงคิดว่ำตนท ำถูกและเป็นไปตำม

หลักกำรประชำธิปไตย ส่วนฝ่ำยอ่ืนท ำผิดและไม่สอดคลอ้งหลักประชำธิปไตย แสดงใหเ้ห็นว่ำ

สังคมไทยยงัขำดควำมรูค้วำมเขำ้ใจหลักกำรพื้ นฐำนควำมเป็นประชำธิปไตยในทิศทำงเดียวกัน 

และยงัขำดวิถีกำรด ำเนินชีวิตและมีจิตส ำนึกควำมเป็นพลเมืองดีในวิถีประชำธิปไตย จนกระทัง่  

ในท่ีสุดเกิดรฐัประหำรในปี 2557 และมีรฐัธรรมนูญแหง่รำชอำณำจกัรไทย พุทธศกัรำช 2560 
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คณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นหน่ึงในองค์กรรับผิดชอบกำรปฏิรูปกำรเมือง         

มีหน้ำท่ีใหก้ำรศึกษำและพัฒนำกระบวนกำรเรียนรูข้องประชำชนเก่ียวกับกำรปกครองระบอบ

ประชำธิปไตยอนัมีพระมหำกษัตริยท์รงเป็นประมุข  ตระหนักถึงควำมส ำคญัของกำรใหค้วำมรูแ้ละ

เผยแพร่ประชำธิปไตยแก่ประชำชนกลุ่มต่ำงๆ  จึงจดัท ำหลกัสูตรกำรฝึกอบรมลกูเสืออำสำ กกต. 

เพื่อเสริมสรำ้งควำมเป็นพลเมืองดีในวถีิประชำธิปไตย   

วตัถุประสงคข์องหลกัสูตร : เพื่อใหผู้เ้ขา้อบรม 

  1. มีควำมรูค้วำมเขำ้ใจเก่ียวกบัควำมสมัพนัธร์ะหวำ่งชีวติกบักำรเมืองวำ่ กำรเมือง

เป็นเรื่องของทุกคน ถำ้กำรเมืองดีชีวิตของเรำก็จะดีไปดว้ย ดังน้ัน จึงตอ้งสนใจและเขำ้ไปมีส่วน

รว่มทำงกำรเมือง และท ำใหก้ำรเมืองดีดว้ยตนเอง 

  2. สำมำรถวิเครำะห์สถำนกำรณ์บำ้นเมืองในปัจจุบันในดำ้นต่ำงๆ เช่น ดำ้น

เศรษฐกิจ ดำ้นสังคม ดำ้นกำรศึกษำ และดำ้นกำรทุจริตคอร์รปัชัน่ วำ่เป็นอยำ่งไร มีปัญหำอะไร 

และมีควำมตระหนักวำ่ ปัญหำเหล่ำน้ันประชำชนควรมีบทบำทและส่วนรว่มในกำรแกปั้ญหำ  

  3. มีควำมรู ้ควำมเข้ำใจในองค์ประกอบส ำคัญของกำ รปกครองระบอบ

ประชำธิปไตย  โดยเปรียบเทียบจำกตน้ไม ้คือ รำก หมำยถึง หลักกำรของกำรปกครองระบอบ

ประชำธิปไตยดิน หมำยถึง ค่ำนิยมหรือคุณธรรมท่ียึดถือเปรียบเหมือนสำรอำหำรส ำหรับหล่อ

เล้ียงใหต้น้ไมเ้จริญเติบโตหรือเหี่ยวเฉำได ้ล ำตน้ คือสถำบันหรือหน่วยงำน องค์กรส่งเสริม

สนับสนุนประชำธิปไตย โดยมีก่ิงกำ้นใบ คือระบบ กลไก และกระบวนกำรในกำรตรวจสอบ

สถำบัน องค์กรใหท้ ำงำนไดดี้มีประสิทธิภำพและโปร่งใส หำกดินดี รำกแข็งแรง ล ำตน้มัน่คง  

ก่ิง กำ้น ใบสมบรูณ ์ก็จะสำมำรถออกดอกผลไดดี้ รสชำติอร่อยหอมหวำน ซึ่งก็คือ ประโยชน์สุขท่ี

ประชำชนทุกคนจะไดร้บัจำกประชำธิปไตย นัน่เอง  

  4. สำมำรถอธิบำยควำมหมำยและควำมแตกต่ำงของ “ประชำชน- พลเมือง” 

และยกตวัอยำ่งเชิงพฤติกรรมเก่ียวกบัคุณลกัษณะของพลเมืองท่ีดีในวิถีประชำธิปไตยได้ พรอ้มทั้ง 

มีส่วนร่วมเสนอแนวทำงในกำรสรำ้งพลเมืองดีไดด้ว้ยวิธีกำรต่ำงๆ อันจะท ำใหเ้กิดพลเมืองดี 

เพิ่มมำกข้ึนทั้งดำ้นปริมำณและคุณภำพ 

  5. มีควำมรูค้วำมเขำ้ใจและสำมำรถอธิบำยหน้ำท่ีและอ ำนำจของคณะกรรมกำร

กำรเลือกตั้ง (กกต.) และสำมำรถอธิบำยถึงควำมส ำคญัของกำรเลือกตั้ง ตลอดจนกำรมีส่วนร่วม

ในกระบวนกำรเลือกตั้งของประชำชน   

  6. มีควำมรูค้วำมเขำ้ใจวชิำพิเศษลกูเสือสำมญัรุ่นใหญ่ ลกูเสืออำสำ กกต. ภำรกิจ

ลกูเสืออำสำ กกต. และพิธีกำรทำงลกูเสืออำสำ กกต.เพื่อพฒันำประชำธิปไตย  

 

 

 

 



6 

 

 คู่มือการฝึกอบรมลกูเสืออาสา กกต.เพ่ือพฒันาประชาธิปไตย  

 ฝ่ายส่งเสรมิการศึกษาและกิจกรรมภาคพลเมือง  ส านักส่งเสรมิความเป็นพลเมือง  ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้. 

2560. 

 

เน้ือหาวิชา วิธีการ และระยะเวลา 

 

เน้ือหา ระยะเวลา วิธีการฝึกอบรม 

วชิำท่ี 1 วชิำพลเมืองดีวถีิประชำธิปไตย  

  (1)ชีวติกบักำรเมือง (1 ชัว่โมง) 

  (2)ตน้ไมป้ระชำธิปไตย (1 ชัว่โมง) 

  (3)พลเมืองดีวถีิประชำธิปไตย (1 ชัว่โมง) 

3 ชัว่โมง 

 

1 .  ก ร ะ ตุ้ น ค ว ำ ม คิ ด  แ ล ะ

แลกเปล่ียนควำมเห็น 80 % 

2. บรรยำยประกอบส่ือ  20 % 

วชิำท่ี 2 กกต. กบักระบวนกำรเลือกตั้ง 1 ชัว่โมง บรรยำยประกอบส่ือ 

   

วชิำท่ี 3 วชิำพิเศษลกูเสือสำมญัรุน่ใหญ่

ลกูเสืออำสำ กกต. 

1/2 ชัว่โมง บรรยำยประกอบส่ือ   

วชิำท่ี 4 วชิำภำรกิจลกูเสืออำสำ กกต.เพือ่

พฒันำประชำธิปไตย  

1 ชัว่โมง 1. บรรยำยประกอบส่ือ   

2. แบ่งกลุ่มระดมควำมคิดเห็น 

วชิำท่ี 5 วชิำพธีิกำรลกูเสืออำสำ กกต.  1 ชัว่โมง 1. ชี้ แจง 

2. ปฏิบติั 

 

ส่ือและอุปกรณ ์

1. เครื่องฉำยทึบแสง (เคร่ืองฉำยสำมมิติ : visualizer) และคอมพิวเตอร ์

แบบพกพำ (โน๊ตบุ๊ค )  

2. โปรเจคเตอร ์(Projector)  

   3. บอรด์อยำ่งน้อย 4 บอรด์  

4. กระดำษฟลิปชำรต์ (Flip Chart) 20 แผ่น 

5. แผ่นไวนิลรปูตน้ไมข้นำด 1.5 x 2 เมตร 3 แผ่น ส ำหรบัวชิำท่ี 2 ตน้ไมฯ้ 

6.ปำกกำเคมีด้ำมใหญ่ส ำหรับเขียนกระดำษฟลิปชำร์ต สีด ำ และสีน ้ ำเงิน  

สีละ 1 โหล  และสีแดง (ส ำหรบัวทิยำกร)  6 ดำ้ม 

7. ปำกกำเมจิค (ดำ้มลำย) สีด ำหรือสีน ้ ำเงิน จ ำนวนเท่ำจ ำนวนผูเ้ขำ้อบรม  

และควรมีส ำรองใหเ้พียงพอ 

8. กระดำษกำวยน่อยำ่งน้อย 1 มว้น และกรรไกร/คตัเตอร ์

9. กระดำษขนำดเอ 1 ประมำณ 1 รีม (ใชก้ระดำษ Re-used ก็ได)้ 

       10. กระดำษกำรด์สี (กระดำษปก) สีชมพ ูฟ้ำ เหลือง เขียว อยำ่งละ 1 หอ่     
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 คู่มือการฝึกอบรมลกูเสืออาสา กกต.เพ่ือพฒันาประชาธิปไตย  

 ฝ่ายส่งเสรมิการศึกษาและกิจกรรมภาคพลเมือง  ส านักส่งเสรมิความเป็นพลเมือง  ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้. 

2560. 

 

       11. บตัรค ำ 4 สี ขนำดเอ 4 ตดั 3 (เย็บติดกนั สีละ 1 แผ่น เรียงตำมล ำดบั บตัรค ำ

สีฟ้ำ/เหลือง/เขียว/ชมพ)ู เท่ำจ ำนวนผูเ้ขำ้อบรม และส ำรองไวจ้ ำนวนหน่ึง  

12. กระดำษบันทึกชนิดมีกำวติดในตัว (STICKY NOTE/POST-IT) 5 สีๆละ 15-20 

แผ่น (ส ำหรบัวชิำท่ี 2 ตน้ไมป้ระชำธิปไตย)  

       13. ส่ือและอุปกรณต์่ำงๆ เชน่ ภำพน่ิงรำยวชิำ ใบงำน ใบควำมรู ้บตัรค ำ  ฯลฯ  

การประเมินผลการอบรม  มีแนวทำงในกำรประเมินผล โดยกำรสงัเกตควำมสนใจ พฤติกรรม 

ผลงำนกลุ่ม กำรน ำเสนอของกลุ่ม แบบทดสอบควำมรูก้่อนและหลังอบรม(pre/post test)  

และกำรสอบถำม/สมัภำษณร์ำยบุคคล  

............................................. 
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 คู่มือการฝึกอบรมลกูเสืออาสา กกต.เพ่ือพฒันาประชาธิปไตย  
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2560. 

 

 

ตารางฝึกอบรมลกูเสอือาสา กกต. เพื่อพฒันาประชาธิปไตย 

(หลกัสูตร 1 วนั) 

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

 

เวลำ 08.00 - 09.00 น.  ลงทะเบียน/รำยงำนตวั 

    เปิดกำรฝึกอบรม  

เวลำ 09.00 – 12.00 น. วชิำท่ี 1 พลเมืองดีวถีิประชำธิปไตย ประกอบดว้ย  

- ชีวติกบักำรเมือง 

- ตน้ไมป้ระชำธิปไตย  และ 

- พลเมืองดีวถีิประชำธิปไตย 

เวลำ 12.00 – 13.00 น. พกัรบัประทำนอำหำรกลำงวนั 

เวลำ 13.00 – 14.00 น. วชิำท่ี 2  กกต.กบักระบวนกำรเลือกตั้ง 

เวลำ 14.00 – 14.30 น. วชิำท่ี 3  วชิำพิเศษลกูเสือสำมญัรุน่ใหญ่ลกูเสืออำสำ กกต.  

     - นักประชำธิปไตยและกำรเลือกตั้ง 

     - นักบรกิำรกำรเลือกตั้ง 

     - นักสรำ้งเครือข่ำยกำรเลือกตั้ง 

เวลำ14.30 – 15.30 น. วชิำท่ี 4  วชิำภำรกิจลกูเสืออำสำ กกต. เพื่อพฒันำประชำธิปไตย 

เวลำ 15.30- 16.30 น. วชิำท่ี 5 พธีิรบัปณิธำนกำรเป็นลกูเสืออำสำ กกต. เพื่อพฒันำประชำธิปไตย 

 

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

 

หมายเหต ุ 1. พกัชว่งเชำ้ เวลำ 10.10 – 10.30 น. และชว่งบ่ำย เวลำ 15.10 – 15.30 น. 

       2. ก ำหนดกำรสำมำรถปรบัเปล่ียนไดต้ำมควำมเหมำะสม  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 คู่มือการฝึกอบรมลกูเสืออาสา กกต.เพ่ือพฒันาประชาธิปไตย  

ฝ่ายส่งเสรมิการศึกษาและกิจกรรมภาคพลเมือง  ส านักส่งเสรมิความเป็นพลเมือง  ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้. 2560. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิชาท่ี 1 :  พลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย 
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 คู่มือการฝึกอบรมลกูเสืออาสา กกต.เพ่ือพฒันาประชาธิปไตย  

 ฝ่ายส่งเสรมิการศึกษาและกิจกรรมภาคพลเมือง  ส านักส่งเสรมิความเป็นพลเมือง  ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้. 2560. 

 

 
 

 
วตัถุประสงค ์:  เพื่อใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถ 

1. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองกับการด าเนินชีวิตประจ าวันได้ และตระหนักว่า

การเมืองเป็นเรื่องท่ีเก่ียวข้องกับชีวิตของคนทุกคน การท่ีการเมืองจ ะดีหรือไม่ดีอยู่ท่ีประชาชน 

ตอ้งสนใจและมีส่วนรว่มในการสรา้ง หรือมีจิตส านึกรบัผิดชอบต่อส่วนรวม 

 2. อธิบายไดว้า่สงัคมประชาธิปไตยเป็นสงัคมของคนหมู่มาก ท่ีมีความแตกต่างกนัทั้งความคิด 

วิ ถี ชี วิต  ความเชื่ อ  ค่ า นิยม ศาสนา ความเ ห็นทางการเมืองฯลฯ การอยู่ ร่ วมกันได้อย่า ง 

มีความสุขตอ้งยอมรบั และปฏิบติัตามเงื่อนไขของสงัคมประชาธิปไตย 

3. อธิบายไดว้่าสถานการณ์บา้นเมืองดา้นเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และดา้นการทุจริต 

ในปัจจุบนัเป็นอยา่งไร 

 4. ตระหนักไดว้่าปัญหาดา้นต่างๆน้ันมีความรุนแรงท่ีจะตอ้งมีการแกไ้ข โดยประชาชนควรมี

บทบาทและส่วนรว่มในการแกไ้ขปัญหาดงักล่าว   

ขอบเขตเน้ือหา/ประเด็นส าคญั 

1.  ความสมัพนัธร์ะหวา่งการเมืองกบัการด าเนินชีวติประจ าวนั 

2.  จติส านึกสาธารณะ 

3.  เงื่อนไขส าคญัของสงัคมประชาธิปไตย    

4.  การวเิคราะหส์ถานการณบ์า้นเมืองในปัจจุบนั ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสงัคม  

              ดา้นการศึกษา และดา้นการทุจริตคอรร์ปัชัน่ 

เวลา 1  ชัว่โมง   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิชาที่ 1.1 ชีวิตกบัการเมือง 
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 ฝ่ายส่งเสรมิการศึกษาและกิจกรรมภาคพลเมือง  ส านักส่งเสรมิความเป็นพลเมือง  ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้. 2560. 

 

 

กระบวนการ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

        ถามกิจวตัรประจ าวนั 

 

  วเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหวา่งการด าเนินชีวติประจ าวนักบัการเมือง 

 

 

  การเมืองเป็นเรื่องของทุกคน (ประชาชนมีสว่นรว่มท าใหก้ารเมืองดีข้ึน) 

 

 
 

เงื่อนไขส าคญัของสงัคมประชาธิปไตย 

 

แสดงบทบาทสมมติ 2 เหตุการณ ์เรื่อง ท้ิงขยะ 

 อธิบายความหมายของจติส านึกสาธารณะ 

 

                            แจกบตัรค า 4 สี  ใหผู้เ้ขา้อบรมทุกคน  

     เขียนค าตอบในบตัรค า “สถานการณบ์า้นเมืองในปัจจุบนัเป็นอยา่งไร”  

                       (ดา้นเศรษฐกิจ สงัคม การศึกษา และการทุจริต) ”   
      

 

เมื่อตอบครบทั้ง 4 ค าถาม ใหผู้เ้ขา้อบรมน าบตัรค าไปติดท่ีบอรด์ท่ีเตรียมไว/้

วทิยากรอ่าน 

 
 

สรุปภาพรวมสถานการณบ์า้นเมืองปัจจุบนั และเพิม่เติมความรูเ้รื่องการทุจริต 
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1.ความสัมพันธ์

ระหว่างการเมือง

กบัชีวติประจ าวนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.การเมืองเป็น

เรื่องของทุกคน

(ประชาชนม ี

ส่ วน ร่ วมท า ใ ห้

การเมืองดีข้ึน) 

 

 

 

 

ขั้นท่ี 1 ( 25 นาที ) 

   1. วิทยากรถาม“ กิจวัตรประจ าวันของคนเรา       

เริ่มตั้งแต่ต่ืนนอนจนถึงเข้านอน วันหน่ึงๆ ท าอะไร              

กนับา้ง” 

   2. วทิยากรเขียนค าตอบลงในกระดาษเอ 4 ท่ีวางบน

เครื่องฉาย จ านวนไมเ่กิน 10 ค าตอบ 

   3. ถามไล่เรียงตามค าตอบท่ีไดจ้ดไวต้ั้งแต่ค าตอบ

แรกจนค าตอบสุดทา้ยว่า “กิจวตัรประจ าวนัเหล่าน้ี

เก่ียวขอ้งกบัการเมืองหรือไม ่เก่ียวอยา่งไร”  

   4. วิทยากรสรุปเชื่อมโยงว่า “กิจวัตรประจ าวัน/

กิจกรรมในชีวิตของเราวันหน่ึงๆ ล้วนแต่เก่ียวข้อง

สมัพนัธก์บัการเมืองทั้งส้ิน (ทั้งโดยตรงและโดยออ้ม)” 

  5. ฉายภาพน่ิงท่ี 1.2 สรุปวา่ การเมืองกบัชีวติของเรา

เก่ียวขอ้งสัมพันธ์กันอย่างแนบแน่นจนแยกกัน     ไม่

ออก กล่าวไดว้่า การเมืองคือชีวิต ชีวิตก็คือการเมือง 

การเมืองเป็นเรื่องของทุกคน นัน่เอง  

  6. ฉายภาพน่ิงท่ี 1.3  

ถาม “ถา้การเมืองดี  – ชีวติเรา จะเป็นอยา่งไร”(จะดี) 

ถามต่อ “ถ้าการเมืองแย่ - ชีวิตเราจะเป็นอย่างไร” 

(แย่)  ส รุปทวนค าตอบว่า  ถ้าการเมืองดี  ชี วิต ดี 

การเมืองแย ่ชีวิตก็จะแย ่ถามต่อ “อยากใหก้ารเมืองดี 

หรือแย”่ (อยากใหดี้) 

  7.  ถามต่อตามภาพน่ิง ท่ี  1.4 ว่า “การเมืองดี                 

เป็นอยา่งไร”  วทิยากรจดค าตอบลงในกระดาษเปล่า 

  8. ถามต่อตามภาพน่ิงท่ี 1.5 วา่  “ถา้อยากจะให ้

การเมืองดี ประชาชนจะต้องท าอย่างไร” วิทยากร                 

จดค าตอบในกระดาษเปล่า (ค าตอบท่ีต้องการคือ 

ประชาชนต้องเข้า ไปมีส่วนร่วม หรือมีจิตส า นึก

สาธารณะ) 

 

1. ภาพน่ิงท่ี 1.1 

กิจวตัรประจ าวนั 

2. กระดาษเอ 4 

(ภาพน่ิงเปล่า)  

 

 

 

 

 

 

 

3. ภาพน่ิงท่ี 1.2 

การเมืองคือ 

ชีวติ-การเมือง 

เรื่องของทุกคน      

 

4. ภาพน่ิงท่ี 1.3  

ถา้การเมืองดี.. 

5. ภาพน่ิงท่ี 1.4  

การเมืองดีเป็น 

อยา่งไร 

6. ภาพน่ิงท่ี 1.5  

ถา้อยากให ้

การเมืองดีฯ… 

7.ใบความรูท่ี้ 

1.1 ชีวติกบั 

การเมือง 
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ประเด็นส าคญั วิธีการ / เวลา (นาที) ส่ือ/อปุกรณ ์

3. จิตส านึก 

สาธารณะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ขั้นท่ี 2 (10 นาที) 

1. แสดงบทบาทสมมุติเหตุการณ ์2 เหตุการณ์ 

   เหตกุารณท์ี่ 1 เด็กคนหน่ึง เห็นคนท้ิงขยะลงกบัพื้ น 

โดยไม่ไปท้ิงท่ีถังขยะซึ่งอยู่ใกล้ๆ  เธอจึงเดินไปเก็บขยะ

ใส่ในถงัขยะเสียเอง  

   ส่วนเหตุการณท์ี่ 2 เมื่อเด็กเห็นคนท้ิงขยะบนพื้ น  

เธอจึงเดินไปบอกอย่างสุภาพว่า “ขอโทษค่ะ คุณน้าท้ิง

ขยะไม่เป็นท่ี ผิดกฎหมาย ช่วยน าขยะไปท้ิงในถังขยะ

ดว้ยนะคะ” แลว้เธอก็ยืนรอจนกว่าผูใ้หญ่คนน้ันจะน า

ขยะไปท้ิงในถงั  

   ถาม  1) อยากใหเ้หตุการณใ์ดเกิดข้ึนมากกวา่กนั 

           2) เพราะเหตุใด 

2.  อ ธิบาย เหตุการณ์แรกเ ป็นจิตอาสา  และ

เหตุการณ์ที่ 2 เป็นจิตส านึกสาธารณะ  (การมีจิต

อาสาบริ ก า รช่ ว ย เห ลื อผู้ อ่ื น  แม้จ ะ เ ป็น เ รื่ อ ง ดี                        

แต่ไม่เพียงพอในการแกปั้ญหาเพราะปัญหายงัด ารงอยู ่  

ยังไม่หมดไป เพราะไม่ได้แก้ท่ีพฤติกรรมของผู้ท่ี                 

เป็นปัญหา ส่วนการมีจิตส านึกสาธารณะเป็นการท า

เพื่อส่วนรวม แมท้ าแลว้ตนเองอาจเดือดรอ้นแต่เพื่อ

ประโยชน์ของส่วนรวม จะกลา้เสนอแนะ กลา้คัดคา้น

เพื่อปัญหาส่วนรวมไดร้บัการแกไ้ข) 

3. ฉายภาพน่ิงท่ี 1.6 อธิบายเพิ่มเติมเร่ือง “ จิตส านึก

สาธารณะ” (วทิยากรศึกษาจากใบความรูท่ี้ 1.2 

จิตส านึกสาธารณะ) 

4. สรุป “จิตส านึกสาธารณะ” มิไดม้ีติดตวัมาตั้งแต่เกิด 

ไมไ่ดอ้ยูท่ี่ฐานะ การศึกษา หรือชาติตระกลู แตอ่ยูท่ี่การ

ฝึกฝนตนเองใหท้ าความดี เสียสละ รบัผิดชอบต่อ

ส่วนรวม   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. ภาพน่ิงท่ี 1.6 

 จิตส านึก 

สาธารณะ 

9. ใบความรูท่ี้ 

1.2 จิตส านึก 

สาธารณะ 
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ประเด็นส าคญั วิธีการ / เวลา (นาที) ส่ือ/อปุกรณ ์

4. เงื่อนไขส าคัญ

ของสงัคม 

ประชาธิปไตย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นที่ 3  (10 นาที) 

      ฉายภาพน่ิงท่ี 1.7 วทิยากรอธิบายวา่ สงัคม 

ประชาธิปไตย เป็นสงัคมของคนหมูม่าก มีความ 

แตกต่างกนัทั้งความตอ้งการ แนวคิด ความเห็น ความรู ้ 

ฐานะ ฯลฯ แต่สามารถอยูร่ว่มกนัไดอ้ยา่งมีความสุข 

เพราะคนในสงัคมประชาธิปไตยมีพฤติกรรม ดงัน้ี 

(วทิยากรควรศึกษาท าความเขา้ใจใบความรูท่ี้ 1.3 และ

อธิบายยกตวัอยา่งแต่ละขอ้พอเขา้ใจ) 

1. เคารพและปฏิบตัติามกฎหมาย โดยไมฝ่่าฝืน 

กฎกติกาของสงัคม หากท าผิดก็ตอ้งยอมรบัโทษ            

ตามกฎหมาย ตวัอยา่งเชน่ การขบัรถฝาไฟแดง 

2. รูห้นา้ท่ี มีวินัย และความรบัผิดชอบ  

โดยควบคุมตนเองให้มีความรับผิดชอบในหน้า ท่ี        

การใชเ้สรีภาพดา้นต่างๆน้ันตอ้งไม่ไปละเมิดสิทธิผูอ่ื้น          

ไมฝ่่าฝืนกฎหมาย และไมข่ดัต่อศีลธรรม 

   3. ใชเ้หตผุล เคารพความคิดเห็นที่แตกตา่ง 

โดยไม่ใชอ้ารมณ์หรือก าลังมาตัดสิน ยึดหลักเสียงขา้ง

มากโดยตอ้งรบัฟังเสียงขา้งน้อยดว้ย หากเสียงขา้งน้อย   

มีเหตุผลดีกว่าเสียงข้างมากก็อาจจะคล้อยตามได ้       

โดยไม่ใชเ้สียงขา้งมากลากไป ตัวอย่างเช่น พระ1 รูป 

กับโจร 10 คน ประชุมกันว่า จะสวดมนต์หรือไปปลน้

(ถา้ใชอ้ านาจหรือจ านวนท่ีมากกว่าเอาชนะ มติเสียง

ส่วนใหญ่ก็คงจะพากันไปปล้น แต่ถ้าใช้เหตุใช้ผล        

มาตดัสินก็คงจะเลิกปลน้หนัมาสวดมนตก์นั) 

   4. มีการตรวจสอบการใชอ้  านาจรฐั แมจ้ะมีองค์กร

ตรวจสอบต่างๆ เชน่ กกต. ป.ป.ช. คตง. ฯลฯ 

แต่ประชาชนยงัตอ้งติดตาม และใหค้วามรว่มมือกบั  

 

 

10. ภาพน่ิงท่ี 

1.7 คนในสังคม

ประชาธิปไตย 

11. ใบความรูท่ี้  

1.3 เงื่อนไข 

ส าคญัของสงัคม   

ประชาธิปไตย 
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 คู่มือการฝึกอบรมลกูเสืออาสา กกต.เพ่ือพฒันาประชาธิปไตย  

 ฝ่ายส่งเสรมิการศึกษาและกิจกรรมภาคพลเมือง  ส านักส่งเสรมิความเป็นพลเมือง  ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้. 2560. 

 

ประเด็นส าคญั วิธีการ / เวลา (นาที) ส่ือ/อปุกรณ ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องคก์รเหล่าน้ันตรวจสอบการท างานของนักการเมือง 

และเจา้หน้าท่ีรฐั วา่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชน

หรือไม ่เพื่อใหส้งัคมเกิดความโปรง่ใส เป็นธรรม และ

ไมใ่หม้ีการทุจริต คอรร์ปัชัน่เกิดข้ึน    

      5. ประชาชนมีสว่นรว่ม ไดแ้ก ่การไมเ่พิกเฉย                    

ดดูายปล่อยปละละเลยใหบ้า้นเมืองมีปัญหา ไมไ่ดร้บัการ

พฒันา หรือเมื่อมีความไมถ่กูตอ้งเกิดข้ึนก็เขา้ไป            

มีส่วนรว่มในการแกปั้ญหาในสงัคม  

     หากมีพฤติกรรมตามเงื่อนไข 5 ขอ้น้ี จึงนับว่าเป็น

ประชาธิปไตย จากน้ัน สรุปว่า ประชาธิปไตยจะยึดถือ

ประโยชน์สุขของประชาชนเป็นใหญ่ ดงัค ากล่าวของท่าน

พุทธทาส ว่า  “ประชาธิปไตย คือ ประโยชน์ของ

ประชาชนเป็นใหญ่ ไมใ่ชป่ระชาชนเป็นใหญ่”       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. สถานการณ์

บา้นเมืองใน

ปัจจุบนั 

- ดา้นเศรษฐกิจ  

– ดา้นสงัคม 

- ดา้นการศึกษา 

- ดา้นการทุจริต  

 

ขั้นท่ี 4  (15 นาที) 

  1. ฉายภาพน่ิง 1.8 ถาม สถานการณบ์า้นเมือง 

ในปัจจุบนัดา้นตา่งๆ เป็นอย่างไร ? โดยถามทีละดา้น

เริ่มจาก ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสังคม ดา้นการศึกษา ดา้น

การทุจริต  แลว้ใหผู้เ้ขา้อบรมเขียนตอบ 

  2. ไดค้ าตอบแลว้เขียนลงบนกระดาษฟลิปชารต์  ดา้น

ละประมาณ 5  ค าตอบ 

  3. วิทยากรถามว่าสถานการณ์ทั้ง 4 ดา้น มีแนวโน้ม

เป็นอยา่งไร (ค าตอบท่ีไดคื้อ ดี แย ่ปานกลาง)  

  4. วทิยากรเชื่อมโยงวา่ ปัญหาเหล่าน้ัน ส่วนหน่ึง 

มีสาเหตุจากการฉ้อฉล และทุจริต คอร์รัปชัน่ของ            

ฝ่ายต่างๆ จากน้ันสรุปสถานการณ์การทุจริตในประเทศ

ไทย การปลกูฝังจิตส านึก และตวัถ่วงของประเทศไทย ซึ่ง

จะเกิดข้ึนไม่ไดถ้้าประชาชนไม่ยอม  เฉยชาอีกต่อไป 

ตามภาพน่ิงท่ี 1.9-1.12 (10 นาที) 

12. บตัรค า 4 สี 

ขนาดเอ 4 ตดั 3                 

13.ปากกา 

ดา้มลายจ านวน

เท่าผูเ้ขา้อบรม 

14.บอรด์ 4 

บอรด์  

15. กระดาษ

กาว  

16.ภาพน่ิงท่ี 

1.8 สถานการณ ์

บา้นเมือง 

17. ภาพน่ิงท่ี  

1.9-1.12 

สถานการณ ์

การทุจริตฯ 

18.ใบความรูท่ี้ 

1.4 การทุจริตฯ                                             
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ส่ือและอุปกรณ:์ 

1. Power point (ภาพน่ิง) ในภาคผนวก 

ภาพน่ิงท่ี  1.1  กิจวตัรประจ าวนั  

ภาพน่ิงท่ี  1.2           ชีวติคือการเมือง-การเมืองเป็นเรื่องของทุกคน 

ภาพน่ิงท่ี  1.3           ถา้การเมืองดี ชีวติเราจะเป็นอยา่งไร 

       ภาพน่ิงท่ี  1.4  การเมืองดี เป็นอยา่งไร 

         ภาพน่ิงท่ี  1.5          อยากใหก้ารเมืองดี ประชาชนตอ้งท าอยา่งไร 

         ภาพน่ิงท่ี  1.6        จิตส านึกสาธารณะ 

          ภาพน่ิงท่ี  1.7  คนในสงัคมประชาธิปไตย 

ภาพน่ิงท่ี  1.8  สถานการณบ์า้นเมือง 

ภาพน่ิงท่ี  1.9–1.12  สถานการณก์ารทุจริต และการปลกูฝังจิตส านึก 

2. ใบความรู ้  

 ใบความรูท่ี้  1.1 ชีวติกบัการเมือง 

 ใบความรูท่ี้  1.2        จิตส านึกสาธารณะ 

ใบความรูท่ี้  1.3  เงื่อนไขส าคญัของสงัคมประชาธิปไตย 

ใบความรูท่ี้  1.4  การทุจริต คอรร์ปัชัน่มีผลกระทบต่อระบอบประชาธิปไตย 

3. วสัด-ุอุปกรณอ่ื์นๆ 

 3.1  เครื่องฉายภาพน่ิง (Projector) , คอมพิวเตอรโ์น๊ตบู๊ค 

 3.2  กระดาษ ขนาดเอ 4    

 3.3  ปากกาเมจิกดา้มลายสีแดง 2 ดา้ม ส าหรบัวทิยากร 

 3.4  ปากกาเคมีดา้มใหญ่สีแดง  2 ดา้ม ส าหรบัวทิยากร  

        3.5  ปากกาเมจกิดา้มลายสีด า หรือสีน ้าเงิน เท่าจ านวนผูเ้ขา้อบรม และวทิยากร 

         3.6  บอรด์ 4 บอรด์ 

         3.7  กระดาษกาวยน่ 

4. การวดัและประเมินผล   

4.1  วดัความรูโ้ดยการสงัเกต การทดสอบความเขา้ใจระหวา่งอบรม 

4.2  ประเมินพฤติกรรมการมีส่วนรว่ม 

4.3  ประเมินผลงานโดยการสงัเกต 

 4.4  ประเมินเจตคติโดยการสงัเกต และสอบถาม 

 

.................................... 
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ใบความรูท้ี่ 1.1 

ชีวิตกบัการเมือง 

                                              ขบวนผูห้ญิงกบัการปฏริปูการเมือง (We Move) 

 

 

เมื่อเอ่ยถึง “การเมือง” ความรูสึ้กแรกของคนทัว่ไปก็คือ “เราไม่ควรไปยุ่งกับการเมือง” 

“อย่าไปยุ่งกับการเมืองนะ” “เบ่ือการเมือง-การเมืองน่าเบ่ือ” “การเมืองเป็นเรื่องสกปรก”  

“การเมืองไม่ใช่เรื่องของเรา-เป็นเรื่องของนักการเมือง” และอ่ืนๆ ซึ่งลว้นแลว้แต่หมายถึงการเมือง 

เป็นเรื่องยุง่ยากและเป็นเรื่องท่ีจะน าความวุน่วายมาสู่ตวัเรา 

 ดังน้ัน การจะใหบุ้คคลทัว่ไปเขา้ใจว่า การเมือง คืออะไร ? การเมืองมีความสัมพันธก์ับ 

ชีวิตเราอยา่งไร? จึงเป็นเรื่องท่ีค่อนขา้งยาก เพราะทศันคติ (เดิมๆ) ท่ีมีต่อการเมืองนัน่เอง 

 แต่ถ้าเราเริ่มตั้งค าถามว่า ตั้งแต่ต่ืนนอนจนถึงเข้านอน เราท าอะไรบ้าง? และในแต่ละ  

กิจกรรมท่ีท ามีอะไรบา้งท่ีไมเ่ก่ียวขอ้งกบัการเมือง หรือมีอะไรบา้งท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเมือง และเก่ียวขอ้ง

ในระดับใด ค าตอบเกือบจะรอ้ยทั้งรอ้ยก็มักจะตอบว่า แทบไม่มีอะไรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกับการเมือง เช่น  

ลา้งหน้า การใชน้ ้ าก็เป็นการใชท้รัพยากรน ้ า ซึ่งเป็นการใชท้รัพยากรธรรมชาติ  ซึ่งโยงไปสู่ปัญหาว่า 

จะจดัสรรน ้าอยา่งไร ใครเป็นผูก้ าหนดราคาน ้า แบ่งสรรกนัอยา่งไร 

 การแบ่งสรร การจ ัดการน ้ า คือการเมืองนั ่นเอง หรือจะพูดถึงการหายใจ หาก อากาศ 

ท่ีหายใจเขา้ไปไมบ่ริสุทธ์ิ หรืออากาศไม่ดี ก็เป็นการจดัการปัญหาส่ิงแวดลอ้ม ก็ยอ่มหนีไม่พน้การเมือง

แน่นอน ฉะน้ัน ก็คงจะพอสรุปได้ว่า การเมืองเก่ียวพันกับการด าเนินชี วิตประจ าวันของเราอย่าง 

แนบแน่น ตั้งแต่ต่ืนนอนจนเขา้นอน แมก้ระทัง่เวลาหลับ และเก่ียวพันตั้งแต่เกิดจนตายทีเดียว และ

สามารถขยายความคิดไปสู่ชุมชนและสงัคมได ้เมื่อตั้งค าถามวา่ 

 อะไรคือปัญหาส าคัญที่สุดของชุมชนที่ท่านอยู่  ผู ้ตอบจะแยกแยะปัญหาต่างๆ ออกมา 

เพื่อใหเ้ขา้ใจปัญหาท่ีเขาประสบอยู ่

 เมื่อถามต่อไปว่า ใครเป็นผูท้  าใหเ้กิดปัญหาเหล่าน้ัน? ค าตอบสุดทา้ยก็มกัจะเป็นประชาชน 

(คู่กรณี) ขา้ราชการ นักธุรกิจ นายทุน และนักการเมืองแต่ละระดบั 

แกไ้ขปัญหาดว้ยกระบวนการใด ค าตอบก็มกัจะเป็น โดยการก าหนดนโยบายในแต่ละเรื่อง 

หรือแกโ้ดยกฎหมาย หรือการจดัการต่างๆ คือ กฎหมาย / นโยบายต่างๆ นัน่เอง 

 เมื่อถามต่อวา่ ท าไมการแกไ้ขในหลายๆ เรื่องจงึไม่ไดผ้ลแมจ้ะมีกฎหมายบงัคบัใชอ้ยูก็่ตาม 

ยกตัวอย่าง เช่น ปัญหายาบา้ ค าตอบ ก็จะเป็นว่า การบังคับใชก้ฎหมายไม่ไดผ้ล เพราะผูป้ฏิบัติ 

ตามกฎหมายไมเ่อาจริงเอาจงั หรือบางครั้งค าตอบอาจเป็นกฎหมายบกพรอ่ง หรือละเลย เพราะผูป้ฏิบติั

ต่างก็เอ้ือประโยชน์ให้ตนเองและพรรคพวก ผู ้ปฏิบัติไม่เอาจริงเอาจังไม่ตรงไปตรงมามีปัญหา  

การคอรร์ปัชัน่ ฯลฯ 
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นอกจากน้ี ค าตอบต่อปัญหาดงักล่าวยงัครอบคลุมถึงสาระในดา้นวฒันธรรม ความเชื่อ ค่านิยม 

ความเคยชินเก่าๆ เชน่ มีวฒันธรรมเกรงใจผูใ้หญ่ ไมก่ลา้ตรวจสอบ หรือองคก์รประชาชน ไมเ่ขม้แข็งพอ 

และขา้ราชการหรือนักการเมืองเคยชินกับการใชอ้ านาจ ไม่รับฟังประชาชน กระบวนการการท างาน 

ไมโ่ปรง่ใส ฯลฯ 

 เมื่อถามต่อว่า ใครให้อ  านาจบุคคลเหล่าน้ันในการแก้ไขปัญหา หรือบุคคลเหล่าน้ัน 

ไดอ้  านาจมาอยา่งไร? ค าตอบคือ ประชาชนมอบอ านาจให ้โดยเลือกตวัแทนใชอ้ านาจแทนตนโดยผ่าน

การเลือกตั้ง หรือจ ายอมตอ้งมอบอ านาจใหเ้พราะถูกบังคับ อาจจะโดยรูต้ัวหรือไม่รูต้ัวก็ตาม หรือได้

อ านาจมาจากการต่อรอง หรือประชาชนมอบอ านาจใหเ้ขาโดยเกรงใจ เพราะเขาเคยช่วยเหลือ  

เป็นญาติมิตร เป็นเพื่อน มีคนท่ีรูจ้กักนัขอรอ้งใหเ้ลือก ฯลฯ 

 ไมว่า่จะเป็นปัญหาใดก็ตาม ค าตอบจะออกมาใกลเ้คียงกนั หลายคนอาจจะยงัมีขอ้สงสยัแต่ถา้เรา

ลองตั้งค าถามและตอบดว้ยตนเอง เมื่อมองกวา้งออกไปในระดับชาติก็เช่นกัน เมื่อท่านตั้งค าถาม  

อะไรคือ ปัญหาส าคญัท่ีสุดของประเทศชาตเิราขณะน้ี ? ค าตอบก็จะใกลเ้คียงกนัจริงๆ แลว้เราทุกคน

สามารถท่ีจะตอบค าถามน้ีไดด้ว้ยตนเอง นัน่ก็คือความเขา้ใจในปัญหา “การเมือง” คืออะไร ? หากไปดู

ค าจ ากดัความจากต าราวิชาการหลายต่อหลายเล่ม ก็จะไดค้ าตอบวา่ การเมืองเป็นเรื่องส าคัญท่ีสุดใน

สงัคมมนุษย ์เพราะเป็นเรื่องอ านาจในการจดัสรรผลประโยชน์ในสงัคมน้ันๆ  

 จากโบราณมา การเมืองและอ านาจ จ ากัดอยู่ในแวดวงแคบๆ เฉพาะกลุ่มผูป้กครอง เช่น 

หัวหน้าเผ่า ต่อมาในสังคมสมัยใหม่ การเมืองหรือเรื่องของอ านาจค่อยๆ ขยายออกไปสู่ประชาชน  

มีการยอมรบัอ านาจของประชาชนมากข้ึน 

 การเมืองจึ งกระจายออกมาสู่ ตัว บุคคล จึ ง เ ป็นตัวก าหนดกิจกรรมของสังคมน้ันๆ  

แทบทุกแง่ทุกมุมทีเดียว ซึ่งหากจะใหเ้ป็นค าจ ากัดความท่ีสมบูรณ์จริงๆ “การเมืองน่าจะหมายถึง 

อ านาจในการจดัสรรผลประโยชนใ์นสงัคมน้ันๆ อยา่งเป็นธรรมและยัง่ยืน” 

 เมื ่อพดูถึง อ านาจในมาตรา 3 แห่งรฐัธรรมนูญฉบบัพุทธศกัราช 2540 และ 2550 

รวมทั้งรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน (พุทธศักราช 2560) ไดบ้ัญญัติไวว่้า อ  านาจอธิปไตยเป็นของ 

ปวงชนชาวไทย” 

ประชาชนใชอ้  านาจอธิปไตยไดท้ั้งทางตรงและทางออ้ม ดงัน้ี 

1. ใชอ้  านาจทางตรง 

1.1 ดว้ยตนเอง โดยการใชสิ้ทธิ เสรีภาพดว้ยตนเองตามท่ีก าหนดไวใ้นรัฐธรรมนูญ 

เชน่ การพดู การเขียน การรอ้งเรียน การฟ้องรอ้ง การขอดขูอ้มลูข่าวสารราชการ ฯลฯ  

1.2 ร่วมกับผู ้ อ่ื น  โดยการใช้สิท ธิ  เสรีภาพร่ วมกับผู้ อ่ื น ในรูปแบบต่ า งๆ  เช่น  

การรวมกลุ่ม การชุมนุมประท้วงโดยสงบปราศจากอาวุธ การเข้าชื่อเสนอกฎหมาย การเข้าชื่อ 

ถอดถอน ฯลฯ 
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2.  ใชอ้  านาจทางออ้มผ่านทางตัวแทนหรือใหผู้อ่ื้นใชอ้  านาจแทนตน  โดยผ่านตัวแทน 

ทุกระดับตั้งแต่ระดับทอ้งถ่ิน เช่น การเลือกตั้ง อบต./เทศบาล/อบจ./เมืองพัทยา/กรุงเทพมหานคร  

ไปจนถึงการเลือกตั้งระดับชาติ เช่น  ส.ส. และการเลือก ส.ว. ฯลฯ เพื่อไปท าหน้าท่ีนิติบัญญัติ  

(ออกกฎหมาย) หรือบางครั้งไปท าหน้าท่ีก าหนดนโยบายในการบริหาร หรือเพื่อไปตรวจสอบ 

การบริหาร และกระทัง่เพื่อไปผลกัดนัการแกไ้ขปัญหาต่างๆ แทนเราในแต่ละระดบั 

มาถึงประเด็นน้ี ก็จะมาถึงค าถามว่า อ านาจต่างๆ ท่ีใชก้ันอยู่ เมื่อประชาชนมอบใหต้ัวแทน  

ใชอ้ านาจแทนไปแลว้ ประชาชนจะเรียกอ านาจคืนไดห้รือไม่ ? ค าตอบก็คือ ในรัฐธรรมนูญฉบับ

พุทธศกัราช 2540 และฉบบัพุทธศกัราช 2550 เปิดโอกาสใหป้ระชาชนเรียกอ านาจคืนได ้โดยผูม้ีสิทธิ

ออกเสียงเลือกตั้งสามารถเขา้ช่ือเสนอใหพ้ิจารณาถอดถอนนักการเมือง หรือผูด้ ารงต าแหน่งต่างๆ ตามท่ี

บญัญัติไวใ้นรฐัธรรมนูญ  หากเห็นวา่บุคคลเหล่าน้ันท าในส่ิงไม่ถูกตอ้ง คือ มีพฤติการณ์ร า่รวยผิดปกติ  

ส่อไปในทางทุจริตต่อหน้าท่ี ส่อว่ากระท าผิดต่อต าแหน่งหน้าที ่ราชการ ส ่อว ่ากระท าผิดต ่อ  

ต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม หรือส่อว่าจงใจใช ้อ านาจหน้าท่ีขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ 

หรือกฎหมาย รวมทั้งมีพฤติการณ์ขัดต่อจริยธรรม หรือหากมีการเลือกตั้งครั้งใหม่  ประชาชนก็จะ 

ไมเ่ลือกคนเหล่าน้ันเขา้มาอีก เป็นตน้  

ส าหรบัรฐัธรรมนูญฉบับปัจจุบัน (พุทธศักราช 2560)ใหอ้ านาจประชาชนในการถอดถอนได้

เฉพาะนักการเมืองทอ้งถ่ิน เท่าน้ัน 

นอกจากน้ี ประชาชนผู้มี สิทธิออกเสียงเลือกตั้ ง ยังสามารถเข้าชื่อเสนอกฎหมายได ้

ทั้งกฎหมายระดับชาติและข้อบัญญัติท้องถ่ิน หรือใช้อ านาจตามสิทธิ กลไกตามท่ีบัญญัติไวใ้น

รัฐธรรมนูญ หรือกระทัง่ใชอ้ านาจของตนโดยการเขา้ไปมีส่วนร่วมในกระบวนการต่างๆ ของสังคม 

รวมทั้งกระบวนการทางการเมือง 

 

โดยสรุปแลว้ ชีวิตกับการเมือง เป็นเรื่องท่ีสัมพนัธ์กันอย่างแยกไม่ออก โดยท่ีประชาชนรูต้ัว

หรือไม่รูต้ัว ชีวิตของเราเก่ียวขอ้งกับการเมืองทั้งทางตรงและทางออ้ม ทั้งในแง่ปัจเจกบุคคล ในระดับ

ชุมชน สงัคมตลอดจนถึงระดบัประเทศชาติ จนอาจกล่าวไดว้า่ ชีวิต คือการเมือง หรือ การเมือง คือชีวิต 

นั่นเอง การเมืองจึงเป็นเรื่องของเราทุกคน ดังน้ัน ประชาชนจึงควรจะเรียนรู ้เขา้ใจสิทธิ เสรีภาพ  

และอ านาจของตัวเองเพื่อสรา้งสรรค์การเมืองใหถู้กตอ้ง เป็นการเมืองท่ีเป็นธรรมและยัง่ยืน ตั้งมัน่   

อยูบ่นผลประโยชน์ของส่วนรวมและประชาชนอยา่งแทจ้ริง 

 

............................................... 
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 คู่มือการฝึกอบรมลกูเสืออาสา กกต.เพ่ือพฒันาประชาธิปไตย  

 ฝ่ายส่งเสรมิการศึกษาและกิจกรรมภาคพลเมือง  ส านักส่งเสรมิความเป็นพลเมือง  ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้. 2560. 

 

ใบความรูท้ี่ 1.2 

  จติส านึกสาธารณะ 

อาธิศกัดิ์  จอมสืบวสิิฐ  

ผูเ้ช่ียวชาญประจ ากรรมการการเลือกตัง้ (ดร.ประวชิ รตันเพียร) 

 

พลเมือง (พละ + เมือง)”หมายถึง ผู ้ท่ีเป็นก าลังส าคัญของบ้านของเมืองในการพัฒนา 

และแกไ้ขปัญหาของบ้านเมือง ประเทศใดมีพลเมืองท่ีเขม้แข็งจ านวนมาก ประเทศน้ันก็จะมีการ 

พัฒนามากมีความเข้มแข็งมัน่คงมาก ประเทศใดมีพลเมืองท่ีเข้มแข็งน้อยก็จะมีการพัฒนาน้อย  

และมีความเขม้แข็งมัน่คงน้อย ทุกประเทศจึงใหค้วามส าคัญกับการสรา้งพลเมืองท่ีเขม้แข็ง ซึ่งจะมี

คุณลักษณะส าคัญอย่างน้อย 3 ประการ คือ เคารพศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ เคารพสิทธิเสรีภาพ  

และกฎหมาย รวมทั้งมีความรบัผิดชอบต่อตนเอง ต่อผูอ่ื้นและต่อสงัคม พลเมืองจึงเป็นผูเ้สียสละท างาน

เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมโดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆ เป็นผู้มี  “จิตอาสา” หรือบางครั้ ง 

ก็เรียกวา่ “มีจติส านึกสาธารณะ” ซึ่งค าสองค าน้ีมีความเขม้ขน้ในเชิงพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนั 

 พระไพศาล วิสาโล ไดก้ล่าวถึงความหมายของค าว่า จิตอาสาว่า “เน้ือแทข้องความเป็น

อาสาสมคัรน้ันอยูท่ี่จิตใจ คือมี ‘จิตอาสา’ ท่ีตอ้งการช่วยเหลือผูอ่ื้น หรือนึกถึงส่วนรวม จะเป็นชาวบา้น 

ครู พ่อคา้แม่คา้ นักธุรกิจ ขา้ราชการ ก็สามารถเป็นอาสาสมัครไดต้ลอดเวลาหากมีจิตใจที่ค านึงถึง

ส่วนรวมอยูเ่สมอ เราจ าเป็นตอ้งตระหนักอยู่เสมอว่า ‘อาสาสมคัร ’ น้ันไม่ใช่เป็นอาชีพ หากคือ ส านึก

ท่ีสมควรมีอยู ่คู่กบัความเป็นมนุษยข์องเราจนกวา่ชีวติจะหาไม ่” 

ราชบณัฑิตยสถาน ไดใ้หค้วามหมายของจิตส านึกสาธารณะวา่ คือ การตระหนักรูแ้ละค านึงถึง

ส่วนรวมรว่มกนั หรือการค านึงถึงผูอ่ื้นท่ีรว่มสมัพนัธเ์ป็นกลุ่มเดียวกนั 

ส าหรับ ส านักงานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ ไดใ้หค้วามหมายจิตส านึกสาธารณะไวว้่า 

การรูจ้กัเอาใจใส่เป็นธุระและเขา้ร่วมในเรื่องของส่วนรวมท่ีเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติมีความส านึก

และยึดมัน่ในระบบคุณธรรม และจริยธรรมท่ีดีงาม ละอายต่อส่ิงผิด เน้นความเรียบรอ้ย ประหยดัและ 

มีความสมดุลระหวา่งมนุษยก์บัธรรมชาติ  

กล่าวโดยสรุป จิตอาสา หมายถึง การสมัครใจเสียสละในการช่วยเหลือผูอ่ื้น (แต่อาจยัง 

ไม่เพียงพอในการแกปั้ญหาของสังคมส่วนรวม) เช่น เด็กคนหน่ึงเห็นคนอ่ืนท้ิงขยะไม่เป็นท่ีก็เดินไป 

หยิบเศษขยะน้ันมาท้ิงในถังขยะ มีคนท้ิงขยะไม่เป็นท่ีอีกเขาก็เก็บแทนอีกทุกครั้งไป ปัญหาคนท้ิงขยะ 

ไม่ เ ป็น ท่ี ก็จะแก้ไขไม่ได้สักที  ส่ วน จิตส านึกสาธารณะ  น้ันหมายถึง ส านึกของประชาชน 

ในการดูแลคุ้มครองประโยชน์และความเป็นธรรมของสังคม  จากตัวอย่างข้างต้น เด็กคนน้ัน 

ได้ข ้อคิดว่าหากเขาต้องเก็บขยะแทนคนอ่ืนตลอดไป คงไม่สามารถแก้ปัญหาได้ เพราะคนท้ิง  

ยังไม่เปล่ียนพฤติกรรม ดังน้ัน เมื่อเด็กคนน้ันเห็นคนอ่ืนท้ิงขยะไม่เป็นท่ีอีก จึงรวบรวมความกลา้ 

เดินไปบอกว่าการท้ิงขยะไม่เป็นท่ีเป็นส่ิงผิดกฎหมาย หากเจา้หน้าท่ีต ารวจ หรือเทศกิจมาเห็นเขา้ 
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 คู่มือการฝึกอบรมลกูเสืออาสา กกต.เพ่ือพฒันาประชาธิปไตย  

 ฝ่ายส่งเสรมิการศึกษาและกิจกรรมภาคพลเมือง  ส านักส่งเสรมิความเป็นพลเมือง  ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้. 2560. 

 

จะเดือดรอ้นอาจถูกจบัปรับได ้จึงควรน าขยะไปท้ิงในถังขยะ การอธิบายดว้ยท่าทีสุภาพและมีเหตุผล 

ท าใหผู้ท่ี้ท้ิงขยะเกิดความส านึกน าขยะไปท้ิงในถังขยะ และต่อมาเขาก็ท้ิงขยะในถังขยะทุกครั้ง ซึ่งจะเห็น

ว่าทั้ง 2 กรณีมีพฤติกรรมการแสดงความเป็นพลเมืองแตกต่างกัน  ส่งผลต่อการแก้ปัญหา และ 

การพฒันาบา้นเมืองท่ีแตกต่างกนัดว้ย 

การมี “จิตส านึกสาธารณะ”ของพลเมือง หรือ จิตส านึกพลเมือง”สามารถแสดงออก 

ไดห้ลายวธีิ เชน่ 

1. การแสดงความคิดเห็น 

  พลเมือง ตอ้งกลา้แสดงความคิดเห็นในส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและชุมชน เพื่อให้

ประชาชนตระหนักในปัญหาของชุมชน ปัญหาส่ิงแวดลอ้ม ปัญหาสังคม ฯลฯ และกระตุน้ใหป้ระชาชน  

ในชุมชนต่ืนตวัลุกข้ึนมาแกปั้ญหาดว้ยตนเอง และดว้ยพลงัของชุมชนเองก่อน โดยไม่รอความช่วยเหลือ

จากภายนอกหรือจากรฐัแต่เพียงอยา่งเดียว  

2.การวิเคราะห ์ วิจยั  

การศึกษาคน้ควา้ วิเคราะห ์วิจยัในเรื่องต่างๆ ท่ีเป็นปัญหาสาธารณะ เมื่อไดผ้ลการศึกษาวิจยัแลว้

เห็นว่ามีผลกระทบและเป็นประโยชน์ต่อสังคมแลว้น าขอ้มูลมาเสนอเพื่อใหส้งัคมไดร้บัรู ้และตระหนัก 

ก็ถือวา่เป็นผูม้ีจิตส านึกสาธารณะดว้ยเชน่กนั 

   3. การตดิตาม ตรวจสอบ การท างานของภาครฐัและนักการเมือง ทุกระดบั 

ในฐานะท่ีพลเมืองเป็นผูม้ีจิตส านึกสาธารณะ เป็นผูน้ าทางความคิดและกระตือรือรน้สนใจ

กิจกรรมของส่วนรวม รวมทั้งหวงแหนในสิทธิประโยชน์ของส่วนรวม จึงท าหน้าท่ีติดตามและตรวจสอบ

การท างานของรฐัและนักการเมืองทุกระดบั รวมทั้งเขา้รว่มการต่อสูเ้รียกรอ้งความถูกตอ้งเป็นธรรมจากรฐั

เพื่อประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ 

          4.การคดัคา้น สนับสนุน เสนอแนะ 

หากมีความไม่ถูกตอ้งเกิดข้ึน เช่น มีการทุจริตซื้ อสิทธิขายเสียงในการเลือกตั้ง การทุจริต

คอรร์ัปชัน่ พลเมืองตอ้งกลา้ท่ีจะแจง้เจา้หน้าท่ีต ารวจ หรือแจง้เจา้หน้าท่ี กกต. ทราบเพื่อด าเนินการ 

กับผูก้ระท าความผิด หรือมีการใชอ้ านาจหน้าที่โดยมิชอบ มีความไม่เป็นธรรมใดๆ ก็คัดคา้นหรือ

เสนอแนะ หรือเขา้มีส่วนร่วมด าเนินการแกปั้ญหาหรือปรับปรุงแกไ้ข  ในขณะเดียวกันก็ตอ้งกล้า 

สนับสนุนนโยบาย หรือกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม มิใช่น่ิงดูดายปล่อยใหด้ าเนินการตามล าพงั 

โดยไมใ่หค้วามชว่ยเหลือใดๆ 

 จิตส านึกสาธารณะ  ไม่สามารถเกิดข้ึนไดโ้ดยอตัโนมตัิ แต่เกิดจากการเอาชนะใจตนเอง 

มีชีวิตเหนือความโลภ ความหลง และตอ้งฝึกฝน ประพฤติ ปฏิบัติเป็นประจ า จากเรื่องเล็กๆ ไปสู่ 

เรื่องใหญ่ จนเป็นนิสัยประจ าตัว ความเป็นพลเมืองผู ้มี “จิตส านึกสาธารณะ” จึงไม่ได้เป็นมา 

ตั้งแต่เกิด ไม่ไดอ้ยู่ท่ีฐานะ ชาติตระกูล หรือการศึกษา หากแต่อยู่ท่ีการฝึกฝนบ่มเพาะความประพฤติ

พฤติกรรมใหเ้ป็นผูส้มคัรใจ เสียสละท างานเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมโดยไมห่วงัผลตอบแทนใดๆ 

............................................... 
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 คู่มือการฝึกอบรมลกูเสืออาสา กกต.เพ่ือพฒันาประชาธิปไตย  

 ฝ่ายส่งเสรมิการศึกษาและกิจกรรมภาคพลเมือง  ส านักส่งเสรมิความเป็นพลเมือง  ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้. 2560. 

 

ใบความรูท้ี่ 1.3 

                        เงื่อนไขส าคญัของความเป็นสงัคมประชาธิปไตย 

อาธิศกัดิ์  จอมสืบวสิิฐ  

ผูเ้ช่ียวชาญประจ ากรรมการการเลือกตัง้ (ดร.ประวชิ รตันเพียร) 

 

 สังคมประชาธิปไตยเป็นสังคมของคนหมู่มาก มีความแตกต่าง หลากหลาย ทั้ งปัญหา 

ความตอ้งการ วิถีชีวิต แนวคิด ความเห็น การแสดงออกท่ีแตกต่างกัน รวมทั้งมีการใชสิ้ทธิ เสรีภาพ

ต่างๆ โดยเสรี ไม่ตอ้งการใหม้ีกฎกติกามาบังคับตน หน่วยงานภาคเอกชน องค์กร ส่ือ ประชาชนใน

ชุมชน หรือกลุ่มต่างๆ บางกลุ่มก็เรียกรอ้งการดูแลตนเอง จดัตั้งองค์กรของตนข้ึนมาตรวจสอบกันเอง  

แต่สุดทา้ยบางองคก์รก็ไมส่ามารถดแูลกลุ่มตนเองใหอ้ยูใ่นขอบเขตโดยไมไ่ปกระทบสิทธิของผูอ่ื้นได ้ 

การท่ีจะพัฒนาประเทศไปสู่สังคมประชาธิปไตยจึงตอ้งท าใหทุ้กคนทุกฝ่ายในสังคมเขา้ใจกติกา 

เงื่อนไขท่ีจะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขในสังคม โดยไม่ใชสิ้ทธิเสรีภาพตามใจตนแลว้ไปละเมิดสิทธิผูอ่ื้น 

นอกจากน้ันฝ่ายรัฐท่ีมีอ านาจหน้าท่ีตามกฎหมาย ไดแ้ก่ นักการเมืองท่ีเป็นผูใ้ชอ้ านาจรัฐก็ตอ้งใช้ 

อ านาจหน้าท่ีดว้ยความถูกตอ้งและชอบธรรม ไม่ใชอ้ านาจไปแสวงประโยชน์ส่วนตนและพวกพอ้ง 

ตอ้งตระหนักว่าตนไดร้ับเลือกตั้งจากประชาชน ในการท าหน้าท่ีหรือแถลงนโยบายใดตอ้งสามารถ 

ท าไดจ้ริง ไม่เป็นการโกหกหลอกลวงเพียงเพื่อใหไ้ดค้ะแนนเสียง ส่วนขา้ราชการที่กิน เงินเดือน 

จากภาษีของประชาชน ก็ตอ้งท างานรับใชบ้ริการประชาชนดว้ยความซื่อสัตยสุ์จริตตามอ านาจหน้าท่ี  

ของตนดว้ยเชน่กนั                              

     การจะพิจารณาว่า สังคมใดเป็นประชาธิปไตยหรือไม่ จึงไม่ไดดู้เพียงว่ามีโครงสรา้ง

รูปแบบการปกครอง เช่น มีรัฐสภา รัฐบาล ศาล มีพรรคการเมือง ฯลฯ ตอ้งพิจารณาดว้ยว่า

คนในสงัคมน้ันมีพฤตกิรรมเป็นประชาธิปไตยหรือไม่ พิจารณาไดจ้าก 

 1. เคารพและปฏิบตัติามกฎหมาย 

      คนในสังคมประชาธิปไตยจะเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย ไม่ฝ่าฝืนกฎ กติกาของสังคม 

หากท าผิดก็ตอ้งยอมรบัผลตามท่ีบัญญัติไวใ้นกฎ กติกาน้ัน จะอา้งว่าไม่รู ้ไม่ยอมรบัไม่ได ้หากเห็นว่า 

กฎ กติกาท่ีใชบ้งัคบัน้ันไมถ่กูตอ้ง ไมเ่ป็นธรรม ก็ตอ้งผลกัดนัใหม้ีการแกไ้ข หรือเรียกรอ้งความเป็นธรรม

ตามวถีิทางท่ีถกูตอ้ง ตราบใดท่ีกฎหมายน้ันยงัใชบ้งัคบัอยูจ่ะตอ้งปฏิบติัตาม 
  

2. รูห้นา้ท่ี มีวินัยและความรบัผิดชอบ 

      เมื่อมีสิทธิตอ้งมีหน้าท่ี มีเสรีภาพตอ้งมีความรับผิดชอบ โดยในการใชเ้สรีภาพดา้นต่างๆ น้ัน 

ตอ้งไม่ไปละเมิดสิทธิผูอ่ื้น ไม่ฝ่าฝืนกฎหมายและไม่ขัดต่อศีลธรรม ทุกคนจึงตอ้งมีวินัยควบคุมตนเองให ้

มีความรับผิดชอบในหน้าที่หรือบทบาทที่ตนไดร้ ับ หรือรับผิดชอบในการกระท าของตน ไม่ปัด 

ความรับผิดชอบใหเ้กิดความเสียหายแก่ผูอ่ื้นหรือสังคม  รวมทั้งไม่เพิกเฉยดูดาย เมื่อเห็นความ 

ไม่ถูกตอ้ง ไม่เป็นธรรมเกิดข้ึน เพราะความไม่ถูกตอ้งน้ันอาจจะ เกิดความเสียหายต่อส่วนรวมได ้

ในอนาคต 
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 คู่มือการฝึกอบรมลกูเสืออาสา กกต.เพ่ือพฒันาประชาธิปไตย  
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 3. เคารพความแตกตา่งและใชเ้หตผุล 

      ในสังคมประชาธิปไตย นอกจากการรับผิดชอบตัวเองแล้ว ยังต้องด ารงตนอยู่อย่าง 

มีเหตุผล แสวงหาขอ้มูล ไม่ใชอ้คติ หรือความชอบ ไม่ชอบส่วนตัวมาตัดสิน และตอ้งเขา้ใจว่า  

บุคคลแต่ละคนมีความแตกต่างก ันทั้งดา้นความคิด และพฤติกรรมต่างๆ ตามกระบวนการ  

ขัดเกลาทางสังคม ตามภูมิหลังของแต่ละคน แต่ตราบใดท่ีใครไม่ละเมิดสิทธิ ชีวิต ความสงบสุข หรือ

ผลประโยชน์ของผูอื้่น ก็เป็นสิทธิอันชอบธรรมท่ีทุกคนจะมีความคิดเห็น มีพฤติกรรม หรือวิถีชีวิต 

ท่ีแตกต่างจากคนอ่ืนได ้โดยไมไ่ประรานผูท่ี้แตกต่างไมว่า่จะดว้ยทางกาย วาจา ใจ  

เมื่อมีความเห็นที่แตกต่างเกิดข้ึน จะใชเ้หตุใชผ้ลในการตัดสิน โดยไม่ใชอ้ารมณ์หรือ

อ านาจมาต ัดส ิน  ในการต ัดส ินใจใชห้ล ัก เส ียงข า้งมาก โดยตอ้งร ับฟั ง เส ี ยงข า้งน ้อยดว้ย 

หากเสียงขา้งน้อยมีเหตุผลดีกว่า เสียงขา้งมากก็อาจจะคลอ้ยตามได ้โดยไม่ใชเ้สียงขา้งมากลากไป  

หรือเห็นวา่ เสียงขา้งมากท าอะไรก็ถกูตอ้งหมดทุกกรณีโดยไมม่ีเหตุผล 
   

4. มีการตรวจสอบการใชอ้  านาจรฐัทุกรูปแบบ  

 ในสังคมประชาธิปไตย ถือว่านักการเมืองและเจ้าหน้าท่ีของรัฐเป็นผู้ใช ้อ านาจรัฐ 

แทนประชาชนผูเ้ป็นเจา้ของอ านาจอธิปไตย โดยการใชอ้ านาจดังกล่าวไม่มีหลักประกันว่าจะเป็นไป

ตามท่ีประชาชนตอ้งการหรือเป็นไปอย่างถูกตอ้งชอบธรรม บางครั้งอาจมีความผิดพลาดบกพร่อง  

มีการทุจริต คอรปัชัน่ รวมทั้งสรา้งความเสียหายเดือดรอ้นกบัประชาชนและสงัคมประเทศชาติได ้ 

 ดังน้ัน จึงมีความจ าเป็นที่ประชาชนจะตอ้งติดตาม ตรวจสอบการท างานว่าเป็นไป เพื่อ

ประโยชน์ของประชาชนหรือไม่ เพียงใด โดยร่วมกบับุคคลหรือองคก์รอิสระต่างๆ เพื ่อใหร้ฐั ใช ้

อ านาจชอบธรรม ใชง้บประมาณอย่างโปร่งใสเพื่อใหเ้กิดประโยชน์กับประชาชน โดยใชก้ลไกที่มีอยู่ 

ในสังคม เช่น การฟ้องรอ้ง การรอ้งเรียน รวมถึงมาตรการ กลไกพิเศษ เช่น การเขา้ชื่อ ถอดถอน

นักการเมืองทอ้งถ่ิน ท่ีท าผิดกฎหมาย หรือท าใหเ้กิดความเสียหายต่อประชาชน 
 

5. ประชาชนมีส่วนรว่ม 

สังคมประชาธิปไตย รัฐตอ้งเคารพสิทธิ ชีวิต ความเป็นอยู่ของประชาชน เคารพวิถีชีวิต

ศิลปวฒันธรรมอันดี ภูมิปัญญาของทอ้งถิ่น หากรัฐจะท าหรืออนุญาตใหผู้ใ้ดด าเนินโครงการหรือ

กิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วน ไดเ้สีย  

อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับประชาชนหรือชุมชน การวางแผนพัฒนาชุมชน การก าหนดนโยบาย หรือ 

การออกกฎท่ีกระทบต่อประชาชน ก็ตอ้งใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น รวมทั้งมีส่วนร่วม  

ในการบริหารราชการดว้ย    

 ร ัฐตอ้งส่งเสริมใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใชอ้ านาจร ัฐทุกระดับ  

ทั้งตอ้งส่งเสริมใหก้ารศึกษาแก่ประชาชนเก่ียวกับการพัฒนาการเมืองและการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์รงเป็นประมุข ขณะเดียวก ันประชาชนก็ตอ้งตระหนัก  

ในคุณค่าของตนในฐานะเจา้ของอ านาจอธิปไตย โดยไม่เพิกเฉย ปล่อยปละละเลยใหม้ีความ        

ไม่ถูกตอ้งเกิดข้ึน รวมทั้งต้องกลา้สนับสนุนช่วยเหลือเพื่อใหเ้กิดความถูกต้องข้ึน  ดว้ยการเข้าไป 

มีส่วนรว่มทางการเมือง ทางการพฒันาและอ่ืนๆ 
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สรุป   

 การพิจารณาว่า สังคมใดจะเป็นประชาธิปไตยหรือไม่  มิใช่พิจารณาเพียงว่า สังคมน้ัน 

มีการเลือกตั้ง มีรฐับาล มีรฐัสภาแลว้หรือไม่ ฯลฯ ตอ้งพิจารณาที่พฤติกรรม หรือการกระท า ของ

นักการเมือง ขา้ราชการ รวมทั้งประชาชนดว้ยว่าไดท้ าอะไร หรือเรียกรอ้งสิ่งใดที่เป็นไปเพื ่อ

ประโยชน์ของประชาชนคนส่วนใหญ่ท่ีถูกเอารดัเอาเปรียบ หรือเพื่อประโยชน์ของคนบางคน บางกลุ่ม  

ท่ีไดเ้ปรียบในสังคมอยู่แลว้ หรือมีพฤติกรรมละเลยเงื่อนไขส าคัญของสังคมประชาธิปไตย แลว้ใช้ 

อ านาจหน้าท่ี หรือสิทธิเสรีภาพท่ีกฎหมายเปิดช่องใหส้รา้งความเสียหายใหส้ังคม หรืออาศัยความ 

นิยมจากประชาชนเป็นเครื่องมือเรียกรอ้งสิทธิใหแ้ก่ตนเอง  

 พฤติกรรมหรือการกระท าใด ถ้าเป็นไปเพื่อประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ หรือเพื่อ 

ความเป็นธรรมในสังคมก็นับว่าเป็นประชาธิปไตย  การกระท าใดแม้จะมีประชาชนเข้าร่วม 

จ านวนมาก แต่หากเป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของคนบางคนบางกลุ่ม หรือท าใหส้่วนรวมเสียหาย 

หรือเสียประโยชน์ หรือมีความไม่เป็นธรรมเกิดข้ึน หรือเกิดความแตกแยกขัดแยง้ จนน ามาสู่ 

ความรุนแรง ก็ไม่ถือว่าเป็นประชาธิปไตย ดังท่านพุทธทาสภิกขุ กล่าวไวว้่า “ประชาธิปไตย คือ 

ประโยชนป์ระชาชนเป็นใหญ ่ไม่ใช่ประชาชนเป็นใหญ่” 

................................................... 
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ใบความรูท้ี่ 1.4 

 การทุจริต คอรร์ปัชัน่ มีผลกระทบตอ่ระบอบประชาธิปไตย 

     ชนาธิป  บณุยเกต ุ อดตีผูอ้  านวยการส านักรณรงคแ์ละเผยแพร ่

ภชัรา  คติกลุ  ผูอ้  านวยการส านักรณรงคแ์ละเผยแพร ่

 

เมื่อกล่าวถึง การทุจริต การคอรร์ปัชัน่”หรือการฉอ้ราษฎรบ์งัหลวง  เขา้ใจกนัง่าย ๆ 

วา่หมายถึง  “การโกง” นัน่เอง  หรือการไม่ซื่อสตัยสุ์จริตของบุคคลกลุ่มหน่ึงท่ีร่วมมือกนัท าความชัว่ 

โดยเจตนา มีการไตรต่รอง วางแผนอยา่งมีขั้นตอน หรือมีกระบวนการอยา่งแยบยล 

ดงัน้ัน การโกง”จึงเปรียบเหมือน มะเร็งรา้ย”หรือ  มหนัตภยัเงียบ”ท่ีคุกคามแอบแฝง

อยูใ่นสงัคมมาตั้งแต่สมยัโบราณจนถึงปัจจุบนั นับวนัแต่จะมีกลเม็ดที่สลบัซบัซอ้นยิ่งข้ึนมีผูเ้ก่ียวขอ้ง

อยา่งเป็นกระบวนการ จ านวนหลายฝ่าย หลายคนมากกวา่แต่ก่อน 

            “ การโกงเกิดข้ึนไดอ้ยา่งไร ส่วนใหญ่เกิดจาก “ความโลภ” ของคนท่ีอยูใ่กลช้ิดหรือรูเ้ห็น

ลู่ทางท่ีจะกอบโกยผลประโยชน์เขา้ตนและพวกพอ้ง ถา้เป็นการ “โกงเงิน” ก็จะเริ่มจากผูถื้อเงินอาจเป็น 

“ฝ่ายเหรัญญิก” หรือคนท างานการเงินของแต่ละหน่วยงานเห็นเงินแลว้เกิดกิเลสตณัหาอยากได ้ 

ถ้าหากเป็นเงินก้อนใหญ่ มีผู ้เ ก่ียวข้องหลายฝ่าย ก็กระจายความเส่ียงโดยแบ่งประโยชน์กัน  

ยิง่ประธาน/หวัหน้างานหรือระดบับริหาร ซึ่งเป็นผูม้ีอ านาจรูเ้ห็นเป็นใจ “การโกง” ก็ยิ่งท าไดแ้นบเนียน 

สารพดัวธีิการ หลากหลายขั้นตอน ในการหลอกลวงเพื่อตบตาประชาชน หรือคนอ่ืนซึ่งเป็นคนกลุ่มใหญ่

ท่ีเสียผลประโยชน์  “มะเร็งรา้ย” น้ีแฝงอยู่ในสังคมไทย ตั้งแต่ระดับทอ้งถ่ินจนถึงระดับประเทศ 

และองคก์รระดบัโลก 

       การทุจร ิตคดโกง มีผลกระทบต่อส ังคมและประเทศชาติอย่างไร ”ในเมื ่อ 

“การโกง” เป็น “มะเร็งรา้ย” ท่ีคุกคามสังคม มันจึงไม่ต่างอะไรจาก “สนิม (การโกง) ท่ีกดักร่อน 

เหล็ก (สังคม)” หากปล่อยใหเ้วลาล่วงเลยนานเขา้ โครงหลังคาบา้นหรืออาคารขนาดใหญ่  

ที่เ ป็นเหล็กก็จะผุกร ่อนและสลายไปในที่สุด ด ังส านวนที่ว ่า “สนิมเหล็กเกิดแต่เ น้ือในตน”  

กัดกร่อนตวัเองจนไม่เหลืออะไร แลว้เราจะอยู่กนัอย่างไร จะน่ิงเงียบเป็น “คุณเฉย” ท าตาปริบๆ โดย 

ไม่ช่วยกันหาทางป้องกันหรือแกไ้ขสถานการณ์ “มะเร็งรา้ย” ท่ีก าลังคุกคามสังคมก่อนท่ี  ทุกอยา่ง 

จะสายไปกวา่น้ีอยา่งน้ันหรือ 

                 ในระดับประเทศ การด าเนินงานโครงการต่างๆ ใชง้บประมาณจ านวนมหาศาลซึ่ง 

เป็นเงินภาษีจากประชาชนเจา้ของประเทศ มีคนหลายกลุ่มมาเกี่ยวขอ้ง ยากต่อการควบคุมดูแล 

อย่างใกล้ชิด เราจึงได้ยินข่าวการทุจริต  คอร์รัปชัน อย่างน้อยๆ ก็ค่าเปอร์เซ็นต์ หรือท่ีเรียกว่า  

“ค่าคอมมิชชัน่” จากเมื่อก่อนรอ้ยละ 10 ปัจจุบนักล่าวกนัว่า ขยบัสูงถึงรอ้ยละ 30-40 แสดงว่า  

การด าเนินงานแต่ละโครงการ ผลประโยชน์ตกถึงประชาชน หรือประชาชนไดร้ับประโยชน์จริง 

เพียงรอ้ยละ 60-70 ของเงินงบประมาณ น่ียงัไมนั่บค่าใตโ้ต๊ะเพื่อใหไ้ดง้าน                                            
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ท่ีเรียกกันว่า “ค่าฮั้ว” และอาจมีเม็ดเงินส่วนอ่ืนอีกท่ีท าใหผ้ลประโยชน์ของส่วนรวมเสียไป เหล่าน้ีได้

ส่งผลเสียหายต่อประชาธิปไตย และกลายเป็นสาเหตุของการปฏิวติัหรือรฐัประหาร ยึดอ านาจลม้รฐับาล 

ยกเลิกรัฐธรรมนูญ แลว้มาท าการเลือกตั้งกันใหม่ การพัฒนาประเทศไม่ต่อเน่ือง การเมืองไม่เขม้แข็ง 

ไมส่ามารถแกปั้ญหาปากทอ้งของประชาชนได ้ประชาชนรูสึ้กเบ่ือหน่ายไม่สนใจการเมือง เมื่อเป็นเช่นน้ี

จึงเป็นอนัตรายต่อระบอบประชาธิปไตยอยา่งยิง่ 

ส าหรับประเทศไทย ปัญหาคอร์รัปชัน่เกิดข้ึนในสังคมไทยมาชา้นาน และมีแนวโน้ม 

ท่ีจะมีความรุนแรงมากข้ึนเรื่อยๆ และพบปัญหาดังกล่าวเกือบทุกภาคส่วน ถึงแมร้ัฐบาลมีความ 

พยายามป้องกันและแก้ไขมาโดยตลอด แต่ดูเหมือนว่าปัญหาการคอร์รัปชัน่ก็ไม่ได้ถูกแก้ไขได้ 

เท่าใดนัก      

จากการรายงานผลขององค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติท่ีมีการจัดอันดับค่าดัชนี

ภาพลักษณ์คอร์รปัชัน่ของประเทศต่างๆ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2538 จนถึงปี พ.ศ.2559 พบว่าค่าดัชนี

ภาพลักษณ์คอรัปชัน่ของประเทศไทยยังอยู่ในระดบัต า่ตลอดมา โดยในปี 2538 ได ้2.79 คะแนน 

จากคะแนนเต็ม 10 ต่อมาในปี 2554 ได ้ 32 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ในปี 2555 ได ้ 

37 คะแนน ปี 2556 ได ้35 คะแนน ปี 2557 ได ้38 คะแนน ปี 2558 ก็ได ้38 คะแนน และ 

ปี 2559 ลดลงเหลือเพียง 35 คะแนน นับวา่อยู่ในระดบัต า่มาโดยตลอด แสดงใหเ้ห็นว่า ประเทศไทย

เป็นประเทศท่ีมีปัญหาคอรร์ปัชัน่ในระดับท่ีสูง และมีแนวโน้มท่ีจะสูงข้ึน ซึ่งน่าเป็นห่วงอยา่งยิ่ง และท า 

ใหเ้ห็นถึงการด าเนินงานในการต่อต้านการคอร์รัปชัน่ของประเทศไทยท่ีผ่านมาจนถึงปัจจุบันน้ัน 

ยงัไมป่ระสบความส าเร็จเท่าท่ีควร  

ถึงแมว้า่ประเทศไทยจะไดม้ีความพยายามในการก าหนดและใชม้าตรการในการป้องกนั

และปราบปรามการคอร์รัปชัน่อยู่อย่างต่อเน่ืองมาโดยตลอด แต่ปัญหาการทุจริตก็ไม่ไดล้ดน้อยลง  

ท่ีเป็นเชน่น้ีเพราะเราไมไ่ดแ้กปั้ญหาท่ีตน้เหตุคือ เรื่องจิตส านึกของประชาชน          

                   จากการวิเคราะห์ SWOT จุดแข็ง จุดอ่อน ปัญหาอุปสรรค และภัยคุกคาม 

ของส านักงาน ป.ป.ช. พบว่า มีจุดอ่อนที่ท  าใหก้ารแกปั้ญหาการทุจริตไม่ไดผ้ล เพราะคนไทย 

ส่วนใหญ ่

1. ไมน่ าปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช ้(ใชจ้่ายเกินตวั ท าใหม้ีภาระหน้ีสิน และน ามาสู่
ความอยากไดใ้คร่มี มีการทุจริตโดยง่าย ทั้งการทุจริตซื้ อสิทธิ ขายเสียง และการทุจริตโกง กิน 

คอรร์ปัชัน่) 

2. ไม่ตระหนักผลกระทบการทุจริตมากพอ กล่าวคือ เห็นการทุจริตเป็นเรื ่องปกติ
ธรรมดา (โกงไดไ้มว่า่ ขอใหต้วัขา้ไดป้ระโยชน์ หรือเงินไมม่า กาไมเ่ป็น ฯลฯ) 

3. ขาดจิตส านึกเพื่อส่วนรวมและประโยชน์สาธารณะ (ขาดจิตส านึกสาธารณะ 

เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตวัมากกวา่ส่วนรวม และขาดความรบัผิดชอบต่อสงัคม) 

  ไดมี้การส ารวจว่า ส่ิงที่คนไทยอยากท าเพื่อชาติคือ อะไร พบว่า คนไทยส่วนใหญ่คิดว่า 

การไปเลือกตั้ง และการไม่สรา้งปัญหาใหส้ังคม ก็เป็นการท า เพื่อชาติแลว้ การไปใชสิ้ทธิเลือกตั้ง 

เป็นเรื่องท่ีดีก็จริง แต่การเลือกตั้งน้ันจะตอ้งเป็นไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม เพื่อใหไ้ดต้ัวแทนท่ีดี  
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 ฝ่ายส่งเสรมิการศึกษาและกิจกรรมภาคพลเมือง  ส านักส่งเสรมิความเป็นพลเมือง  ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้. 2560. 

 

 

มาบริหารบา้นเมือง หากตัวแทนไดม้าจากการซื้ อเสียง เมื่อไดต้ าแหน่งแลว้ก็ย่อมใชต้ าแหน่งหน้าท่ี  

หาประโยชน์ใหต้นเองและพวกพอ้ง ซึ่งผลเสียจะตกอยู่กับประชาชนเอง รวมทั้งการไม่สรา้งปัญหา 

ใหส้งัคมก็เป็นการท าดีเฉพาะตน โดยไมท่ าตวัใหเ้ป็นภาระหรือปัญหาใหส้่วนรวมซึ่งยงัไมเ่พียงพอต่อการ

แก้ปัญหาของชาติ เพราะยังมีคนจ านวนมากท่ีสรา้งปัญหาใหส้ังคม ขณะท่ีคนส่วนใหญ่เพิกเฉย  

ถือว่าธุระไม่ใช่ หรือคิดว่าไม่ควรเอามือไปซุกหีบ โดยมีเพียง 5% เท่าน้ัน ที่บอกว่า ตนจะพยายาม 

เป็นหูเป็นตาใหก้ับประเทศ เมื่อถามอีกว่า เราควรจะปลูกฝังค่านิยมอะไรใหแ้ก่นักเรียนหรือ 

บุตรหลานของตน ส่วนใหญ่จะตอบวา่ เรื่องรกัการเรียน และเรื่องการหา่งไกลยาเสพติด (ซึ่งก็เป็นเรื่องท่ีดี 

แต่ยงัไม่เพียงพอต่อการปลูกฝังค่านิยมเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และส านึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม)  

โดยมีเพียง 11% เท่าน้ันท่ีปลูกฝังเรื่องการไม่โกง และมีเพียง 4% เท่าน้ันท่ีปลูกฝังการมีส่วนร่วม

ทางการเมืองตามวถีิประชาธิปไตย 

 ดังน้ัน การจะแก้ปัญหาการทุจริตจึงตอ้งมุ่งแก้ไขท่ีจิตส านึกและพฤติกรรมของคน 

ท่ีเก่ียวขอ้งกับการทุจริต ซึ่งไดแ้ก่ นักการเมือง พ่อคา้ ขา้ราชการ และประชาชน รวมทั้งส่ือมวลชน  

ท่ีจะตอ้งเสนอขอ้มูลข่าวสารท่ีถูกตอ้งและเป็นประโยชน์ต่อการปลูกฝังค่านิยมท่ีดีใหแ้ก่เด็ก เยาวชน  

และประชาชน 

ในปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยไดก้า้วเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ดงัน้ัน 

จึงตอ้งเตรียมความพรอ้มในหลายดา้นท่ีจะเป็นผูน้ าในภมูิภาคน้ี แต่ในภาพรวมแลว้ประเทศในกลุ่มอาเซียน

ส่วนใหญ่ จ านวน 8 ประเทศ มีคะแนนต า่กวา่ค่าเฉล่ียดชันีภาพลกัษณ์คอรร์ปัชัน่ของโลก เวน้ประเทศ

สิงคโปร ์และมาเลเซีย ซึ ่งไดค้ะแนนภาพลกัษณ์ความโปร่งใสในปี 2559 สูงกว่าคะแนนเฉล่ีย 

โดยไดค้ะแนน 84 และ 49 เป็นล าดบัท่ี 7 และ 55 ของโลก ตามล าดบั  

    จะป้องกันแกไ้ข ปัญหาการทุจริตคดโกงไดอ้ย่างไร”นอกเหนือจากการปราบปราม

แลว้ ในดา้นการป้องปราม ประชาชนตอ้งช่วยกันเป็นหเูป็นตากระจายข่าวการโกงใหส้งัคมรบัรูด้ว้ย

วิธีการต่างๆ ผ่านสื่อทุกประเภท ทั้งหนังสือพิมพ ์วิทยุ โทรทัศน์ โดยเฉพาะสื่อ “ สงัคมออนไลน์ ”  

มีส่วนในการเปิดโปงกระบวนการท างานของคนชัว่เหล่าน้ีไดอ้ยา่งใกลช้ิดและมีประสิทธิภาพสูง 

ยิ่งในปัจจุบัน หากกลุ่มคนรักและห่วงใยสังคมรวมตัวกันเป็นเ ครือข่าย ท างานอย่างจริงจัง 

ก็จะชว่ยไดไ้มน่้อย 

                ประชาชนตอ้งตอ้งช่วยกันปลูกจิตส านึกที่ดีงาม แผ่เป็นวงกวา้งออกไปจนมีปริมาณ 

มากพอ สู่เยาวชน นักเรียน และประชาชน ใหเ้ป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยอย่างแทจ้ริง 

หว ่านปุ๋ยแห่งความซื ่อส ัตยส์ุจริตลงไปในดินที่มีความชื้ นและอุณหภูมิพอเหมาะก็จะงอกงาม

เจริญเติบโตเป็นตน้ไมพ้นัธุ์ดีของแผ่นดิน ของสังคมประเทศชาติ ปกป้องสังคมใหอ้ยู่รอดปลอดภัย 

และมีความสุขกนัถว้นหน้าจากเงินภาษีท่ีเป็นน ้าพกัน ้าแรงของเราอยา่งเต็มความภาคภมูิ 

----------------------- 
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วตัถุประสงค ์:  เพื่อใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถ 

       1. อธิบายภาพรวมสว่นต่างๆของตน้ไมว้า่เปรียบเทียบไดก้บัส่วนใดของประชาธิปไตย 

       2. อธิบายผลประโยชน์ท่ีไดร้บัจากประชาธิปไตย และวฒันธรรม ค่านิยม และอุดมการณ์ท่ี 

           ควรปลกูฝังในระบอบประชาธิปไตยได ้

       3. อธิบายหลกัการของประชาธิปไตยได ้

       4. อธิบายสถาบนัหรือหน่วยงานท่ีมีส่วนส่งเสริมประชาธิปไตยได ้

       5. อธิบายกลไกและกระบวนการตรวจสอบและสรา้งความโปรง่ใสในสถาบนัหรือองคก์รได ้  

       6. อธิบายไดว้า่ตนมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัประชาธิปไตยอยา่งไร                                                                                                                         

 ขอบเขตเน้ือหา/ประเด็นส าคญั 

       1. ตน้ไมป้ระชาธิปไตย 

       2. ประโยชน์ของประชาธิปไตย  

       3. ค่านิยม อุดมการณข์องประชาธิปไตย 

       4. หลกัการประชาธิปไตย 

       5. สถาบนัส่งเสริมประชาธิปไตย 

       6. กลไกและกระบวนการตรวจสอบและสรา้งความโปรง่ใสในสถาบนั หรือองคก์ร 

       7. สรุปการเรียนรูต้น้ไมป้ระชาธิปไตย 

เวลา 1  ชัว่โมง   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิชาที่ 1.2 : ตน้ไมป้ระชาธิปไตย 
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กระบวนการ   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อธิบายภาพรวมส่วนต่างๆ ของตน้ไม ้

(เหมือนสว่นประกอบต่างๆ ของประชาธิปไตย) 

 

ระดมความคิดเก่ียวกบั (ดอกผล) ประโยชน์ / (ดิน) ค่านิยมท่ีดี   

และ (ราก) หลกัการประชาธิปไตย        

 

 

  

         ระดมความคิดเก่ียวกบั (ล าตน้) สถาบนัท่ีส่งเสริมประชาธิปไตย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  การเมืองเปน็เรือ่งของทุกคน (ทกุคนจะท าใหก้ารเมืองดีขึน้) 
 
 

 

 

ระดมความคิดเก่ียวกบั (ก่ิงกา้น) กลไก และกระบวนการตรวจสอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  การเมืองเปน็เรือ่งของทุกคน (ทกุคนจะท าใหก้ารเมืองดีขึน้) 
 
 

 

                          

                           สรุปการเรียนรูต้น้ไมป้ระชาธิปไตย  

 

 

 

 

 

 

 

  การเมืองเปน็เรือ่งของทุกคน (ทกุคนจะท าใหก้ารเมืองดีขึน้) 
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ประเด็นส าคญั วิธีการ / เวลา (นาที)  ส่ือ/อปุกรณ ์

 

 

1. ภาพรวมตน้ไม้

ประชาธิปไตย   

 

 

      ก่อนด าเนินการ วิทยากรควรศึกษาใบความรูท่ี้ 5  

ตน้ไมป้ระชาธิปไตย  

ขั้นท่ี 1 ภาพรวมตน้ไมป้ระชาธิปไตย  (5 นาที) 

  1. เตรียมการโดยติดแผ่นไวนิล หรือกระดาษฟลิปชารต์

ภาพตน้ไมข้นาดใหญ่บนบอรด์ หรือผนัง  

   2 .  จ าก น้ันอ ธิบาย  ภาพต้น ไม้ ว่ า  “ส่ วนต่ า งๆ                       

ท่ีส าคญัๆ ของตน้ไมม้ี 5 ส่วน มีอะไรบา้ง” (วิทยากรชี้ ท่ี

ส่วนประกอบส่วนต่างๆ ใหผู้เ้ขา้อบรมตอบ ไดแ้ก่ ดิน/

ราก/ล าตน้/ก่ิงกา้น และผลไม ้) 

    3. ถามหรืออธิบายก็ได ้“ผลไมจ้ะหอมหวานอร่อย ตอ้ง

มาจากดินท่ีเป็นอย่างไร” (ดินดี มีสารอาหารสมบูรณ์)  

มีรากอย่างไร (แข็งแรง หยัง่ลึกดูดซึมอาหาร  ไปเล้ียง

ต้นไม้ และเป็นหลักยึดไม่ให้ต้นไม้ล้มง่ายๆ) มีล าต้น

อยา่งไร (ใหญ่ และมัน่คงแข็งแรงท่ีสุดของตน้ไม)้ มีก่ิงกา้น

อย่างไร (แตกออกมาจากล าตน้ มีความแข็งแรง เพื่อให้

ผลไมติ้ดออกมา) 

    4. วิทยากรชี้ ภาพตน้ไม ้ถามว่า  “ถา้เราปลูกตน้ไม ้

สมมุตว่ิาเป็นมะม่วง เราหวงัจะไดอ้ะไรจากตน้มะม่วง” 

(ผลมะม่วงท่ีสุกหอมหวาน รสชาติอร่อย) สรุปว่า ผลไม ้

คือ ประโยชน์ท่ีเราหวงัจะไดร้บัจากการปลกูตน้ไม ้    

    5. วิทยากรชี้ ท่ีภาพตน้ไม ้ โดยชี้ อธิบายทีละส่วนว่า           

“ถ้าตน้ไมน้ี้เป็นต้นไมป้ระชาธิปไตย หรือเปรียบเทียบ

ตน้ไมน้ี้กบัประชาธิปไตย 

     1) ผลไม้ ก็คือ ประโยชน์ หรือผลท่ีเราหวังจะได ้              

จากประชาธิปไตย 

     2) ดินที่มีสารอาหารที่ดีๆ ก็คือ ค่านิยม คุณธรรม 

อุดมการณดี์ๆ ท่ีเราควรมีในสงัคมประชาธิปไตย ถา้ยงัไม่มี

ตอ้งเอามาปลกูฝังไว ้ 

     3) ราก เปรียบได้กับหลักการของประชาธิปไตย 

ต้นไม้ไม่มีรากก็ตาย หรือแคระแกร็น ประชาธิปไตย      

ถา้ไม่มีหลักการมัน่คง ก็จะไม่เติบโต ลม้หายตายจากได้

เชน่กนั 

1. ใบความรูท่ี้ 5  

ตน้ไม้

ประชาธิปไตย 

2. แผ่นไวนิลภาพ

ตน้ไมข้นาดใหญ่

ท่ีมีดอกผล หรือ

กระดาษ 

ฟลิปชารต์ 

วาดภาพ  

ตน้ไมข้นาดใหญ่    

ท่ีมีดอกผล  

3. บตัรค าขนาด 

3 น้ิว  X 3 น้ิว             

5 สีๆ ละ 10-

15  แผ่น หรือ 

sticky note 

(post it) 5 สี

จ านวนเท่ากนั   

4. ปากกาเมจิก    

ดา้มลายสีน ้าเงิน

เท่าจ านวนกลุ่ม 

5. กระดาษ 

ฟลิปชารต์เปล่า

จ านวน 6 แผ่น 

6. ปากกาเคม ี

ดา้มใหญ ่2 ดา้ม 

(สีน ้าเงิน และ    

สีแดง) ส าหรบั

วทิยากร 
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ประเด็นส าคญั วิธีการ / เวลา (นาที)  ส่ือ/อปุกรณ ์

 

 

 

 

 

 

2. ประโยชน์ของ

ประชาธิปไตย  

 

     4) ล าตน้ ก็เหมือนสถาบันหรือองค์กรท่ีมีหน้าท่ี

สง่เสริมและพฒันาประชาธิปไตยใหเ้จริญกา้วหน้า  

     5) ก่ิงกา้น เป็นเหมือนระบบ มาตรการ กลไก หรือ

กระบวนการท่ีคอยตรวจสอบ ควบคุมท างานของสถาบัน

และองค์กรใหท้ างานไดดี้ มีประสิทธิภาพไม่มีการทุจริต

คอรร์ปัชัน่” 

ขั้นท่ี 2 ประโยชนข์องประชาธิปไตย ( 10 นาที ) 

  1. แบ่งผู ้เข ้าอบรมออกเป็นกลุ่มย่อยไม่เกิน 8 กลุ่ม   

กลุ่มละ 10-12 คน (โดยวิธีการนับเพื่อใหแ้ต่ละกลุ่มมี

ความหลากหลาย เช่น วัย/เพศ/ชั้นเรียนฯลฯ) นั่งเกา้อ้ี

ลอ้มวงเป็นรปูตวั U ใหทุ้กคนหนัหน้าเขา้หากระดาน  

  2. วิทยากรชี้ ท่ีภาพผลไม้ของต้นไม้ แล้วอธิบายว่า           

ถ้าผลไมคื้อ ประโยชน์หรือเป้าหมายท่ีเราหวังจะไดร้ับ 

จากตน้ไม ้ 

  3.  วิทยากรถามว่า อะไรที่ เ ป็นเป้าหมาย หรือ

ประโยชนท์ี่เราหวงัจะไดร้บัจากประชาธิปไตย”  

  4. ใหอ้ภิปรายแลกเปล่ียนกนัในกลุ่มยอ่ย 2 นาที เมื่อได้

ค าตอบแลว้ ค่อยแจกบตัรค า หรือ sticky note (post it)  

1 แผ่น พรอ้มปากกาดา้มลาย 1 ดา้ม ใหก้ลุ่มเขียนค าตอบ 

กลุ่มละ 1 ค าตอบ (ระหว่างน้ันวิทยากรทุกคนช่วยกัน

กระตุน้กลุ่มย า้ค าถาม เพื่อใหช้่วยกนัคิด และเขียนค าตอบ

ไดใ้นเวลาท่ีก าหนด)  

  5. เมื่อเขียนเสร็จแลว้ ใหต้ัวแทนกลุ่มแต่ละกลุ่มอ่าน

ค าตอบ แลว้น าไปติดท่ีแผ่นไวนิล หรือกระดาษฟลิปชารต์

ส่วนท่ีเป็นผลไม ้

  6. เมื่อเสร็จทุกกลุ่มแลว้ วทิยากรอ่านทวนอีกครั้ง 

และพิจารณาวา่ ค าตอบใดท่ีอาจยงัไมใ่ชด่อกผลของ 

ประชาธิปไตย                                                   

  

 

 

 

 

 

 

7. แผ่นไวนิล

ภาพโครงตน้ไม ้

ขนาดใหญ่ หรือ

กระดาษ 

ฟลิปชารต์                

วาดภาพ  

โครงตน้ไม ้

ขนาดใหญ่     
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ประเด็นส าคญั วิธีการ / เวลา (นาที)  ส่ือ/อปุกรณ ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. คุณค่า หรือ

ค่านิยมท่ีดีของ

ประชาธิปไตย 

   7. หากพบวา่ ค าตอบใดไมใ่ชด่อกผลประชาธิปไตย 

วทิยากรไมค่วรบอกวา่ กลุ่มน้ันๆ ตอบไมถ่กู แต่ควรให้

ตวัแทนกลุ่มอธิบายวา่ ท าไมจึงคิดวา่ เป็นดอกผลของ

ประชาธิปไตย เมื่ออธิบายแลว้ใหถ้ามกลุ่มอ่ืนๆ วา่มี

ความเห็นอยา่งไร ใชด่อกผลหรือประโยชน์แลว้หรือยงั                 

(เชน่ ถา้ตอบวา่ เสรีภาพ ใหถ้ามต่อวา่ เมื่อมีเสรภีาพแลว้ 

จะเป็นอยา่งไรต่อไป เชน่ ถา้เรามีเสรีภาพเราก็จะไดพ้ดู ได้

แสดงออก เมื่อไดพ้ดูไดแ้สดงออกก็จะแสดงวา่เรามีความสุข 

ฯลฯ แสดงวา่ค าตอบน้ี ยงัไมใ่ชด่อกผลของประชาธิปไตย) 

หรือหากผูเ้ขา้อบรมยงัมีความเห็นแตกต่างกนั วทิยากรจะขอ

เก็บ(แขวน)ไวก้อ่น เพื่อน ามาพิจารณาในตอนทา้ย  

หมายเหต ุ

   ดอกผลของประชาธิปไตย ตอ้งเป็นจุดหมายปลายทาง

หรือประโยชน์สูงสุดที่จะไดร้ับจากประชาธิปไตย  เช่น 

ความสุขของประชาชน/คุณภาพชีวิตท่ีดี/ประเทศชาติ มี

ความมัน่คง/สงัคมสงบสุข ฯลฯ เหมือนการปลกูตน้มะมว่ง  

ก็ตอ้งการลูกมะม่วงท่ีสุก หวานอร่อย มิใช่ตอ้งการแค่ใบ 

หรือก่ิงกา้นมะมว่ง 

   ดงัน้ัน ค าตอบอ่ืนๆ ที่กลุม่อาจตอบ เชน่ คุณธรรม  

ความซื่อสตัย ์จึงเป็นค่านิยม สิทธิ เสรีภาพ (หลกัการ)  

ไดผู้แ้ทนดี (กลไก) รฐับาลท่ีมาจากการเลือกตั้ง (หลกัการ) 

การเลือกตั้ง (กระบวนการ/วธีิการไดต้วัแทนท่ีดี) ฯลฯ 

จึงยงัมิใชด่อกผลของประชาธิปไตย 

ขั้นท่ี 3  ค่านิยมของประชาธิปไตย (10 นาที ) 

   1. วิทยากรชี้ ส่วนท่ีเป็นดิน แล้วอธิบายว่า ต้นไม้จะ

เจริญเติบโตตอ้งปลูกในดินดี มีความอุดมสมบูรณ์  มีปุ๋ย 

หรือสารอาหารท่ีมีคุณค่า 

   2. วิทยากรถามว่า  ค่านิยม (ส่ิงที่สังคมใหค้วามนิยม

ยึดถือ)/ คุณธรรม (คุณความดีที่ เราน ามาปฏิบัติ)/

วฒันธรรม (ส่ิงที่แสดงถึงความเป็นผูเ้จริญ) /อุดมการณ ์
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ประเด็นส าคญั วิธีการ / เวลา (นาที)  ส่ือ/อปุกรณ ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. หลกัการ

ประชาธิปไตย 

(แนวคิด ความเช่ือ) ดีๆ ที่เราควรปลูกฝังแก่เยาวชน 

และประชาชน เพื่อใหเ้ป็นประชาธิปไตย มีอะไรบา้ง” 

    3. ใหอ้ภิปรายแลกเปล่ียนกนัในกลุ่มยอ่ย 2 นาที 

เมื่อไดค้ าตอบแลว้ ค่อยแจกบัตรค า หรือ sticky note  

(Post it) 2 แผ่น ใหก้ลุ่มเขียนค าตอบบตัรละ 1 ค าตอบ 

(ระหว่างน้ัน วิทยากรทุกคนช่วยกันกระตุน้กลุ่ม ใหช้่วยกัน

คิดและเขียนค าตอบไดใ้นเวลาท่ีก าหนด) 

    4. เมื่อเขียนเสร็จแลว้ ใหต้ัวแทนกลุ่มแต่ละกลุ่มอ่าน

ค าตอบ แลว้น าไปติดท่ีแผ่นไวนิล หรือกระดาษฟลิปชาร์ต

ส่วนท่ีเป็นดิน 

 ค าตอบที่ได ้เช่น ความซื่อสัตย ์ความสามัคคี เสียสละ 

คุณภาพธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ 

การตรงเวลา ฯลฯ 

    5. เมื่อเสร็จทุกกลุ่มแลว้ วิทยากรอ่านทวนอีกครั้ง และ

พิจารณาว่าค าตอบใดท่ีอาจยงัไม่ใช่วัฒนธรรม/ค่านิยม /

อุดมการณป์ระชาธิปไตย 

    6. หากพบว่า ค าตอบใดไม่ใช่วัฒนธรรม/ค่านิยม

อุดมการณป์ระชาธิปไตย ใหด้ าเนินการเหมือนขั้นท่ี 2    

ขอ้ 6-7 

ขั้นท่ี 4 หลกัการประชาธิปไตย  (10 นาที ) 

    1. วิทยากรชี้ ไปท่ีรากของตน้ไม ้แลว้อธิบายว่า ราก คือ 

หลั ก ยึ ด ไม่ ใ ห้ต้น ไม้ล้ม  ถ้า ร าก ไม่ มั ่น ค ง  แ ข็ ง แ ร ง                    

หยัง่ไม่ลึก ตน้ไมก็้จะไม่เติบโต อาจเหี่ยวเฉาหรือตายได้

เหมือนหลกัการประชาธิปไตย ถา้หลกัไมดี่หรือไมม่ีหลกั 

ประชาธิปไตยก็อาจล่มสลายได ้ 

    2. วทิยากรถาม หลกัการประชาธิปไตยท่ีการปกครอง 

ระบอบอ่ืนไม่มี (เช่น ระบอบเผด็จการหรือคอมมิวนิสต์

ไม่มี) มีหลกัการอะไรบา้ง”  
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ประเด็นส าคญั วิธีการ / เวลา (นาที)  ส่ือ/อปุกรณ ์

 

 

 

   3. ใหอ้ภิปรายแลกเปล่ียนกนัในกลุ่มยอ่ย 2 นาที  

เมื่อไดค้ าตอบแลว้ ค่อยแจกบัตรค า หรือ sticky note 

(Post it) 1 แผ่น ใหก้ลุ่มเขียนค าตอบกลุ่มละ 1 ค าตอบ

(ระหว่างน้ัน วิทยากรทุกคนช่วยกันกระตุน้กลุ่มใหช้่วยกัน

คิดและเขียนค าตอบไดใ้นเวลาท่ีก าหนด)  

   4. เมื่อเขียนเสร็จแล้ว ใหต้ัวแทนกลุ่มแต่ละกลุ่มอ่าน 

ค าตอบ แลว้น าไปติดท่ีแผ่นไวนิล หรือกระดาษฟลิปชาร์ต

ส่วนท่ีเป็นราก  

(ค าตอบที่ควรได ้มี 6 หลัก คือ หลักอ านาจอธิปไตยเป็น

ของประชาชน/สิทธิเสรีภาพ/ความเสมอภาค นิติธรรม 

(หลักกฎหมายท่ีเป็นธรรม)/ภราดรภาพ (ความเป็น          

พี่น้อง)/เหตุผล (ยดึเสียงขา้งมาก รบัฟังเสียงขา้งน้อย ฯลฯ) 

   5. เมื่อเสร็จทุกกลุ่มแลว้ วิทยากรอ่านทวนอีกครั้ง และ

พิจารณาวา่ ค าตอบใดท่ีอาจยงัไมใ่ชห่ลกัการประชาธิปไตย   

   6. หากพบว่า ค าตอบใดไม่ใช่หลักการประชาธิปไตย  

ใหด้ าเนินการเหมือนขั้นท่ี 2 ขอ้ 6-7  

   7. ในกรณีท่ีหลักการประชาธิปไตยท่ีไดย้ังมีไม่ครบ 6 

หลักการ ใหว้ิทยากรเพิ่มเติมให้ครบ 6 หลัก พร้อมทั้ง

อธิบายสาระส าคญัแต่ละหลกัการ ดงัน้ี 

1) หลกัอ านาจอธิปไตยเป็นของประชาชน 

หมายความวา่ อ านาจสงูสุดในการปกครองประเทศเป็นของ

ประชาชน โดย ประชาชน และเพื่อประชาชน (ถือเป็น

หลกัการท่ีส าคญั) 

       2) หลักสิทธิและเสรีภาพ  โดย สิทธิ  หมายถึง 

ประโยชน์ท่ีเราพึงไดร้บัโดยมีกฎหมายรบัรองคุม้ครอง เมื่อ

เป็นสิทธิของประชาชน รัฐมีหน้าท่ีตอ้งจัดหาให ้เช่น สิทธิ

ผูส้งูอายุ สิทธิรกัษาพยาบาลฟรี เป็นตน้ 

       ส่วนเสรีภาพ หมายถึง ความเป็นอิสระท่ีจะท า หรือ 

ไมท่ าอะไรก็ได ้แต่ตอ้งไมล่ะเมิดสิทธิผูอ่ื้น ไมฝ่่าฝืนกฎหมาย 

กฎหมาย และไม่ขดัต่อศีลธรรมอันดี เช่น เสรีภาพในการ

แสดงความคิดเห็น เสรีภาพในการจดัตั้งพรรคการเมือง 

เสรีภาพในการรวมกลุ่มเป็นชมรม สมาคม ฯลฯ 
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ประเด็นส าคญั วิธีการ / เวลา (นาที)  ส่ือ/อปุกรณ ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. สถาบนัหรือ

หน่วยงานท่ีมี

ส่วนส่งเสริม

ประชาธิปไตย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  เสรีภาพใดที่กฎหมายรับรองคุม้ครอง เสรีภาพนั้นก็คือ 

สิทธิ นัน่เอง 

       3) หลักความเสมอภาค หมายถึง การให้โอกาสแก่

ผูด้อ้ยโอกาสไดร้บัสิทธิเท่ากบัผูอ่ื้น เช่น คนจนไดร้บัการรกัษา

ฟรี ผู ้สูงอายุไดเ้บ้ียยังชีพ หรือ การใหม้ีล่ามภาษามือส าหรับ      

ผู ้พิการทางหู การจัดให้มีบัตรทาบบัตรเลือกตั้งแก่ผู ้พิการ       

ทางสายตา ในการลงคะแนนเลือกตั้ง เป็นตน้ 

       4) หลักภราดรภาพ  หมายถึง ความเป็นพ่ีเป็นน้อง 

รกัใคร่ สามคัคี ปรองดองกนั 

       5) หลกัเหตผุล หมายถึง การรบัฟังเหตุผลซ่ึงกนัและ 

กัน (ยึดหลักเสียงขา้งมาก โดยตอ้งรับฟังเสียงขา้งน้อย ไม่ใช้

เสียงขา้งมากลากไป ทั้งท่ีเสียงขา้งนอ้ยมีเหตุผลท่ีดีกวา่) 

ไมใ่ชค้วามรุนแรงมาตดัสินปัญหา 

       6) หลักนิติธรรม หมายถึง การปกครองโดยกฎหมาย     

ท่ีเป็นธรรม 

ขั้นที่ 5 สถาบนัหรือองคก์รที่มีส่วนส่งเสริมประชาธิปไตย 

( 10 นาที )  

  1. วิทยากรช้ีไปท่ีล าตน้ อธิบายว่า “ สถาบัน หรือองค์กร” 

เปรียบได้ดัง่ล าต้นของต้นไม้ ซ่ึงเป็นส่วนท่ีใหญ่ และมีความ

แข็งแรงท่ีสุดของต้นไม้  เปรียบได้กับสถาบันหรือองค์กร

หน่วยงานต่างๆ ท่ีมีหนา้ท่ี หรือมีส่วน  

ส่งเสริมและพฒันาประชาธิปไตยทั้งโดยตรงและโดยออ้ม ” 

  2. วิทยากรถาม สถาบนั องคก์ร หรือหน่วยงานใดบา้ง 

ที่มีส่วนส าคญัในการเสริมสรา้งประชาธิปไตย”       

   3. ให้อภิปรายแลกเปล่ียนกันในกลุ่มย่อย 2 นาที เมื่อได้

ค าตอบแลว้ ค่อยแจกบตัรค า หรือ sticky note 1 แผ่น 

   4. เมื่อเขียนเสร็จแลว้ ใหต้ัวแทนกลุ่มแต่ละกลุ่มอ่าน ค าตอบ 

พรอ้มทั้งอธิบายว่าสถาบันหรือองค์กรเหล่าน้ีมีส่วนส่งเสริม

ประชาธิปไตยอย่างไร แลว้น าไปติดท่ีแผ่นไวนิล หรือกระดาษฟ

ลิปชารต์ส่วนท่ีเป็นล าตน้      

ค า ต อบที่ ไ ด้  เ ช่ น  รั ฐ บ า ล / รั ฐ สภ า / ก ก ต . / ส ถ า บั น

พระมหากษัตริย์/รัฐธรรมนูญ/พรรคการเมือง/ส่ือมวลชน/

ครอบครัว (บ้าน)/ศาสนา (วัด)/ การศึกษา (โรงเรียน)/

สถาบนัทางการเงิน ฯลฯ 
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ประเด็นส าคญั วิธีการ / เวลา (นาที)  ส่ือ/อปุกรณ ์

6. กลไก และ

กระบวนการ

ตรวจสอบใน

ระบอบ

ประชาธิปไตย 

ขั้นท่ี 6  กลไก และกระบวนการตรวจสอบและสรา้ง

ความโปรง่ใสในสถาบนัหรือองคก์ร (10 นาที)  

    1.  วิทยากรอธิบายความหมายของค าว่า “กลไก และ

ระบบ หรือกระบวนการ ” เปรียบเสมือนก่ิงกา้นของตน้ไม ้

ถา้เปรียบกับบริษัท หรือโรงงานท่ีตอ้งมีระบบควบคุมการ

ท างานท่ีเรียกวา่ คิวซี (QC)น้ัน ระบบก็คือ ก่ิง และ มีหน่วย

ควบคุมคุณภาพ เปรียบดงักา้นของตน้ไมท่ี้แยกออกมาจาก

ล าตน้ ซึ่งจะน าไปสู่การออกดอก ออกผลดงัท่ีคาดหวงั   

    ดงัน้ัน กลไกและระบบหรือกระบวนการซึ่งเปรียบเสมือน 

ก่ิงกา้นของตน้ไมป้ระชาธิปไตยท่ีท าหน้าท่ีในการตรวจสอบ

การท างานของสถาบนั/องคก์ร และหน่วยงานใหเ้กิดความ

โปรง่ใส มีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 

   (ค าอธิบายประกอบเช่น รัฐบาล ก็มี ส.ส./ส.ว. ท า

หน้าท่ีตรวจสอบควบคุมการท างาน มีประมวลจริยธรรมของ

นักการเมืองควบคุมมิใหทุ้จริต มีระบบการถอดถอนออก

จากต าแหน่ง พรรคการเมืองก็จะมีกลไกการควบคุมการ

ท างานในรูปของกฎหมาย กฎ ระเบียบ  มีกระบวนการ

ท างานท่ี เป็นประชาธิปไตยภายในพรรค หากทุจริตเลือกตั้ง 

ก็ถกูด าเนินคดีอาญา และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 

  หรือหน่วยราชการ ขา้ราชการในกระทรวง กรมต่างๆ ฯลฯ 

ก็มีระบบราชการ และระเบียบวนัิยควบคุมการท างานใหม้ี                     

ประสิทธิภาพไม่ใหม้ีการคอรร์ปัชัน่ มีกระบวนการ/วิธีการ

ท างานท่ียดึหลกัธรรมาภิบาล เกิดความโปรง่ใส และ 

สามารถตรวจสอบได ้มีขา้ราชการท่ีมีความซ่ือสตัยสุ์จริต ฃ 

มีความรู ้ความสามารถ มีคุณภาพ เป็นกลไกในการท างาน 

เป็นตน้)   

   2. ให้กลุ่มย่อยได้แลกเปล่ียนความคิดเห็นว่า “ใน

หน่วยงานหรือสถาบันต่างๆ ควรมีระบบ  กลไก หรือ

กระบวนการอะไรในการตรวจสอบการท างาน ท่ีท าหน้าท่ี

ตรวจสอบควบคุมการท างานของสถาบนั และองค์กร ท่ีท า

หน้าท่ีเสริมสรา้งประชาธิปไตย เช่น รฐับาล รฐัสภา เพื่อให้

เกิดความโปรง่ใสและมีประสิทธิภาพ   
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7. สรุปการ

เรียนรู ้

ประชาธิปไตย 

    3. ใหเ้วลา 2 นาที เมื่อไดค้ าตอบแลว้ ค่อยแจกบัตรค า 

หรือ sticky note (Post it) 1 แผ่น ใหก้ลุ่มเขียนค าตอบ 

กลุ่มละ 1 ค าตอบ (ระหว่างน้ันวิทยากรทุกคนช่วยกัน

กระตุน้กลุ่ม ใหช้่วยกันคิด และเขียนค าตอบไดใ้นเวลาท่ี

ก าหนด) 

     4. เมื่อเขียนเสร็จแลว้ ใหต้วัแทนกลุ่มแต่ละกลุ่ม 

อ่านค าตอบ พรอ้มทั้งอธิบายวา่ ระบบ หรือกลไก หรือ 

กระบวนการเหล่าน้ันท าหน้าท่ีอยา่งไร แลว้น าไปติดท่ีแผ่น 

ไวนิล หรือกระดาษฟลิปชารต์ส่วนท่ีเป็นก่ิงกา้น 

ค าตอบที่ได ้เชน่ พลเมืองท่ีเขม้แข็ง (กลไก)/การมีส่วนร่วม

ของประชาชน (กระบวนการ)/ องค์การเอกชนตรวจสอบ

การเลือกตั้ง หรือ ออช. (กลไก) /ระเบียบการใชจ้า่ยเงินของ

พรรค (ระบบ)/การบริหารงานภาครฐัท่ีโปรง่ใส  

มีธรรมาภิบาล (ระบบ) / ขา้ราชการท่ีมีคุณภาพ (กลไก)/ 

ส่ือมวลชน/ การบังคับใชก้ฎหมายท่ีเขม้แข็ง (ระบบหรือ

กระบวนการ)/การถอดถอนหรือการลงโทษคนทุจริต 

(กระบวนการ)/ประมวลจริยธรรม/ระเบียบวินัย (ระบบ

หรือกระบวนการ)/ ปปช. /ปปง. /สตง. ฯลฯ  

ขั้นท่ี 7  (5 นาที ) 

     1. วิทยากรน าค าตอบท่ีเก็บ(แขวน)ไวใ้ห้ท่ีประชุม

พิจารณาโดยถามว่า ขอ้ความน้ีควรจะอยู่ส่วนใดของตน้ไม ้

(ถา้มี) จากน้ันน าไปติดใหถ้กูท่ี จนครบทุกแผ่น 

     2. วิทยากรติดแผ่นไวนิลภาพต้นไม้ประชาธิปไตย                  

ท่ีสมบูรณ์แล้วถามว่าในฐานะท่ี  ลส.อาสา กกต.เป็น

แบบอย่างของนักประชาธิปไตยและมีส่วนร่วมท าใหก้าร

เลือกตั้งมีความเรียบรอ้ย สุจริตและเท่ียงธรรม เราอยู่ส่วน

ไหนของตน้ไมป้ระชาธิปไตย?  

ค าตอบที่ได  ้อาจจะเป็นส่วนใดของตน้ไมก็้ได ้ข้ึนกับการ

อ ธิบาย  เช่น  อาจ เ ป็นดอกผล  หรื อ เ ป้ าหมายขอ ง

ประชาธิปไตย เป็นดินท่ีมีคุณค่า เป็นล าตน้หรือสถาบันท่ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. แผ่นไวนิล     

ภาพตน้ไม้

ประชาธิปไตย       

ท่ีสมบรูณ ์
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 คู่มือการฝึกอบรมลกูเสืออาสา กกต.เพ่ือพฒันาประชาธิปไตย  

 ฝ่ายส่งเสรมิการศึกษาและกิจกรรมภาคพลเมือง  ส านักส่งเสรมิความเป็นพลเมือง  ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้. 2560. 

 

ประเด็นส าคญั วิธีการ / เวลา (นาที)  ส่ือ/อปุกรณ ์

 
ส าคัญในการส่งเสริมประชาธิปไตย เป็นรากท่ียึดเก่ียว

สถาบนัไว ้หรือเป็นกลไก กระบวนการตรวจสอบ หรืออาจจะ 

เป็นทุกๆ ส่วนของตน้ไมป้ระชาธิปไตยก็ได ้ 

     3. วิทยากรสรุปว่า การพัฒนาประเทศไปสู่ความเป็น

ประชาธิปไตย ซึ่งมีเป้าหมายท าใหป้ระชาชนมีความสุขน้ัน 

คนเ ป็นส่ วนประกอบท่ีส าคัญ ท่ี สุด  ถ้าคนมี คุณภาพ

ประชาธิปไตยจะยัง่ยนืมัน่คง  

      ดงัน้ันการพฒันาประชาธิปไตย จึงตอ้งเริ่มท่ีการพฒันา

คุณภาพของคน 

ขอ้แนะน าวิทยากร ส าหรบัวิชาน้ี 

     1. การจดัท่ีนัง่ของกลุ่มเป็นรูปตัว U ใหห้นัหน้าเขา้หา

กระดานมองเห็นภาพตน้ไมช้ดัเจน 

     2. จ านวนสมาชิกในกลุ่มไม่เกิน 10-12 คน จ านวน

กลุ่ม 5-8 กลุ่ม (เพื่อมีขนาดจ านวนท่ีเหมาะสมกบัเวลาและ

มีการแลกเปล่ียนพอสมควร) 

    3. เพื่อประหยดัเวลา ควรใหเ้วลาอภิปรายในกลุ่มเพื่อให้

ไดค้ าตอบของกลุ่ม ประมาณ 2 นาที  

    4. วิทยากรลงกระตุ้นกลุ่มใหม้ีการพูดคุยกัน เมื่อได้

ค าตอบแลว้ค่อยแจกบัตรค า หรือ sticky note(Post it) 

จ านวน 1 แผ่น และเขียนค าตอบเพียง 1 ค าตอบ (เวน้ส่วน

ท่ีเป็นดิน (ค่านิยม) ซึ่ง ลส.สามารถตอบไดม้าก จะแจก 2 

แผ่นๆ ละ 1 ค าตอบก็ได ้

   5. ตัวแทนกลุ่มท่ีอ่านบัตรค า ไม่ใหซ้ ้าคนเดิมเพื่อเปิด

โอกาสใหค้นอ่ืนมีส่วนรว่ม                                            

6. กรณีไม่มี sticky note(Post it) หรือบตัรค า ใหก้ลุ่ม

ช่วยกันคิด 2 นาที เมื่อไดค้ าตอบกลุ่มละ 1 ค าตอบแลว้ 

วทิยากรเขียนตวัโตๆ ในแผ่นกระดาษท่ีติดไวท่ี้กระดาน 
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 คู่มือการฝึกอบรมลกูเสืออาสา กกต.เพ่ือพฒันาประชาธิปไตย  

 ฝ่ายส่งเสรมิการศึกษาและกิจกรรมภาคพลเมือง  ส านักส่งเสรมิความเป็นพลเมือง  ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้. 2560. 

 

 

ส่ือและอปุกรณ:์ 

1. แผ่นไวนิลภาพตน้ไม ้3 ภาพ หรือกระดาษฟลิปชารต์ภาพตน้ไม ้ 3  แผ่น  

2. บอรด์ 2-3 บอรด์  

2.1  บอรด์ท่ี 1 ส าหรบัติดไวนิลภาพตน้ไม ้หรือส าหรบัติดกระดาษฟลิปชารต์ 

                   ภาพตน้ไม ้(ติดเรียงซอ้นกนัได)้ 

    2.2 บอรด์ท่ี 2  ส าหรบัติดกระดาษฟลิปชารต์เปล่าไวเ้ขียนค าถาม (ส่วนบอรด์ท่ี 3 ใชเ้ขียน

ค าตอบในกรณีไมมี่ sticky note(Post it) หรือบตัรค า)  

      3.ใบความรูท่ี้ 1.5  ตน้ไมป้ระชาธิปไตย (ค าอธิบาย กิจกรรมตน้ไมป้ระชาธิปไตย)    

                                ส าหรบัวทิยากรอ่านล่วงหน้า 

     4. วสัด-ุอุปกรณอ่ื์น ๆ 

             4.1  บตัรค า ขนาด 3 x 3 น้ิว หรือ sticky note (Post it)  5  สี ๆ ละ 15-20 แผ่น   

             4.2  ปากกาเมจิกดา้มลายเท่าสีด า หรือสีน ้าเงิน เท่าจ านวนกลุ่ม      

             4.3  กระดาษฟลิปชารต์ 6-10  แผ่น 

             4.4  ปากกาเคมีดา้มใหญ ่ 2 ดา้ม  ( สีน ้าเงินหรือด า )  ส าหรบัวทิยากร 

             4.5  เทปกาวยน่ 

   5. การวดัและประเมินผล    

    5.1  วดัความรูโ้ดยการสงัเกต การทดสอบความเขา้ใจระหวา่งอบรม 

    5.2  ประเมินพฤติกรรมการมีส่วนรว่ม 

    5.3  ประเมินผลงานโดยการสงัเกต 

           5.4  ประเมินเจตคติโดยการสงัเกต และสอบถาม 

 

................................................. 
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 คู่มือการฝึกอบรมลกูเสืออาสา กกต.เพ่ือพฒันาประชาธิปไตย  

 ฝ่ายส่งเสรมิการศึกษาและกิจกรรมภาคพลเมือง  ส านักส่งเสรมิความเป็นพลเมือง  ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้. 2560. 

 

ใบความรูท้ี่ 1.5 

 ตน้ไมป้ระชาธิปไตย 

  ชนาธิป  บณุยเกต ุ  

อดตีผูอ้  านวยการส านักรณรงคแ์ละเผยแพร ่ 

ส านักงานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ 

 

 

ค าอธิบายกิจกรรม   

          กิจกรรมในการเรียนรูเ้รื่องประชาธิปไตยน้ี ไดป้ระยุกต์เอาส่วนประกอบต่างๆ ของตน้ไม ้

มาเปรียบเทียบกับประชาธิปไตย โดยใหผู้เ้ขา้อบรมไดม้ีการแลกเปล่ียน อภิปราย รับฟังความเห็น 

ซึ่งกนัและกนั  

ภาพรวมตน้ไมป้ระชาธิปไตย 

(ส าหรบัใชใ้นขั้นท่ี 1 แสดงส่วนตา่งๆของตน้ไมซ่ึ้งมี 5 สว่น  

เพื่อน ามาเปรียบเทียบกบัองคป์ระกอบของประชาธิปไตย) 

.  
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 คู่มือการฝึกอบรมลกูเสืออาสา กกต.เพ่ือพฒันาประชาธิปไตย  

 ฝ่ายส่งเสรมิการศึกษาและกิจกรรมภาคพลเมือง  ส านักส่งเสรมิความเป็นพลเมือง  ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้. 2560. 

 

 

 

ส่วนตา่งๆ ของตน้ไมน้ี้ เปรียบไดก้บัองคป์ระกอบของประชาธิปไตยท่ีส าคญั คือ 

 1. ประโยชน์ของประชาธิปไตย    = ผลไมข้องตน้ไม ้

 2. คุณค่าหรอืค่านิยมประชาธิปไตย    = ดินท่ีปลกูตน้ไม ้

 3. หลกัการประชาธิปไตย     = รากของตน้ไม ้

           4. สถาบนัหรือองคก์รในระบอบประชาธิปไตย   = ล าตน้ 

           5. กลไกและกระบวนการในระบอบประชาธิปไตย   = ก่ิงกา้นของตน้ไม ้

กระบวนการเรยีนรู ้แบ่งออกเป็น 3 สว่น ดงัน้ี 

 ส่วนที่ 1  ตน้ไมป้ระชาธิปไตย 1 : ประโยชน ์ คณุค่า (ค่านิยม/อุดมการณ)์ และหลกัการ

ประชาธิปไตย 

 เพื่อใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถเชื่อมโยงความคิดและเห็นถึงประโยชน์ คุณค่า (ค่านิยม/อุดมการณ)์ 

และหลกัการประชาธิปไตยท่ีอยากใหเ้กิดข้ึนในชุมชนหรือสงัคมของตนภายในบริบทของสงัคมตนเอง 

 ส่วนที่ 2  ตน้ไมป้ระชาธิปไตย 2 : สถาบันหรือองคก์รที่มีส่วนเสริมสรา้งประชาธิปไตย 

และสถาบนัพระมหากษตัริยก์บัการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

 เพื่อใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถระบุ และอธิบายถึงบทบาทของสถาบันท่ีส าคัญต่อการเสริมสรา้ง

ระบอบประชาธิปไตย   

 ส่วนที่ 3  ตน้ไมป้ระชาธิปไตย 3 : กลไก และกระบวนการตรวจสอบและสรา้งความ

โปรง่ใสในสถาบนัหรือองคก์ร  

 เพื่อใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถอธิบายถึงกลไกและกระบวนการหรือระบบการตรวจสอบ 

และสรา้งความโปรง่ใสในสถาบนัหรือองคก์ร  
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 คู่มือการฝึกอบรมลกูเสืออาสา กกต.เพ่ือพฒันาประชาธิปไตย  

 ฝ่ายส่งเสรมิการศึกษาและกิจกรรมภาคพลเมือง  ส านักส่งเสรมิความเป็นพลเมือง  ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้. 2560. 

 

(ตวัอยา่ง โครงร่างตน้ไม)้ 

ตน้ไมป้ระชาธิปไตย 2 (Democracy Tree) 

(ส าหรบัใชใ้นขั้น ท่ี 2-6 เพื่อสรา้งกระบวนการเรียนรูป้ระชาธิปไตย) 
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 คู่มือการฝึกอบรมลกูเสืออาสา กกต.เพ่ือพฒันาประชาธิปไตย  

 ฝ่ายส่งเสรมิการศึกษาและกิจกรรมภาคพลเมือง  ส านักส่งเสรมิความเป็นพลเมือง  ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้. 2560. 

 

 

สาระส าคญัของประชาธิปไตย 

 1. ดอกผลหรือประโยชนข์องประชาธิปไตย (Democracy Benefits)   

           ความคาดหวังตามธรรมชาติของการปลูกตน้ไม ้เช่น ปลูกมะม่วง ก็เพราะตอ้งการมะม่วง 

ท่ีมีรสหวาน ผลผลิตดี เป็นตน้ หรือหากเป็นไมด้อก ก็ตอ้งการดอกไมท่ี้สมบูรณ์ สวยงามคุณภาพดี 

กา้นแข็งแรงส่งขายไดร้าคา   

 ดังน้ัน ดอกผลของประชาธิปไตยก็คือ การกินดีอยู่ดี ความสุขของประชาชน คุณภาพชีวิตท่ีดี 

ความสนัติสุข ประเทศมีความเจริญมัน่คง สงัคมสงบสุข เป็นตน้ 

2. ค่านิยม (Values) หรืออุดมการณป์ระชาธิปไตย 

 ค าว่า “คุณค่า หรือค่านิยม (Values) ท่ีดีท่ีมีต่อประชาธิปไตย” เปรียบได้กับดิน (Soil)  

ท่ีปลกูตน้ไม ้ตน้ไมจ้ะเจริญเติบโตตอ้งปลกูในดินดีมีความอุดมสมบูรณ์ มีปุ๋ยหรือสารอาหารท่ีมีคุณค่า 

หากขาดสารอาหารในดินท่ีส าคญัแลว้ ตน้ไมก็้อาจตายหรือไมใ่หผ้ลผลิตท่ีดีได ้

 ถา้เป็นตน้ไมป้ระชาธิปไตย ค่านิยม (ส่ิงท่ีสังคมใหค้วามนิยมยึดถือ) คุณธรรม (ส่ิงดีๆ ท่ีเรา

น ามาปฏิบติั) อุดมการณ์ (แนวคิด ความเชื่อ) ดีๆ ท่ีเราควรปลกูฝังแก่เยาวชน และประชาชน เพื่อให้

เป็นประชาธิปไตย เชน่  

 - ความรกัชาติ    - ความซื่อสตัยสุ์จริต 

           - ความเสียสละ       - ความมรีะเบียบวนัิย   

 - ความรบัผิดชอบ    - ความอดทน  อดกลั้น 

           - การตรงเวลา             - ความสามคัคี      

 - การยอมรบัความแตกตา่ง               - การเคารพกฎหมาย กฎ กติกา  

3. หลกัการประชาธิปไตย (Principles)  

 “ หลักการ ” เปรียบไดด้ังราก ( Root ) ของตน้ไมท่ี้ท าหน้าท่ีดูดซึมสารอาหารจากดิน 

ถา้รากไม่มัน่คง แข็งแรง หยัง่ไม่ลึก ตน้ไมก็้จะไม่เติบโตอาจเหี่ยวเฉาหรือตายได้ เหมือนหลักการ

ประชาธิปไตย ถา้หลกัไม่ดีหรือไม่มีหลกั ประชาธิปไตยก็อาจล่มสลายได ้หลกัการประชาธิปไตย  

ท่ีการปกครองระบอบอ่ืนไมม่ ี(เชน่ ระบอบเผด็จการ หรือคอมมิวนิสตไ์มม่ี) ไดแ้ก่  

          1) หลักอ านาจอธิปไตยเป็นของประชาชน หมายความว่า อ านาจสูงสุดในการปกครอง

ประเทศเป็นของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน 

          2) หลกัสิทธิและเสรีภาพ  

               สิทธิ หมายถึง ประโยชน์ท่ีเราพึงไดร้ับโดยมีกฎหมายรับรองคุม้ครอง มีทั้งสิทธิ เอกชน 

(ส่วนบุคคล) และสิทธิมหาชน (สาธารณะ) เมื่อเป็นสิทธิของประชาชน รฐัมีหน้าที่ตอ้งจัดหาให ้

เชน่ สิทธิผูส้งูอายุ สิทธิรกัษาพยาบาลฟรี เป็นตน้ 
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              ส่วนเสรีภาพ หมายถึง ความเป็นอิสระท่ีจะท าหรือไมท่ าอะไรก็ได ้แต่ตอ้งไมล่ะเมิดสิทธิผูอ่ื้น 

ไม่ฝ่าฝืนกฎหมาย และไม่ขดัต่อศีลธรรมอนัดี เช่น เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นการพดู การเขียน 

การพิมพ ์การโฆษณา เสรีภาพในการจัดตั้งพรรคการเมือง เสรีภาพในการรวมกลุ่มเป็นชมรม สมาคม  

เป็นตน้ 

              เสรีภาพใดท่ีกฎหมายรบัรองคุม้ครอง เสรีภาพน้ันก็คือ สิทธิ นัน่เอง 

 3) หลักความเสมอภาค หมายถึง การใหโ้อกาสแก่ผูด้ ้อยโอกาสได้รับสิทธิเท่าก ับผูอื้ ่น         

เช่น คนจนไดร้บัการรกัษาฟรี ผู ้ส ูงอายุไดเ้บ้ียยงัชีพ ล่ามภาษามือในรายการข่าวทางโทรทัศน์            

ทางลาดส าหรบัผูพ้ิการท่ีใชร้ถเข็น ท่ีจอดรถยนต์ท่ีจดัเฉพาะใหผู้พ้ิการและผูสู้งอายุ  หรือการใหม้ีบัตร

ทาบบัตรเลือกตั้งส าหรบัผูพ้ิการทางสายตาในการลงคะแนนเลือกตั้ง เป็นตน้ ซึ่งจะแตกต่างจากค าว่า       

“ความเท่าเทียม” อันหมายถึงการท่ีทุกคนจะได้รับทุกอย่างเท่า ๆ กัน เช่น ประชาชนทุกคน 

ไดร้บัการรกัษาพยาบาลฟรีเหมือนกันทุกคน หรือประชาชนทุกคนไม่ว่าจะมีฐานะแตกต่างกันเพียงใด      

ก็จะไดร้บัเงินชว่ยค่าครองชีพจากรฐัเท่ากนั เป็นตน้ 

 4) หลกัภราดรภาพ  หมายถึง ความเป็นพี่เป็นน้อง รกัใคร ่สามคัคี ปรองดองกนั 

          5) หลักเหตุผล หมายถึง การรับฟังเหตุผลซึ่งก ันและกัน  (ยึดหลักเสียงขา้งมากโดย 

ตอ้งรับฟังเสียงขา้งน้อย ไม่ใชเ้สียงขา้งมากลากไป ทั้งท่ีเสียงขา้งน้อยมีเหตุผลท่ีดีกว่า)  ไม่ใชค้วาม

รุนแรงมาตดัสินปัญหา 

 6) หลักนิติธรรม หมายถึง การปกครองโดยกฎหมายท่ีเป็นธรรม ทุกคนอยู่ภายใตบ้ังคับ

กฎหมายเดียวกัน ไม่มีการเลือกใชก้ฎหมายกับคนกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงโดยเฉพาะ และเป็นกฎหมาย 

ท่ีรักษาผลประโยชน์ของทุกคนทุกกลุ่มอย่างเป็นธรรม เช่น ใครท าผิดกฎหมาย แม้จะรวยหรือจน 

มีต าแหน่งใหญ่โตอยา่งไรก็ตอ้งมีความผิดเชน่กนั โดยไมเ่ลือกปฏิบติัหรือสองมาตรฐาน 

4. สถาบนัที่ส่งเสริมประชาธิปไตย (Institutions)   

 “ สถาบัน ” เปรียบไดด้ังล าตน้ของตน้ไมที้่มีโครงสรา้งใหญ่สุด  มีความแข็งแรง ล าตน้ 

ท่ีสมบรูณจ์ะทนทานต่อพายุลมแรง สามารถแตกกิ่งกา้นสาขาออกไปได ้  

 โครงสรา้งสังคม และองค์กรต่างๆ ท่ีมีส่วนเสริมสรา้งและสนับสนุนประชาธิปไตย เช่น

รัฐธรรมนูญ สถาบันทางกฎหมาย คณะกรรมการการเลือกตั้ง รัฐสภา ป.ป.ช. องค์กรปกครอง 

ส่วนทอ้งถ่ิน สถาบันการศึกษา องค์กรภาคประชาสังคม พรรคการเมือง ส่ือ  และสถาบันการเงิน 

วดั บา้น สถาบนัทางการศึกษา กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพท่ีขบัเคล่ือนในต าบลหมูบ่า้น ฯลฯ  

5. กลไก และกระบวนการตรวจสอบและสรา้งความโปรง่ใสในสถาบนัหรือองคก์ร  

(Mechanisms & Processes)   

 ความหมายของค าว ่า “ กลไก และระบบ หรือกระบวนการ ” เปรียบเสมือนกิ่งกา้น 

ของตน้ไม ้ถ้าเปรียบกับบริษัท หรือโรงงานท่ีตอ้งมีระบบควบคุมการท างานท่ีเรียกว่า คิวซี (QC)  

ก็คือ ก่ิง และมีหน่วยควบคุมคุณภาพ เปรียบดังกา้นของต้นไมท่ี้แยกออกมาจากล าต้น ซึ่งจะน าไปสู่         

การออกดอกออกผลดงัท่ีคาดหวงั   
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 ดังน้ัน ระบบ และกลไก หรือกระบวนการ ซึ่งเปรียบเสมือนก่ิงกา้นของตน้ไมป้ระชาธิปไตย 

ท าหน้าท่ีในการตรวจสอบการท างานของสถาบัน/องค์กร และหน่วยงานให้เกิดความโปร่งใส 

มีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 

     ตวัอยา่งเช่น    

 - รฐับาล ก็มี ส.ส. / ส.ว. ท าหน้าท่ีตรวจสอบควบคุมการท างาน มีประมวลจริยธรรมของ

นักการเมืองควบคุมมิใหทุ้จริต มีระบบการถอดถอนออกจากต าแหน่ง พรรคการเมืองก็จะมีกลไก 

ในการควบคุมการท างานในรูปของกฎหมาย กฎระเบียบ มีกระบวนการท างานท่ีเป็นประชาธิปไตย

ภายในพรรค หากทุจริตเลือกตั้ง ก็ถกูด าเนินคดีอาญา และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง  

           - หน่วยราชการ ขา้ราชการในกระทรวง กรมต่างๆ ฯลฯ ก็มีระบบราชการและระเบียบวินัย 

ควบคุมการท างานให้มีประสิทธิภาพ  ไม่ให้มีการคอร์รัปชัน่  มีกระบวนวิ ธีการท างานท่ียึด 

หลักธรรมาภิบาล เกิดความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได ้มีขา้ราชการท่ีมีความซื่อสัตย์สุจริต  

มีความรู ้ความสามารถ มีคุณภาพ เป็นกลไกในการท างาน เป็นตน้ 

  - พลเมืองท่ีเขม้แข็ง (กลไก)   

  - การมีส่วนรว่มของประชาชน (กระบวนการ) 

  - องคก์ารเอกชนตรวจสอบการเลือกตั้ง หรือ ออช. (กลไก)  

  - ระเบียบการใชจ้า่ยเงินของพรรค (ระบบ) 

  - การบริหารงานภาครฐัท่ีโปรง่ใส มีธรรมาภิบาล (ระบบ) 

  - ขา้ราชการท่ีมีคุณภาพ (กลไก) 

  - การบงัคบัใชก้ฎหมายท่ีเขม้แข็ง (ระบบหรือกระบวนการ) 

  - การถอดถอนหรือการลงโทษคนทุจริต (กระบวนการ) 

  - ประมวลจริยธรรม/ระเบียบวนัิย (ระบบหรือกระบวนการ)  

ธรรมาภิบาล (Good Governance) หมายถึง หลักการหรือวิธีการท่ีใชใ้นการบริหารจดัการบา้นเมือง 

ใหม้ีประสิทธิภาพ และไมทุ่จริต คอรร์ปัชัน่ ประกอบดว้ย 

 1. หลกันิติธรรม  (The Rule of Law) คือ การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ  

ซึ่งรวมถึงการไม่เลือกปฏิบัติ การไม่ท าตามอ าเภอใจ การไม่ละเมิดกฎหมาย และการไม่ละเมิดสิทธิ 

ของผูอ่ื้น  

 2. หลกัคุณธรรม (Morality) คือ การยึดมัน่ ถือมัน่ในคุณธรรมความดีงาม ความถูกตอ้ง 

ตามท านองคลองธรรม รวมถึงมีความซื่อสัตย ์จริงใจ และยึดมัน่ในความสุจริตคุณธรรมเป็นแนวทาง 

ท่ีถกูตอ้งในการด าเนินชีวติทั้งความประพฤติและจิตใจ ซึ่งแต่ละสงัคมก าหนดและยอมรบัปฏิบติักนั 

 3. หลกัความโปร่งใส  (Accountability)  คือ ความถูกตอ้ง ชดัเจน ปฏิบติัตามหลกัการท่ี 

ควรจะเป็น รวมถึงการสรา้งความไวว้างใจซึ่งกันและกัน มีกระบวนการตรวจสอบความถูกตอ้งได ้

รวมทั้งการใหแ้ละรบัขอ้มลูท่ีเป็นจริงตรงไปตรงมา 
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 4. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) คือ การใหโ้อกาสบุคคลที่เกี่ยวขอ้งเขา้มา 

มีส่วนร่วมในการตดัสินใจในเรื่องต่างๆ ท่ีส าคญั รวมทั้งการเปิดรบัฟังความคิดเห็นเพื่อรบัค าแนะน า

มารว่มวางแผน และปฏิบติัใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์

  5. หลักความรับผิดชอบ (Responsibility) คือ ความรับผิดชอบในงานของตนความ 

รบัผิดชอบต่อการกระท าของตนเอง รวมถึงการตระหนัก และส านึกในสิทธิ และหน้าท่ี  

  6. หลักความคุม้ค่า (Cost – Effectiveness or Economy) คือ การบริหารจัดการให  ้

เกิดประโยชน์สงูสุด การใชท้รพัยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดัใหเ้กิดประโยชน์อยา่งคุม้ค่า เช่น การใชพ้ลงังาน

อยา่งคุม้ค่า และรกัษาทรพัยากรธรรมชาติใหย้ัง่ยนื เป็นตน้ 

 

ตน้ไมป้ระชาธิปไตย 3 (ใชส้รุปในขั้นท่ี 7) 
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วตัถุประสงค ์:  เพื่อใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถ 

1. อธิบายความหมายของค าวา่ “ประชาชน - พลเมือง” ได ้

2. อธิบายความหมายของ “พลเมืองดีในวถีิประชาธิปไตย” ได ้ 

 3. อธิบายคุณลกัษณะและยกตวัอยา่งความเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยได ้ 

4. เสนอแนวทางการสรา้งพลเมืองดีในวถีิประชาธิปไตยได ้ 

ขอบเขตเน้ือหา/ประเด็นส าคญั 

       1. ความหมายของ ประชาชน - พลเมือง 

     2. ความหมายและคุณลกัษณะของพลเมืองดีในวถีิประชาธิปไตย 

     3. แนวทางการสรา้งพลเมืองดีในวถีิประชาธิปไตย  

 4. จุดเด่นของสงัคมไทยดา้นต่างๆท่ีเอ้ือต่อการเป็นประชาธิปไตย 

เวลา 1 ชัว่โมง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิชาที่ 1.3 : พลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย 
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กระบวนการ  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบ่งกลุ่มระดมความคิด “ตวัอยา่งพฤติกรรมการเป็นพลเมือง” และ  

“แนวทางการสรา้งพลเมืองดีในวถีิประชาธิปไตย” 
 

ตวัแทนกลุ่มน าเสนอ / วทิยากรสรุป  

และเพิ่มเติมค่านิยมหลกัของคนไทย  12 ประการ   
 

เชื่อมโยงจากวชิาชีวติกบัการเมือง  

และตน้ไมป้ระชาธิปไตย อธิบายอ านาจอธิปไตยของปวงชน 

เพื่อท าความเขา้ใจเรื่องความเป็นพลเมือง  

วทิยากรชี้ จุดเดน่สงัคมไทยท่ีเอ้ือต่อการเป็นประเทศท่ีเขม้แข็งมัน่คง 

ประชาชนมีความสุข และสรุปกระตุน้ความรบัผิดชอบของผูเ้ขา้อบรม 

ในการสรา้งพลเมืองดีในวถีิประชาธิปไตย  
 

ฉายวดีีทศัน์ 4 เรื่อง 

แสดงความเป็นพลเมือง และไมเ่ป็นพลเมือง  

อธิบายความหมายของ ประชาชน – พลเมือง 
 

ลกัษณะของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของหน่วยงานต่างๆ 
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ประเด็นส าคญั วิธีการ / เวลา (นาที) ส่ือ/อปุกรณ ์

1. น าเขา้สู่

บทเรียนความ

เป็นพลเมืองดีฯ  

 

 

2. สาระส าคัญ 

อ านาจอธิปไตย

เป็นของปวงชน

ชาวไทย”  

 

ขั้นท่ี 1  (10 นาที ) 

   1. วิทยากรเชื่อมโยงจากวิชาชีวิตกับการเมืองว่า “เมื่อ

การเมืองเป็นเรื่องของทุกคน และเราอยากใหก้ารเมืองดี 

ดังน้ัน เราจึงตอ้งสนใจและมีส่วนร่วมทางการเมือง” และ

ในวิชาตน้ไมป้ระชาธิปไตย  หลักประชาธิปไตยท่ีส าคัญ

หลกัหน่ึง คือ หลกัอ านาจอธิปไตยเป็นของปวงชน  

    2. วทิยากรฉายภาพน่ิงท่ี 1.13 อธิบายสาระส าคญัของ 

“อ านาจอธิปไตย เป็นของ ปวงชนชาวไทย” หมายถึง 

อ านาจสงูสุดในการปกครองประเทศเป็นของประชาชน ซึ่ง

แตกต่างจากค าวา่ มาจาก ประชาชน เพราะหากอ านาจ 

เป็นของประชาชน ประชาชนก็จะมีความเป็นเจา้ของ รัก

และหวงแหนอ านาจของตนเอง และไม่ยอมใหใ้ครยื้ อแย่ง

หรือเอาไปใชใ้นทางเสียหาย” 

    3. อธิบายเพิ่มเติมว่า “ประชาชนสามารถใชอ้ านาจ

อธิปไตยได ้ทั้งโดยทางตรง และทางออ้ม”  

     3.1 ส าหรับการใชอ้  านาจอธิปไตยทางออ้มหรือ 

การเมืองภาคตัวแทน”ได้แก่  การเ ลือกตั้ งตัวแทน

ระดบัชาติและระดบัทอ้งถ่ินเพื่อท าหน้าท่ีแทนประชาชน 

   ระดบัชาต ิไดแ้ก่ การเลือกตั้ง ส.ส. และการเลือก ส.ว.      

   ระดบัทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ การเลือกตั้ง อบต. เทศบาล อบจ. 

เมืองพทัยา และ กทม.  

    3.2 การใชอ้  านาจอธิปไตยทางตรง หรือท่ีเรียกว่า 

“การเมืองภาคพลเมือง หรือภาคประชาชน”น้ัน สามารถ 

ท าไดท้ั้งดว้ยตนเองและท่ีตอ้งท ารว่มกบัผูอ่ื้น 

1) ใชอ้  านาจทางตรงดว้ยตนเอง เชน่ การพดู  

การเขียน การแสดง ความคิดเห็น หรือการขอดขูอ้มลูของ 

ราชการ เชน่ จาก อบต. วา่มีโครงการพฒันาอะไรบา้ง 

ท าท่ีไหน ใชง้บประมาณเท่าใด ฯลฯ 

 

 

 

 

 

 

 

1.ภาพน่ิงท่ี 

1.13 

อ านาจอธิปไตย 

เป็นของปวงชน 

ชาวไทย  
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ประเด็นส าคญั 
วิธีการ/เวลา (นาที) ส่ือ/อปุกรณ ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        2) ใชอ้  านาจทางตรงที่ตอ้งร่วมกับผูอ่ื้น  เช่น การ

เขา้ช่ือเสนอกฎหมาย การถอดถอนนักการเมืองระดบัทอ้งถ่ิน

ท่ีทุจริต/การรวมกลุ่ม/การรว่มเวทีประชาคม ฯลฯ 

    ประชาชนมกัเขา้ใจว่า ตนมีอ านาจอธิปไตยเฉพาะช่วงท่ีมี

การเลือกตั้ง โดยการหย่อนบัตรเลือกตัวแทน แต่แทท่ี้จริง

อ านาจอธิปไตยเป็นของประชาชนตลอดเวลา สามารถใชไ้ด้

ทั้งทางตรง และใชท้างออ้มผ่านทางตวัแทน ถา้ตวัแทนท่ีเลือก

เขา้ไปท าหน้าท่ีไดไ้ม่ดี ไม่สมควรอยู่ในต าแหน่ง หรือทุจริต

โกงกิน หรือร า่รวยผิดปกติ ประชาชนก็สามารถฟ้องรอ้ง 

ร ้องเรียนได้ หรือเข้าชื่อเสนอเพื่อขอให้มีการถอดถอน

นักการเมืองระดบัทอ้งถ่ินออกจากต าแหน่งได ้ 

     ท่ีผ่านมาเราค่อนข้างคุ ้นเคยกับการเมืองภาคตัวแทน 

หรือการเลือกตั้งกันบา้งแลว้ เช่น มีอายุ 18 ปีก็ไปใชสิ้ทธิ

เลือกตั้ง บางคนก็ไปเป็นกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง 

(กปน.) หรืออาสาสมัครองค์การเอกชนตรวจสอบการ

เลือกตั้ง หรือช่วยเหลือผูส้มคัรในการหาเสียง หากไม่มีสิทธิ

เลือกตั้ง ก็ยังมีส่วนร่วมในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การ

เลือกตั้ง หรือเป็นลกูเสืออาสา กกต.ชว่ยเหลือผูส้งูอายุ และ 

ผูพ้ิการในการใชสิ้ทธิเลือกตั้ง  

     แต่ส าหรบัการเมืองภาคพลเมืองหรือการเมืองภาค 

ประชาชนน้ัน นับวา่พวกเรายงัมีความเขา้ใจ และเขา้ไป 

มีส่วนรว่มน้อยมาก  

     ดงัน้ัน ในล าดบัต่อไปน้ีเราจะมาท าความเขา้ใจเก่ียวกบั 

เรื่องของความเป็นพลเมืองกนั”   

ขั้นท่ี 2 (15 นาที) 

1. วิทยากรแบ่งผูเ้ขา้อบรมเป็น 4 กลุ่ม เพื่อใหร้บัผิดชอบ

ชมวีดีทัศน์ 4 เรื่อง ใหแ้ต่ละกลุ่มสนใจชมเป็นพิเศษ กลุ่มละ 

1 เรื่อง เสร็จแลว้จะมีค าถาม จากน้ันฉายวีดิทัศน์ 4 เรื่อง 

(ความยาวประมาณ 4 นาที)  

2. เสร็จแลว้ วิทยากรถามว่า จากภาพวีดิทัศน์ ไดข้อ้คิด

อะไร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. วดิีทศัน์ 

4 เรื่อง 
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ประเด็นส าคญั 
วิธีการ / เวลา (นาที)  ส่ือ/อปุกรณ ์

 

 

 

 

3. ความหมาย

ของประชาชน 

- พลเมือง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. คุณลกัษณะ

ของพลเมืองดี 

ท่ีพึงประสงค ์

 

   3.ไดค้ าตอบเขียนบนกระดาษเอ 4 (ภาพน่ิงเปล่า ตีตาราง 

4 ชอ่ง) และถามวา่ ทั้ง 4 เรื่อง อยากใหค้นในสงัคมไทยเป็น

แบบไหน เพราะอะไร จากน้ันวิทยากรน าค าตอบมาสรุป

เชื่อมโยงวา่ สงัคมไทยตอ้งการพลเมืองท่ีเขม้แข็ง ฯลฯ   

   4. วทิยากรใชใ้บความรูท่ี้ 6 พลเมืองดีวถีิประชาธิปไตย  

อธิบายความหมายและความแตกต่างของ ค าว่า “ประชาชน 

- พลเมือง” ตามภาพน่ิงท่ี 1.14  (5 นาที)  ดงัน้ี 

   ประชาชน = คนทัว่ๆ ไป 

   พลเมือง   = (พละ + เมือง) คนผูเ้ป็นก าลงัของเมือง  

                  ผูม้ีจิตส านึกสาธารณะ      

                  ผูม้ีส านึกรบัผิดชอบต่อส่วนรวม  

                  ผูต่ื้นตวัใชสิ้ทธิ  ผูป้กป้อง - รกัษาสิทธิ   

                  ผูไ้มย่อมจ านนต่อความไมถ่กูตอ้ง อยุติธรรม 

   5. เน้นย ้า การเป็นพลเมือง ไม่ไดติ้ดตัวตั้งแต่เกิด แต่อยู่ท่ี

พฤติกรรมหรือการกระท า ซึ่งสามารถหล่อหลอมปลูกฝัง 

สรา้งสรรคข้ึ์นมาได ้ 

   6. วทิยากรสรุปวา่ จากความหมายของ “พลเมือง” และ 

ค าส าคัญของทุกกลุ่ม จะเห็นลักษณะส าคัญของพลเมืองดี                 

ในวถีิประชาธิปไตย ซึ่งสอดคลอ้งกบัของหลายหน่วยงาน เช่น 

ส านักงานโครงการพฒันาแห่งสหประชาชาติประจ าประเทศ

ไทย (UNDP)/ส านักงานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร เป็นตน้ 

วทิยากรอธิบายตามภาพน่ิงท่ี 1.15-1.16   (5 นาที) 

ขั้นท่ี 3  (20 นาที) 

   1. วทิยากรฉายภาพน่ิงท่ี 1.17 หลกัการพื้ นฐานของความ

เป็นพลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย อธิบายวา่จากความหมาย

ของหน่วยงานต่างๆ สามารถสรุปเป็นหลักการพื้ นฐาน 

ของความเป็นพลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตยได ้3 หลัก คือ  

(3 นาที)  

    1) การเคารพศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์ 

    2) การเคารพสิทธิ เสรีภาพและกฎกติกาของสงัคม   

    3) ความรบัผิดชอบต่อตนเอง ต่อผูอ่ื้น ต่อสงัคม                      

และประเทศชาติ 

 

 

 

3. ใบความรู ้            

ท่ี 1.6 

“พลเมืองดีวถีิ

ประชาธิปไตย”       

4. ภาพน่ิงท่ี 

1.14 

ความหมาย 

ประชาชน - 

พลเมือง 

 

 

5. ภาพน่ิง

1.15-1.16 

ลกัษณะ 

พลเมืองดีในวถีิ

ประชาธิปไตย

ของหน่วยงาน

ต่างๆ 

 

6 .  ภ าพ น่ิ ง ท่ี 

1.17 หลักการ

เป็นพลเมืองดี

ใ น ร ะ บ อ บ

ประชาธิปไตย 
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ประเด็นส าคญั 
วิธีการ / เวลา (นาที)  ส่ือ/อปุกรณ ์

5. แนวทางการ

สรา้งพลเมือง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.ภาพจุดเดน่

ของสงัคมไทย     

ดา้นต่างๆ 

 

  2. แบ่ง 4 กลุ่ม แจกกระดาษฟลิปชาร์ต ท่ีเขียน

ค าถามไวแ้ลว้ ใหก้ลุ่มละ 1 แผ่น และปากกาเคมีกลุ่ม

ละ  1 ด้าม  มอบหมายงานให้ก ลุ่มยกตัวอย่า ง

พฤติกรรม หรือการแสดงออกของพลเมืองดี ดังน้ี 

(เวลาอภิปรายกลุ่ม 7-10 นาที)  

 กลุ่มที่  1  ตัวอย่างของการเคารพศัก ด์ิศรีความ              

เป็นมนุษย ์

 กลุ่มที่ 2 ตัวอย่างของการเคารพสิทธิ เสรีภาพ และ

กฎ กติกาของสงัคม 

 กลุม่ท่ี 3 ตวัอยา่งการแสดงความรบัผิดชอบต่อตนเอง 

ต่อผูอ่ื้น ต่อสงัคม และประเทศชาติ  

 กลุ่มที่ 4 จะสรา้งพลเมืองดีไดอ้ย่างไร (ตีตาราง 2 

ชอ่ง )สรา้งอยา่งไร/ใครสรา้ง  

   3. ตวัแทนกลุ่มน าเสนอกลุ่มละ 2-3 นาที (วทิยากร

ซกัถาม หรืออธิบายเพิ่มเติม เท่าท่ีจ าเป็น โดยเฉพาะ

ในกลุ่มท่ี 4 กรณีท่ีเห็นวา่ไมม่ีบทบาทของ ลกูเสืออาสา 

กกต. ในการสรา้งพลเมือง ) 

   4. สรุปเน้นย ้า “ตัวอย่างของการเป็นพลเมืองดี     

วิถีประชาธิปไตยน้ัน ทุกคนสามารถช่วยกนัคิดออกมา

ไดไ้มย่าก และเม่ือคิดไดแ้ลว้ก็ตอ้งท าใหไ้ดด้ว้ย โดยเริ่ม

ท่ีตัวเราก่อน แลว้ขยายไปคนรอบขา้ง เพื่อนบา้น และ

ประชาชนคนอ่ืนๆ ต่อไป” 

ขั้นท่ี 4  ( 5 นาที ) 

   1. บรรยายน า สังคมไทยมีจุดเด่นท่ีเอ้ืออ านวยต่อ

การเป็นประชาธิปไตยอยู่หลายอย่าง (ภาพน่ิงท่ี 

1.18) เช่น มีธรรมชาติสวยงาม อาหารอุดมสมบูรณ ์

มีทรพัยากรธรรมชาติมากมาย มีวฒันธรรมประเพณี

อนัดีงาม (ภาพน่ิงท่ี 1.19) เรามีชาติเป็นของเราโดย      

ไม่ตอ้งไปแก่งแย่ง ช่วงชิง รบราใครเพื่อใหไ้ดช้าติมา 

เรามีเสรีภาพในการนับถือศาสนา ไวย้ดึเหน่ียวจิตใจให้

กระท าแต่ความดีละเวน้ความชัว่   

7. กระดาษ   

ฟลิปชารต์เท่า

จ านวนกลุ่ม 

เขียนค าถามไว ้

ใหพ้รอ้ม/  

ปากกาเคมีสีด า

หรือน ้าเงิน   

กลุ่มละ 1 ดา้ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. ภาพน่ิงท่ี 

1.18-1.20 

ภาพจุดเดน่ของ

สงัคมไทย     

ดา้นต่างๆ 
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 ฝ่ายส่งเสรมิการศึกษาและกิจกรรมภาคพลเมือง  ส านักส่งเสรมิความเป็นพลเมือง  ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้. 2560. 

 

 ประเด็นส าคญั 
วิธีการ / เวลา (นาที)  ส่ือ/อปุกรณ ์

 

 

 

 

 

 

   2. ฉายภาพน่ิงท่ี 1.20 อธิบาย  เรามีสถาบนั 

พระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจคนไทยทั้ งชาติ 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรง

บ าเพ็ญพระราชกรณียกิจ เพื่อพสกนิกรชาวไทยไดอ้ยู่

ร่มเย็นเป็นสุข แมพ้ระองคจ์ะทรงเหน่ือยยากตรากตร า

พระวรกายเพียงใดไม่เคยบ่น ระยะทางไกลแค่ไหน ทรง

เสด็จพระราชด าเนินดว้ยพระบาทไปจนถึง  โครงการ

พระราชด า ริกว่ า  4  พันโครงการ  เกื อบทั้ งหมด                 

เป็นเร่ืองปากท้อง ส่งเสริมอาชีพ และการแก้ปัญหา       

เ ร่ืองน ้ า พระองค์ทรงคิดค้นล้วนหาทางช่วยเหลือ                

เพื่อปลดเปล้ืองความทุกขย์ากเดือดรอ้นของประชาชน             

และวางรากฐานการพัฒนาประเทศในอนาคตทั้งสิ้ น

กล่าวได้ว่ า  ทรง เ ป็นกษัต ริย์นักพัฒนา ทรง เ ป็น                        

กษัตรานักประชาธิปไตยโดยแทจ้ริง สมเด็จพระเจา้อยูห่วั

รัชกาลปัจจุบัน พระองค์ก็ทรงสืบสานพระราชปณิธาน

ของพระบรมราชชนก เพื่อความผาสุกของเหล่าพสกนิกร

ชาวไทยตลอดมา  

3. ถาม “พระมหากษัตริย์ไทยทรงท าทุกอย่าง     

เพื่อพวกเราทุกคน พวกเราไดท้ าอะไรเพื่อพระองคบ์า้ง?” 

ขั้นท่ี 5  ( 5 นาที ) 

    1. บรรยายน า ประเทศของเรามีพรอ้มทุกอยา่ง 

อย่างเดียวท่ีเราไม่มีคือ พลเมืองดีท่ีมากพอในการ

ช่วยกนัพฒันาและรกัษาประเทศน้ีไว ้จึงมีความจ าเป็นท่ี

จะตอ้งปลูกฝังจิตส านึกความเป็นพลเมืองแก่ประชาชน 

หรือการสรา้งพลเมืองท่ีมีคุณภาพใหม้ากขึ้ น  

    ภารกิจน้ีเป็นของพวกเราทุกคนท่ีจะตอ้งช่วยกนัสรา้ง

ขึ้ นมา (ภาพน่ิงท่ี 1.21) จากประชาชนท่ีเห็นกนัอย่าง

ดาษด่ืนทัว่ไป มาช่วยกนัสรา้งใหเ้ป็นพลเมือง และจาก

พลเมืองท าใหเ้ป็นพลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตยใหไ้ด้  

ให้สังคมไทยเต็มไปด้วยพลเมือง  ผู ้แข็งขัน ขยันท า

ประโยชน์เพื่อส่วนรวม เคารพและปฏิบติัตามกฎหมาย 

มีวินัยและความรบัผิดชอบใชเ้หตุใชผ้ลบนความแตกต่าง 

มีจิตส านึกสาธารณะ และมีส่วนร่วมทางการเมือง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. ภาพน่ิงท่ี 

1.21-1.22 
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ประเด็นส าคญั 
วิธีการ / เวลา (นาที)  ส่ือ/อปุกรณ ์

 

 

      ภารกิจในการสร้างพลเมือง  หรือการท าให้

ประชาชนเป็นพลเมือง มิใช่หน้าท่ีของใครคนใด         

คนหน่ึง หรือหน่วยงานใดหน่วยงานหน่ึง หากแต่เป็น

ของทุกคนท่ีจะตอ้งช่วยกันสรา้งข้ึนมา จากประชาชน      

ท่ีเห็นกันอย่างดาษด่ืนทัว่ไป มาช่วยกันสรา้งใหเ้ป็น

พลเมือง และจากพลเมืองท าใหเ้ป็นพลเมืองดีในวิถี

ประชาธิปไตย (ภาพน่ิงท่ี 1.22) ใหไ้ด ้ 

     2. ถาม “ถึงขณะน้ีใครคิดว่าตนเองเป็นพลเมือง     

แลว้บา้ง” (มีคนยกมือ) ถามต่อ “พลเมืองท่ีมีอยู่ใน   

หอ้งน้ีมากพอแลว้หรือยงั ท่ีจะเป็นก าลังของบา้นเมือง

เพื่อน าพาชาติไปสู่การพฒันากา้วหน้ามัน่คง” (ค าตอบ 

คือ ยังไม่พอ) ถามต่อ “ตอ้งมีพลเมืองอีกเท่าไหร่จึง              

จะเพียงพอ” (ตอ้งท าใหป้ระชาชนทุกคนเป็นพลเมือง) 

   3. สรุปปิดทา้ย (ภาพน่ิงท่ี 1.23) วา่ “ค าถามคือ...

ใครจะสร้าง/สร้างใคร/สร้างท่ีไหน/สร้างอย่างไร    

(การพดูคุย ประชุม อบรม เวทีสาธารณะ ฯลฯ)  

ถามต่อ “แลว้จะสรา้งกนัเมื่อไหร”่ (เด๋ียวน้ี พรุง่น้ี 

ฯลฯ) ค าตอบ..อยูท่ี่พวกเราทุกคนแลว้ ”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. ภาพน่ิงท่ี 

1.23 พลเมือง

ไทยใครจะสรา้ง 

 

 

ส่ือและอุปกรณ:์ 

1. ชุด Power point (ภาพน่ิง) ในภาคผนวก 

ภาพน่ิงท่ี  1.13  อ านาจอธิปไตยเป็นของปวงชน       

ภาพน่ิงท่ี  1.14    ความหมาย ประชาชน – พลเมือง 

ภาพน่ิงท่ี  1.15-1.16   ลกัษณะพลเมืองดีในวถีิประชาธิปไตย 

ภาพน่ิงท่ี  1.17          หลกัพื้ นฐานของความเป็นพลเมืองดีในวถีิประชาธิปไตย 

ภาพน่ิงท่ี  1.18-1.20   ภาพจุดเดน่ของสงัคมไทยดา้นต่างๆ 

ภาพน่ิงท่ี  1.21-1.23   ภาพจากประชาชนถึงพลเมืองไทย 
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2. ใบความรู ้ (ในภาคผนวก) 

         ใบความรูท่ี้  1.6 พลเมืองดีวถีิประชาธิปไตย 

3. วสัด-ุอุปกรณอ่ื์น ๆ 

 3.1 วดิีทศัน์ ท่ีสะทอ้นภาพความเป็นพลเมืองและความไมเ่ป็นพลเมือง 

 3.2 เครื่องฉายภาพ (Projector)/โน๊ตบุ๊คส าหรบัฉายวดิีทศัน์ 

 3.3 กระดาษขนาดเอ 4 เปล่า (ภาพน่ิงเปล่า) /กระดาษฟลิปชารต์ 

 3.4 ปากกาเมจิกดา้มเล็กสีด า หรอืสีน ้าเงิน  จ านวน 6 ดา้ม 

3.5 ปากกาเคมีดา้มใหญสี่ด า/สีน ้าเงินอยา่งละ 4 ดา้ม  

3.6 บอรด์ 4 บอรด์/กระดาษกาว 

4. การวดัและประเมินผล   

4.1  วดัความรูโ้ดยการสงัเกต การทดสอบความเขา้ใจระหวา่งอบรม 

4.2  ประเมินพฤติกรรมการมีส่วนรว่ม 

4.3  ประเมินผลงานโดยการสงัเกต 

 4.4  ประเมินเจตคติโดยการสงัเกต และสอบถาม 

 

..................................... 
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ใบความรูท้ี่ 1.6 

      พลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย 
 

ภชัรา  คติกลุ 

ผูอ้  านวยการส านักรณรงคแ์ละเผยแพร ่

 
 

พลเมือง =  พละ + เมือง = พลงัของเมือง = ก าลงัของเมือง 

 ผูจ้ะเป็นก าลงัของเมืองจึงไม่ใช่เรื่องธรรมชาติ แต่เป็นเรื่องท่ีตอ้งศึกษาท าความเขา้ใจสังคม

หรือเมืองท่ีตนอาศัยอยู่ว่า เป็นสังคมอย่างไร ตอ้งมีอุดมการณ์อย่างไรจึงจะสรา้งสังคมให้เดินไปได ้

(โลกทัศน์) ดว้ยความชดัเจน คิดอย่างเป็นระบบ เป็นวิทยาศาสตร์ เป็นเหตุ เป็นผล เขา้ใจประโยชน์  

ส่วนตน ส่วนรวม แลว้หล่อหลอมแนวคิดกบัการด าเนินชีวิตใหส้อดคลอ้งกบัอุดมการณ์หรือหลกัการน้ัน 

(ชีวทศัน์) เพื่อใหเ้ป็นพลงัในการสรา้งสรรค ์ผลกัดนัสงัคมใหเ้คล่ือนไปขา้งหน้าอยา่งกา้วหน้าและสนัติ 

 อุดมการณ ์(Ideology) เป็นแนวความคิด ความเชื่อของบุคคลหรือกลุ่มคนท่ีสามารถอธิบาย

สภาพการณ์ต่าง ๆ ชี้ ถึงแนวทางแกไ้ขหรือพัฒนาต่อไปในอนาคต และมีความคิดแน่วแน่ท่ีจะท าการ 

ทุกวถีิทางเพื่อบรรลุเป้าหมายแหง่อุดมการณน้ั์น 

  อุดมการณท์างการเมือง  เป็นระบบความคิด ความเชื่อของบุคคลหรือกลุ่มคน  

ต่อระบบการเมืองการปกครอง การจัดการความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ การผลิต ศาสนา วัฒนธรรม

ความสัมพ ันธ์ระหว ่างผูป้กครองก ับผูถ้ ูกปกครอง เราจึงตอ้งศึกษาอุดมการณ์ทางการเมือง  

เพื่อเขา้ถึงอ านาจ บทบาท และการใชอ้ านาจของรัฐบาล อิทธิพลของกลุ่มผลประโยชน์ หรือกลุ่มพลงั

ใดๆ ท่ีมีต่อรฐับาล ซึ่งอุดมการณท์างการเมือง อาจแสดงออกถึงความเชื่อเรื่อง เศรษฐกิจ 

 - ความสัมพันธ์ทางการผลิตเป็นอย่างไร? ร ัฐหรือเอกชนเป็นผูจ้ ัดการ ผูผ้ลิต 

ภาคประชาชนมีสิทธิไดร้บัผลประโยชน์อยา่งไร?  รฐัคุม้ครองหรือปล่อยเสรี 

 - ประชาชนมีกรรมสิทธ์ิในทรพัยสิ์นหรือปัจจยัการผลิตเพียงใด? รฐัมีอ านาจแทรกแซงหรือ

จดัการเพียงใด? 

 - ใคร? เป็นผูค้วบคุมระบบเศรษฐกิจ 

 - เสรีภาพในการวางแผนหรือจดัการการผลิต 

 ส าหรบั การเมืองภาคตวัแทน  คือ การท่ีประชาชนใชอ้ านาจอธิปไตยผ่านตัวแทน หรือ 

ท่ีเป็นประชาธิปไตยทัว่ไปท่ีประชาชนเลือกตั้งผูแ้ทนเขา้ไปใชอ้ านาจในการ 

 - ออกกฎหมาย 

 - พิจารณางบประมาณ 

 - ตรวจสอบการท างานของรฐับาล  และ 

 - น าเสนอปัญหาของประชาชนต่อรฐับาลใหห้าทางแกไ้ข 
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โดยประชาชนไม่ตอ้งเขา้ไปบริหารบา้นเมืองโดยตรง เพียงแต่เลือกตวัแทนใหไ้ดต้ัวแทนท่ีดีมีคุณธรรม 

เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ไม่ทุจริต ไม่กอบโกยผลประโยชน์ใหต้นเองและพวกพอ้ง ซึ่งผลการเลือกตั้ง 

จะเป็นอยา่งไรก็ข้ึนกบัความเขา้ใจ ความรูท้นั และจิตส านึกของประชาชนโดยแท ้

 การเมืองภาคพลเมือง เป็นการเมืองท่ีประชาชนตอ้งมีจิตส านึกท่ีจะรูห้น้าท่ีของการเป็น

สมาชิกของสังคม รบัผิดชอบต่อสงัคมท่ีตนอยู่ และเขา้ไปมีส่วนร่วมในการบริหารงานของภาคตวัแทน 

รวมทั้งเขา้ไปมีส่วนร่วมกบัการบริหารจดัการผลประโยชน์ของส่วนรวม ของชุมชน แกไ้ขปัญหาร่วมกัน 

เพื่อพฒันาชุมชนบา้นเมืองของตน ถือประโยชน์ส่วนตนขึ้ นกบัประโยชน์ส่วนรวม หรือประโยชน์ส่วนตน

ตอ้งสอดคลอ้งกับส่วนรวม ซึ่งส านึกเช่นน้ีไม่เคยเกิดข้ึนไดเ้อง ตอ้งผ่านกระบวนการเรียนรู ้– ศึกษา

อบรมอย่างต่อเน่ืองและเขม้ขน้ โดยเฉพาะปัจจุบันตอ้งพยายามคน้ควา้หาวิธีการ กระบวนการท่ีจะตอ้ง 

ขดัเกลา หล่อหลอมใหพ้น้จากกระแสบริโภคนิยมของระบบทุนนิยม จึงจะสรา้งจิตส านึกการเป็นพลเมือง

ใหก้บัทุกกลุ่มคน ทุกอาชีพใหเ้อ้ือเฟ้ือ ไม่เอาเปรียบกัน ถนอมรกักัน ร่วมกนัสรา้งคุณธรรม จริยธรรม  

ท่ีพึงประสงคข์องคนในสงัคม ทั้งกลุ่มคนท่ีเป็นตวัแทนและประชาชนผูเ้ลือกตวัแทนของตน 

 ความหมายของค าว่า ประชาชน :  พลเมือง 

  ประชาชน  หมายถึง    คนทัว่ไป 

  พลเมือง     หมายถึง    ผูม้ีจิตส านึกสาธารณะ มีส านึกรบัผิดชอบต่อส่วนรวม 

                               เห็นประโยชน์ของส่วนรวมมากกวา่ประโยชน์ส่วนตวั 

 ไมจ่ านนต่อความไมถ่กูตอ้ง ความอยุติธรรม  

 ปกป้องคุม้ครองสิทธิของตนเอง และ 

 ผูอ่ื้นท่ีไมไ่ดร้บัความเป็นธรรม 

 จิตส านึกสาธารณะ  หมายถึง  ส านึกของประชาชนในการดูแล คุม้ครองประโยชน์และ 

ความเป็นธรรมของสงัคม และแสดงออกโดย 

- แสดงความคิดเห็น 

- วเิคราะห ์/ วจิยั 

- ติดตาม / ตรวจสอบ 

- คดัคา้น / สนับสนุน 

- เสนอแนะ 

ต่อการ ก าหนด และ ปฏิบัติ นโยบายสาธารณะและการกระท ากิจการของรัฐบาล เพื่อใหม้ัน่ใจว่า                      

ประโยชน์เป็นของคนส่วนใหญ่ในสังคม มิใช่เพื่อคนเพียงไม่ก่ีคน หรือคนบางกลุ่ม  ดังน้ัน 

จงึตอ้งใหก้ารศึกษาประชาชนใหเ้ป็นพลเมือง (Civic Education)   

การใหก้ารศึกษาประชาชนใหเ้ป็นพลเมือง (Civic Education) หมายถึง ท าใหเ้ป็น 

ผูม้ีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม เคารพศักด์ิศรีความเป็นมนุษย-์ความแตกต่างของทุกคน 

ในสังคม เขา้ใจ และส่งเสริมความเสมอภาค สิทธิและเสรีภาพของผูอื้ ่น ปฏิบัติหน้าที่ของตน 

อยา่งเครง่ครดั ใชช้ีวติอยา่งมีวนัิยในตนเอง ตอ้งมีความอดทน มีเหตุ มีผล เป็นตน้  
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 ในการใหก้ารศึกษาประชาชนใหเ้ป็นพลเมือง จะผลกัภาระใหเ้ป็นของฝ่ายหน่ึงฝ่ายใด

ไม่ได ้ทุกสถาบนัทางสงัคมตอ้งรบัผิดชอบรว่มกนั เชน่  

   1. สถาบันครอบครัว  เป็นสถาบันแรกและใกล้ชิดกับเด็กในการพัฒนาทุกด้าน 

ทั้งดา้นร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และพัฒนาบุคลิกภาพภายนอก ภายใน  (ทัศนคติ ค่านิยม 

ความเชื่อ) ของทุกคน เพราะเด็กจะเรียนรูส่ิ้งเหล่าน้ีจากพอ่แมแ่ละบุคคลในครอบครวั 

  ส ังคมไทยเดิมเ ป็นส ังคมที่ม ีว ัฒนธรรมอ านาจนิยม ปล ูกฝัง ให ค้นในส ังคม 

ไม่ยอมร ับฟังความคิดเห็นของคนอื่น นิยมชมชอบผูที้ ่เชื ่อฟังผูม้ ีสถานะสูงกว ่า สงบเสงี ่ยม  

ไม่โตเ้ถียง ไม่แสดงความคิดเห็นถา้ไม่ถาม จึงท าใหเ้ด็กไทยไม่ค่อยกลา้แสดงออก ไม่เชื ่อมัน่  

ในตนเอง ไม่กล้าคิด ไม่กล้าพูด เกรงจะไม่ถูกตอ้ง ไม่ถูกใจผู้ฟัง แมจ้ะมีเหตุผลก็ตาม ซึ่งขัดกับ

วฒันธรรมประชาธิปไตยท่ีตอ้งเคารพสิทธิในการแสดงความเห็น การเคารพความคิดเห็นของผูอ่ื้น 

2. สถาบันการศึกษา  นอกจากการสอนให้อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็นแล้ว 

สถาบันการศึกษายงัตอ้งสอนเด็กใหม้ีความส านึก ความเชื่อ ค่านิยม มีความอดทน มีวินัย หรื อ 

มีบุคลิกภาพอยา่งไรเป็นส าคญัดว้ย ถา้โรงเรียนสอนใหเ้ด็กเคารพเชื่อฟังคร ูท าตามครบูอก หา้มโตเ้ถียง 

หา้มวิพากษ์วิจารณ์ สถาบันการศึกษาก็จะเป็นแหล่งตอกย ้าพฤติกรรมท่ีแสดงวฒันธรรมแบบอ านาจ

นิยมตามท่ีไดร้บัการถ่ายทอดมาจากครอบครวั ฉะน้ันสถาบนัการศึกษา จึงเป็นแหล่งท่ีจะขดัเกลาและ

ปลกูฝังเด็กไดเ้ป็นอยา่งดี เพราะมีหน้าท่ีใหค้วามรูต้่างๆ เป็นพื้ นฐานอยูแ่ลว้ 

  3. สภาพแวดลอ้มทางสังคม  โดยเฉพาะส่ือท่ีสะท้อนคุณลักษณะของพฤติกรรม 

ท่ีพึงประสงค์ของคนในสังคมว่าจะใหม้ีพฤติกรรมอย่างไร เช่น สะทอ้นพฤติกรรมของผูห้ญิงในละคร  

ท่ีไม่รบัผิดชอบ ไม่ประกอบอาชีพ อิจฉาริษยา หรือหากส่ือตอกย ้าการไม่ตอ้งคิดวิเคราะหห์รือน าเสนอ

ข่าวสารขอ้มลูดา้นเดียว ผิดพลาด ก็เป็นพฤติกรรมท่ีเด็กจะเรียนรูพ้ฤติกรรมท่ีไมเ่หมาะสม หรือส่ือเสนอ

ข่าวผูม้ีบทบาทเป็นผูน้ าในสงัคมซ่ึงจะเป็นตวัแบบใหก้บัเด็กในบทบาทท่ีไมส่อดคลอ้งกบัการสรา้งแนวคิด

ของพลเมือง เช่น ภาพดาราท่ีมีชื่อเสียงด่ืมสุรา ไม่อดทนท่ีจะฟังความเห็นท่ีแตกต่าง ยกย่องคนมี  

ทรพัยส์มบติัโดยไม่ค านึงว่าจะไดม้าจากการทุจริตหรือไม่ การมีพฤติกรรมท่ีไม่มีคุณธรรม/จริยธรรม 

ท าลายส่ิงแวดล้อม/ทรัพยากรธรรมชาติ ก็จะตอกย ้าความคิดและพฤติกรรม ท่ีไม่สอดคล้องกับ 

ความเป็นพลเมืองท่ีดี 

4.  นโยบายของรฐับาล นโยบายรฐับาลมีส่วนส าคัญท่ีจะส่งผลสะทอ้นต่อพฤติกรรม

ของคนในสังคมเพราะรัฐบาลเป็นกลไกหลักในการบริหารจัดการดูแลสังคม หากรัฐบาลตระหนัก

ถ ึงพล ังส าค ัญของ เยาวชนในการ เ ป็นพลเม ือง ที ่ด ี ม ีน โยบายส ่ง เสร ิมความ เสมอภาค /  

การไมเ่ลือกปฏิบติั / สิทธิมนุษยชน ตลอดจนการมีส่วนรว่มของประชาชน และส่งเสริมใหม้ีกระบวนการ

จัดการให้ความรู ้ ส่งเสริมกระบวนการให้การศึกษาทางการเมือง ต่อเยาวชน  อย่างต่อเน่ือง  

ส่งเสริมการคุม้ครองสิทธิ ตลอดจนส่งเสริมกระบวนการการมีส่วนร่วมของเยาวชน จดัสรรบุคลากรและ

ทรัพยากร รวมทั้งงบประมาณสนับสนุนใหพ้อเพียง นโยบายรัฐบาลตอ้งสนับสนุนการสรา้งเสริม

จิตส านึก/การปลูกฝังค่านิยมท่ีถูกตอ้งใหเ้ยาวชน เพื่อใหเ้ป็นพลเมืองท่ีมีประสิทธิภาพ ทั้งหลักสูตร  
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การเรียนการสอนท่ีส่งเสริมให้ใชส้ันติวิธีในการแก้ปัญหาความขัดแยง้รวมทั้งส่ งเสริมให้มีการ 

เคารพคุณค่าความเป็นมนุษยด์ว้ยยอ่มน าไปสู่ความเป็นพลเมืองท่ีดี 

คณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิ(คสช.) ไดเ้ผยแพรค่่านิยมหลกั 12 ประการ  

ส าหรับคนไทย และมอบใหห้น่วยงานของรัฐใชร้ณรงค์เผยแพร่และปลูกฝังค่านิยมใหแ้สดงออก  

ทางพฤติกรรม ดงัน้ี 

       1. มีความรกัชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ์

           2. ซื่อสตัย ์เสียสละ อดทน มีอุดมการณใ์นส่ิงท่ีดีงามเพื่อส่วนรวม 

          3. กตญัญตู่อพอ่แม ่ผูป้กครอง ครบูาอาจารย ์

                4. ใฝ่หาความรู ้หมัน่ศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางออ้ม 

5. รกัษาวฒันธรรมประเพณีไทยอนังดงาม 

6. มีศีลธรรม รกัษาความสตัย ์หวงัดีต่อผูอ่ื้น เผ่ือแผ่และแบ่งปัน 

7. เขา้ใจเรียนรูก้ารเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น   

   ประมุขท่ีถกูตอ้ง 

8. มีระเบียบวนัิย เคารพกฎหมาย ผูน้้อยรูจ้กัการเคารพผูใ้หญ่ 

9. มีสติรูต้วั รูคิ้ด รูท้ า รูป้ฏิบติัตามพระราชด ารสัของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัฯ    

    (รชักาลท่ี 9) 

10. รูจ้กัด ารงตนอยูโ่ดยใชห้ลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารสัของ  

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวฯ (ร. 9) รูจ้ักอดออมไวใ้ชเ้มื่อจ าเป็นมีไวพ้อกิน

พอใช ้ถา้เหลือก็แจกจ่ายจ าหน่าย และพรอ้มท่ีจะขยายกิจการเมื่อมีความ

พรอ้ม เมื่อมีภมูิคุม้กนัท่ีดี 

11. มีความเขม้แข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพต้่ออ านาจใฝ่ต า่หรือกิเลส

มีความละอาย เกรงกลวัต่อบาปตามหลกัของศาสนา 

12. ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกวา่ผลประโยชน์ตนเอง 

  นอกจากน้ัน ส านักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจ  าประเทศไทย 

ไดก้ าหนดลกัษณะพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ดงัน้ี  

   1.  รูส้งัคม รูท้นัโลก 

 2.  ถือประโยชน์ส่วนรวม 

3.  คิดวเิคราะหอ์ยา่งมีเหตุผล 

4.  ยดึหลกันิติรฐั 

5.  เขา้ใจสิทธิมนุษยชน 

6.  ตกลงกนัอยา่งสนัติวธีิ 

7.  มีเสรีภาพและรบัผิดชอบ 

8.  มีความรู ้เขา้ใจ มีส่วนรว่มทางการเมือง 

9.  เคารพความเสมอภาค ยุติธรรม 
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 คู่มือการฝึกอบรมลกูเสืออาสา กกต.เพ่ือพฒันาประชาธิปไตย  

 ฝ่ายส่งเสรมิการศึกษาและกิจกรรมภาคพลเมือง  ส านักส่งเสรมิความเป็นพลเมือง  ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้. 2560. 

 

ส าหรับ ส านักงานเลขาธิการสภาผู ้แทนราษฎร  ได้กล่าวถึงลักษณะพลเมือง 

ในประบอบประชาธิปไตย ไว ้6 ประการ ดงัน้ี 

1. รบัผิดชอบ และพึ่งตนเองได ้

2. รบัผิดชอบต่อสงัคมและส่วนรวม 

3. เคารพกติกา 

4. เคารพสิทธิผูอ่ื้น 

5. เคารพความแตกต่าง 

6. เคารพความเสมอภาค 

จากลกัษณะของพลเมืองท่ีหน่วยงานต่าง ๆ ใหค้วามหมายไว ้สามารถสรุปเป็นหลกัการ

พื้ นฐานของความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย (เรียบเรียงจากเอกสารของคณะกรรมการ

ดา้นการสื่อสารทางการเมืองของรฐัสภา โดยคณะอนุกรรมการการเผยแพร่องค์ความรูด้า้นความเป็น

พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย) ได ้3 ประการ 

   1. การเคารพศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์

   2. การเคารพสิทธิ เสรีภาพและกฎกติกาของสงัคม 

   3. ความรบัผิดชอบต่อผูอ่ื้นและสงัคม 

หลักการท่ี 1 การเคารพศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ ได้แก่ การยอมรับในเกียรติภูมิ 

ของแต่ละบุคคล โดยไมค่ านึงถึงสถานภาพทางสงัคม หลกัการน้ีมีองคป์ระกอบยอ่ย ดงัน้ี  

  1.1  ส านึกรูใ้นคุณค่าศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์

  1.2  ตระหนักในความเสมอภาคของความเป็นมนุษย ์

  1.3  เคารพในความหลากหลายทางสงัคมวฒันธรรม 

  1.4  ยดึหลกัขนัติธรรม 

หลักการที่ 2 การเคารพสิทธิ เสรีภาพ และกฎกติกาของสังคม  ไดแ้ก่ การให้

ความส าค ัญต ่อส ิทธ ิ เสร ีภาพ กฎกติกาของส ังคมที ่ท ุกคนม ีส ่วนก าหนด ข้ึน  หล ักการ น้ี  

มีองคป์ระกอบยอ่ย ดงัน้ี 

  2.1 รูจ้กัสิทธิ และเสรีภาพของตนเอง โดยรูว้า่ตนเองเป็นเจา้ของอ านาจอธิปไตยและเป็น

สมาชิกคนหน่ึงของสงัคม 

  2.2 เคารพและปกป้องสิทธิและเสรีภาพของตนเอง ของผูอ่ื้น และของชุมชนโดยไม่ให้

ผูใ้ดล่วงละเมิดอนัขดัต่อกฎหมาย 

  2.3 เคารพกฎกติกาสังคม โดยกฎกติกาน้ันต้องตั้งอยู่บนความยุติธรรม และ 

ความชอบธรรม หากยงัมีกฎกติกาใดไม่ยุติธรรมและไม่ชอบธรรม ก็ย่อมสามารถปรบัปรุง แกไ้ขหรือ

ยกเลิกตามครรลองหรือเงื่อนไขท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมาย มิใช่ใชว้ิธีการอ่ืนใดท่ีไม่ถูกตอ้งตามกฎหมาย 

  2 .4  ยึดหลักนิติร ัฐ คือ การปกครองโดยยึดหลักกฎหมาย และนิติธรรม  

(Rule of Law) คือ การท่ีกฎหมายออกมาตอ้งบังคับใชอ้ย่างเสมอภาคและมีความเป็นธรรมโดยมี

หลกัการพื้ นฐานในการคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน มิใหถ้กูล่วงละเมิดโดยบุคคล กลุ่มคนหรือรฐั 
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 ฝ่ายส่งเสรมิการศึกษาและกิจกรรมภาคพลเมือง  ส านักส่งเสรมิความเป็นพลเมือง  ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้. 2560. 

 

หลกัการที ่3 ความรบัผิดชอบตอ่ตนเอง ตอ่ผูอ่ื้น ตอ่สงัคมและประเทศชาติ  

ไดแ้ก่ การตระหนักในบทบาทหน้าท่ี และพนัธกิจของการเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยหลกัการน้ี

มีองคป์ระกอบยอ่ย ดงัน้ี  

  3.1 ท าหน้าท่ีของตนเองในฐานะสมาชิกของสงัคม 

  3.2 รว่มก าหนดทิศทางของสงัคม เพื่อน าไปสู่สงัคมท่ีเป็นธรรมและสนัติสุข 

  3.3 ใชห้ลกัการประชาธิปไตยในการมีส่วนรว่มทางการเมืองและแกปั้ญหาสงัคม 

   3.4 ยอมรบัหลกัการเสียงขา้งมาก และการเคารพสิทธิของเสียงขา้งน้อย 

คณุค่าหลกัของประชาธิปไตย 

  1. ประชาธิปไตยเป็นระบอบการปกครองท่ีสมาชิกทุกคนในสงัคมมีส่วนก าหนดทิศทาง

ของสงัคมรว่มกนั 

  2. ประชาธิปไตยเป็นระบอบการปกครองท่ีปกป้องสิทธิ เสรีภาพ และผลประโยชน์ของคน

ในสงัคม 

3. ประชาธิปไตยเป็นระบอบการปกครองท่ีมีเสถียรภาพในการสืบทอด หรือถ่ายโอน

อ านาจทางการเมืองท่ีดีท่ีสุด 

  5. กฎหมาย กฎ ระเบียบ ย่อมส่งผลสะท้อนโดยตรงต่อพฤติกรรมของคนในสังคม 

การก าหนดกติกา กฎ ระเบียบ หรือกฎหมายใดๆ ย่อมเป็นไปเพื่อใหค้นในสังคมอยู่ร่วมกันอย่าง

สงบ สันติ นอกจากน้ัน กฎหมายยงัมีบทบาทในการส่งเสริมความเสมอภาค หรือการไม่ไดร้บัโอกาส 

ท่ีเท่าเทียม ทั้งน้ี หากมีการส่งเสริมกระบวนการการมีส่วนร่วมในการพิจารณากฎหมาย  ย่อมมีผล

โดยตรงต่อการปฏิบติัตามกฎหมายหรือบงัคบัใชก้ฎหมาย  

คนทุกเพศ ทุกวยั ลว้นมีความส าค ัญก ับการพฒันาประชาธิปไตย โดยเยาวชน  

ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงในฟันเฟืองที่จะขับเคลื่อนสังคมใหก้า้วรุดไปขา้งหน้า ดังน้ัน การสรา้งโอกาส 

ใหเ้ยาวชนมีความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกับสิทธิ เสรีภาพของประชาชนจึงเป็นเรื่องส าคญั เพื่อสรา้งความ

ตระหนักรูใ้นสิทธิ และหน้าท่ีของตน และตระหนักถึงและความส าคัญของตนในฐานะพลังสรา้งสรรค์

สงัคม เพื่อสรา้งรากฐานประชาธิปไตยใหก้บัประเทศอยา่งถาวร   

การที่เยาวชนจะเขา้มามีส่วนร่วมในการกา้วรุดไปขา้งหน้าของสังคม เยาวชน 

ตอ้งพฒันาตนเองใหม้ีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์เพื่อสรา้งความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 

  ส าหรบัคณุลกัษณะที่พึงประสงคข์องเยาวชน คือ 

1. พฒันาตนใหมี้ความสมบูรณท์ั้งรา่งกายและจติใจ  

ดา้นร่างกาย  คือ พฒันาการใหเ้ป็นผูท่ี้มีสุขภาพสมบรูณ์แข็งแรงทั้งร่างกาย และ

สติปัญญา รูจ้กัการป้องกนัตนเองจากโรคและส่ิงเสพติด 

ดา้นจติใจ คือ รูจ้กัและเขา้ใจตนเอง เขา้ใจความรูสึ้กของผูอ่ื้น เขา้ใจสถานการณ์

การเปล่ียนแปลงและสภาพแวดลอ้มต่างๆ รอบตัวไดเ้ป็นอย่างดี มีความอดกลั้นเป็นธรรม มีจิตส านึก

สาธารณะ เสียสละเพื่อส่วนรวม ใหเ้กียรติผูอื้่น รูจ้กัพึ ่งตนเอง รูแ้พ ้รูช้นะ รู ้อภัย มีเมตตาธรรม  

รูใ้นหน้าท่ีของตนเอง มีเหตุผล เคารพความคิดเห็นของผูอ่ื้น ขยนั อดทน  
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2. พฒันาตนดา้นสตปัิญญา : คิดได ้คิดเป็น ประยุกตไ์ด ้เอาใจเขามาใส่ใจเรา 

3. มีวิสยัทศัน ์พฒันาตนดา้นความรู ้ความสามารถและทกัษะ มีจิตส านึกประชาธิปไตย 

มีจิตส านึกต่อผูอ่ื้น รกัการเรียนรูต้ลอดชีวติ 

ดา้นความรู ้ คือ เป็นผูท่ี้สามารถรูลึ้กในแก่นสาระของวิชา สามารถรู ้รอบตัว 

ในเชิงสหวิทยาการ และเป็นผูท่ี้สามารถรูก้ารณ์ไกล สามารถคาดการณ์เก่ียวกับอนาคตท่ีจะมาถึงได ้

ดา้นทักษะความสามารถ  คือ เป็นผูท่ี้มีทักษะในดา้นการคิด ทักษะในการ

สื่อสาร รวมทั้งทักษะในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ มีทักษะการจัดการที่ดี มีทักษะใน อาชีพ 

และมีทกัษะทางสงัคม ทกัษะการท างานรว่มกบัผูอ่ื้น  

4. พัฒนาตนให้มีคุณธรรม จริยธรรม  รักษาสัจจะ มีความซื่อสัตย์สุจริต 

เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มีศกัด์ิศรี มีความภมิูใจในการท างานสุจริต รูจ้กัเคารพสิทธิของผูอ่ื้น 

5. พัฒนาตนใหมี้วัฒนธรรมที่ดี มีความคิดริเริ่ม กตัญญู กตเวที  สุภาพนุ่มนวล 

มีสัมมาคารวะ คารวะต่อผู ้มีอาวุ โ ส มีระเบียบวินัย ยึดมัน่ในความสามัคคี นิยม และภูมิใจ 

ในความเป็นไทย ภูมิใจในฐานะและสภาวะของทอ้งถ่ินตน ประหยดัอดออม มีศักด์ิศรีและความภูมิใจ 

ในการท างานสุจริต  

  การใหค้วามรู ้และพัฒนาตนเองของเยาวชนใหรู้จ้ักคิดอย่างมีเหตุผลรอบดา้น และ

พัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง คือ วัคซีนท่ีจะช่วยสร้างรากฐานท่ีหนักแน่นมัน่คงให้กับเยาวชน  

และมีส่วนรว่มเพื่อการพฒันาชุมชนและประเทศชาติใหย้ัง่ยนืสืบไป 

จะเห็นไดว้ ่า  ล ักษณะพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ของหน่วยงานต่างๆ  

ลว้นแต่สอดคลอ้งไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งหากสถาบันต่างๆ ในสังคมมุ่งปลูกฝังคุณลักษณะเหล่าน้ี 

ให้แก่เด็ก และเยาวชนเป็นพื้ นฐาน โดยเริ่มตั้งแต่การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนตั้งแต่ 

ชั้นเด็กเล็ก  ไปจนถึงมธัยม/อุดมศึกษา โดย การเรียนการสอนดงักล่าว มิใช่เนน้การท่องจ  า พร า่บ่น  

แตใ่หเ้ด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็น และมีการแสดงออกเชิงพฤติกรรม 

ดว้ยตวัเอง ก็จะน าไปสู่ความเป็นพลเมืองท่ีดี สามารถด ารงชีวิตในครอบครัว โรงเรียน ชุมชน สังคม 

และประเทศชาติไดอ้ยา่งมีความสุข สามารถช่วยตัวเอง พึ่งตนเองได ้รวมทั้งมีการช่วยเหลือเก้ือกูลกัน

และกนั เป็นพลเมืองท่ีเขม้แข็ง และเมื่อเยาวชนและประชาชนเป็นพลเมืองท่ีเขม้แข็ง ครอบครวัก็เขม้แข็ง 

ชุมชนเขม้แข็ง สงัคมและประเทศชาติก็มีความเขม้แข็งมัน่คงดว้ยเชน่กนั  
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กกต. กบักระบวนการเลือกตั้ง 
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 คู่มือการฝึกอบรมลกูเสืออาสา กกต.เพ่ือพฒันาประชาธิปไตย  

 ฝ่ายส่งเสรมิการศึกษาและกิจกรรมภาคพลเมือง  ส านักส่งเสรมิความเป็นพลเมือง  ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้. 

2560. 

 

 

 

 

สาระส าคญั  คณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นองคก์รอิสระตามรฐัธรรมนูญ มีอ านาจหน้าท่ีในการ

ควบคุมด าเนินการจดัใหม้ีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  สมาชิกสภา

ทอ้งถ่ินและผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน  และการออกเสียงประชามติใหเ้ป็นไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม  

ตลอดจนอ านาจอธิปไตย การใชอ้ านาจอธิปไตยของประชาชน  กระบวนการเลือกตั้งและการมี

ส่วนรว่มของประชาชนในการเลือกตั้ง 

ผลการเรียนรูท้ี่คาดหวงั 

 1. ผูเ้รียนมีความเขา้ใจและสามารถอธิบายบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการการเลือกตั้งได ้

 2. สามารถอธิบายไดว้า่ อ านาจอธิปไตยเป็นของปวงชน  ประชาชนผูเ้ป็นเจา้ของอ านาจ

อธิปไตยสามารถใชอ้ านาจไดท้ั้งโดยตรงและโดยออ้ม 

 3. สามารถอธิบายไดว้่า การเลือกตั้งมีความส าคัญและการมีส่วนร่วมในกระบวนการ

เลือกตั้งของประชาชน 

สาระการเรียนรู ้

 1. บทบาทและอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 2. ความหมายของอ านาจอธิปไตยและการใชอ้ านาจอธิปไตยของประชาชน 

 3. ความส าคญัของการเลือกตั้งและการมีส่วนรว่มในกระบวนการเลือกตั้ง 

กิจกรรมการเรียนรู ้

เวลา 1 ชัว่โมง 

สาระการเรียนรู ้ ขั้นตอนด าเนินการ ส่ือ / อปุกรณ ์

 

1. ความหมายอ านาจ

อ ธิ ป ไ ตยแล ะก า ร ใ ช้

อ านาจอธิปไตย 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นท่ี 1( 40 นาที) 

1. วิทยากรทบทวน เรื่อง “อ านาจอธิปไตย

เป็นของปวงชน” เป็นหลกัการประชาธิปไตยท่ี

ส าคัญหลักหน่ึง  ซึ่งปรากฏอยู่ในรฐัธรรมนูญ

ปัจจุบนัใน มาตรา 3 วา่ อ านาจอธิปไตยเป็น

ของปวงชนชาวไทยหมายถึง อ านาจสูงสุดใน

การปกครองประเทศเป็นของประชาชน โดย

ประชาชนและเพื่อประชาชน ซึ่งประชาชน

สามารถใชอ้ านาจอธิปไตยไดโ้ดยทางตรงและ

ทางออ้ม ตามภาพน่ิงท่ี 2.1 (5 นาที) 

 

1. ภาพน่ิงท่ี 2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิชาที่ 2  คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กบักระบวนการเลือกตั้ง 
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 คู่มือการฝึกอบรมลกูเสืออาสา กกต.เพ่ือพฒันาประชาธิปไตย  

 ฝ่ายส่งเสรมิการศึกษาและกิจกรรมภาคพลเมือง  ส านักส่งเสรมิความเป็นพลเมือง  ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้. 

2560. 

 

สาระการเรียนรู ้ ขั้นตอนด าเนินการ ส่ือ / อปุกรณ ์

2.หลักการเลือกตั้งและ

ความส าคัญของการ

เลือกตั้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.บทบาทอ านาจหน้าท่ี

ของคณะกรรมการการ

เลือกตั้ง 

 

2. วทิยากรเกริ่นน าวา่ “การใชอ้ านาจอธิปไตย

ทางออ้มโดยการเลือกตั้งตัวแทนน้ัน  มีทั้งตัว

แทนระดับชาติ และระดับท้องถ่ิน” จากน้ัน

วิทยากรถามว่า “การเลือกตั้งคืออะไร ” เมื่อ

ไดค้ าตอบแลว้เขียนลงในกระดาษฟลิบชาร์ต 

ประมาณ 5-6 ค าตอบ  จากน้ันวิทยากร

อธิบายเพิ่มเ ติม ถึงความส าคัญของการ

เลือกตั้ง ตามภาพน่ิงท่ี 2.2  หลกัการเลือกตั้ง

ท่ีเป็นสากล ตามภาพน่ิงท่ี 2.3 และสิทธิใน

การออกเสียงเลือกตั้ ง ตามภาพน่ิงท่ี  2.4  

(20 นาที) 

4.  วิทยากรถาม “ ในประเทศไทย ใคร

รบัผิดชอบควบคุมและบริหารจัดการเลือกตั้ง  

และอธิบายเพิ่มเติมตามภาพน่ิงท่ี 2.5-2.6

เรื่อง คณะกรรมการการเลือกตั้ง”(15 นาที) 

2.ภาพน่ิง ท่ี  2 .2-

2.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  ภาพ น่ิง ท่ี2 .5-

2.6 

 

 

4. การมีส่วนรว่ม

ทางการเมืองของ

ประชาชน 

ขั้นท่ี 2 (20 นาที) 

1. วิทยากรถาม “ในการเลือกตั้ง นักเรียน 

นักศึกษา จะมีส่วนรว่มในการเลือกตั้งอยา่งไรบา้ง”  

โดยถามว่าการเลือกตั้งในแต่ละช่วงคือ ช่วง

ก่อนวนัเลือกตั้ง  วนัเลือกตั้ง  และช่วงหลงัวนั

เลือกตั้ งและประกาศผลการเลือกตั้ ง  ได้

ค าตอบแล้วเขียนลงบนกระดาษฟลิบชาร์ต 

ช่วงละ 2 – 3 ค าตอบ และอธิบายเพิ่มเติม

ตามภาพน่ิงท่ี 2.7 เรื่อง การมีส่วนร่วมใน

กระบวนการเลือกตั้ง 

2.จากน้ันวทิยากรสรุปรวบยอดทั้ง 4 ประเด็น คือ  

   2.1 เรื่องอ านาจอธิปไตยและการใชอ้ านาจ

อธิปไตย 

   2.2 หลักการเลือกตั้งและความส าคัญของ

การเลือกตั้ง 

   2.3 บทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

   2.4 การมีส่วนรว่มทางการเมืองของประชาชน 

 

6. ภาพน่ิงท่ี 2.7 
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 คู่มือการฝึกอบรมลกูเสืออาสา กกต.เพ่ือพฒันาประชาธิปไตย  

 ฝ่ายส่งเสรมิการศึกษาและกิจกรรมภาคพลเมือง  ส านักส่งเสรมิความเป็นพลเมือง  ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้. 

2560. 

 

5. ส่ือการเรียนการสอน  

     5.1 ชุด Power point (ภาพน่ิง) ท่ี 2.1-2.7 

  ภาพน่ิงท่ี 2.1  อ านาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย 

  ภาพน่ิงท่ี 2.2  หลกัการเลือกตั้งท่ีเป็นสากล 

  ภาพน่ิงท่ี 2.3  ความส าคญัของการเลือกตั้ง 

  ภาพน่ิงท่ี 2.4  สิทธิในการออกเสียงเลือกตั้ง 

  ภาพน่ิงท่ี 2.5  อ านาจหน้าท่ี กกต. 

  ภาพน่ิงท่ี 2.6  การเตรียมตวัไปใชสิ้ทธิเลือกตั้ง 

  ภาพน่ิงท่ี 2.7          การมีส่วนรว่มของประชาชนในกระบวนการเลือกตั้ง 

     5.2 เอกสารประกอบการบรรยาย ใบความรูท่ี้ 2.1-2.5 

  ใบความรูท่ี้ 2.1 ความหมายอ านาจอธิปไตยและการใชอ้ านาจอธิปไตย 

  ใบความรูท่ี้ 2.2 หลกัการเลือกตั้งและความส าคญัของการเลือกตั้ง 

  ใบความรูท่ี้ 2.3 บทบาทอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

  ใบความรูท่ี้ 2.4 การมีส่วนรว่มทางการเมืองของพลเมือง 

  ใบความรูท่ี้ 2.5 การเลือกตั้ง ส.ส. และการเลือก ส.ว. 

6. การวดัการประเมินผล 

     6.1 การสงัเกตความสนใจและการมีส่วนรว่มในการแสดงความคิดเห็น 
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 คู่มือการฝึกอบรมลกูเสืออาสา กกต.เพ่ือพฒันาประชาธิปไตย  

 ฝ่ายส่งเสรมิการศึกษาและกิจกรรมภาคพลเมือง  ส านักส่งเสรมิความเป็นพลเมือง  ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้. 

2560. 

 

ใบความรู ้2.1 

เรือ่ง ความหมายอ านาจอธิปไตยและการใชอ้  านาจอธิปไตย 

1. ความหมายของอ านาจอธิปไตยและการใชอ้  านาจอธิปไตย 

   อ านาจอธิปไตยเป็นของ ปวงชนชาวไทย หมายถึง อ านาจสงูสุดในการปกครอง 

ประเทศเป็นของประชาชน ซึ่งแตกต่างจากค าว่า มาจาก ประชาชน เพราะหากอ านาจเป็นของ

ประชาชน ประชาชนก็จะมีความเป็นเจา้ของ รกั และหวงแหนอ านาจของตนเอง และไมย่อมใหใ้คร

ยื้ อแย่งหรือเอาไปใชใ้นทางเสียหาย โดยประชาชนสามารถใชอ้ านาจอธิปไตยไดท้ั้งทางตรง และ

ทางออ้ม 

การใช้อ านาจอธิปไตยทางตรง หรือท่ีเรียกว่า “การเมืองภาคพลเมือง หรือ 

ภาคประชาชน” พลเมืองสามารถใชอ้ านาจอธิปไตยทางตรงดว้ยตนเอง เช่น การพดู การเขียน 

การแสดงความคิดเห็น หรือการขอดูขอ้มูลข่าวสารของทางราชการ เช่น ขอดูขอ้มูลว่า อบต. 

มีโครงการพฒันาอะไรบา้ง ท าท่ีไหน ใชง้บประมาณเท่าใด ฯลฯ และพลเมืองสามารถใชอ้ านาจ

อธิปไตยทางตรงร่วมกบัผูอ่ื้น เช่น การเขา้ชื่อเสนอกฎหมาย การถอดถอนนักการเมือง เจา้หน้าท่ี    

ของรฐัระดบัสงูท่ีทุจริต การรวมกลุ่ม การรว่มเวทีประชาคม ฯลฯ 

 
ส าหรับการใชอ้ านาจอธิปไตยทางออ้มหรือการเมืองภาคตัวแทน ไดแ้ก่ การเลือกตั้ง

ตวัแทนระดบัชาติ และการเลือกตั้งระดบัทอ้งถ่ิน เพื่อท าหน้าท่ีแทนประชาชนทั้งผูแ้ทนในระดบัชาติ

และผูแ้ทนในระดบัทอ้งถ่ิน กล่าวคือ 

ผูแ้ทนระดบัชาต ิ ไดแ้ก่ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร (ส.ส.) การเลือกสมาชิก

วุฒิสภา (ส.ว.) 

ผูแ้ทนระดบัทอ้งถ่ิน แบ่งออกเป็น 

  - ฝ่ายบริหาร ได้แก่ การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) 

การเลือกตั้งนายกเทศมนตรี การเลือกตั้งนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั (อบจ.) การเลือกตั้ง

นายกเมืองพทัยา และการเลือกตั้งผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร (ผูว้า่ฯ กทม.) 

  - ฝ่ายนิติบัญญัติ ได้แก่ การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล การเลือกตั้งสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั การเลือกตั้ง

สมาชิกสภาเมืองพทัยา และการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 
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 คู่มือการฝึกอบรมลกูเสืออาสา กกต.เพ่ือพฒันาประชาธิปไตย  

 ฝ่ายส่งเสรมิการศึกษาและกิจกรรมภาคพลเมือง  ส านักส่งเสรมิความเป็นพลเมือง  ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้. 

2560. 

 

ใบความรูท้ี่ 2.2 

เรือ่ง หลกัการเลือกตั้งและความส าคญัของการเลือกตั้ง 

1. ความหมายของการเลือกตัง้ 

  การเลือกตั้งเป็นกระบวนการทางการเมืองอยา่งหน่ึง ซึ ่งหมายถึง กิจกรรม  

ทางการเมือง ที่แสดงออกถึงการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนผูเ้ป็นเจา้ของอ านาจ

อธิปไตย ดว้ยการไปออกเสียงเลือกตั้งผูแ้ทนของตน เพื่อท าหน้าท่ีในรฐับาล เป็นกลไกแสดงออก

ซึ่งเจตจ านงของประชาชนท่ีเรียกรอ้ง และสนับสนุนใหม้ีการปฏิบติัจดัท า หรือละเวน้การกระท า

อย่างใดอย่างหน่ึงในทางการเมือง และการตัดสินใจในนโยบายสาธารณะท่ีจะมีผลกระทบต่อ

ประชาชน การท่ีประชาชนเลือกผูแ้ทน หรือกลุ่มทางการเมือง หรือพรรคการเมืองท่ีมีอุดมการณ ์

และนโยบายท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตน ก็เพราะประชาชนเชื่อวา่ผูแ้ทนท่ีตนเลือกไปใช้

อ านาจอธิปไตยน้ัน จะใชอุ้ดมการณท่ี์ประกาศเป็นแนวทางในการน านโยบายไปปฏิบติั และบริหาร

รัฐกิจ ในท านองเดียวกันเพื่อเป็นการพิทักษ์ผลประโยชน์ของตนเอง ประชาชนไม่เลือกผูแ้ทนท่ีมี

อุดมการณ์ และนโยบายท่ีเป็นกิจกรรมท่ีประชาชนแสวงหาทางเลือกในการปกครองและบ าบัด

ความตอ้งการของตนเอง เช่น การเลือกรัฐบาลท่ีมีอุดมการณ์ และนโยบายอนุรักษ์นิยม หรือ

รฐับาลท่ีมีอุดมการณแ์ละนโยบายกา้วหนา้ตามแนวทางสงัคมประชาธิปไตย หรือเสรีประชาธิปไตยหรือ

เสรีนิยม เป็นตน้ ดงัน้ัน การตดัสินใจเลือกผูส้มคัรรบัเลือกตั้งท่ีสงักดัในกลุ่มอุดมการณ ์หรือพรรค

การเมืองหน่ึงน้ัน เท่ากับว่าประชาชน  ไดม้อบอ านาจอธิปไตยของตนให้ผูท่ี้ตนเลือกและให้

ความชอบธรรมแก่ผูท่ี้ตนเลือกในอนัท่ีจะใชอ้ านาจการปกครองในหว้งเวลาท่ีก าหนดไว ้

  การเลือกตั้งเป็นท่ีมาของความชอบธรรมในอ านาจของรัฐบาลและผูป้กครอง 

ซึ่งจ าเป็นจะตอ้งมีลกัษณะตามหลกัเกณฑท่ี์ไดร้บัการยอมรบัเป็นสากล ดงัต่อไปน้ี 

  1. ความเป็นอิสระแห่งการเลือกตั้ง หมายถึงการแสดงเจตนารมณ์ในการเลือกตั้ง

จะตอ้งเป็นไปอย่างอิสระ เสรี ปราศจากการบีบบังคับข่มขู่ดว้ยประการใดๆ ไม่ว่าจะเป็นการให้

อามิสสินจา้งหรือการใหอิ้ทธิพลบีบบงัคบั  

  ความเป็นอิสระแห่งการเลือกตั้งน้ียงัรวมความไปถึง การท่ีประชาชนมีโอกาสท่ีจะ

เลือกบุคคลหรือพรรคการเมืองตามใจชอบอีกดว้ย หมายความว่า ในการเลือกตั้งครั้งหน่ึงๆ 

ประชาชนสามารถเลือกผูป้กครองจ านวนหน่ึงจากหลายๆ จ านวน หรือจากพรรคการเมืองพรรค

เดียว หรือบุคคลจ านวนเดียวโดยไม่มีโอกาสเลือกจากแหล่งอ่ืน การเลือกตั้งน้ันก็ปราศจาก

ความหมายท่ีแทจ้ริงและมิไดช้ี้ ถึงเจตนารมณข์องประชาชนแต่อยา่งใด 

  2. หลักการเลือกตั้งตามก าหนดระยะเวลา หมายถึง การจัดใหม้ีการเลือกตั้ง        

ตามก าหนดระยะเวลา เช่น 3 ปี 4 ปี 5 ปี ทั้งน้ีเพื่อใหป้ระชาชนมีโอกาสตรวจสอบการปฏิบัติ

หน้าท่ีของผูป้กครองวา่ไดห้รือไม่ได ้ปฏิบติัไปตามเจตนารมณ์ของประชาชนของประชาชนซึ่งเป็น

เงื่อนไขส าคัญในการพิจารณาความชอบธรรมในการใชอ้ านาจของผูป้กครองและเป็นเงื่อนไข

เพื่อใหป้ระชาชนมีโอกาสสามารถเปล่ียนแปลงตวัผูป้กครองไดโ้ดยสนัติวิธี ผูป้กครองท่ีใชอ้ านาจ
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 ฝ่ายส่งเสรมิการศึกษาและกิจกรรมภาคพลเมือง  ส านักส่งเสรมิความเป็นพลเมือง  ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้. 

2560. 

 

โดยชอบธรรม ในระหวา่งท่ีอยูใ่นอ านาจเมื่อครบวาระแลว้ก็มีโอกาสท่ีจะไดร้บัความไวว้างใจจาก

ประชาชน และไดร้บัเลือกเขา้มาใหม่ 

  3. การเลือกตั้งท่ียุติธรรม หมายถึง การเลือกตั้ งท่ีบริสุทธ์ิเป็นไปตามตัวบท

กฎหมายและเจตนารมณข์องกฎหมาย ปราศจากการครอบง าและเล่หท์างการเมือง ปราศจากการ

ใชอิ้ทธิพลทางการเมือง ทางเศรษฐกิจ และสถานภาพทางสังคม นอกจากน้ีการต่อสูแ้ข่งขัน

ระหว่างผูส้มคัรรับเลือกตั้ง หรือพรรคการเมืองจะตอ้งเป็นไปอย่างอิสระเสรีภายในขอบเขตของ

กฎหมาย และเจตนารมณข์องกฎหมายท่ีมีพื้ นฐานอยูบ่นความยุติธรรมและความเสมอภาค 

  4. หลักการใหสิ้ทธิเลือกตั้งเป็นการทัว่ไป หมายถึงใหสิ้ทธิเลือกตั้งแก่ประชาชน 

ทัว่ไปโดยไม่มีการกีดกันหรือจ ากัดสิทธิบุคคลหน่ึงบุคคลใดเป็นพิเศษเน่ืองมาจากเพศ ผิว

สถานภาพ      ทางเศรษฐกิจ สังคม เงื่อนไขขอ้น้ีก็เน่ืองมาจากเหตุผลท่ีวา่ เมื่ออ านาจอธิปไตย

เป็นของปวงชน ประชาชนยอ่มทรงไวซ้ึ่งสิทธิในการเลือกตั้งตวัแทน 

  5. หลักความเสมอภาค หมายถึงการมีสิทธิในการเลือกตั้งของประชาชน 

มีความส าคญัและไดร้บัความยอมรบัโดยเท่าเทียมกนั ไม่วา่ผูเ้ลือกตั้งน้ันจะมีสถานภาพทางสงัคม

เศรษฐกิจและการเมืองอยา่งใด หลกัการท่ีใชเ้ป็นมาตรการในการใหค้วามเสมอภาคก็คือ การให้ 

ผูม้ีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งคนหน่ึงๆ มีคะแนนเสียงเพียงหน่ึงคะแนน (one man,one vote) และ

คะแนนเสียงทุกคะแนนมีความส าคญัเท่าเทียมกนั 

 
 

2. ความส าคญัของการเลือกตัง้ 

  การเลือกตั้ง เป็นเงื่อนไขท่ีส าคัญท่ีสุดประการหน่ึงของการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย เพราะการเลือกตั้งเป็นการแสดงออกซึ่งเจตนารมณ์ของประชาชนผูเ้ป็นเจา้ของ

ประเทศ ในอันท่ีจะมอบความไวว้างใจในตัวแทนของปวงชนไปใชอ้ านาจอธิปไตยแทนตน  

ในการจดัสรรทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเพื่อการอยูร่ว่มกนัอยา่งปกติสุข  

การเลือกตั้งจึงเป็นการแสดงเจตจ านงของประชาชนในการแสดงออกดว้ยการ        

ใชอ้ านาจผ่านการเลือกตั้งอันสุจริต ซึ่งจัดข้ึนเป็นครั้งคราวตามก าหนดเวลา ดว้ยการถือหลัก  

คนละหน่ึงเสียงเท่ากัน และกระท าเป็นการลับดว้ยวิธีการอ่ืนใดท่ีจะรบัประกันในการลงคะแนน

เลือกตั้งเลือกตั้งเป็นไปโดยเสรี 
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 ฝ่ายส่งเสรมิการศึกษาและกิจกรรมภาคพลเมือง  ส านักส่งเสรมิความเป็นพลเมือง  ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้. 

2560. 

 

การเลือกตั้ งนอกจากจะเป็นองค์ประกอบส าคัญของการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยแบบ มีตวัแทนผ่านการมอบอ านาจใหผู้แ้ทนโดยชอบธรรมแลว้ การเลือกตั้งยงัช่วย

คลายความ      ตึงเครียด ขจดัความขัดแยง้ หรือการสืบต่ออ านาจและเป็นกลไกท่ีจะควบคุมให้

ผูแ้ทนท่ีด ารงต าแหน่งจากกการเลือกตั้งจะตอ้งตระหนักอยู่เสมอว่าตอ้งมีความรับผิดชอบต่อ

ประชาชน เพราะวา่ประชาชนเป็นผูก้ าหนดอนาคตทางการเมืองของตน ดว้ยการเลือกตั้งหรือไม่

เลือกตนกลบัมาท าหน้าท่ีผูแ้ทนอีก ดงัน้ันการเลือกตั้งจึงเป็นการมอบอ านาจอธิปไตยของตนผ่าน

ตวัแทน โดยประชาชนจะส านึกถึงความจ าเป็นในการปฏิบติัหน้าท่ีพลเมืองซ่ึงตอ้งมีส่วนรว่มในการ

เลือกตั้งผูแ้ทนเลือกรัฐบาล เลือกรูปแบบและวิธีด าเนินการปกครอง เลือกนโยบายสาธารณะ 

เลือกระบบ 

เศรษฐกิจ ซึ่งปัจจยัต่างๆ เหล่าน้ีจะเอ้ือต่อการธ ารงไวแ้ละบรูณาการทางการเมือง     

ท่ีพึงปรารถนา และส่งเสริมใหป้ระชาชนมีส่วนรว่มทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยมากขึ้ น 

3. สิทธิในการออกเสียงเลือกตัง้ 

  การเลือกตั้งเป็นการสะทอ้นการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นการมอบอ านาจ

อธิปไตยหรือสิทธิของตนผ่านตัวแทนในฐานะสมาชิกของสังคมน้ัน แต่ในทางปฏิบัติแลว้ แมใ้น

ประเทศท่ีประชาธิปไตย  มีรากฐานมัน่คง ก็ยงัไม่อาจใหป้ระชาชนทุกคนในประเทศใชสิ้ทธิน้ีได ้

บุคคลหลายประเภทอาจจะตอ้งถูกจ ากัดสิทธิในการออกเสียงเลือกตั้ง เช่น เยาวชน คนต่างดา้ว 

ผูท่ี้ตอ้งโทษจ าคุก ผูว้กิลจริต เป็นตน้ ขณะเดียวกนัผูม้ีสิทธิเลือกตั้งก็จะตอ้งมีคุณสมบติัเฉพาะ เช่น 

สญัชาติ อายุ ภมูิล าเนา การมีช่ืออยูใ่นทะเบียน เป็นตน้  

ประการแรก สญัชาต ิผูท่ี้จะใชสิ้ทธิเลือกตั้งตอ้งมีสญัชาติของประเทศน้ัน เพราะผู้

มีสญัชาติยอ่มมีความผกูพนัเป็นพิเศษต่อประเทศของตน คือ มีความรกัและความภกัดี ตลอดจน        

มีภาระหน้าท่ีท่ีจะรบัใชป้ระเทศชาติ เพราะฉะน้ันจึงควรไดร้บัสิทธิท่ีจะออกเสียงเลือกตั้ง เพื่อจะมี

ส่วนในการก าหนดแนวนโยบายในการปกครองประทศของตน 

  ประการที่สอง อายุ แต่ละประเทศจะมีการก าหนดอายุของผูม้ีสิทธิเลือกตั้ง 

บางประเทศ เช่น ประเทศไทย ถือว่าอายุ 18 ปี เป็นอายุท่ีเหมาะสมท่ีบุคคลมีความสามารถ

บริบรูณ์ แต่บางประเทศเช่นญ่ีปุ่นก าหนดอายุขั้นต า่ไวถึ้ง 25 ปี และล่าสุดไดป้รบัลดเหลือ 20 ปี 

วธีิการดงักล่าวแสดงใหเ้ห็นถึงความเชื่อถือเก่ียวกบัอายุขอ้หน่ึงวา่ ถา้อายุสงูก็อาจจะมีความคิดท่ีมี

ความคิดเป็นผูใ้หญ่ตามอายุ การมีอายุน้อยก็อาจจะมีความเฉลียวฉลาดและมีสติปัญญาพอควรแก่

การตดัสินใจในทางการเมืองได ้

  ประการที่สาม ภมิูล าเนา การอาศยัอยูใ่นเขตเลือกตั้งตามระยะเวลาท่ีก าหนด หรือ

การมีชื่อในทะเบียนผูม้ีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง มีเป้าประสงค์เพื่อความใหเ้กิดความเป็นระเบียบ

เรียบรอ้ย และเพื่อใหบุ้คคลดังกล่าวอยู่ในฐานะท่ีมีความเขา้ใจเพียงพอเก่ียวกับความเป็นไป          

ในการเลือกตั้ง ผูส้มคัรรบัเลือกตั้ง นโยบายพรรคการเมือง ทั้งน้ีเพราะเชื่อว่าผูท่ี้ใชสิ้ทธิเลือกตั้ง       

ไดถ้กูตอ้งจะตอ้งมีขอ้มลูท่ีเพียงพอต่อการตดัสินใจ 
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 ฝ่ายส่งเสรมิการศึกษาและกิจกรรมภาคพลเมือง  ส านักส่งเสรมิความเป็นพลเมือง  ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้. 

2560. 

 

และประการส าคญั การใชสิ้ทธิในการออกเสียงเลือกตั้ง ผูม้ีสิทธิเลือกตั้งจะตอ้งใช้

สิทธิของตนไดอ้ยา่งอิสระเสรี ปราศจากการบีบบงัคบัใดๆ ทั้งส้ิน 
 

4. การเตรียมตวัไปใชสิ้ทธิเลือกตัง้ 

การไปใชสิ้ทธิลงคะแนนเลือกตั้งเป็นความรบัผิดชอบต่อบา้นเมือง ในการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยถือวา่การเลือกตั้งเป็นเรื่องส าคญั เพื่อใหไ้ดต้วัแทนท่ีตนตอ้งการ ดงัน้ัน ก่อน

ไปใชสิ้ทธิเลือกตั้งผูม้ีสิทธิเลือกตั้งจะตอ้งมีการเตรียมพรอ้มไปใชสิ้ทธิลงคะแนนเลือกตั้ง ดงัน้ี 

1. ติดตามประกาศเก่ียวกับการเลือกตั้ง เพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับ 

การเลือกตั้ง และการรกัษาสิทธิของตน 

2. ตรวจสอบว่าตนมีชื่อในบัญชีรายชื่อผูม้ีสิทธิเลือกตั้งหรือไม่ หน่วยเลือกตั้งและ  

ท่ีเลือกตั้งท่ีตนตอ้งไปใชสิ้ทธิอยูท่ี่ใด หากพบว่าตนไม่มีชื่อในบัญชีรายชื่อผูม้ีสิทธิเลือกตั้ง ใหย้ื่น       

ค ารอ้งขอเพิ่มชื่อ หรือแจง้ถอนชื่อบุคคลท่ีปรากฏชื่อในทะเบียนบา้นตนโดยท่ีไม่มีตัวบุคคลน้ัน 

ในบา้นตน 

3. ศึกษาว่าตนมีคุณสมบัติเป็นผูม้ีสิทธิเลือกตั้งหรือไม่ โดยทัว่ไปผูม้ีสิทธิเลือกตั้ง  

มีคุณสมบติั ดงัน้ี 

 3.1 มีสญัชาติไทย แต่บุคคลผูม้ีสญัชาติไทยโดยการแปลงสญัชาติ ตอ้งไดส้ัญชาติ

ไทยมาแลว้ไมน่้อยกวา่ 5 ปี 

 3.2 อายุไมต่ า่กวา่ 18 ปีบริบรูณใ์นวนัเลือกตั้ง 

 3.3 มีชื่ออยูใ่นทะเบียนบา้นไม่น้อยกว่า 90 วนั กรณีการเลือกตั้ง ส.ส. และมีชื่อ

อยูใ่นทะเบียนบา้น ไมน่้อยกวา่ 1 ปี กรณีการเลือกตั้งระดบัทอ้งถ่ิน 

4. ศึกษาประวัติ และนโยบายของผู้สมัครและพรรคการเมือง เพื่อเป็นข้อมูล

ประกอบการตดัสินใจ 

5. ตรวจสอบรายช่ือจากบญัชีรายช่ือผูม้ีสิทธิเลือกตั้ง หรือหนังสือแจง้เจา้บา้น 

6. หากพบว่าไม่มีชื่อตนเองหรือมีชื่อผูไ้ม่มีสิทธิเลือกตั้ง ปรากฏอยู่ในบัญชีรายชื่อ  

ผูม้ีสิทธิเลือกตั้ง ใหแ้จง้นายทะเบียนอ าเภอหรือนายทะเบียนทอ้งถ่ิน โดยน าหลักฐานส าเนา

ทะเบียนบา้นและบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัอ่ืนใดท่ีทางราชการออกใหม้าแสดงดว้ย 
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2560. 

 

 
7. หลกัฐานท่ีใชใ้นการเลือกตั้ง 

 7.1 บตัรประชาชน 

 7.2 บัตรหรือหลักฐานท่ีราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให ้มีรูปถ่ายและ 

หลายเลขประจ าตัวประชาชน เช่น บัตรประจ าตัวเจา้หน้าท่ีของรัฐ ใบขับข่ี  หนังสือเดินทาง 

(พาสปอรต์) 

8. ขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้ง 

 8.1 ตรวจสอบรายชื่อและล าดบัท่ีจากบญัชีรายชื่อผูม้ีสิทธิท่ีประกาศไวห้น้าหน่วย

เลือกตั้ง 

 8.2 ยืน่บตัรประชาชนและลงลายมือชื่อในบญัชีรายช่ือผูม้ีสิทธิ 

 8.3 รบับตัรเลือกตั้ง 

 8.4 เขา้คหูาลงคะแนน ท าเคร่ืองหมาย X ลงในชอ่งท าเคร่ืองหมาย 

 8.5 หยอ่นบตัร 

 - เมื่อลงคะแนนเสร็จแลว้พบับตัรเลือกตั้งใหเ้รียบรอ้ยและหยอ่นบตัรลงในหีบ

บตัรเลือกตั้งดว้ยตนเอง 

 

 

 

---------------------------------- 
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2560. 

 

ใบความรูท้ี่ 2.3 

เรือ่ง  บทบาทอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

1. ผูค้วบคมุและบริหารจดัการเลือกตัง้ 

  การเลือกตั้งเป็นกลไกส าคัญประการหน่ึงของการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

ในการท่ีจะใหป้ระชาชนไดเ้ลือกตัวแทนของตนเขา้ไปท าหน้าท่ีในรฐัสภาหรือในคณะรฐับาลตาม

ความต้องการของประชาชน หากกระบวนการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความบริสุทธ์ิ ยุติธรรม 

ไดบุ้คคลท่ีมีความรูค้วามสามารถและประชาชนใชสิ้ทธิเลือกตั้งดว้ยจิตส านึกของตนเองแลว้ 

การเลือกตั้งก็จะเป็นไปตามเจตนารมณ์ของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง 

ในหลายประเทศท่ีมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยทั้งในยุโรป อเมริกา ออสเตรเลีย และเอเชีย    

มีองค์กรซึ่งมีความเป็นกลางทางการเมือง  ท าหน้าท่ีควบคุมและบริหารจัดการเลือกตั้ ง 

ใหเ้ป็นไปดว้ยความบริสุทธ์ิและยุติธรรม องค์กรดังกล่าวมีช่ือเรียกโดยทัว่ไปวา่ “คณะกรรมการ

การเลือกตัง้” 

  คณะกรรมการการเลือกตั้งในประเทศต่างๆ  ถือว่าเป็นองค์กรท่ีมีความส าคัญ 

โดยมีอ านาจหน้าท่ีในการควบคุมและบริหารจัดการเลือกตั้ง  ในหลายประเทศยังใหอ้ านาจ 

ในการวนิิจฉยัช้ีขาดปัญหาต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัการเลือกตั้งอีกดว้ย  วตัถุประสงคส์ าคญัของการจดัตั้ง

คณะกรรมการการเลือกตั้งก็เพื่อใหก้ารควบคุมและบริหารจดัการเลือกตั้งเป็นไปตามเจตนารมณ์

ของการปกครองระบอบประชาธิปไตย และเพื่อแกไ้ขปัญหาต่างๆ อนัเกิดจากการเลือกตั้งเพื่อให้

การเลือกตั้งเป็นไปอยา่งสุจริต โปรง่ใส และเท่ียงธรรม 

2. คณะกรรมการการเลือกตัง้ของประเทศไทย 

   คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. เป็นองคก์รท่ีถือก าเนิดตามรฐัธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มีจ านวน 5 คน แต่ปัจจุบันก าหนดใหม้ีคณะกรรมการ 

การเลือกตั้ง จ านวน 7 คน ประกอบดว้ย ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการ 6 คน ไดร้บัการ

แต่งตั้งจากพระมหากษัตริยโ์ดยค าแนะน าของวุฒิสภามีวาระการด ารงต าแหน่ง 7 ปี  

  คณะกรรมการการเลือกตั้ง จึงมีหน้าท่ีและอ านาจ ดงัต่อไปน้ี 

1. จดัหรือด าเนินการใหม้ีการจดัการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร การเลือก

สมาชิกวุฒิสภา การเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินและผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน และการออกเสียงประชามติ 

2. ควบคุมดแูลการเลือกตั้งใหเ้กิดความสุจริต โปรง่ใส และเท่ียงธรรม 

3. เมื่อผลการสืบสวนหรือไต่สวนพบเห็นการกระท าท่ีมีเหตุอันควรสงสัยว่า 

การเลือกตั้ง มิไดเ้ป็นไปโดยสุจริตหรือเท่ียงธรรม หรือการออกเสียงประชามติเป็นไปโดยมิชอบ

ดว้ยกฎหมาย ใหม้ีอ านาจสัง่ระงบั ยบัยัง้ แกไ้ขเปล่ียนแปลง หรือยกเลิกการเลือกตั้งหรือการเลือก 

หรือการออกเสียงประชามติ และสัง่ใหด้ าเนินการเลือกตั้ง เลือก หรือออกเสียงประชามติใหม่  

ในหน่วยเลือกตั้งบางหน่วย หรือทุกหน่วย 

http://www.เกร็ดความรู้.net/%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99/
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2560. 

 

4. สัง่ระงบัการใชสิ้ทธิสมคัรรบัเลือกตั้งของผูส้มคัรรบัเลือกตั้งหรือผูส้มคัรรบัเลือก

ไวเ้ป็นการชัว่คราวเป็นระยะเวลาไมเ่กินหน่ึงปีเมื่อมีหลกัฐานอนัควรเช่ือไดว้า่ผูน้ั้นกระท าการหรือรู ้

เห็นกบัการกระท าของบุคคลอ่ืน ท่ีมีลกัษณะเป็นการทุจริต หรือท าใหก้ารเลือกตั้งหรือ การเลือก

มิไดเ้ป็นไปโดยสุจริตหรือเท่ียงธรรม 

5. ดแูลการด าเนินงานของพรรคการเมืองใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 

6. หน้าท่ีและอ านาจอ่ืนตามรฐัธรรมนูญหรือกฎหมาย 

ทั้งน้ี ก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง  ถา้มีหลักฐานอันควรเช่ือไดว้่าการเลือกตั้งหรือ

การเลือกน้ัน มิไดเ้ป็นไปโดยสุจริตหรือเท่ียงธรรม คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ านาจสัง่ใหม้ี 

การเลือกตั้งหรือการเลือกใหม่ในหน่วยเลือกตั้ งหรือเขตเลือกตั้ งน้ัน ถ้าผู ้กระท าการน้ัน  

เป็นผูส้มคัรรับเลือกตั้งหรือผูส้มัครรบัเลือก แลว้แต่กรณี หรือรูเ้ห็นกับการกระท าของบุคคลอ่ืน 

ใหค้ณะกรรมการการเลือกตั้งสัง่ระงบัสิทธิสมคัรรบัเลือกตั้งของผูน้ั้นไวเ้ป็นการชัว่คราว  
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2560. 

 

ใบความรูท้ี่ 2.4 

เรือ่ง การมีสว่นรว่มทางการเมืองของพลเมือง 

1. การมีส่วนรว่มทางการเมืองของพลเมือง 

  การปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นการปกครองท่ีอ านาจอธิปไตยเป็นของ

ประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชน แท้จริ งแล้วประชาชนจะต้องปกครองกันเอง 

ออกกฎหมายเอง บริหารเองแต่ประชาชนมีจ านวนมากไม่สามารถหาสถานท่ีและเวลา ในการ

ประชุมหารือกนัได ้จึงตอ้งมีการเลือกตั้งมอบอ านาจใหบุ้คคลหรือคณะบุคคลไปท าหน้าท่ีปกครอง 

จดัสรรผลประโยชน์และดูแลทุกข์สุขของประชาชนแทนตน ดังน้ัน เมื่อเป็นเช่นน้ีหวัใจส าคัญของ

ระบอบประชาธิปไตยก็คือ การเขา้ร่วมทางการเมืองของประชาชนในการบริหารประเทศ การเขา้ร่วม

ทางการเมือง ถือเป็นดัชนีวดัความเป็นประชาธิปไตยท่ีส าคญั ประเทศใดมีประชาชนเขา้ร่วมทาง

การเมืองเป็นจ านวนมาก ประเทศน้ันก็มีความเป็นประชาธิปไตยสูง   

 การมีส่วนร่วมทางการเมือง หมายถึง การท่ีประชาชนเขา้ร่วมด าเนินกิจกรรมทาง

การเมือง เพื่อท่ีจะมีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายของรัฐ หรือผูน้ ารัฐบาล รวมทั้งกดดันให้

รฐับาลกระท าตามความประสงคข์องตนหรือกลุ่มของตน และโดยท่ีการมีส่วนร่วมในทางการเมือง

เป็นเครื่องชี้ วดัพฒันาการทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของแต่ละประเทศ ดงัน้ัน ประเทศ

ท่ีมีการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยท่ีอยู่ในระดับท่ีดีแลว้ จะก าหนด  

ใหป้ระชาชนในทุกระดบัมีสิทธิ มีส่วนร่วมในทางการเมืองตามกฎหมายท่ีมีผลในทางปฏิบติัอยา่ง

เป็นรปูธรรม ในทุกมิติของกระบวนการทางการเมือง 

 ทั้งน้ี การมีส่วนร่วมในทางการเมือง จึงตอ้งเป็นการกระท าท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อมี

อิทธิพลในการตัดสินใจของรัฐบาลเป็นส าคัญ และการกระท าใดไม่มีวตัถุประสงค์เพื่อมีอิทธิพล  

ในการตัดสินใจเลือกนโยบายของรฐับาล หรือเลือกบุคคลส าคัญท่ีสามารถก าหนดนโยบายของ

รฐับาลได ้ก็ไมถื่อเป็นการมีส่วนรว่มในทางการเมือง 

การเลือกตั้งถือเป็นการมีรว่มทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยท่ีส าคญัรปูแบบ

หน่ึง เพราะเป็นการเลือกผู้แทนเข้าไปใช้อ านาจอธิปไตยแทนประชาชนรวมทั้ ง เ ป็น  

การก าหนดทิศทางและสัญญาประชาคมส าหรับการบริหารประเทศดว้ย  ดังน้ัน การเลือกตั้ง            

จึงมีความส าคญัต่อประชาชนในการไปท าหน้าท่ีใชสิ้ทธิของตวัเอง เลือกคนดีเป็นผูแ้ทนในระดับ

ต่างๆ ซึ่งการมอบอ านาจใหใ้ครก็ตามท าหน้าท่ีแทนเราจะตอ้งมอบดว้ยความระมดัระวงั เพราะ

ผลกระทบจากการใชอ้ านาจในทางท่ีผิด หรือ ใชไ้ม่เกิดประสิทธิภาพจะส่งผลต่อตวัเรา ครอบครวั 

และสงัคมอยา่งหลีกเล่ียงไมไ่ด ้แต่หากมอบอ านาจดว้ยการเลือกคนดี มีความสามารถ เป็นผูแ้ทน 

ในทุกระดับ ก็จะท าใหป้ระเทศชาติหรือท้องถ่ินท่ีเราอาศัยอยู่มีนโยบายการ

บริหารงานท่ีดีและชีวิตความเป็นอยูข่องประชาชน ในประเทศชาติหรือในทอ้งถ่ินน้ันๆ ไดร้บัการ

พฒันาดีข้ึน 
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  การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร และการเลือกสมาชิกวุฒิสภา  รวมทั้ง 

การเลือกตั้งในระดบัทอ้งถ่ิน เป็นสิทธิและหน้าท่ีของประชาชน การเลือกตั้งจะบรรลุเป้าหมายของ

การคัดเลือกตัวแทนของประชาชนเข้าไปออกกฎหมายและเข้าไปบริหารประเทศ รวมทั้ง  

การกลัน่กรองกฎหมายหรือขอ้บัญญัติทอ้งถ่ินก็ต่อเมื่อประชาชนเขา้ใจการเมือง และเขา้ใจว่า 

การเลือกตั้งท่ีทุจริตคือบ่อเกิดของการฉอ้ราษฎร์บังหลวง ดังน้ันประชาชนจะตอ้งมีส่วนร่ วม 

ในการเลือกตั้งและถือวา่เป็นหน้าท่ีท่ีจะตอ้งช่วยกนัท าใหก้ารเลือกตั้งสุจริตและเท่ียงธรรม เพื่อให้

คนดีเขา้ไปพฒันาทอ้งถ่ินและประเทศ 

2. หนา้ท่ีของพลเมืองในการเลือกตัง้ 

  การไปใชสิ้ทธิลงคะแนนเลือกตั้งเป็นความรบัผิดชอบต่อบา้นเมือง ในการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยถือว่าการเลือกตั้ งเป็นเรื่องส าคัญ เพื่อให้ได้ตัวแทนท่ีตนต้องการ 

รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย ก าหนดให ้การไปใชสิ้ทธิเลือกตั้งเป็นหน้าท่ีของทุกคน ถา้ไม่

ไปโดยไม่แจง้เหตุก็จะท าใหเ้สียสิทธิตามท่ีกฎหมายก าหนด การเลือกตั้งนอกจากเป็นหน้าท่ีแลว้ 

ผูม้ีสิทธิเลือกตั้งควรปฏิบติัตามวิธีการของพลเมืองดีในการเลือกตั้งดว้ย คือ ควรติดตามประกาศ

เก่ียวกบัการเลือกตั้งเพื่อรบัทราบขอ้มลูข่าวสารเก่ียวกบัการรกัษาสิทธิของตน  

 กล่าวคือ ควรตรวจสอบว่าตนมีชื่อในบัญชีรายชื่อผู ้มี สิทธิเลือกตั้ งหรือไม่ 

หน่วยเลือกตั้งและ ท่ีเลือกตั้งท่ีตนตอ้งไปใชสิ้ทธิอยู่ท่ีใด หากพบว่าตนไม่มีชื่อในบัญชีรายชื่อผูม้ี

สิทธิเลือกตั้ง ใหย้ื่นค ารอ้งขอเพิ่มชื่อต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง หรือแจง้

ถอนชื่อบุคคลท่ีปรากฏชื่อในทะเบียนบา้นตน โดยท่ีไม่มีตวับุคคลน้ันในบา้นตน หรือแจง้เหตุท่ีไม่

อาจ       ไปลงคะแนนเลือกตั้งต่อบุคคลท่ีแต่งตั้งโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขต

เลือกตั้ง หรือท าเป็นหนังสือมอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนไปยื่นแทน  กล่าวคือ ใหม้ีการวางแผนหรือ

เตรียมตวัในการไปใชสิ้ทธิลงคะแนนเลือกตั้ง   

 นอกจากน้ี ประชาชนพึงมีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกตั้ง โดยเป็นผูช้่วยเหลือ

คณะกรรมการการเลือกตั้งในหน้าท่ีต่างๆ ตามท่ีตนอาสาสมคัร หรือตามท่ีไดร้บัการรอ้งขอจาก

คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

3. พลเมืองดีมีสว่นรว่มในการเลือกตัง้อยา่งไรบา้ง 

ประชาชนท่ีมีจิตส านึกการเป็นพลเมืองดี สามารถเขา้มามีส่วนรว่มหลายชอ่งทาง 

ทั้งก่อนการเลือกตั้ง ระหวา่งการเลือกตั้ง และหลงัการเลือกตั้ง ดงัน้ี 

  1) ก่อนการเลือกตัง้ 

1. สนใจ แสวงหา ติดตามข่าว การเลือกตั้ง 

2. สนทนาแลกเปล่ียนความรู ้ความเขา้ใจประเด็นตา่งๆ ในเรื่องการเลือกตั้ง 

3. รวมกลุ่มผูส้นใจมสี่วนรว่มการเลือกตั้ง 
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4. รณรงคเ์ผยแพรใ่หพ้อ่แม ่ญาติพี่น้อง เพื่อนบา้น ใหม้ีความรูแ้ละเห็น

ความส าคญัของการเลือกตั้ง 

5. สมคัรเป็นอาสาสมคัร หรือสมาชิกพรรคการเมือง 

6. สมคัรเป็นอาสาประชาธิปไตย 

7. สมคัรเป็นอาสาสมคัรตรวจสอบการเลือกตั้ง 

8. ตรวจรายชื่อของตนเองและครอบครวั 

  2) ระหว่างการเลือกตัง้ 

1. ตรวจสอบการหาเสียงของผูส้มคัร 

2. ติดตามการหาเสียงของผูส้มคัร 

3. ชกัชวนใหป้ระชาชนไปเลือกตั้ง 

4. สงัเกตการณว์า่มีการทุจริตเลือกตั้งหรอืไม่ 

5. ใชสิ้ทธิการลงคะแนน 

6. เป็นกรรมการประจ าหน่วย 

7. สมคัรเป็นอาสาสมคัรขององคก์ารเอกชนตรวจสอบการเลือกตั้ง 

8. ติดตามการนับคะแนน 

9. ไมท่ าผิดกฎหมายเลือกตั้ง เชน่ ไมซ่ื้ อสิทธิ-ขายเสียง 

  3) หลังการเลือกตัง้ 

1. ติดตามผลการเลือกตั้ง 

2. ติดตามการจดัตั้งคณะท างาน 

3. อภิปรายการท างานของคณะกรรมการต่างๆ 

4. ติดตามตรวจสอบการท างานของผูแ้ทน  

5. สนับสนุนชว่ยเหลือในการใหข้อ้มลูเก่ียวกบัปัญหาความเดือดรอ้นใหผู้แ้ทน           

6. เขา้รว่มเป็นกรรมการต่างๆ ตามท่ีไดร้บัการรอ้งขอ 

7. แสดงพลงักลุ่มรอ้งเรียนผูแ้ทนท่ีพบวา่ มีพฤติกรรมท่ีกระท าผิดศีลธรรมหรอื 

 กฎหมาย 

 กล่าวโดยรวมแลว้ การสรา้งพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่ส าคัญประการ

หน่ึง คือ การสรา้งพลเมืองท่ีมีคุณสมบติัเป็นผูใ้ชสิ้ทธิเลือกตั้งอย่างมีคุณภาพ จึงเป็นการพฒันา

พลเมืองในแนวทางประชาธิปไตย เพื่อใหเ้กิดความรู ้เพื่อสรา้งความเขา้ใจในระบบโครงสรา้ง และ

กลไกทางการเมืองการปกครอง อันเป็นพื้ นฐานที่พลเมืองตอ้งรู ้ ขณะเดียวกันตอ้งสามารถ

น าไปสู่การปฏิบัติ  และการมีเจตคติและค่านิยมท่ีเหมาะสมและมีการฝึกฝนเพื่อการปฏิบัติตน

จนคุน้ชินท่ีจะอยูใ่นสังคมประชาธิปไตยได ้นักศึกษาวิชาทหารในฐานะประชาชนผูม้ีสิทธิเลือกตั้ง 

หรือผูท่ี้ก าลังจะเป็นผูม้ีสิทธิเลือกตั้งสามารถเขา้มามีส่วนร่วมทางการเมืองได้เช่น ร่วมสนทนา

แลกเปล่ียนความรู ้รณรงคเ์ผยแพร่ความรูข้ั้นตอนกระบวนการเลือกตั้ง เป็นอาสาสมคัรสงัเกตการณ์
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การทุจริต ไปใชสิ้ทธิเลือกตั้ง ติดตามผลการเลือกตั้ง และติดตามตรวจสอบการท างานของผูแ้ทน 

เป็นตน้ 

 การปกครองแบบประชาธิปไตยท่ีมีการเลือกตั้ง มีรัฐธรรมนูญ ก็ยงัไม่ถือว่าเป็น

ประชาธิปไตยท่ีสมบูรณ์ แมว้่ารัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายในการจัดระบบการปกครองของรัฐ       

วางระเบียบ ก าหนดอ านาจหน้าท่ีขององค์กรสูงสุดในการปกครอง ก าหนดรับรองสิทธิ  

บางประการของพลเมือง แต่การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยมีความสมบูรณ์เป็น

ประชาธิปไตยท่ีแทจ้ริงไดเ้มื่อประชาชนทุกคนมีจิตใจเป็นประชาธิปไตย และมีคุณลักษณะของ 

"พลเมืองดีวิถปีระชาธิปไตย" ดว้ย 
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ใบความรูท้ี่ 2.5 

เรือ่ง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร (ส.ส.) และการเลือกสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) 
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2560. 
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 คู่มือการฝึกอบรมลกูเสืออาสา กกต.เพ่ือพฒันาประชาธิปไตย  

 ฝ่ายส่งเสรมิการศึกษาและกิจกรรมภาคพลเมือง  ส านักส่งเสรมิความเป็นพลเมือง  ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้. 

2560. 
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 คู่มือการฝึกอบรมลกูเสืออาสา กกต.เพ่ือพฒันาประชาธิปไตย  

 ฝ่ายส่งเสรมิการศึกษาและกิจกรรมภาคพลเมือง  ส านักส่งเสรมิความเป็นพลเมือง  ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้. 

2560. 
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 คู่มือการฝึกอบรมลกูเสืออาสา กกต.เพ่ือพฒันาประชาธิปไตย  

 ฝ่ายส่งเสรมิการศึกษาและกิจกรรมภาคพลเมือง  ส านักส่งเสรมิความเป็นพลเมือง  ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้. 

2560. 

 

การแบ่งกลุ่มบุคคลเพื่อเลือกสมาชิกวุฒิสภา 
 

 (๑) กลุ่มการบริหารราชการแผ่นดินและความมัน่คง อันไดแ้ก่ ผูเ้คยเป็นขา้ราชการ 

เจา้หน้าท่ี ของรฐั หรืออ่ืนๆ ในท านองเดียวกนั 

 (๒) กลุ่มกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม อนัไดแ้ก่ ผูเ้ป็นหรือเคยเป็นผูพ้ิพากษา ตุลาการ 

อยัการ  ต ารวจ  ผูป้ระกอบวชิาชีพดา้นกฎหมาย หรืออ่ืนๆ ในท านองเดียวกนั 

 (๓) กลุ่มการศึกษา อันไดแ้ก่ ผูเ้ป็นหรือเคยเป็นครู อาจารย์ นักวิจัย ผูบ้ริหารสถานศึกษา 

บุคลากรทางการศึกษา หรืออ่ืนๆ ในท านองเดียวกนั 

 (๔) กลุ่มการสาธารณสุข อันไดแ้ก่ ผูเ้ป็นหรือเคยเป็นแพทย์ทุกประเภท เทคนิคการแพทย ์

สาธารณสุข  พยาบาล  เภสชักร หรืออ่ืนๆ ในท านองเดียวกนั 

 (๕) กลุ่มอาชีพท านา ปลกูพืชลม้ลุก หรืออ่ืนๆ ในท านองเดียวกนั 

 (๖) กลุ่มอาชีพท าสวน ป่าไม ้ปศุสตัว ์ประมง หรืออ่ืนๆ ในท านองเดียวกนั 

 (๗) กลุ่มพนักงานหรือลกูจา้งของบุคคลซึ่งมิใชส่่วนราชการหรือหน่วยงานของรฐั ผูใ้ชแ้รงงาน 

หรืออ่ืนๆ ในท านองเดียวกนั 

(๘) กลุ่มผูป้ระกอบอาชีพดา้นส่ิงแวดลอ้ม ผงัเมือง อสงัหาริมทรพัยแ์ละสาธารณูปโภค

ทรพัยากรธรรมชาติ  พลงังาน หรืออ่ืนๆ ในท านองเดียวกนั 

 (๙) กลุ่มผูป้ระกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมตามกฎหมายว่าดว้ยการน้ัน หรืออ่ืนๆ          

ในท านองเดียวกนั 

(๑๐) กลุ่มผูป้ระกอบกิจการอ่ืนนอกจากกิจการตาม (๙) 

(๑๑) กลุ่มผูป้ระกอบธุรกิจหรืออาชีพดา้นการท่องเท่ียว อันไดแ้ก่ ผูป้ระกอบธุรกิจท่องเท่ียว 

มคัคุเทศก ์ ผูป้ระกอบกิจการหรือพนักงานโรงแรม หรืออ่ืนๆ ในท านองเดียวกนั 

(๑๒) กลุ่มผูป้ระกอบอุตสาหกรรม หรืออ่ืนๆ ในท านองเดียวกนั 

(๑๓) กลุ่มผูป้ระกอบอาชีพดา้นวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีการส่ือสาร การพฒันานวตักรรม 

หรืออ่ืนๆ ในท านองเดียวกนั 

(๑๔) กลุ่มสตร ี

(๑๕) กลุ่มผูส้งูอายุ คนพกิารหรือทุพพลภาพ กลุ่มชาติพนัธุ ์กลุ่มอตัลกัษณอ่ื์น หรืออ่ืนๆ    

ในท านองเดียวกนั 

(๑๖) กลุ่มศิลปะ วฒันธรรม ดนตรี การแสดงและบนัเทิง นักกีฬา หรืออ่ืนๆ ในท านอง

เดียวกนั 

(๑๗) กลุ่มประชาสงัคม กลุ่มองคก์รสาธารณประโยชน์ หรืออ่ืนๆ ในท านองเดียวกนั 

(๑๘) กลุ่มส่ือสารมวลชน ผูส้รา้งสรรคว์รรณกรรม หรืออ่ืนๆ ในท านองเดียวกนั 

(๑๙) กลุ่มผูป้ระกอบวชิาชีพ ผูป้ระกอบอาชีพอิสระ หรืออ่ืนๆ ในท านองเดียวกนั 

(๒๐) กลุ่มอ่ืนๆ  

ผูม้ีคุณสมบติั และไมม่ีลกัษณะตอ้งหา้ม ยอ่มมีสิทธิสมคัรในกลุ่มอ่ืนๆ ตาม (๒๐) ได ้



 คู่มือการฝึกอบรมลูกเสืออาสา กกต.เพือพฒันาประชาธิปไตย  
ฝ่ายส่งเสรมิการศึกษาและกิจกรรมภาคพลเมือง  สาํนักส่งเสรมิความเป็นพลเมือง  สาํนักงานคณะกรรมการการเลือกตงั. 
2560. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

วิชาที 3 

วิชาพิเศษลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ ลูกเสืออาสา กกต.  
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 คู่มือการฝึกอบรมลูกเสืออาสา กกต.เพือพฒันาประชาธิปไตย  
 ฝ่ายส่งเสรมิการศึกษาและกิจกรรมภาคพลเมือง  สาํนักส่งเสรมิความเป็นพลเมือง  สาํนักงานคณะกรรมการการเลือกตงั. 
2560. 
 

 

 
สาระสาํคญั 

สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตัง  ได้รับความร่วมมือจากกระทรวงศึกษาธิการ  

สํานักงานลูกเสือแห่งชาติ  และสํานักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ในการจัดทํา

หลักสูตรวิชาพิเศษลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ลูกเสืออาสา กกต. จํานวน 3 วิชา คือ วิชานัก

ประชาธิปไตยและการเลือกตงั วิชานักบริการการเลือกตงั และวิชานักสรา้งเครือข่ายการเลือกตงั 

เพือใชเ้ป็นคู่มือประกอบการเรียนการสอนตามหลกัสูตรวชิาพิเศษในสถานศึกษา  

วตัถุประสงค ์

เพือใหส้ถานศึกษาใชเ้ป็นแนวทางในการจดัการเรียนการสอนใหลู้กเสือ มีความรูค้วาม

เขา้ใจในเรืองดงัต่อไปนี  

 1. การปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริยท์รงเป็นประมุข 

 2. การเป็นพลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย และเขา้มามีส่วนร่วมในการรณรงค์การเลือกตงั    

ทังระดบัชาติและระดบัทอ้งถิน รวมถึงการออกเสียงประชามติ ใหเ้ป็นไปดว้ยความสุจริตและเทียง

ธรรม  

 3. มีจิตอาสาทีจะเผยแพร่ความรูสู้่เพือนลูกเสือ  ผูป้กครอง ชุมชน  รวมถึงการปฏิบัติ

หน้าทีบาํเพ็ญประโยชน์ตามอุดมการณล์ูกเสือ  

เวลา 30 นาที 
 

กระบวนการฝึกอบรม 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

นาํเขา้สู่บทเรียน และชีแจงวัตถุประสงค ์

 

 

บรรยายประกอบสือ 

 

 

สรุปและใหข้อ้เสนอแนะ 

 

 

วิชาท ี3 วิชาพิเศษลกูเสือสามญัรุ่นใหญ ่ลกูเสืออาสา กกต. 
 



90 
 

 คู่มือการฝึกอบรมลูกเสืออาสา กกต.เพือพฒันาประชาธิปไตย  
 ฝ่ายส่งเสรมิการศึกษาและกิจกรรมภาคพลเมือง  สาํนักส่งเสรมิความเป็นพลเมือง  สาํนักงานคณะกรรมการการเลือกตงั. 
2560. 
 

ประเด็นสาํคญั ขนัตอนการดาํเนินการ สือ – อุปกรณ ์

1. นําเขา้สู่

บทเรียน 

ขนัท ี1 (5 นาท)ี 

     วิทยากรบอกวตัถุประสงค์ และอธิบายภูมิหลงัของวิชา

พิเศษลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ ลูกเสืออาสา กกต. ดงันี  

     สํ า นั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร เ ลื อ ก ตั ง  แ ล ะ

กระทรวงศึกษาธิการ ตระหนักถึงความสําคัญของการ

พัฒนาเยาวชนและประชาชนทุกหมู่เหล่าให ้มีความรู ้ 

ความเขา้ใจในเรืองประชาธิปไตยและการเลือกตงั ว่าเป็น

ส่วนสําคัญในการพฒันาประเทศในระบอบประชาธิปไตย

อนัมีพระมหากษัตริยท์รงเป็นประมุข  จึงรว่มลงนามในการ

ดํ า เ นิ น โ ค ร งก าร ลู ก เ สื อ อ าส า  ก กต . เ พื อพัฒ น า

ประชาธิปไตย เมือวนัที 18  มิถุนายน  2550 โครงการ

ลูกเสืออาสา กกต.เพือพฒันาประชาธิปไตย  จึงถือกําเนิด

นับแต่นันเป็นตน้มา 

     ต่อมาสาํนักงานคณะกรรมการการเลือกตงัไดพ้ิจารณา

เห็นวา่เพือใหก้ารดาํเนินกิจกรรมลูกเสืออาสา กกต. เป็นที

แพร่หลายในสถานศึกษาและเกิดความยงัยืน  จึงไดจ้ดัทํา

ร่างหลักสูตรวิชาพิเศษลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ลูกเสืออาสา 

กกต.ฯ เพือเสนอขออนุมัติต่อสํานักงานลูกเสือแห่งชาติ

นําเข ้า สู่ระบบการเรียนการสอนวิชาลูกเสือในระบบ

โรงเรียน  โดยไดมี้การแต่งตงัคณะทํางานร่วมกันระหว่าง

สาํนักงานคณะกรรมการการเลือกตงั กระทรวงศึกษาธิการ 

สาํนักงานลูกเสือแหง่ชาติ และผูเ้กียวขอ้ง  

     ซึงในการจัดทําหลักสูตรวิชาพิเศษลูกเสือสามัญรุ่น

ใหญ่ ลูกเสืออาสา กกต. จาํนวน 3 วิชา ประกอบดว้ย วิชา

นักประชาธิปไตยและการเลือกตัง วิชานักบริการการ

เ ลือกตั ง  และวิ ชา นั กสร ้า ง เครื อข่ ายการ เ ลือกตั ง              

มีวัตถุประสงค์เพือใหส้ถานศึกษาใชเ้ป็นแนวทางในการ

จดัการเรียนการสอนใหลู้กเสือมีความรูค้วามเขา้ใจในเรือง

ดงัต่อไปนี  

     1 .  ก า ร ป ก ค ร อ ง ร ะ บอ บ ป ร ะ ช า ธิ ป ไ ต ย อั น มี

พระมหากษัตริยท์รงเป็นประมุข 

      

1. ภาพนิงที 

3.1-3.3 
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 คู่มือการฝึกอบรมลูกเสืออาสา กกต.เพือพฒันาประชาธิปไตย  
 ฝ่ายส่งเสรมิการศึกษาและกิจกรรมภาคพลเมือง  สาํนักส่งเสรมิความเป็นพลเมือง  สาํนักงานคณะกรรมการการเลือกตงั. 
2560. 
 

ประเด็นสาํคญั ขนัตอนการดาํเนินการ สือ – อุปกรณ ์

      2. การเป็นพลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย และเขา้มามี

ส่วนร่วมในการรณรงคก์ารเลือกตงั ทงัระดบัชาติและระดบั

ทอ้งถิน รวมถึงการออกเสียงประชามติ ใหเ้ป็นไปดว้ย

ความสุจริตและเทียงธรรม  

     3. มีจิตอาสาทีจะเผยแพร่ความรูสู้่เพือนลูกเสือ  

ผูป้กครอง ชุมชน  รวมถึงการปฏิบติัหน้าทีบาํเพ็ญ

ประโยชน์ตามอุดมการณล์กูเสือ 

 

2. บรรยาย

ประกอบสือ 

ขนัท ี2 (20 นาท)ี  

    วทิยากรบรรยายประกอบสือ เนน้การมีส่วนร่วมของ

ผูร้บัการการฝึกอบรม โดยการตงัคาํถาม  “มีใครพอจะ

ทราบวา่วชิาพิเศษลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ลกูเสืออาสา กกต. 

มีกีวชิา และประกอบดว้ยวชิาอะไรบา้ง” แลว้ใหลู้กเสือ

ช่วยกนัตอบ  เมือไดค้าํตอบแลว้วิทยากรอธิบายเพมิเติม 

เกียวกบัวชิาพิเศษลูกเสือสามญัรุ่นใหญ ่ลูกเสืออาสา กกต. 

จาํนวน 3 วิชา ประกอบดว้ย 

     1) วิชานักประชาธิปไตยและการเลือกตงั มุ่งหวงัที

จะใหลู้กเสือมีความรูค้วามเขา้ใจเกียวกบัเรืองดงัต่อไปนี 

          1.1หลักการประชาธิปไตยและการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริยท์รงเป็นประมุข 

          1.2 คณะกรรมการการเลือกตังและกระบวนการ

เลือกตงั 

          1.3 กฎหมายเลือกตังและขันตอนการใช้สิทธิ

เลือกตงั 

          1.4 ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมการจดัหน่วยเลือกตงั และ

กิจกรรมเผยแพร่ความรูเ้กียวกับขันตอนการเลือกตัง และ

เผยแพร่และให้ความรู ้เรืองการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์รงเป็นประมุข และ

การเลือกตงั 

     2) วิชานักบรกิารการเลือกตงั มุง่หวงัทีจะใหลู้กเสือมี

ความรูค้วามเขา้ใจเกียวกบัเรืองดงัต่อไปนี 

          2.1 ออกแบบ จดัทําสือประชาสมัพนัธ์และใชสื้อที

จดัทํารณรงคก์ารเลือกตงั 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.ภาพนิงที 

3.4-3.8 

4. ใบความรูที้ 

3.1-3.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.ภาพนิงที 

3.9-3.12 

6.ใบความรูที้ 

3.3 
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2560. 
 

ประเด็นสาํคญั ขนัตอนการดาํเนินการ สือ – อปุกรณ ์

        2.2 รูแ้ละเขา้ใจ ตลอดจนสามารถชีแจงขนัตอนการ

ปฏิบัติหน้าทีบริการในการเลือกตังระดับโรงเรียน ระดับ

ทอ้งถิน ระดบัชาติ และการออกเสียงประชามติ  

          2.3 เขา้ร่วมกิจกรรมช่วยเหลือการเลือกตงัใน

สถานศึกษา หรือการเลือกตงัระดบัทอ้งถิน หรือการเลือกตงั

ระดบัชาติ หรือการออกเสียงประชามติ  

          2.4 จดัทาํรายงานกิจกรรมทีช่วยเหลือการเลือกตงั 

หรือขอ้มูลการเลือกตงั ทงัในระดบัโรงเรียน ระดบัทอ้งถิน 

ระดบัชาติ หรือการออกเสียงประชามติ  

    3) นกัสรา้งเครือข่ายการเลือกตงั มุ่งหวงัทีจะใหล้กูเสือ

มีความรูค้วามเขา้ใจเกยีวกบัเรืองดงัต่อไปนี 

          3.1 เข ้าร่วมกิจกรรมช่วยเหลือการเลือกตังใน

สถานศึกษาหรือการเลือกตงัระดับทอ้งถินหรือการเลือกตัง

ระดบัชาติ หรือการออกเสียงประชามติ  และจดัทํารายงาน

กิจกรรมหรือขอ้มูลการเลือกตงั 

3.2 การสรา้งเครือข่ายประชาธิปไตย 

3.3 สรา้งเครือขา่ยการเลือกตงัและจดักิจกรรมให ้

ความรูเ้กียวกบัประชาธิปไตยและการเลือกตังแก่เครือข่าย 

พรอ้มทังจดัทําทะเบียนประวติัเครือข่าย ทังในสถานศึกษา

และชุมชนทีลูกเสืออาศยัอยู ่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.ภาพนิงที 

3.13-3.16 

8.ใบความรูที้

3.4 

3.สรุปและให้

ขอ้เสนอแนะ 

ขนัท ี3 (5นาที) 

          วิทยากรอธิบายเพิมเ ติมว่า   ในระหว่างที ร่าง

ขอ้บังคับหลักสูตรวิชาพิเศษลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ลูกเสือ

อาสา กกต. ยงัไม่มีผลใชบ้งัคบั  สถานศึกษาทีมีความพรอ้ม

และประสงคจ์ะจดัการเรียนการสอนก่อนขอ้บงัคบัมีผลบงัคบั

ใช ้ สามารถดาํเนินการจดักิจกรรมไดต้ามหลกัสูตร  ยกเวน้

การสอบเพือขอรบัเครืองหมายวิชาพิเศษลูกเสือ 

          วิทยากรสรุป  โดยชีใหลู้กเสืออาสา กกต. ไดเ้ห็นถึง

ความสําคัญว่าการทีลูกเสือจะมีความรู ้ ความเข้าใจตาม

วัตถุประสงค์ของการเรียนวิชาพิเศษลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

ลูกเสืออาสา กกต. และมีความสามารถไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์

นัน  ลูกเสือจะตอ้งสนใจการเรียนรู ้และเขา้ร่วมกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

9.ภาพนิงที 

3.17 
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2560. 
 

สือ/อปุกรณ ์

     1. Power point (ภาพนิง) 

1.1 ภาพนิงที 3.1-3.3  ทีมา  เหตุผลในการปรบัเปลียนแนวทางการดาํเนินงาน 

1.2 ภาพนิงที 3.4-3.8 หลกัสูตรวชิาพิเศษลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ลูกเสืออาสา กกต. 

    วชิานักประชาธิปไตยและการเลือกตงั 

1.3 ภาพนิงที 3.9-3.12 วชิานักบริการการเลือกตงั 

1.4 ภาพนิงที 3.13-3.15 วชิานักสรา้งเครือข่ายการเลือกตงั 

1.5 ภาพนิงที 3.6-3.17 การจดัฐานการเรียนรูว้ชิาพิเศษลูกเสือสามญัรุ่นใหญ ่

ลูกเสืออาสา กกต. 

2. เอกสารประกอบ ใบความรู ้ที 3.1-3.5 และศึกษาทาํความเขา้ใจเพิมเติมไดจ้ากคู่มือวชิา

พิเศษลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ ลกูเสืออาสา กกต. สาํหรบัผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือ  

2.1 ใบความรู ้ที 3.1 วชิานักประชาธิปไตยและการเลือกตงั 

2.2 ใบความรู ้ที 3.2 กระบวนการเลือกตงัและวธีิการเลือกตงั 

2.3 ใบความรู ้ที 3.3 วชิานักบริการการเลือกตงั 

2.4 ใบความรู ้ที 3.4 วชิานักสรา้งเครือข่ายการเลือกตงั 

3. วสัดุ/อุปกรณ ์

3.1 เครืองฉายโปรเจคเตอร ์

3.2 คอมพิวเตอรโ์น๊ตบุ๊ค  

4. การวดัและประเมินผล 

4.1 ประเมินพฤติกรรมการมีส่วนร่วม 

4.2 ประเมินจากกิจกรรมการอภิปราย สนทนา ซกัถาม 

4.3 อภิปราย – ซกัถาม 
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2560. 
 

ใบความรูท้ ี3.2  

วิชานักประชาธิปไตยและการเลือกตงั 

หลกัสูตร 

  (1) มีความรูค้วามเขา้ใจเกียวกบัหลกัการประชาธิปไตยและการ    

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข 

  (2) มีความรูค้วามเขา้ใจเกียวกับคณะกรรมการการเลือกตัง       

และกระบวนการเลือกตงั 

  (3) มีความรูเ้กียวกบักฎหมายเลือกตังและขันตอนการใชส้ิทธิ

เลือกตงั 

  (4) ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมการจัดหน่วยเลือกตัง และกิจกรรม

เผยแพร่ความรูเ้กียวกบัขนัตอนการเลือกตงั อยา่งน้อยกิจกรรมละ 

1 ครงั 

  (5) ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมเผยแพร่และใหค้วามรูเ้รืองการปกครอง     

ในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริยท์รงเป็นประมุข และ

การเลือกตงั อยา่งน้อย 2 ครงั  

ขอบข่ายรายวิชา 

 (1) มีความรู ้ความเข้าใจเกียวกับหลักการประชาธิปไตยและการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริยท์รงเป็นประมุข 

 - ความหมาย/ความสาํคญัของประชาธิปไตย  

 - หลกัการประชาธิปไตย  

 - การปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

 - ความเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย  

 - ชีวิตกบัการเมือง 

 - การมีส่วนร่วม 

 (2) มีความรูค้วามเขา้ใจเกียวกบัคณะกรรมการการเลือกตงัและกระบวนการเลือกตงั 

 - ความหมายและความสาํคญัของการเลือกตงั 

 - หลกัการเลือกตงัในระบอบประชาธิปไตย 

 - ประเภทของการเลือกตงั 

 - องคก์รทีมีหน้าทีในการดาํเนินการเลือกตงั 

 - อาํนาจหน้าทีของ กกต. 

 - กระบวนการและวธีิการเลือกตงั 
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2560. 
 

 (3) มีความรูเ้กียวกบักฎหมายเลือกตงัและขนัตอนการใชสิ้ทธิเลือกตงั 

 - กฎหมายเลือกตงั 

 - ขนัตอนการใชสิ้ทธิเลือกตงั 

 (4) ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมการจดัหน่วยเลือกตงั และกิจกรรมเผยแพรค่วามรูเ้กียวกบัขนัตอน               

     การเลือกตงั อยา่งน้อยกิจกรรมละ 1 ครงั 

 - หลกัการการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 

 (5) ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมเผยแพร่และใหค้วามรูเ้รืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

อนัมีพระมหากษัตริยท์รงเป็นประมุขและการเลือกตงั อยา่งน้อย 2 ครงั 

 - หลกัการการมีส่วนร่วมในกิจกรรม  

 

 

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

ใบความรูเ้พมิเติม 

ใบความรูที้ 1.1 :  ชีวิตกบัการเมือง  หน้าที 17 
 

ใบความรูที้ 1.2 :  จิตสาํนึกสาธารณะ หน้าที 20 
 

ใบความรูที้ 1.6 :  พลเมืองดีวถีิประชาธิปไตย  หน้าที 56 
 

ใบความรูที้ 2.2 :  หลกัการเลือกตงัและความสาํคญัของการเลือกตงั หน้าที 68 
 

ใบความรูที้ 2.3 :  บทบาทอาํนาจหนา้ทีของคณะกรรมการการเลือกตงั หน้าที 73  
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2560. 
 

ใบความรูท้ ี3.3 

กระบวนการเลอืกตงัและวิธีการเลือกตงั 

กระบวนการเลือกตงั 

 การเลือกตังในระบอบประชาธิปไตย จะต้องเป็นไปโดยสุจริต และเทียงธรรม 

กระบวนการเลือกตงั   จึงมีกระบวนการต่าง ๆ ทีสาํคญั ดงันี 

- การแต่งตงัเจา้พนักงานผูด้าํเนินการเลือกตงั  

- การรบัสมคัรรบัเลือกตงั  

- การประกาศรายชอืผูมี้สิทธิเลือกตงั  

- การลงคะแนนเลือกตงั  

- การนับคะแนนเลือกตงั 

- การประกาศผลการเลือกตงั  

- การคดัคา้นการเลือกตงัหากเห็นวา่การเลือกตงัไมไ่ดเ้ป็นไปโดยสุจริตและเทียงธรรม  

จะเห็นไดว้่า การเลือกตังมีกระบวนการต่าง ๆ หลายประการ ซึงมีสาระสําคัญที

ลูกเสืออาสา กกต. ควรทราบ ดงันี 

คุณสมบตัิของผูมี้สิทธิเลือกตงั  

1) มีสญัชาติไทย แต่บุคคลผูมี้สญัชาติไทยโดยการแปลงสญัชาติตอ้งไดส้ญัชาติไทย 

มาแลว้ไม่น้อยกวา่ 5 ปี 

2) อายุไม่ตาํกวา่ 18 ปี ในวนัเลือกตงั 

3) มีชืออยูใ่นทะเบียนบา้นในเขตเลือกตงัมาแลว้เป็นเวลาติดต่อกนัไม่น้อยกว่า 90 

วนั นับถึงวนัเลือกตงั สําหรบัการเลือกตงัระดบัชาติ ส่วนการเลือกตงัระดบัทอ้งถินตอ้งมีชืออยูใ่น

ทะเบียนบา้นในเขตเลือกตงัมาแลว้เป็นเวลาติดต่อกนัไมน้่อยกวา่ 1 ปี 

บุคคลมีลกัษณะดงัตอ่ไปนีในวนัเลือกตงั ตอ้งหา้มมิใหใ้ชสิ้ทธิเลือกตงั 

 1)  เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช 

 2)  อยูใ่นระหวา่งถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตงัไม่วา่คดีนันจะถึงทีสุดแลว้หรือไม ่

  3)  ตอ้งคุมขงัอยูโ่ดยหมายของศาลหรือโดยคาํสงัทีชอบดว้ยกฎหมาย 

              4)  วกิลจริต หรือจิตฟันเฟือนไม่สมประกอบ 

การเตรยีมตวัก่อนไปเลอืกตงั 

การตรวจสอบรายชือผูมี้สิทธิเลือกตงั 

 - 25 วนัก่อนวนัเลือกตงั ตรวจสอบรายชือจากบัญชีรายชือผูม้ีสิทธิเลือกตงัไดปิ้ด

ประกาศไวใ้นสถานทีทีกาํหนด เช่น ทีเลือกตงั หรือบริเวณใกลที้เลือกตงั เป็นตน้ 

 - 20 วนัก่อนวนัเลือกตงั ตรวจสอบรายชือจากบัญชีรายชือผูมี้สิทธิเลือกตงัและที

เลือกตงัจากหนังสือแจง้เจา้บา้น  
 



97 
 

 คู่มือการฝึกอบรมลูกเสืออาสา กกต.เพือพฒันาประชาธิปไตย  
 ฝ่ายส่งเสรมิการศึกษาและกิจกรรมภาคพลเมือง  สาํนักส่งเสรมิความเป็นพลเมือง  สาํนักงานคณะกรรมการการเลือกตงั. 
2560. 
 

การเพมิชือ – ถอนชือ 

ก่อนวนัเลือกตังไม่น้อยกวา่ 15 วนั หากเห็นวา่ไม่มีชือตนเองหรือมีชือผูไ้ม่มีสิทธิ

เลือกตังปรากฏอยู่ในบัญชีรายชือผูม้ีสิทธิเลือกตัง  ใหแ้จง้นายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียน

ทอ้งถิน โดยนําหลกัฐานสาํเนาทะเบียนบา้นและบตัรประจาํตวัประชาชนหรือบัตรประจาํตวัอืนใด

ทีทางราชการออกใหม้าแสดงดว้ย 

หลกัฐานทใีชใ้นการเลือกตงั 

1. บตัรประชาชน (บตัรทีหมดอายุก็ใชไ้ด)้ 

2. บตัรหรือหลกัฐานทีราชการหรือหน่วยงานของรฐัออกใหที้มีรูปถ่ายและหมายเลข

บตัรประจาํตวัประชาชน เชน่ บตัรประจาํตวัเจา้หน้าทีของรฐั  ใบขบัขี  หนังสือเดินทาง (พาสปอรต์) 

วิธีการเลอืกตงั 

 ขนัตอนการลงคะแนนเลอืกตงั 

1) ตรวจสอบรายชือ ตรวจสอบรายชอืและลาํดบัทีจากบญัชีรายชือผูสิ้ทธิเลือกตงั       

ทีประกาศไวห้น้าหน่วยเลือกตงั 

2) ยนืบตัรประชาชนหรอืหลกัฐานอืนตามทีกฎหมายกาํหนด ยนืบตัรประชาชน

หรือหลกัฐานอนืตามทีกฎหมายกาํหนดและลงลายมอืชือในบญัชีรายชือผูมี้สิทธิเลือกตงั 

3) รบับตัรเลือกตงั ลงลายมือชือ หรือพิมพล์ายนิวหวัแม่มือขวาบนตน้ขวับตัร

เลือกตงั 

4) ทาํเครอืงหมายกากบาท เขา้คูหาลงคะแนน ทําเครอืงหมายกากบาท  X  ลงใน

ช่อง   ทําเครอืงหมาย 

5) หย่อนบตัรดว้ยตนเอง เมือลงคะแนนเสร็จแลว้พบับตัรเลือกตงัใหเ้รียบรอ้ยและ

หยอ่นบตัรลงในหีบบตัรเลือกตงัดว้ยตนเอง 
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ตวัอยา่งแผนผงัทีเลือกตงั 

แบบท ี1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอยางแผนผังที่เลือกตั้ง 

แบบที่ ๒ 
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ตวัอยา่งแผนผงัทีเลือกตงั 

แบบท ี2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบงานภาคปฏิบัต ิ
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ใบงานภาคปฏิบตั ิ

 

 

ขอ้ 1. ใหลู้กเสือไปรว่มกิจกรรมจดัหน่วยเลือกตงัในระดบัโรงเรียน ระดบัทอ้งถิน ระดบัชาติ หรือ

การออกเสียงประชามติ อยา่งน้อย 1 ครงั 

ขอ้ 2. ใหล้กูเสือทาํกิจกรรมเผยแพรค่วามรูเ้กียวกบัขนัตอนการเลือกตงั อยา่งนอ้ย 1 ครงั 

ขอ้ 3. ใหล้กูเสือทาํกิจกรรมเผยแพรใ่หค้วามรูเ้รืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมี

พระมหากษัตริยท์รงเป็นประมุข อยา่งนอ้ย 1 ครงั 

ขอ้ 4. ใหล้กูเสือทาํกิจกรรมเผยแพรแ่ละใหค้วามรูเ้รืองการเลือกตงัหรือการออกเสียงประชามติ   

อยา่งน้อย 1 ครงั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



101 
 

 คู่มือการฝึกอบรมลูกเสืออาสา กกต.เพือพฒันาประชาธิปไตย  
 ฝ่ายส่งเสรมิการศึกษาและกิจกรรมภาคพลเมือง  สาํนักส่งเสรมิความเป็นพลเมือง  สาํนักงานคณะกรรมการการเลือกตงั. 
2560. 
 

ใบความรูท้ ี3.4 
วิชานักบริการการเลือกตงั 

                                         

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอบข่ายรายวิชา 

 (1) หลกัการ วธีิการจดัทาํสือและการใชสื้อประชาสมัพนัธ ์

 (2) มีความรู ้ความเขา้ใจ และสามารถชแีจงขนัตอนการปฏิบติัหน้าทีบริการในการเลือกตงั  

             ระดบัโรงเรียน ระดบัทอ้งถิน ระดบัชาติ และการออกเสียงประชามติ 

 -  ความหมายของนักบริการการเลือกตงั 

 -  คุณสมบตัิของนักบริการการเลือกตงั 

 -  บทบาทและหน้าทีของนักบริการการเลือกตงั 

 -  การบริการและการอาํนวยความสะดวกแก่ผูใ้ชส้ิทธิเลือกตงั 

 -  การแนะนําขนัตอนการใชสิ้ทธิเลือกตงั 

 (3) ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมชว่ยเหลือการเลือกตงั ในสถานศึกษา หรือการเลือกตงัระดบัทอ้งถิน  

              หรือ การเลือกตงัระดบัชาติ หรือการออกเสียงประชามติ อยา่งน้อย ๒ ครงั 

 (4) จดัทํารายงานกิจกรรมทีช่วยเหลือการเลือกตงั หรือขอ้มูลการเลือกตงั ทงัในระดบั 

      โรงเรียน  ระดบัทอ้งถิน ระดบัชาติ หรือการออกเสียงประชามติ ทุกครงั 

  - หลกัและวธีิการการจดัทํารายงานการเลือกตงั 

 

 

 

หลกัสูตร 

(1) ออกแบบ จดัทําสือประชาสมัพนัธ์และใชสื้อทีจดัทํารณรงค ์  

     การเลือกตงั อยา่งน้อย 2 ครงั      

(2) มีความรู ้ความเขา้ใจ และสามารถชแีจงขนัตอนการปฏิบติัหน้าที 

      บริการในการเลือกตงัระดบัโรงเรียน ระดบัทอ้งถิน ระดบัชาติ และ 

      การออกเสียงประชามติ  

(3) ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมชว่ยเหลือการเลือกตงัในสถานศึกษา หรือ 

      การเลือกตงัระดบัทอ้งถิน หรือการเลือกตงัระดบัชาติ หรือ 

      การออกเสียงประชามติ อยา่งน้อย ๒ ครงั 

(4) จดัทํารายงานกิจกรรมทีช่วยเหลือการเลือกตงั หรือขอ้มูลการเลือกตงั 

      ทังในระดบัโรงเรียน ระดบัทอ้งถิน ระดบัชาติ หรือ 

      การออกเสียงประชามติ ทุกครงั 
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2560. 
 

 

หลกัการ  วิธีการจดัทาํสอื และการใชส้อืประชาสมัพนัธ ์

ความหมายและความสาํคญัของการสือสาร  

ความสาํคญัของการประชาสมัพนัธ ์

   การประชาสมัพนัธ(์Public Relations)เป็นส่วนหนึงในส่วนประสมของการสือสาร  

ทางการตลาด  ซึงมีความสําคัญอย่างหนึง ขององค์การทีนอกเหนือจากการโฆษณา การขาย       

โดยพนักงานขาย และการส่งเสริมการขาย ทังนี  องคก์ารอาจอยูใ่นรูปของบริษัท หา้งรา้น สมาคม

หรือหน่วยงานต่างๆ  อันเป็นส่วนหนึงในระบบสังคมซึงมีความสัมพันธ์ซึงกันและกัน องค์การ        

จะไม่สามารถอยู่ในสังคมได้หรืออยู่ได ้ยากหากปราศจากการยอมรับและความเข้าใจจาก

สาธารณชน   ซึงเป็นส่วนหนึงในสังคม  ดังนัน  จึงจาํเป็นทีองคก์ารตอ้งใหค้วามสนใจต่อการทํา

ความเขา้ใจและสรา้งความสมัพนัธ์อนัดีกบัสาธารณชนโดยผ่านสือต่างๆ โดยมีวตัถุประสงคเ์พือให้

สาธารณชน มีทศันคติ ความเชอืหรือมุมมอง  ทีดีต่อองคก์าร อันจะส่งผลต่อการดาํเนินงานอยา่ง

ราบรืนในระยะยาวขององคก์าร 

  การประชาสัมพันธ์จะถูกใชเ้พือส่งเสริมผลิตภัณฑ์ บุคลากร สถานที แนวคิด         

และกิจกรรมการดําเนินงานต่าง ๆ ขององคก์าร เช่น ธุรกิจการคา้ใชก้ารประชาสัมพันธ์เพือเป็น

การฟืนความสนใจของลูกคา้ต่อสินคา้ทีตกตําลง การใชก้ารประชาสัมพนัธ์ของประเทศในการ

ดึงดูดนักท่องเทียวหรือนักลงทุนเพือใหเ้ขา้มาท่องเทียวหรือลงทุนในประเทศ หรือการทีบริษัทใช้

การประชาสัมพันธ์เพือจัดการกับวิกฤติทีเกิดขึนจากความเขา้ใจผิดในตัวสินคา้ของผูใ้ชสิ้นคา้  

เป็นตน้ 

ความหมายของการประชาสมัพนัธ ์

  การประชาสมัพนัธม์กัจะถูกเขา้ใจสบัสนกบัการโฆษณา คนจาํนวนมากมกัจะเขา้ใจ

ว่าการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์มีความหมายเหมือนกัน จนบางทีเราเรียกการโฆษณา           

และการประชาสัมพันธ์เป็น “การโฆษณาประชาสัมพันธ์” ซึงในความจริงการโฆษณา               

และการประชาสมัพนัธ์มีความแตกต่างกนัพอสมควร ดงันี 

การโฆษณา (Advertising) 

การโฆษณา เป็นการกระทาํการใด ๆ อนัเป็นการชกัจูงใจต่อกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ  

โดยมีวตัถุประสงคเ์พือการจาํหน่ายสินคา้หรือบริการ ซึงอาศัยสือมวลชน (Mass media) ในการ

ส่งผ่านขอ้มูลข่าวสารซึงตอ้งเสียค่าใชจ้่ายและมิไดเ้ป็นไปในรูปส่วนตวั 

การประชาสมัพนัธ ์(Public Relations) 

 การประชาสัมพนัธ์และประชามติจากสาธารณชนทีมีต่อองคก์าร โดยมีวตัถุประสงค์เพือ

สรา้งความเชือถือ ภาพลกัษณ ์ความรู ้และการแกไ้ขขอ้ผิดพลาดในเรอืงใดเรอืงหนึง 
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2560. 
 

 

ลกัษณะของการประชาสมัพนัธ ์

 ลกัษณะของการประชาสมัพนัธ์  มีดงัต่อไปนี 

 1. การประชาสมัพนัธ์เป็นการสือสารสองทาง (Two-way communication) เป็นการ

สือสารจากผูส้่งไปยงัผูร้บัเกียวกับข่าวสารขององค์การทีตอ้งการสือสารใหส้าธารณชนรบัทราบ     

และเขา้ใจ และยงัเป็นการสือสารยอ้นกลบัจากผูร้บั คือ สาธารณชน ไปยงัองค์การเกียวกบัความ

คิดเห็นทีเกียวกบัองคก์าร 

 2. การประชาสัมพนัธ์อาจมีกลุ่มเป้าหมายหลายกลุ่ม (Multiple target group) เช่น 

พนักงาน ลูกคา้ ผูถื้อหุน้ ชุมชน รฐับาล หรือหน่วยงานต่าง ๆ ทงันีขึนอยู่กบัวตัถุประสงค ์ในการ

ประชาสมัพนัธว์า่ตอ้งการประชาสมัพนัธไ์ปยงักลุ่มเป้าหมายใดบา้ง 

 3. การประชาสัมพันธ์เป็นการสือสารเพือโน้มน้าวใจ ทังนีการประชาสัมพันธ์ตอ้ง

ตงัอยูบ่นหลกัความจริงเพอืมุง่ใหเ้กิดความเชอืถือและปฏิบตัิตามดว้ยความสมคัรใจ 

 4. การประชาสมัพนัธ์เป็นการดาํเนินงานอยา่งต่อเนืองและสมาํเสมอ โดยคาดหวงัผล

ต่อเนืองในระยะยาวเพือใหส้าธารณชนมีความศรัทธาและมีความไวว้างใจต่อองค์การเพือให้

องคก์ารสามารถดาํเนินกิจการอยูใ่นระยะยาวได ้

 5. การประชาสัมพันธ์ เป็นการดําเนินงานอย่างเป็นระบบ โดยจะมีการวางแผน

ควบคุม และประเมินผลของการประชาสมัพนัธ์ เพือใหม้นัใจวา่การประชาสมัพนัธ์เป็นไปอยา่งมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

การทาํสือประชาสมัพนัธ ์

   สือประชาสัมพันธ์ คือหนทางหรือวิถีทางในการนําข่าวสารทีต้องการ

ประชาสัมพันธ์จากผูส้่งไปสู่ผูร้ับ  ในปัจจุบนัสือในการประชาสัมพนัธ์มีมากมายและหลากหลาย 

ซึงเป็นผลเนืองมาจากการพฒันาดา้นเทคโนโลยีของโลก โดยยกตวัอยา่งการออกแบบสือสิงพิมพที์

ใชส้าํหรบัการโฆษณาประชาสมัพนัธ ์หรือเชิญชวน ดงันี 

 - โปสเตอร ์(Poster) คือภาพขนาดใหญ่พิมพบ์นกระดาษ ออกแบบเพือใชต้ิดหรือ

แขวนบนผนังหรือกาํแพง โปสเตอรอ์าจจะเป็นภาพพิมพแ์ละ/หรือภาพเขียน หรืออาจจะเป็นอยา่ง

ใด    อยา่งหนึงโดยเฉพาะ   จุดประสงคก็์เพือทาํใหส้ะดุดตาผูดู้และสือสารขอ้มูล โปสเตอรอ์าจจะ

ใชส้อย  ไดห้ลายประการ แต่ส่วนใหญ่มกัจะใชใ้นการเผยแพรเ่พอืการประชาสมัพนัธ ์

 - แผ่นพบั (Brochure) แผ่นพบั หมายถึง สิงพิมพที์มีการกางพบัเขา้ และกางออก       

มีขนาดเล็ก หยิบง่าย ใหข้อ้มูลรายละเอียดไดม้ากพอ  สมควรมีวตัถุประสงค์เพือการโฆษณา 

ประชาสมัพนัธ์ สาํหรบัแผ่นพบัทีออกแบบในปัจจุบันจะเน้นการออกแบบและการผลิตทีใชต้น้ทุน

ตาํเป็นหลกั และการออกแบบสาํหรบังานพิมพใ์นรูปแบบหรูหรา เป็นอีกขอ้ไดเ้ปรียบอีกประเภท

หนึง คือ รูปแบบสวย สะดุดตา เป็นงานพิมพข์นัสูงราคาก็สูงตามไปดว้ย 
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ประเภทของสือในการประชาสมัพนัธ ์

  สือในการเผยแพร่ในการประชาสมัพนัธง์านดา้นต่างๆ มีหลายประเภททีสําคัญและใช้

กนัอยา่งกวา้งขวาง ไดแ้ก่ 

                   - คาํพูด 

                   - สิงพิมพ ์

                   - ภาพโฆษณา 

                   - ภาพยนตร ์

                   - วิทยุกระจายเสียง 

                   - โทรทัศน์ 

                   - นิทรรศการและการจดังานพิเศษ 

การใชสื้อคาํพูดเพอืการประสมัพนัธ ์

          คําพูดจัดเป็นสือทีใช้ในงานด้านการศึกษาและการแพทย์มากทีสุด เพราะมี

ขอ้จํากัดเกียวกับสถานการณ์น้อยกว่าวิธีอืน การพูดสามารถระดมใชเ้ครืองมือต่าง ๆ ของการ

ติดต่อ เชน่ สญัลกัษณที์เขา้ใจความหมายได ้มือ ท่าทาง สีหน้า แววตาและกระแสเสียง ช่วยใหเ้รา

เขา้ใจไดล้ะเอียด ชดัเจนและรวดเร็วกวา่วิธีอืน   

            การใชค้ําพูดเพือการประชาสัมพันธ์อาจมีลักษณะต่างๆกัน ซึงแต่ละอย่างก็มี

ลกัษณะทีเหมาะสมกบัเวลาและและโอกาสแตกต่างกนัไป เชน่ การพบปะพูดคุยกบัประชาชน  กบั

ผูเ้รียน   การตอ้นรับประชาชนทีมาติดต่อ การติดต่อกันทางโทรศัพท์ ทางจดหมาย การแสดง 

ปาฐกถา การกล่าวคําปราศรยั และแมแ้ต่การติดต่อแบบซุบซิบ (Whispering Campaign) จนทํา

ใหเ้กิดเป็นข่าวลือ (Rumour) ก็เป็นการสือสารกันด้วยคําพูดทังสินสือประเภทคําพูดนี เป็น

เครืองมือทีมีโอกาสใชก้ันอย่างกวา้งขวางและตลอดเวลาแทบจะเรียกไดว้่าเป็นเรืองประจาํวนัที

คลุกคลีอยูก่บัสถาบนัและทุกคนในสถาบนั 

             เจ ้าหน้า ทีประชาสัมพันธ์  หรือหน่วยงานด้านการประชาสัมพันธ์ นันๆ   

จึงจําเป็นตอ้งมีภาระหน้าทีวางแผนงานดา้นการใชค้ําพูดเป็นสือนีใหเ้ป็นประโยชน์ ในแง่การ

ประชาสมัพนัธใ์หม้ากทีสุดเท่าทีจะมากได ้

             ประเภทของการพดูเพอืเป็นสือในการประชาสมัพนัธที์สาํคญั แบ่งออกไดด้งันี 

                  1. การพบปะพดูจาธรรมดา 

                  2. การจดัตงัหน่วยติดต่อ-สอบถาม 

                  3. การพดูติดต่อทางโทรศพัท ์

                  4. การแสดงปาฐกถา 

                  5. การประชุมอภิปราย 
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วตัถุประสงคข์องการจดักิจกรรมเพอืการประชาสมัพนัธ ์ 

            1. เพือให้การศึกษาทางอ้อมในวิชาการสาขาต่างๆ และเหตุการณ์ต่างๆ แก่กลุ่ม

ประชาชนเป้าหมาย  

 2. เพือเผยแพรข่่าวสาร ขอ้มูล กิจกรรมของสถาบนัต่อกลุ่มประชาชนเป้าหมาย  

 3. เพือกระตุน้เร่งเรา้กลุ่มประชาชนเป้าหมายใหร้่วมมือกับสถาบันหรือเปลียนแปลง

ทัศนคติของกลุ่มประชาชนเป้าหมายทีมีต่อสถาบนั ไปในทางทีพึงประสงค ์ 

 4. เพือสรา้งความบนัเทิง สนุกสนานความพึงพอใจแก่กลุ่มประชาชนเป้าหมาย 

หลกัในการจดักิจกรรมหรือนิทรรศการ  

 1. การจดัแต่ละครงัควรมีศูนยร์วมแนวความคิดเพียงอยา่งเดียว  

 2. ควรเลือกสถานทีทีเหมาะสมและสะดวกในการเขา้ชม 

 3. ต้องให้ผู ้ชมเข้าใจง่าย และเสียเวลาน้อยทีสุด คือ จะต้องใช้ทัศนวัสดุประเภท           

ภาพของจริง ของจาํลองและวสัดุสามมิติอืนๆ ใหม้ากทีสุด เท่าทีจะทําได ้เพราะเป็นการดูมากกว่า

การอ่าน  

 4. ใชค้าํอธิบายสนั ๆ ขอ้ความโต ๆ มองเห็นชดัแต่ไกล  

 5. แสงก็มีบทบาทในการจดันิทรรศการ 

 6. สีทีสะดุดตาจะช่วยเรา้ความสนใจและน่าติดตาม  

 7. ควรพยายามใหผู้เ้ทียวชมไดมี้ส่วนร่วมตามความเหมาะสม  

 8. ควรจดัเรืองราวหรือกลุ่มวสัดุทีแสดงใหเ้ป็นหมวดหมู ่และต่อเนืองสนัพนัธ์กนั 

สือมวลชน   

           ลกัษณะของสือมวลชน สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ชนิด คือ  

 1. หนังสือพิมพท์งัรายวนั และนิตยสารทังรายสปัดาหแ์ละรายปักษ์  

 2. สือกระจายเสียงและแพร่ภาพ นอกจากวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทศัน์แลว้ยงัมี  

 - ภาพยนตร ์เป็นสือทีไดจ้ดัทําเป็นรายการภาพยนตรเ์พอืใชใ้นการประชาสมัพนัธ์  

 - เคเบิลทีวี เป็นเคเบิลทีมีลักษณะไรส้าย ตอ้งติดตังเสาอากาศไมโครเวฟเพือรับ

ความถี ถอดรหสั  เป็นการส่งดว้ยคลืนไมโครเวฟ 

  - ดาวเทียม เป็นการสือสารโดยการส่งคลืนวิทยุโทรทัศน์จากสถานีขึนสู่ดาวเทียม      

และสะทอ้นกลบัมายงัจานรบัคลืน ซึงจะมีความคมชดัของภาพมาก  

 - วิดีโอเท็กซ ์เป็นสือทีคลา้ยกบัการส่งสารสนเทศสิงพิมพข์องเทเลเท็กซที์ส่งไปพรอ้ม

กบัคลืนวิทยุโทรทัศน์แต่วิดีโอเท็กซอ์าศัยสายโทรศัพท์หรือสายเคเบิลเป็นตัวกลางเชือมระหว่าง

สถานีส่งกบัผูร้บัและมีการโตต้อบกนัได ้
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แนววิธีการใชสื้อเพอืการประชาสมัพนัธ ์  

           ๑. การยาํหรือซาํบ่อยๆ (Repeating)  จะช่วยใหเ้กิดความน่าสนใจเพิมขึน คงทนถาวร

มากขึน เหมือนการตอกยาํหวัตะปู ยิงติดแน่นแม่นยาํ แต่การใชว้ธีิการนีควรระวงัวา่ ถา้ยาํบ่อยๆ 

และการทําต่อเนืองกันนาน  อาจถึง จุดอิมตวัขึนได ้ถา้เมือใดถึงจุดอิมตวัผลจะลดลงทันที เพราะ

ผูร้ับจะเริมเบือหน่ายหรือชินชาเพราะฉะนัน  ถา้จะทําอยู่เรือยๆ ควรใหมี้ทังความต่อเนืองและ

ความหลากหลาย 

            ๒. ใหโ้อกาสผูร้บัมีส่วนร่วม (Participation)  เช่น ในรายการโทรทัศน์ทีใหผู้ช้มเขา้ร่วม

รายการดว้ย  จะมีอิทธิพลดึงดูดความสนใจไดด้ีกว่าทีผูจ้ัดรายการจะใหอ้ะไรอย่างเดียว การให้

ผูร้บั   มีส่วนร่วมนันสามารถทาํไดท้งัรายการบนัเทิง และรายการทีใหค้วามรู ้

หลกัการพิจารณาเลือกสิงทใีชเ้พอืการประชาสมัพนัธ ์  

            เนืองจากสิงทีใชใ้นการประชาสัมพันธ์มีอยู่มากมายหลายชนิดดว้ยกัน ฉะนันผูที้จะ

ตัดสินใจเลือกสืออะไรมาใชจ้ะตอ้งพิจารณาใหร้อบคอบเสียก่อน วา่จะเหมาะสมและช่วยใหบ้รรลุ

เป้าหมายหรือไม ่การพิจารณาเลือกสือมาใชนั้นควรจะคาํนึงถึงลกัษณะของสือทีแตกต่างกนั ดงันี  

 1. ดา้นเนือที - เวลา (Space - Time)  สิงพิมพ ์รูปภาพ เป็นสือทีคํานึงถึงเฉพาะ

ดา้น “ เนือที ” การพูดทาง โทรศัพท์ วิทยุ คํานึงเฉพาะดา้น “ เวลา ” ส่วนการติดต่อธรรมดา 

โทรทศัน์และภาพยนตรนั์น คาํนึงถึง  “ เนือที – เวลา ” 

 2. การมีส่วนร่วมของประชาชนเป้าหมาย (Audience's participation)  หากจะ

เรียงลาํดบัสือทีประชาชนเป้าหมายไดมี้ส่วนร่วมมากทีสุดไปยงัน้อยทีสุด สามารถเรียงไดด้งันี  

 การสนทนาระหว่างบุคคล กลุ่มอภิปราย การประชุมทีไม่เป็นทางการ โทรศัพท์ การ

ประชุมทีเป็นทางการ ภาพยนตร์เสียงในฟิล์ม โทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง โทรเลข จดหมาย

โตต้อบระหวา่งบุคคล  ( ทังส่วนตวัและกึงราชการ ) จดหมายติดต่อทวัไป ( จดหมายราชการหรือ

ทีมีรูปแบบ      เป็นทางการ ) หนังสือพิมพ ์ใบประกาศและภาพโฆษณา นิตยสาร หนังสือ 

 3. ดา้นความเร็ว (Speed) สือทีมีความเร็วมากทีสุดคือ วิทยุและโทรทัศน์ และสือทีชา้

ทีสุด คือพวกหนังสือ ลักษณะเหล่านีอาจกล่าวได้ว่า หากเป็นการติดต่อเผยแพร่ข่าวความ

เคลือนไหว ก็ตอ้งอาศัยความเร็วสูง  แต่หากข่าวสารใดทีตอ้งการใหป้ระชาชนเป้าหมายไดศ้ึกษา

วเิคราะหอ์ยา่งละเอียดก็ตอ้งใชส้ือทีมีความเร็วตาํ 

4. ดา้นความคงทน (Permanence) หนังสือจดัไดว้า่เป็นสือทีมีความคงทนถาวรมากกวา่   

สือใด ๆ วทิยุและโทรทศัน์จดัเป็นสือทีมีความคงทนน้อยทีสุด 
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 คู่มือการฝึกอบรมลูกเสืออาสา กกต.เพือพฒันาประชาธิปไตย  
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2560. 
 

ความหมาย คุณสมบตั ิบทบาทและหนา้ทีของนกับรกิารการเลือกตงั 

ความหมายของนักบริการการเลือกตงั 

 การบริการ หมายถึง การใหค้วามชว่ยเหลือ หรือการดาํเนินการเพือประโยชน์ของผูอ้ืน 

 นักบริการการเลือกตงั หมายถึง  ผูด้ําเนินกิจกรรมต่างๆ เพืออํานวยความสะดวก

หรือช่วยเหลือเกียวกบักระบวนการการเลือกตงั เพือใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคข์องการเลือกตงั ที

สุจริต โปร่งใส และเทียงธรรม 

คุณสมบตัิของนักบริการการเลือกตงั  

 นักบริการทีดีจะตอ้งมีคุณสมบติั ดงันี 

 1. มีความตงัใจทีจะใหบ้ริการ 

 2. ยมิแยม้แจ่มใส มีไมตรีจิต 

 3. ตอบสนองความตอ้งการของผูอื้นไดอ้ยา่งครบถว้น 

 4. มีความอดทนอดกลนั กระตือรือรน้ 

 5. มีความรูใ้นเรืองทีจะใหบ้ริการ 

บทบาทและหนา้ทีของนักบริการการเลอืกตงั  

 1. ศึกษาองคค์วามรูใ้นเรืองทีจะใหบ้ริการการเลือกตงัเป็นอยา่งดี 

 2. วางแผนกําหนดขันตอน วิธีบริการ เช่น การประสัมพันธ์ การเผยแพร่และการ

รณรงค ์อาํนวยความสะดวกแก่ผูใ้ชสิ้ทธิเลือกตงั เป็นตน้ 

 3. สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงานบริการ เพือเป็นแนวทางปรับปรุงแก้ไข

จุดบกพร่อง 

หลกัการและวิธีการจดัทาํรายงานการเลือกตงั 

รูปแบบการเขียนรายงาน 

ส่วนประกอบรายงาน 

1.  ปกนอก 

2.  ปกรอง (กระดาษเปล่าสีขาว) 

3.  ปกใน (เหมือนปกนอกทุกประการแตใ่ชก้ระดาษขาว) 

4.  คาํนํา 

5.  สารบญั 

6.  เนือหา 

7.  บรรณานุกรม หรือแหล่งอา้งอิง 

8.  ภาคผนวก  (ในทีนีใหร้อคาํสงัจากครูวา่จะใหใ้ส่อะไรในภาคผนวก) 

9.   ปกรองหลงั (กระดาษเปล่าสีขาว) 

10. ปกหลงั    
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2560. 
 

การจดัระยะขอบ หรอืจดักนัหนา้ - กนัหลงั 

กนัหน้า       ระยะขอบเท่ากบั        3.17 ซม.  

กนัหลงั        ระยะขอบเท่ากบั       2.50 ซม.  

ขอบบน       ระยะขอบเท่ากบั        2.50 ซม.   หรือ 3.00 ซม.  

ขอบล่าง      ระยะขอบเท่ากบั        2.50 ซม.   หรือ 2.00 ซม.  

รูปแบบของปก 

ปกจะประกอบดว้ยขอ้ความ  4  ส่วนคือ 

ส่วนที  1   คือชอืเรืองรายงาน  

ส่วนที  2   คือชอืผูจ้ดัทาํรายงาน 

ส่วนที  3   คือเสนอใคร 

ส่วนที   4   คือบอกถึงรายงานฉบบันีเป็นของวชิาอะไร ภาคเรียนและปี

การศึกษาใด  โรงเรียนอะไร   

ขอ้ความทงั 4  ส่วน ใหมี้การเวน้ระยะห่างของแต่ละส่วนใหเ้ท่า ๆ กนั 

ขอ้ความส่วนที 1  อาจมีขนาดอกัษรทีใหญก่วา่ขอ้ความส่วนอืน ๆ ก็ได ้

ขอ้ความในส่วนที 2 – 3  ควรใชข้นาดอกัษรทีเท่ากนั 

สาํหรบัขอ้ความในส่วนที  4  ขนาดอกัษรอาจมีขนาดเท่ากบัส่วนที 2 และ 3  หรือ

อาจเป็นตอ้งมีขนาดอกัษรทีเล็กกวา่ส่วน 2 – 3 เล็กน้อย 
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2560. 
 

ตวัอยา่ง รูปแบบของปกรายงาน 

 
 

รายงาน 

เรอืง.................................................. 

 

 

จดัทาํโดย 

ชือ............................................. สกุล............................................ 

เลขท.ี..................................กองลกูเสือ........................................................ 

ระดบัลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ ชนัมธัยมศึกษาปีที .......................  

 

 

 

เสนอ 

 

 

 

ชือ............................................. สกุล............................................ 

ผูก้าํกบักองลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 

 

รายงานนีเป็นส่วนหนึงของการขอรบัเครอืงหมายวิชาพเิศษลกูเสืออาสา กกต. เพอืพฒันาประชาธิปไตย 

โรงเรียน.................................................................... 
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 ฝ่ายส่งเสรมิการศึกษาและกิจกรรมภาคพลเมือง  สาํนักส่งเสรมิความเป็นพลเมือง  สาํนักงานคณะกรรมการการเลือกตงั. 
2560. 
 

ขอ้ความทีอยู่ในเลม่รายงาน 

1. คาํนาํ  มีรูปแบบดงันี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คาํนาํ 
            รายงาน............................................................................................................. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

ชอื -สกุล 
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2560. 
 

2. สารบญั 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สารบญั 

 เรือง                                                               หนา้ 

    คาํนํา                                                                               ก 

    สารบญั                                                                           ข 

    ชอืเรืองรายงาน                                                               ๑ 

           หวัขอ้ยอ่ย                                                                ... 

           หวัขอ้ยอ่ย                                                                ... 

     บรรณานุกรม                                                                … 

     ภาคผนวก                                                                      ... 
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 คู่มือการฝึกอบรมลูกเสืออาสา กกต.เพือพฒันาประชาธิปไตย  
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2560. 
 

๓.  เนือหาของเรอืงรายงาน  มีขอ้กาํหนดดงันี 

- ขอ้ความทีเป็นชอืเรือง (จะอยูที่หน้าแรกของเนือหารายงาน) จดักึงกลาง

หน้ากระดาษ 

- ขอ้ความทีเป็นหวัขอ้ยอ่ยใช ้ชิดซา้ยเหมือนกนัทังฉบบั 

- ขอ้ความทีเป็นเนือหา หรือเนือเรืองใชเ้หมือนกนัทงัฉบบั 

- รูปแบบอกัษรใหใ้ชแ้บบเดียวกนัทงัฉบบั  

- สีอกัษร โดยทวัไปและแบบเป็นทางการจะใชสี้ดาํ 

- เนือหาในบางส่วนจาํเป็นตอ้งมีรูปภาพประกอบเพอืจะเห็นชดัเจนมากขนึ       

ซึงจะตอ้งใชรู้ปภาพทีเกียวขอ้งกบัเนือหารายงาน 

- ขอ้ความเนือหาในแต่ละหวัขอ้ ใหขึ้นตน้บรรทดัใหม่และมีการยอ่หน้า 

- ในส่วนของการยอ่หน้าใหย้อ่หน้าเท่ากนัทังฉบบั 

- ขอ้ความเนือหาทีเป็นการจดัเรียงลาํดบัเลขขอ้ หรอืเลขขอ้ยอ่ยก็ควรใชใ้นรูปแบบ

ทีเหมือนกนัและจดัยอ่หนา้ใหเ้ท่ากนั ยอ่หน้าเป็นระดบัชนัทีถูกตอ้งดว้ย 

- ใหใ้ส่เลขหน้าในรายงานดว้ยเพอืจดัทําสารบญั โดยจดัวาง และใชรู้ปแบบ

เดียวกนัทงัฉบบั 
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2560. 
 

ตวัอยา่ง 

แบบรายงานผลการนับคะแนนเลือกตงั..................................... 

1. จาํนวนผูมี้สิทธิเลือกตงั 

 1.1  จาํนวนผูมี้สิทธิเลือกตงัตามบญัชีรายชือผูมี้สิทธิ......................คน(.............................) 

 1.2  จาํนวนผูมี้สิทธิเลือกตงัทีมาแสดงตน.......................................คน(.............................) 

2.  จาํนวนบตัรเลือกตงั 

 2.1 จาํนวนบตัรเลือกตงัทีไดร้บัจดัสรร...............................บตัร(.......................................) 

      2.2 จาํนวนบตัรเลือกตงัทีใช.้..............................บตัร(............................................) 

 2.2.1 บตัรดี...............................บตัร(.............................................) 

 2.2.2 บตัรเสีย...............................บตัร(..............................................) 

 2.2.3 บตัรทีไมป่ระสงคจ์ะลงคะแนน...............................บตัร(..................................) 

3.  จาํนวนคะแนนทีผูส้มคัรรบัเลือกตงัแต่ละคนไดร้บั เรียงตามลาํดบัหมายเลขประจาํตวัผูส้มคัร 

หมายเลข

ประจาํตวั 

ผูส้มคัร 

ชอืสกุล 

ผูส้มคัรรบัเลือกตงั 

ไดค้ะแนน 

(ใหก้รอกทงัตวัเลขและตวัอกัษร) 

  ............(.........................................) 

  ............(.........................................) 

  ............(.........................................) 

  ............(.........................................) 

  ............(.........................................) 

  ............(.........................................) 

รวมคะแนนทงัสิน  

 

ลงชอื ........................................................ผูร้ายงาน 

                           (......................................................) 
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2560. 
 

ใบงานภาคปฏิบตั ิ
 

 ข้อ 1 ให้ลูกเสือออกแบบจัดทําสือประชาสัมพันธ์ และใช้สือรณรงค์การ

เลือกตงั อยา่งน้อย 2 ครงั 

 ขอ้ 2 ใหล้กูเสือเขา้ร่วมกิจกรรมช่วยเหลือการเลือกตงัในสถานศึกษา หรือการ

เลือกตังระดับทอ้งถิน หรือการเลือกตังระดับชาติ หรือการออกเสียงประชามติ     

อยา่งน้อย 2 ครงั 

 ขอ้ 3 ใหลู้กเสือจัดทํารายงานกิจกรรมทีช่วยเหลือการเลือกตัง หรือขอ้มูล     

การเลือกตงั ตามขอ้1 และขอ้ 2นําเสนอต่อผูก้าํกบัทุกครงั 
 

------------------------------ 
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2560. 
 

ใบความรูท้ ี3.5 

วิชานกัสรา้งเครอืข่ายการเลือกตงั 

 

หลกัสูตร 

 1. ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมช่วยเหลือการเลือกตังในสถานศึกษาหรือการ

เลือกตงั              ระดบัทอ้งถินหรือการเลือกตงัระดบัชาติ หรือการออกเสียงประชามติ        

                        อยา่งน้อย 2 ครงั และจดัทํารายงานกิจกรรมหรือขอ้มูลการเลือกตงัทุก

ครงั 2. มีความรูเ้กียวกบัการสรา้งเครือข่ายประชาธิปไตย 

 3. สร ้างเครือข่ายการเลือกตังและจัดกิจกรรมให้ความรู ้เกียวกับ

ประชาธิปไตยและการเลือกตงัแก่เครือข่าย พรอ้มทงัจดัทาํทะเบียนประวติัเครือข่าย ทงัใน 

          สถานศึกษาและชุมชนทีลูกเสืออาศยัอยู ่อยา่งน้อย 20 คน 

ขอบข่ายรายวิชา                                                                                                            

 (1) มีความรูเ้กียวกบัการสรา้งเครือข่ายประชาธิปไตย 

 - ความหมายและความสาํคญัของนักสรา้งเครือข่ายประชาธิปไตยและการเลือกตงั 

 - คุณสมบตัิของนักสรา้งเครือข่ายประชาธิปไตยและการเลือกตงั 

 - แนวทางในการสรา้งเครือข่ายประชาธิปไตยและเผยแพรค่วามรูเ้กียวกบัประชาธิปไตย 

 (2) สรา้งเครือข่ายการเลือกตังและจัดกิจกรรมใหค้วามรูเ้กียวกับประชาธิปไตยและการ

เลือกตงัแก่เครือข่ายพรอ้มทงัจดัทําทะเบียนประวตัิเครือข่าย ทงัในสถานศึกษาและชุมชนทีลูกเสือ

อาศยัอยู ่ อยา่งน้อย 20 คน   

- แนวทางการสรา้งเครือข่ายประชาธิปไตย 

- การจดัทาํทะเบียนประวติัเครือข่ายการเลือกตงั 

- การจัดทํารายงานผลการปฏิบัติกิจกรรมใหค้วามรูเ้กียวกับประชาธิปไตยและการ

เลือกตงั 

 (3) ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมชว่ยเหลือการเลือกตงัในสถานศึกษาหรือการเลือกตงัระดบัทอ้งถินหรือ

การเลือกตงัระดบัชาติ หรือการออกเสียงประชามติ อยา่งน้อย 2 ครงั และจดัทํารายงานกิจกรรม

หรือขอ้มูลการเลือกตงัทุกครงั 
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ความหมายและความสาํคญัของการสรา้งเครอืข่ายประชาธิปไตยและการเลือกตงั 

๑.  ความหมายของเครือข่าย 

 เครือข่าย (Network) รูปแบบทางสังคมทีเป็นโอกาสใหเ้กิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างองค์กร            

เพอืแลกเปลียนการสรา้งความเป็นอนัหนึงอนัเดียวกนั  และการร่วมกนัทาํงานโดยมีฐานะเท่าเทียมกนั 

เครือข่าย คือ กลุ่มของคนหรือองค์กรทีสมัครใจแลกเปลียนข่าวสารขอ้มูลระหว่างกันหรือทํา

กิจกรรมร่วมกนัโดยมีการจดัรูปหรือจดัระเบียบโครงสรา้งทีคนหรือองคก์รสมาชิกยงัคงมีความเป็นอิสระ 

 ในความหมายนีสาระสําคัญคือความสมัพันธ์ของสมาชิกในเครือข่ายตอ้งเป็นไปโดยสมคัรใจ

กิจกรรมทีทําในเครือข่ายตอ้งมีลักษณะเท่าเทียมหรือแลกเปลียนซึงกันและกันและการเป็นสมาชิก

เครือข่ายไม่มีผลกระทบต่อความเป็นอิสระหรือความเป็นตวัของตวัเองของคนหรือองคก์รนัน ๆ 

 การสรา้งเครือข่าย หมายถึง การทําใหมี้การติดต่อและการสนับสนุนใหมี้การแลกเปลียน

ขอ้มูลข่าวสาร และการร่วมมือกันดว้ยความสมัครใจในทัศนะของ Starkey การสรา้งเครือข่าย      

ควรสนับสนุนและอาํนวยความสะดวกใหส้มาชิกในเครือข่ายมีความสัมพนัธ์ฉันท์เพือน  ทีต่างก็มี

ความเป็นอิสระมากกวา่ทําใหเ้กิดการคบคา้สมาคมแบบพึงพิง นอกจากนีการสรา้งเครือข่ายตอ้ง

ไม่ใช่การสร้างระบบติดต่อเผยแพร่ข่าวสารแบบทางเดียว เช่นการถ่ายทอดข่าวสารทาง

สือสารมวลชน   การส่งนิตยสารจดหมายข่าวใหก้ับสมาชิก เหล่านีไม่ใช่เครือข่าย เครืองมือของ

การสือสารมวลชนอาจนํามาใชใ้นเครือข่ายได ้แต่การใชเ้ครืองมือเหล่านีเพียงอย่างเดียวไม่

สามารถเรียกไดว้า่เป็นการสรา้งเครือข่าย 

การพฒันาเครือข่าย 

 การพฒันา หมายถึง กระบวนการของการเปลียนแปลงทีมีการวางแผนไวแ้ลว้ คือ การทํา

ใหล้กัษณะเดิมเปลียนไปโดยมุง่หมายวา่  ลกัษณะใหม่ทีเขา้มาแทนทีนันจะดีกวา่ลกัษณะเดิม 

 การพฒันาเครือข่าย  หมายถึง  กระบวนการเปลียนแปลงทีมีการวางแผนไวแ้ลว้ของกลุ่มหรือ

องคก์รทีมีการกระทาํกิจกรรมรว่มกนั  โดยคุณลกัษณะเดิมของกลุ่มหรือองคก์รทีเปลียนแปลงไปจะตอ้ง

ดีกวา่เดิม หรือสภาพเดิม 

สรุป เครือข่าย  คือ กลุ่มของคนหรือองคก์รทีเกิดจากการรวมตวักนัตามความสนใจ หรือ

เกิดจากการประสบปัญหา ภาวะวิกฤติ หรือเหตุการณอ์ะไรบางอยา่งทีเป็นจุดพลิกผนั รุนแรงจน

เกิดเป็นประเด็นทีทุกคนในกลุ่ม เห็นความสําคัญและรวมตัวกันขึนทังทีเป็นทางการและไม่เป็น

ทางการมีความสมัพนัธก์นัในลกัษณะทีเท่าเทียมกนัและมีอิสระต่อกนัในรูปแบบ เชือมโยงกนัเพือ

การทํากิจกรรมแลกเปลียนเรียนรู ้ แลกเปลียนความคิด ประสบการณ์เฉพาะตน (Personal 

experience) ขอ้มูลข่าวสาร ประสบการณ์  และการเรียนรูร้ะหว่างบุคคล กลุ่มบุคคล องค์การ  

ตลอดจนแหล่งความรูที้มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรูอ้ยา่งต่อเนือง ส่งผลใหเ้กิดการเผยแพร่

และการประยุกต์ความรูใ้หม่ ๆ เพือวตัถุประสงค์ทางวิชาชีพหรือทางสงัคม  โดยผลทีไดส้ามารถ

แกปั้ญหาร่วมกนัในเครือข่ายไดท้นัที  ซึงนําไปสู่การพฒันาเป็นชุมชนแหง่การเรียนรูที้เป็นระบบที

เชอืมโยงกนัในทีสุด 
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การเชือมโยงเครือข่าย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูน้าํเยาวชน 

องคก์รของรฐั อาสาสมัครในชุมชน 

ประชาชนทวัไป 



118 
 

 คู่มือการฝึกอบรมลูกเสืออาสา กกต.เพือพฒันาประชาธิปไตย  
 ฝ่ายส่งเสรมิการศึกษาและกิจกรรมภาคพลเมือง  สาํนักส่งเสรมิความเป็นพลเมือง  สาํนักงานคณะกรรมการการเลือกตงั. 
2560. 
 

2. ประเภทของเครอืข่าย 

 2.1  เครือข่ายเชิงพืนท ี (Area  Network) 

  หมายถึง การรวมตวัของกลุ่ม องค์กร เครือข่าย ทีอาศยัพืนทีดําเนินการเป็นปัจจยั

หลกัในการทํางานร่วมกนัเป็นกระบวนการพฒันาทีอาศยักิจกรรมทีเกิดขึนในพืนทีเป็นเป้าหมาย         

นําทางและเป็นการพฒันาแบบบูรณาการทีไม่แยกส่วนต่าง ๆ ออกจากกนั  โดยยึดเอาพืนทีเป็น

ทีตงัแห่งความสาํเร็จในการทาํงานรว่มกนัของทุกฝ่ายลกัษณะและโครงสรา้งของเครือข่ายเชิงพนืที  

สามารถจดัไดห้ลายระดบัตามพืนทีและกิจกรรมทีเกิดขึน ไดแ้ก ่

  1)  การแบ่งเครือข่ายตามระบบการปกครองของภาครฐั  เชน่ 

   - เครือข่ายระดบัหมู่บา้น ตาํบลและอาํเภอ เช่น เครือข่ายประชาคม อ.แม่สอด  

จ.ตาก 

   - เครือข่ายระดบัจงัหวดั  เช่น เครือข่ายประชาคม  จ.น่าน 

   - เครือข่ายระดบัภูมิภาค  เชน่  เครอืข่ายป่าชุมชนภาคเหนือ 

   - เครือข่ายระดบัประเทศ  เชน่  เครือข่ายสมาพนัธเ์กษตรกรแหง่ประเทศไทย 

   - เครือข่ายองคก์รระหวา่งประเทศ เชน่ เครือข่ายการพฒันาของ UNDP เป็นตน้ 

  2)  การแบ่งพนืทีตามความสาํคญัของทรพัยากรธรรมชาติ  เชน่ 

   - เครือข่ายลุ่มนําปิง 

   - เครือข่ายอ่าวปัตตานี   

     ฯลฯ 

 2.2  เครือข่ายเชิงประเด็นกิจกรรม  (ISSUE  Network) 

  หมายถึง  เครือข่ายทีใชป้ระเด็นกิจกรรมหรือสถานการณ์ทีเกิดขึนเป็นปัจจยัหลัก     

ในการรวมกลุ่ม องคก์ร  โดยมองขา้มมิติในเชิงพืนที  มุ่งเน้นการจดัการในประเด็นกิจกรรมนันๆ 

อยา่งจริงจงั  และพฒันาใหเ้กิดความร่วมมือกบัภาคีอืน ๆ ทีเกียวขอ้ง ลักษณะและโครงสรา้งของ

เครือข่ายเชิงประเด็นกิจกรรม  สามารถแบ่งไดอ้ย่างมากมายตามประเด็นกิจกรรม  และความ

สนใจทีเกิดขึนของฝ่ายต่าง ๆ ทังภาครัฐ  เอกชน  และภาคประชาชน โดยไม่ยึดติดกับพืนที

ดาํเนินการ แต่ใชห้ลกัของกิจกรรมทีเกิดขึนเป็นตวักาํหนดความเป็นเครือข่าย  เชน่ 

  - เครือข่ายลูกเสืออาสา กกต. 

  - เครือข่ายลูกเสือไซเบอร ์

  - เครือข่ายลูกเสืออนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม 

  - เครือข่ายภูมิปัญญาชาวบา้น 

  - เครือข่ายธนาคารหมูบ่า้น 

  - เครือข่ายผูสู้งอายุ 

  - เครือข่ายดา้นคุม้ครองผูบ้ริโภค 

  - เครือข่ายสุขภาพ / สิงแวดลอ้ม 
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  - เครือข่ายสิทธิมนุษยชน 

  - เครือข่ายดีเจประชาธิปไตย  

  -เครือข่ายศูนยส์่งเสริมพฒันาประชาธิปไตยตาํบล   

    ฯลฯ 

 2.3  เครือข่ายแบ่งตามโครงสรา้งหนา้ท ี  

  หมายถึง  เครือข่ายทีเกิดขึนโดยอาศัยภารกิจ/กิจกรรม  และการก่อตัวของกลุ่ม

ผลประโยชน์ในสังคมเป็นแนวทางในการแบ่งเครือข่าย  ซึงอาจแบ่งเป็นเครือข่ายภาครัฐ           

ภาคประชาชน  ภาคธุรกิจเอกชน  และภาคองคก์รพฒันาเอกชน  โดยเครือข่ายต่างๆ ดังกล่าว

มุ่งเน้น  การดําเนินการภายใตก้รอบแนวคิด  หลักการ  วตัถุประสงค์และเป้าหมายหลักของ

หน่วยงาน  หรือโครงสรา้งหลกัของกลุ่มผลประโยชน์ นัน ๆ ลกัษณะและโครงสรา้งของเครือข่าย

ประเภทนี สาํหรบัสงัคมไทยอาจแบ่งกลุ่มผลประโยชน์ได ้ 4 ภาคส่วนใหญ่ ๆ ไดแ้ก ่

  1) เครือข่ายภาครัฐ เช่น เครือข่ายสถาบันการศึกษา เครือข่ายกรมการพัฒนา

ชุมชน  กระทรวงมหาดไทย  เครือข่ายองคก์รอิสระของภาครฐั เช่น สถาบันพระปกเกลา้ สภาที

ปรึกษาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ  เป็นตน้ 

  2) เครือข่ายภาคธุรกิจเอกชน  เช่น  สภาหอการคา้  สภาอุตสาหกรรม  สมาคม      

ผูส้่งออก  เครือข่าย SME เป็นตน้ 

  3) เครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชน  เช่น  เครือข่ายเพือนตะวันออก  เครือข่าย

องคก์รพฒันาเอกชนภาคเหนือ  เครือข่ายดา้นแรงงานสวสัดิการสังคม  เครือข่ายมูลนิธิ  YMCA  

เป็นตน้ 

  4) เครือข่ายภาคประชาชน  เช่น  เครือข่ายปราชญ์อีสาน  เครือข่ายประมง

พืนบา้น  เครือข่ายสมชัชาคนจน  เป็นตน้ 

3.  องคป์ระกอบของเครอืข่าย 

 3.1  หน่วยชีวิตหรือสมาชิก 

  เป็นองคป์ระกอบเบืองตน้ของความเป็นเครือข่ายทีสรา้งระบบปฏิสัมพนัธ์โดยแต่ละ

หน่วยชีวติและแต่ละปัจเจกบุคคล  จะดาํเนินการสานต่อเพือหาแนวรว่มในการสรา้งสรรคสิ์งต่างๆ 

เพือให้เกิดการดํารงอยู่ร่วมกันตามหลักธรรมชาติทีทุกสรรพสิงจะต้องพึงอาศัยและสรา้ง

กระบวนการทีสืบเนืองเพือรกัษาความเป็นไปของชีวิต  ดังนัน  หน่วยชีวิตหรือสมาชิกในองค์กร

นัน จะเป็นองคป์ระกอบหลกัทีก่อใหเ้กิดความเป็นเครือข่าย 

 3.2  จุดมุ่งหมาย 

  เป็นองค์ประกอบทีสําคัญอีกประการหนึง  เพราะหากว่าบุคคล  กลุ่ม องค์กร           

มารวมกันเพียงเพือทํากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึงโดยไรค้วามมุ่งมันหรือจุดมุ่งหมายร่วมกัน  

ความสัมพันธ์ดังกล่าวมิอาจกล่าวไดว้่าเป็นเครือข่าย  เพราะความเป็นเครือข่ายจะตอ้งมีความ
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หมายถึง  “การร่วมกนัอยา่งมีจุดหมาย”  เพือทํากิจกรรมอย่างหนึงอยา่งใด  โดยมีวตัถุประสงค ์  

และกระบวนการเพือใหบ้รรลุจุดมุ่งหมายนัน 

 3.3  การทาํหนา้ทอีย่างมีจติสาํนึก 

  การทีแต่ละหน่วยชีวติหรือการทีแต่ละบุคคลจะมารวมกนันัน  สิงทีจะยึดโยงสิงต่างๆ 

เขา้ดว้ยกัน  คือ  การทําหน้าทีต่อกัน  และกระทําอย่างมีจิตสํานึก  เพราะหากขาดจิตสํานึก         

ต่อส่วนรวมแลว้  กระบวนการนันจะเป็นเพียงการจดัตังและเรียกรอ้งหาผลประโยชน์ตอบแทน

เท่านัน  และการทีคนจะมารวมกลุ่มเป็นองค์กรเครือข่ายไดนั้น  นอกจากจะมีความสนใจหรือ

อุปนิสยัใจคอทีคลา้ยคลึงกันแลว้ บุคคลยงัตอ้งมีจิตสาํนึกต่อส่วนรวม กล่าวคือ เมือพวกเขาเห็น

ปัญหาหรือตอ้งการทีจะพฒันาและเปลียนแปลงสิงใดสิงหนึง  จิตใจทีมุ่งมนัซึงเป็นปัจจัยภายใน    

ของแต่ละบุคคลย่อมเป็นแรงขับเคลือนทีนําไปสู่การคิดวิเคราะห์และการคน้หาวิธี เพือแกไ้ข

ปัญหานันๆ รวมทังแสวงหาแนวร่วมจากเพอืนรว่มอุดมการณ ์ เพือสรา้งพลงัอาํนาจในการต่อรอง

หรือการแลกเปลียนเรียนรูร้ะหว่างกัน จนกลายเป็นองค์กรเครือข่ายทีทุกฝ่ายต่างก็มีความ

ไวว้างใจต่อกัน  ทังนีเพราะความเป็นเครือข่ายนัน  สามารถทีจะตอบสนองกระบวนการแกไ้ข

ปัญหาไดม้ากกวา่ 

 3.4  การมีส่วนรว่มและการแลกเปลยีน 

  ในองค์ประกอบของความเป็นเครือข่ายสิงหนึงทีจะขาดมิไดก็้คือการมีส่วนร่วม        

การพึงพาอาศัยและการแลกเปลียนเรียนรู ้ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาชิกจะเป็น

ปัจจยัทีหนุนเสริมใหเ้ครือข่ายนันมีพลงัมากขึน  เพราะการมีส่วนร่วมจะทําใหส้มาชิกมีความรูสึ้ก

วา่  ตนเองเป็นส่วนหนึงของเครือข่าย  ซึงจะช่วยใหทุ้กฝ่ายหนัหน้าเขา้หากนัและพึงพากนัมากขึน  

นอกจากนี  ในระบบความสมัพนัธข์องเครือข่าย  การแลกเปลียนเรียนรูก็้มีความสําคญัเป็นอยา่ง

ยิง  เพราะจะนําไปสู่การใหแ้ละการรับ  รวมถึงการระดมทรัพยากรเพือใหภ้ารกิจทีเครือข่าย

ดําเนินการร่วมกนันันบรรลุถึงเป้าหมาย  การแลกเปลียนเรียนรูจึ้งเป็นทงัแนวคิด  กระบวนการ

และวิธีการ   ของการจัดการเครือข่าย  เป็นกระบวนการสรา้งขอ้มูลทีต่อเนือง  เพราะถา้ไม่มี

กระบวนการแลกเปลียนเรียนรูร้่วมกันทีมาจากการมีส่วนร่วมแลว้  พัฒนาการของเครือข่ายจะ

เป็นไปอยา่งชา้ๆ และอาจถดถอยลง  ดงันัน การมีส่วนร่วมและการแลกเปลียนจึงเสมือนกลไกที

เป็นแรงผลกัดนั      ใหค้วามเป็นเครือข่ายดาํเนินไปอยา่งต่อเนือง 

 3.5  ระบบความสมัพนัธแ์ละการสือสาร 

  ถ้ากล่าวถึงเครือข่ายว่าเป็นความสัมพันธ์ทีเชือมโยงแล้ว  สิงทีมีความสําคัญ           

ต่อเครือข่าย  คือ ขอ้มูลและการสือสารระหว่างกัน  นับตงัแต่การสือสารระหว่างปัจเจกบุคคล      

กับปัจเจกบุคคล  กลุ่มกับกลุ่ม  และระหว่างเครือข่ายกับเครือข่าย รวมทังระบบความสัมพันธ ์       

ในการแลกเปลียนเรียนรู ้ โดยกระบวนการสือสารนันจะช่วยใหส้มาชิกในเครือข่ายเกิดการรบัรู ้   

เกิดการยอมรบัในกระบวนการทํางานและช่วยรกัษาสัมพนัธภาพทีดีต่อกนั  ความสมัพนัธ์ทีเกิด

จากการติดต่อสือสารทีต่อเนืองเช่นนี  เป็นองค์ประกอบทีสําคัญของเครือข่าย  ถ้าระบบ

ความสัมพันธ์มิไดร้บัการตอบสนองหรือขาดการติดต่อแลว้ ความเป็นเครือข่ายก็อยู่ในภาวะที
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เสือมถอย ดังนัน การพฒันาระบบเครือข่ายจะตอ้งยึดหลักการของความสมัพนัธ์และการสือสาร

ระหวา่งกนั โดยมีกิจกรรมและขอ้มูลเพอืใหเ้กิดความเคลือนไหวของเครือข่ายนันๆ 

4.  ลกัษณะของเครือข่าย 

 4.1  เครอืขา่ยมีลกัษณะเป็นโครงสรา้งทางความคิด (Cognitive structures)  

  บุคคลทีเกียวขอ้งในองค์กรเครือข่ายจะมีกรอบความคิดเกียวกับองค์กรเครือข่าย

ใกลเ้คียงกนัในดา้นความรูค้วามสามารถและความตอ้งการ 

 4.2  องคก์รเครอืข่ายไม่มีลาํดบัขนั (Hierarchy) 

  การเชือมโยงระหว่างองค์กรเครือข่ายเป็นไปในลักษณะแนวราบแต่ละองค์กรเป็น

อิสระต่อกนั แต่ระดบัความเป็นอิสระของแต่ละองคก์รอาจไม่เท่ากนั 

 4.3  องคก์รเครอืขา่ยมีการแบ่งงานกนัทาํ (Division of labour) 

  การทีองค์กรเข้ามาร่วมเป็นเครือข่ายกันเพราะส่วนหนึงคาดหวังการพึงพิง

แลกเปลียนความสามารถระหวา่งกนั ดงันัน  หากองคก์รใดไม่สามารถแสดงความสามารถใหเ้ป็น

ทีประจักษ์  ก็อาจหลุดออกจากเครือข่ายได ้ ในทางตรงกันขา้มหากไดแ้สดงความสามารถก็จะ

นําไปสู่การพึงพิงและขึนต่อกันการแบ่งงานกนัทําทงัยงัเป็นการลดโอกาสทีองค์กรใดองคก์รหนึง

จะแสดงอาํนาจเหนือเครือข่ายดว้ย 

 4.4  ความเขม้แข็งขององคก์รทรีว่มกนัเป็นเครอืข่าย 

  จะนําไปสู่ความเขม้แข็งโดยรวมของเครือข่าย ดังนัน การพัฒนาของแต่ละองค์กร

เครือข่ายจึงเป็นสิงสาํคญั 

 4.5  องคก์รเครอืขา่ยกาํหนดการบรหิารจดัการกนัเอง (Self-regulating) 

  ในการทํางานร่วมกันในลักษณะแนวราบจําเป็นตอ้งมีความสมานฉันท์ โดยผ่าน

กระบวนการทางประชาธิปไตย ซึงหมายถึงการต่อรองตกลงระหวา่งองคก์รเครือข่ายเกียวกบัการ

บริหารจดัการภายในเพือใหเ้ครือข่ายสามารถบรรลุวตัถุประสงคไ์ด ้

 4.6  ความสาํเร็จขององคก์รเครอืขา่ยตอ้งใชเ้วลา 

  การบ่มเพาะความสัมพันธ์  ความศรัทธา  และความไวเ้นือเชือใจ  ตลอดจนการ

สรา้งกรอบทางความคิด  เพือใหเ้กิดการแลกเปลียนขอ้มูลข่าวสาร  การแกไ้ขปัญหาร่วมกนัอยา่ง

สรา้งสรรค ์ รวมทังการดาํเนินการร่วมกนัระหวา่งองคก์ร 

  กลุม่เป้าหมายทคีวรเป็นเครอืข่าย 

 - ภาคประชาชน  ชุมชน 

 - ภาคราชการ 

 - ภาคเอกชน 

 - ภาคนักวิชาการ 

 - ภาคสือมวลชน 

 - ภาค NGO  
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คุณสมบตัิของนกัสรา้งเครือข่ายประชาธิปไตยและการเลอืกตงั 

คุณสมบตัิของกลุ่มสมาชิกแกนนาํ 

 การพัฒนาสมาชิกแกนนําทีมีประสิทธิภาพ จะเป็นตัวอย่างทีดีใหแ้ก่กลุ่มสมาชิก

เครือข่ายอืนๆ เป็นทียอมรบัและเชือถือจากบุคคลภายนอก เป็นสิงจูงใจทีทําใหบุ้คคลภายนอก  

อยากเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมของเครือข่ายมากขึน  สมาชิกแกนนําจะตอ้งมีการพฒันากลุ่ม

เพือใหมี้ความเขม้แข็ง มีวุฒิภาวะสูงมีความเป็นทีมทีมีประสิทธิภาพสูง มีการรวมตวัของสมาชิก    

ในกลุ่มมีการสือสารทัวถึงและโปร่งใส มีความไวเ้นือเชือใจระหว่างสมาชิก ใชก้ระบวนการ          

การตัดสินใจแบบใหทุ้กคนมีส่วนร่วม เคารพความคิดเห็นซึงกันและกัน  มีการประสานงาน

ระหวา่งสมาชิกอยา่งครบถว้นและเป็นเอกภาพ สามารถประสานงานกบัองคก์รภายนอกเครือข่ายได ้

คุณสมบตัิของนักสรา้งเครอืข่ายทีด ี

 1.  ความรู ้(Knowledge) 

  การเป็นผูนํ้านัน ความรูเ้ป็นสิงจําเป็นทีสุด ความรูใ้นทีนีมิไดห้มายถึงเฉพาะความรู ้

เกียวกบังานในหน้าทีเท่านัน หากแต่รวมถึงการใฝ่หาความรูเ้พมิเติมในดา้นอืนๆ ดว้ย การจะเป็น

ผูนํ้าทีดี จึงตอ้งเป็นผูที้มีความรอบรู ้ ยิงรอบรูม้ากเพียงใด ฐานะแห่งความเป็นผูนํ้าก็จะยิงมนัคง   

มากขึนเพียงนัน 

 2.  ความริเรมิ (Initiative) 

  ความริเริม คือ ความสามารถทีจะปฏิบัติสิงหนึงสิงใดในขอบเขตอํานาจหน้าทีไดด้ว้ย

ตนเอง โดยไม่ตอ้งรอคาํสัง หรือความสามารถแสดงความคิดเห็นทีจะแกไ้ขสิงหนึงสิงใดใหดี้ขึน    

หรือเจริญขึนไดด้ว้ยตนเองความริเริมจะเจริญงอกงามได ้ผูนํ้าจะตอ้งมีความกระตือรือรน้ คือ มี

ความ   เอาใจใส่ต่อหน้าที มีความมุ่งมนัเพือตอ้งการความสาํเร็จอยูเ่บืองหน้า 

  3.  ความกลา้หาญและความเด็ดขาด ( Courage and firmness) 

  ผูนํ้าทีดีจะตอ้งไมย่อ่ทอ้ต่อความยากลาํบาก ทงัทางกาย วาจา ใจผูนํ้าทีมีความกลา้หาญ  

จะช่วยใหส้ามารถทาํงาน ใหส้าํเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี นอกจากความกลา้หาญแลว้ ความเด็ดขาดก็

เป็นลักษณะอันหนึงทีจะตอ้งทําใหเ้กิดขึนในตัวของผูนํ้าเองตอ้งอยู่ในลักษณะของการ “กลา้ได ้        

กลา้เสีย” ดว้ย 

 4.  มนุษยสมัพนัธ์ (Human relations)     

  ผูนํ้าทีดีจะตอ้งรูจ้ักประสานความคิด ประสานประโยชน์สามารถทํางานร่วมกบัคนทุก

เพศ ทุกวยั  ทุกระดบัการศึกษาได ้ผูนํ้าทีมีมนุษยสมัพนัธดี์จะช่วยลดปัญหาทีอาจจะเกิดขึนได ้

 5.  ความยุติธรรมและซือสตัยสุ์จริต ( Fairness and Honesty) 

  ผูนํ้าทีดีจะตอ้งอาศัยหลักของความถูกตอ้ง หลักแห่งเหตุผลและความซือสัตย์สุจริต        

ต่อตนเองและผูอื้น เป็นเครืองมือในการวินิจฉัยสงัการ หรือปฏิบัติงานดว้ยจิตทีปราศจากอคติ 

ปราศจากความลาํเอียง ไม่เล่นพรรค เล่นพวก 
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 6.  ความอดทน (Patience) 

 ความอดทน จะเป็นพลังอันหนึงทีจะผลักดันงานใหไ้ปสู่จุดหมายปลายทางได ้อย่าง

แทจ้ริง 

 7.  ความตืนตวั ( Alertness ) 

 ความตืนตวั หมายถึง ความระมดัระวงั ความสุขุมรอบคอบ ความไม่ประมาท ไม่ยืดยาด

ขาดความกระฉบักระเฉง มีความฉบัไวในการปฏิบติังานทันต่อเหตุการณ์ความตืนตวัเป็นลกัษณะ

ทีแสดงออกทางกาย แต่การไม่ตืนตูมเป็นการควบคุมสติทีจะหยุดคิดไตร่ตรองต่อเหตุการณ์ต่างๆ     

ทีเกิดขึน รูจ้กัใชดุ้ลยพินิจทีจะพิจารณาสิงต่างๆ หรือเหตุต่างๆไดอ้ยา่งถูกตอ้ง พูดง่ายๆ ก็คือผูนํ้า

ทีดีจะตอ้งรูจ้กัควบคุมตวัเอง (Self control) 

 8.  ความภกัดี (Loyalty) 

 การเป็นผูนํ้าหรือหวัหน้าทีดีนัน จําเป็นตอ้งมีความจงรักภักดีต่อหมู่คณะ ต่อส่วนรวม

และต่อองคก์รความภกัดีนี จะชว่ยใหผู้นํ้าไดร้บัความไวว้างใจ และปกป้องภัยอนัตรายในทุกทิศได้

เป็นอยา่งดี 

 9.  ความสงบเสงยีมไม่ถือตวั (Modesty) 

          ผูนํ้าทีดีจะตอ้งไมห่ยงิยโส ไม่จองหอง ไม่วางอาํนาจ และไม่ภูมิใจในสิงทีไรเ้หตุผลความ

สงบเสงียมนี ถา้มีอยู่ในผูนํ้าคนใดแลว้ ก็จะทําใหผู้ต้ามมีความนับถือ และใหค้วามร่วมมือเสมอ

เป็น “กุญแจสู่ความเป็นเลิศทางการบริหารคน”  

 10. วนัิย (Discipline) 

   ผูนํ้าทีดีจะตอ้งเป็นผูม้ีวินัย เป็นตวัอยา่งทีดีแก่บุคคลอืน การเป็นนักสรา้งเครือข่ายทีดี 

ตอ้งยึดมนัวินัยในตนเอง มีคุณธรรม จริยธรรม เช่น ไม่รบัสินบน ไม่บ่นงานหนัก ซึงจะเป็นการ

สรา้งความเคารพนับถือแก่ผูอื้น 
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การสรา้งเครอืข่ายและเผยแพรค่วามรูเ้กียวกบัประชาธิปไตยและการเลือกตงั 
 

 ลูกเสืออาสา กกต. เพือพัฒนาประชาธิปไตย เ ป็นส่วนหนึงของการพัฒนา

ประเทศชาติ และจะนําพาประเทศชาติไปสู่ความเป็นประชาธิปไตย ทีเขม้แข็งและยงัยืน แต่การ

ทํางานของลูกเสืออาสา กกต. เพือพฒันาประชาธิปไตย ไม่สามารถสาํเร็จลุล่วงตามวตัถุประสงค์

ได ้หากขาด       ความร่วมมือ การมีส่วนร่วมของส่วนต่าง ๆ และลูกเสืออาสา กกต. จะสามารถ

ปฏิบัติงานได้จําเป็นต้องมีเครือข่ายความร่วมมือ เพือเป็นฐานพลังในการทํางานให้มี

ประสิทธิภาพและทวัถึง     โดยสามารถสรา้งเครือข่ายในระดบัต่าง ๆ ดงันี  

 1. เพือนลูกเสือ และเพือนๆ นักเรียน 

  ลูกเสืออาสา กกต. เพือพฒันาประชาธิปไตย ตอ้งทําหน้าทีในการประชาสมัพนัธ์

เกียวกบับทบาท หน้าที ภารกิจของลูกเสือ เพือเชิญชวนเพือนๆ ลูกเสือเหล่าอืนๆ มาเป็นลูกเสือ

อาสา กกต. เพือพัฒนาประชาธิปไตย และสามารถเชิญชวนเพือนๆ ในชนัเรียน ต่างชนัเรียน       

ร่วมสนับสนุนการปฏิบตัิภารกิจทีไดร้บัมอบหมาย  

 2. ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือ  

  ลูกเสืออาสา กกต. เพือพัฒนาประชาธิปไตย ตอ้งเป็นแบบอย่างทีดี ในการนํา

ความรู ้ความเขา้ใจ และวถีิประชาธิปไตย ไปใชใ้นการศึกษา เรียนรู ้เพือสรา้งการยอมรบัการเป็น

ลูกเสืออาสา กกต. เพือพฒันาประชาธิปไตย แลว้สามารถเชิญชวนผูบ้ังคบับญัชาลูกเสือในเหล่า

อืนๆ ใหเ้กิดความสนใจ และสามารถบอกเล่าถึงภารกิจของลูกเสือ อาสา กกต. ใหผู้บ้งัคบับัญชา

ลูกเสือ เขา้ใจและเป็นเครือข่ายในการปฏิบัติงานของลูกเสืออาสา กกต. ตลอดจนการสรา้งการมี

ส่วนร่วม ระหวา่งลูกเสืออาสา กกต. และลูกเสือเหล่าอืนๆ ต่อไป  

 3. ผูป้กครองและคนอืนๆ ในครอบครวั  

  ลูกเสืออาสา กกต. เพือพฒันาประชาธิปไตย ตอ้งทําหน้าทีในการเป็นแบบอย่าง     

ในการพฒันาตนเองใหเ้ป็นผูม้ีความเป็นประชาธิปไตย และเชิญชวนใหผู้ป้กครอง และคนอืนๆ      

ในครอบครวั มีความรู ้เขา้ใจ ตลอดจนการเสริมสรา้งความเป็นประชาธิปไตยในครอบครวั ซึง

เป็นหน่วยในการบ่มเพาะพืนฐาน ของสงัคม เชน่ การรบัฟังความคิดเห็นซึงกนัและกนั การเคารพ

ในกฎ และกติกา ของครอบครวั การมีระเบียบวินัย เป็นตน้ 

 4. ชุมชน  

  ลูกเสืออาสา กกต. เพือพฒันาประชาธิปไตย เป็นหน่วยเล็กๆ ของชุมชน การสรา้ง

เครือข่ายในระดับชุมชน มีความสําคัญและจําเป็นต่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ

ประชาธิปไตย ดงันัน จึงสามารถสรา้งเครือข่ายในรูปแบบของการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูล ข่าวสาร 

เกียวกับวิถีประชาธิปไตย ใหก้ับชุมชน และเมือถึงเวลาเลือกตงัทังระดับชาติ และระดับทอ้งถิน 

การออกเสียงประชามติ ก็ร่วมเชิญชวนไปใชสิ้ทธิ ลงคะแนน   
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ลกัษณะของทีมงานทปีระสบความสาํเร็จ 

 

 

 

 

 

 

 

 
  1) เป้าหมาย  (Goal) 

    - เป็นสิงสาํคญั  ขาดไม่ได ้

    - สมาชิกทุกคนตอ้งมีส่วนร่วม 

    - ตอ้งทํางานใหไ้ดต้ามเป้าหมาย 

  2) ความเป็นผูน้าํ  (Leadership) 

    - มีความยืดหยุน่ 

    - มีการสบัเปลียนตาํแหน่งและบทบาทกนัได ้

    - เต็มใจรบผิดชอบตามสภาพการณ ์

  3) ความไวว้างใจ  (Trust) 

    - เป็นพืนฐานสาํคญัของความรกัความสามคัคี 

    - ตอ้งเชอืมใจซึงกนัและกนั 

    - ใหก้ารสนับสนุนในการตดัสินใจ 

  4) ความคิดสรา้งสรรค ์ (Creativity) 

    - หาวธีิการปฏิบติัหรือสรา้งนวตักรรมใหม ่ๆ (คิดใหม่  ทําใหม)่ 

  5) แสดงความคิดเห็นทีสอดคลอ้งและเป็นเอกลกัษณ ์ (Consensus) 

    - รว่มแสดงความคิดเห็น 

    - ไดข้อ้สรุปทีชดัเจน 

    - มีมติเป็นเอกลกัษณ ์

  6) การแสดงออก  (Expression) 

    - มีสิทธิทีจะแสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งเสรี 

    - ไมล่ะเมิดสิทธิผูอื้น 

    - มีหน้าทีรบัฟังและแลกเปลียนความคิดเห็น 

    - ตอ้งเขา้ใจเรืองราวต่าง ๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี 

    - มีส่วนร่วมในการทํางานใหบ้รรลุเป้าหมาย   

เป้าหมาย 

ความเป็นผูน้าํ 

ความไวว้างใจ 

ความคิดสรา้งสรรค ์

การแสดงออก 

ความเป็นเอกลกัษณ ์

ความสาํเร็จ 

ของทีม 
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ประโยชนข์องการสรา้งเครอืข่าย 

           การทาํงานร่วมกนัเป็นเครือข่ายใหป้ระสบผลสาํเร็จมีเทคนิค ดงันี 

 1. สร้างความผูกพันและความรับผิดชอบต่อการสร้างเครือข่ายเครือข่ายจะประสบ

ความสาํเร็จก็ต่อเมือ ผูป้ฏิบติังาน “เอาดว้ย” เครือข่ายตอ้งผ่านการพูดคุยวิเคราะหปั์ญหาร่วมกัน

และมีความพรอ้มทีจะทาํงานร่วมกนั 

 2. เตรียมตวัเตรียมใจไวว้่าการสรา้งเครือข่ายตอ้งใชเ้วลา หมายความว่าผูบ้ริหารตอ้งใหเ้วลา

กับการสรา้งเครือข่าย หากไม่ไวใ้จว่ามีเวลาพออย่าเพิงเขา้ไปสรา้งเครือข่ายกับใคร  เพราะการมี

เครือข่าย  มีความหมายมากกว่าการมารวมกนัเพือทาํงานใหส้าํเร็จตามเป้าหมายเฉพาะกิจเท่านัน

แต่ยังหมายถึงการจัดกิจกรรมเพือสรา้งความสัมพันธ์และมีความเคลือนไหวอย่างต่อเนืองและ

สมาํเสมอ 

 3. การเคารพและความไวว้างใจระหว่างกันเป็นสิงสาํคัญ หากไม่ไวใ้จในองคก์รหรือบุคคล        

ทีจะเขา้ไปสรา้งเครือข่ายดว้ย เลิกคิดเรืองการสรา้งเครือขา่ยได ้

 4. พึงระลึกไวเ้สมอว่าองค์กรทีร่วมเครือข่ายจะตอ้งไดร้ับประโยชน์จากการสรา้งเครือข่าย

ดงันัน การไดร้บัประโยชน์ร่วมกนั จึงเป็นสิงจาํเป็นจึงตอ้งทาํความเขา้ใจไวแ้ต่แรกว่า ท่านอาจจะตอ้ง

ยอมเสียสละบางอย่างเพือใหก้ารทํางานเครือข่ายประสบความสําเร็จ นอกจากนันภายในองคก์ร

เครือข่ายเองตอ้งหมนัสรุปบทเรียนการทาํงาน วิเคราะหจุ์ดแข็งจุดอ่อนต่างๆ 

 5. ในกรณีทีการสรา้งเครือข่ายจาํเป็นตอ้งมีการลงนามในสญัญา ตอ้งใหแ้น่ใจว่าเป็นสญัญา     

ทีจัดทําอย่างรอบคอบและหากมีปัญหาหรือขอ้ทีเห็นไม่ตรงกัน ก็ควรจะตอ้งทําความตกลงกัน            

ใหเ้รียบรอ้ยและเมือมีการลงนามในสัญญาแลว้ ก็ไม่ควรทีจะไปสนใจในสญัญานันอีกเพราะหากมี

ภาวะทีตอ้งกลบัไปตรวจสอบสญัญา แปลว่าเริมมีปัญหาแลว้ 

 6. จําไวเ้สมอว่าในช่วงการร่วมเป็นเครือข่ายหรือประสานงานกัน สถานการณ์อาจมีการ

เปลยีนแปลงเราควรตอ้งตระหนักถึงปัญหาขององคก์รเครือข่าย และมีความยืดหยุ่นพอสมควร 

 7. ตอ้งแน่ใจว่าทงัองคก์รของท่านและองคก์รทีเป็นเครือข่ายมีความคาดหวงัทีตรงกนัในการ

ร่วมมือกนัทาํงานตลอดระยะเวลาทีตกลงจะร่วมงานกนั เมือใดก็ตามทีมีฝ่ายใดฝ่ายหนึงไมม่ีความสุข

กบัการทาํงานเครือขา่ยแปลว่าความลม้เหลวกาํลงัรออยูข่า้งหน้า 

 8. ตระหนักในความแตกต่างทางวัฒนธรรมทังในดา้นพืนทีและวัฒนธรรมองค์กร อย่า

คาดหวงัว่าองคก์รเครือข่ายจะสนองตอบต่อปัญหาเหมือนทีท่านตอบสนอง 

 9. ตระหนักในความเป็นอิสระขององคก์รทีร่วมเป็นเครือข่าย 

 10. รบัผิดชอบในความสาํเร็จหรือความลม้เหลวร่วมกนั 

ช่องทางการสรา้งเครือข่ายของยวุชนประชาธิปไตย 

 การเลือกใชส้อืประเภทต่าง ๆ มาเป็นช่องทางในการสรา้งเครือข่ายเพือนํามาประชาสมัพนัธ์

หรือเชือมโยงขอ้มูลในการสรา้งเครือข่ายเพือขับเคลือนการดําเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดจน

ช่องทางในการเขา้ถึงสือในรูปแบบต่าง ๆ เพือใหยุ้วชนประชาธิปไตยไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมไดอ้ย่าง

ทัวถึง          และครอบคลุมในแต่ละพืนทีโดยสามารถนําขอ้มูลจากการดําเนินงานมาเผยแพร่

ประชาธิปไตย ผสมผสานกบัการใชสื้อต่าง ๆ  
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 คู่มือการฝึกอบรมลูกเสืออาสา กกต.เพือพฒันาประชาธิปไตย  
 ฝ่ายส่งเสรมิการศึกษาและกิจกรรมภาคพลเมือง  สาํนักส่งเสรมิความเป็นพลเมือง  สาํนักงานคณะกรรมการการเลือกตงั. 
2560. 
 

แบบทะเบียนประวัตเิครอืข่ายการเลือกตงั 

ทะเบียนประวตัเิครอืข่ายการเลือกตงั ของ .................................................................... 

 

ที ชือ – สกุล อายุ ทีอยู ่ อาชีพ 
หมายเลข

โทรศพัท ์

หมาย

เหตุ 
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 คู่มือการฝึกอบรมลูกเสืออาสา กกต.เพือพฒันาประชาธิปไตย  
 ฝ่ายส่งเสรมิการศึกษาและกิจกรรมภาคพลเมือง  สาํนักส่งเสรมิความเป็นพลเมือง  สาํนักงานคณะกรรมการการเลือกตงั. 
2560. 
 

แบบรายงานผลการปฏิบตังิาน ของ............................................................................ 

ชนั............................. กองลกูเสือโรงเรียน ....................................................  

อาํเภอ ....................................จงัหวดั ................................. 

สงักดั ...................................................................... 

วนัท.ี...............เดือน...................................พ.ศ. ....................................... 

 

ครงั

ที 
วนั เดือน ปี 

โครงการ/งาน/

กิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย 

จาํนวน

ผูเ้ขา้ร่วม

กิจกรรม

(คน) 

ผลการปฏิบติังาน 
หมาย

เหตุ 
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 คู่มือการฝึกอบรมลูกเสืออาสา กกต.เพือพฒันาประชาธิปไตย  
 ฝ่ายส่งเสรมิการศึกษาและกิจกรรมภาคพลเมือง  สาํนักส่งเสรมิความเป็นพลเมือง  สาํนักงานคณะกรรมการการเลือกตงั. 
2560. 
 

ใบงานภาคปฏิบตั ิ

 

ขอ้ 1 ใหลู้กเสือเขา้ร่วมกิจกรรมชว่ยเหลือการเลือกตงัในสถานศึกษา หรือการเลือกตงัระดบั

ทอ้งถิน หรือการเลือกตงัระดับชาติ หรือการออกเสียงประชามติ อย่างน้อย 2 ครัง      

และจดัทาํรายงานกิจกรรมทีเขา้ร่วมกิจกรรมเสนอต่อผูก้าํกบัทุกครงั 

ขอ้ 2 ใหลู้กเสือจดัทําทะเบียนประวัติเครือข่ายการเลือกตงั ทงัในสถานศึกษาและชุมชนที

ลูกเสืออาศยัอยูอ่ยา่งนอ้ย 20 คน 

ขอ้ 3 ใหล้กูเสือจดักิจกรรมใหค้วามรูเ้กียวกบัประชาธิปไตยและการเลือกตงั แก่เครือขา่ยการ

เลือกตงัอยา่งนอ้ย 2 ครงั และจดัทาํรายงานผลการปฏิบติังานเสนอต่อผูก้าํกบัทุกครงั 

 

 

 



 คู่มือการฝึกอบรมลกูเสืออาสา กกต.เพ่ือพฒันาประชาธิปไตย  

ฝ่ายส่งเสรมิการศึกษาและกิจกรรมภาคพลเมือง  ส านักส่งเสรมิความเป็นพลเมือง  ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้. 

2560. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิชาท่ี 4   

ภารกิจลกูเสืออาสา กกต. เพ่ือพฒันาประชาธิปไตย 
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 คู่มือการฝึกอบรมลกูเสืออาสา กกต.เพ่ือพฒันาประชาธิปไตย  

 ฝ่ายส่งเสรมิการศึกษาและกิจกรรมภาคพลเมือง  ส านักส่งเสรมิความเป็นพลเมือง  ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้. 

2560. 

 

 

 

วตัถุประสงค ์ เพื่อใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรม      

   1. บอกวัตถุประสงค์ หลักการส าคัญของบันทึกตกลงความร่วมมือระหว่าง

คณะกรรมการการเลือกตั้ง กับกระทรวงศึกษาธิการ ในการด าเนินโครงการลูกเ สืออาสา กกต.     

เพื่อพฒันาประชาธิปไตย ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

   2. อธิบายถึงภารกิจของลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพฒันาประชาธิปไตย ท่ีมีต่อการ

พฒันาประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง ได ้

   3. น าเอาหลักการและภารกิจของลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย       

ไปใชไ้ดอ้ยา่งถกูตอ้งเหมาะสม 

ขอบเขตเน้ือหา 

   ศึกษาวตัถุประสงคก์ารลงนามบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือในการด าเนินโครงการ

ลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย ตามแนวทางท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้ง และ

กระทรวงศึกษาธิการก าหนด รวมถึงภารกิจท่ีลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย             

จะสนับสนุนการพฒันาการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง ในหว้งระยะเวลา     

ก่อนการเลือกตั้ง วนัเลือกตั้งและภายหลังวนัเลือกตั้ง รวมถึงการเผยแพร่ความรูก้ารเมืองการ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริยท์รงเป็นประมุข 

เวลา  1 ชัว่โมง 

กระบวนการฝึกอบรม 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

น าเขา้สู่บทเรียน และช้ีแจงวตัถุประสงค ์

 

 

 

แบ่งกลุม่ระดมความคิดและน าเสนอ หรือเรียนรูเ้ป็นฐานกิจกรรม 

 

สรุปและใหข้อ้เสนอแนะ 

 

วิชาที่ 4 ภารกิจลกูเสืออาสา กกต. เพ่ือพฒันาประชาธิปไตย 
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 คู่มือการฝึกอบรมลกูเสืออาสา กกต.เพ่ือพฒันาประชาธิปไตย  

 ฝ่ายส่งเสรมิการศึกษาและกิจกรรมภาคพลเมือง  ส านักส่งเสรมิความเป็นพลเมือง  ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้. 

2560. 

 

 

ประเด็นส าคญั ขั้นตอนการด าเนินการ ส่ือ – อุปกรณ ์

1. น าเขา้สู่

บทเรียน 

ขั้นท่ี 1 (10 นาที) 

          วทิยากรบอกวตัถุประสงค ์และอธิบายภมูิหลงัของ

โครงการลกูเสืออาสา กกต. เพื่อพฒันาประชาธิปไตย ดงัน้ี 

     ส า นั ก ง านคณะก ร รมก า ร ก า ร เ ลื อ ก ตั้ ง  แ ล ะ

กระทรวงศึกษาธิการ ตระหนักถึงความส าคัญของการ

พัฒนาเยาวชนและประชาชนทุกหมู่เหล่าให้มีความรู ้ 

ความเขา้ใจในเรื่องประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง ว่าเป็น

ส่วนส าคัญในการพฒันาประเทศในระบอบประชาธิปไตย

อนัมีพระมหากษัตริยท์รงเป็นประมุข  จึงรว่มลงนามในการ

ด า เ นิ น โ ค ร งก า รลู ก เ สื อ อ าส า  ก กต . เ พื่ อ พัฒน า

ประชาธิปไตย เมื่อวนัท่ี 18  มิถุนายน  2550  โดยมี

วตัถุประสงคห์ลกั 3 ประการ คือ 

     1. เพื่อรว่มฉลองกบัประชาชนชาวไทยในการเฉลิมพระ

เกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล    

อดุลยเดช บรมนาถบพิตร เน่ืองในวโรกาสทรงเจริญ

พระชนมายุ 80 พรรษา 

     2. เพื่อเสริมสรา้งความรู ้ ความเขา้ใจ  เก่ียวกับการ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตยและปลูกจิตส านึกให้

ลกูเสือและบุคลากรทางการลกูเสือไดเ้ห็นความส าคญัและ

คุณค่าของการเลือกตั้ง 

     3. เพื่อใหล้กูเสือและบุคลากรทางการลกูเสือไดก้ระท า

ตนให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ   โดยช่วยเหลือ

คณะกรรมการการเลือกตั้งในการรณรงค์ถ่ายทอดความรู ้ 

ความเขา้ใจ เก่ียวกับประชาธิปไตยและการเลือกตั้งใหแ้ก่

ประชาชน  พร้อมทั้ งให้ความช่วยเหลือและบริการ

ประชาชนในการเลือกตั้ง  

ภาพน่ิงท่ี 4.1-4.10 

1.ภาพน่ิงท่ี 

4.1-4.10 

2. ใบความรู ้

4.1-4.2 
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 คู่มือการฝึกอบรมลกูเสืออาสา กกต.เพ่ือพฒันาประชาธิปไตย  

 ฝ่ายส่งเสรมิการศึกษาและกิจกรรมภาคพลเมือง  ส านักส่งเสรมิความเป็นพลเมือง  ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้. 

2560. 

 

ประเด็นส าคญั ขั้นตอนการด าเนินการ ส่ือ – อุปกรณ ์

2. ภารกิจลกูเสือ

อาสา กกต.  

เพื่อพฒันา

ประชาธิปไตย 

 

ขั้นท่ี 2 ส าหรบัขั้นท่ี 2  มี 2 แนวทาง  ใหว้ทิยากรเลือกใช้

ตามความเหมาะสม  ดงัน้ี 

แนวทางท่ี 1แบ่งกลุม่รว่มกนัอภิปรายและท ากิจกรรม

(45 นาที) 

     1. กิจกรรมแบ่งกลุ่มรว่มกนัอภิปรายและท ากิจกรรม

ตามใบงานท่ีมอบหมาย  มีแนวทางดงัน้ี 

        1.1 วทิยากรเตรียมฐานกิจกรรม 4 ฐาน พรอ้มวสัดุ

อุปกรณใ์หพ้รอ้ม โดยมีวทิยากรประจ าฐานอยา่งน้อยฐาน

ละ 1 คน ดงัน้ี 

          ฐานท่ี  1 การรณรงค ์ประชาสมัพนัธก์ารเลือกตั้ง   

          ฐานท่ี  2 การคน้หาล าดบัท่ีของผูม้ีสิทธิเลือกตั้ง 

การใหบ้รกิารแก่ผูส้งูวยั ผูพ้ิการ คนไมรู่ห้นังสือ และการ

แกไ้ขปัญหาเฉพาะหน้า 

          ฐานท่ี  3 สงัเกตการณก์ารนับคะแนนเลือกตั้ง  

   ฐานท่ี  4 นักจดัรายการวทิยุ/เสียงตามสาย/ 

หอกระจายข่าวในสถานศึกษา/ชุมชน 

      2.2 วิทยากรชี้ แจงแนวทางการท ากิจกรรม และ 

แบ่งกลุ่มลูกเสือ ออกเป็น 4 กลุ่มๆละเท่าๆกัน (กลุ่มละ 

10 คน) แลว้ใหล้กูเสือแต่ละกลุ่มเขา้เรียนรูใ้นแต่ละฐานๆ

ละ 10 นาที เสร็จแต่ละฐานใหล้กูเสือสบัเปล่ียนหมุนเวียน

ไปตามฐานอ่ืนจนครบ 4 ฐาน ไมซ่ ้ากนั ดงัน้ี  

    ฐานท่ี 1 การรณรงค ์ประชาสมัพนัธก์ารเลือกตัง้   

    วิทยากรมอบหมายงานใหลู้กเสือร่วมกันออกแบบส่ือ

ประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 ชิ้ น หรือ เขียนจดหมายถึง

ผูป้กครองเชิญชวนไปเลือกตั้งคนละ 1 ฉบบั  เสร็จแลว้ให้

ลกูเสือน าเสนอในกลุ่ม และวทิยากรน าสรุปบทเรียน 

     ฐานที่ 2 การอ านวยความสะดวก หรือการบริการ

หนา้ท่ีเลือกตัง้ 

     วิทยากรประจ าฐาน จัดจ าลองสถานท่ีลงคะแนน

เลือกตั้ง  โดยมีการปิดประกาศเอกสารหน้าท่ีเลือกตั้ง

ตามท่ีกฎหมายก าหนดใหค้รบ  แล้วให้ลูกเสือทดลอง

ปฏิบติัหน้าท่ีดงัน้ี 

 

 

1. ใบงานท่ี 

4.1-4.4  

2. กระดาษ Flip 

chart กลุ่มละ 2 

แผ่น 

3. ปากกาเคมี

ดา้มใหญ่คละสี 

กลุ่มละ 4 ดา้ม 

4. กระดาษ A4 

5.วัสดุ อุปกรณ ์

ป ร ะ จ า ห น่ ว ย

เลือกตั้ง (ส าหรบั

ล ง ค ะ แ น น  1 

ชุด/นับคะแนน 

1 ชุด) 

6. บอรด์ 
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 คู่มือการฝึกอบรมลกูเสืออาสา กกต.เพ่ือพฒันาประชาธิปไตย  

 ฝ่ายส่งเสรมิการศึกษาและกิจกรรมภาคพลเมือง  ส านักส่งเสรมิความเป็นพลเมือง  ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้. 

2560. 

 

ประเด็นส าคญั ขั้นตอนการด าเนินการ ส่ือ – อุปกรณ ์

      1) คน้หาล าดับท่ีผูม้ีสิทธิเลือกตั้งจากบัญชีรายชื่อผูม้ี

สิทธิเลือกตั้ง แลว้แนะน าใหผู้ม้ีสิทธิเลือกตั้งจดจ าเลขล าดบั

ท่ีจากบัญชีรายชื่อผูม้ีสิทธิเลือกตั้ง  ก่อนท่ีผูม้ีสิทธิเลือกตั้ง

จะเขา้ไปในท่ีเลือกตั้งเพื่อแสดงตนขอรับบัตรเลือกตั้งไป

ลงคะแนนเลือกตั้ง  

     2) สมมติสถานการณ์มีผูสู้งวัย ผูพ้ิการ และคนไม่รู ้

หนังสือมาใชสิ้ทธิลงคะแนนเลือกตั้ง ในฐานะท่ีลกูเสืออาสา 

กกต.มีภารกิจในการอ านวยความสะดวกแก่ผู ้มี สิทธิ

เลือกตั้งหน้าท่ีเลือกตั้ง ลูกเสือจะมีวิธีการอ านวยความ

สะดวกแก่ผูม้ีสิทธิเลือกตั้งน้ันไดอ้ยา่งไร 

     เสร็จเรียบรอ้ยแลว้วทิยากรน าสรุปบทเรียน 

     ฐานท่ี 3 สงัเกตการณก์ารนับคะแนนเลือกตัง้ 

     วิทยากรประจ าฐาน จัดจ าลองสถานท่ีนับคะแนน

เลือกตั้ง  พรอ้มจดัสาธิตใหม้ีการนับคะแนนเลือกตั้ง โดย

ใหล้กูเสือทดลองฝึกปฏิบติัและสงัเกตการณก์ารนับคะแนน 

     เสร็จเรียบรอ้ยแลว้วทิยากรน าสรุปบทเรียน 

    ฐานที่   4 นักจัดรายการวิทยุ/เสียงตามสาย/        

หอกระจายข่าวในสถานศึกษา/ชุมชน 

      วิทยากรมอบหมายงานให้ลูกเสือ เขียนบทความ  

ความยาวคนละ 1 หน้ากระดาษ A4 เพื่อเป็นบทความเชิญ

ชวนใหป้ระชาชนผูม้ีสิทธิเลือกตั้งไปใชสิ้ทธิเลือกตั้ง ผ่าน

สถานีวิทยุ/เสียงตามสาย/หอกระจายข่าวในสถานศึกษา/

ชุมชน เสร็จแลว้ใหล้กูเสือลองอ่านบทความของตนเองให้

เพื่อนฟัง  

     เสร็จเรียบรอ้ยแลว้วทิยากรน าสรุปบทเรียน 
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 คู่มือการฝึกอบรมลกูเสืออาสา กกต.เพ่ือพฒันาประชาธิปไตย  

 ฝ่ายส่งเสรมิการศึกษาและกิจกรรมภาคพลเมือง  ส านักส่งเสรมิความเป็นพลเมือง  ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้. 

2560. 

 

ประเด็นส าคญั ขั้นตอนการด าเนินการ ส่ือ – อุปกรณ ์

 แนวทางท่ี 2 (45 นาที)  

     2. กิจกรรม “คลงัสมอง” ชว่ยกนัระดมความคิดเห็น

เก่ียวกบั “ภารกิจลกูเสืออาสา กกต.ฯ” มีวธีิการด าเนินการ

ดงัน้ี 

          2.1 วทิยากรแบ่งกลุ่มลกูเสือ ออกเป็น 4 กลุ่มๆละ

เท่าๆกนั (กลุ่มละ 10 คน) แลว้ใหแ้ข่งกนัตอบค าถามวา่ 

“ภารกิจลกูเสืออาสา กกต.ฯ  คืออะไร” โดยออกมาเขียน

ค าตอบทีละคน  จนกวา่จะตอบครบทุกคนก่อน  หรือ

จนกวา่จะหมดเวลา 2 นาที (ใหไ้ดค้ าตอบของกลุ่มท่ีมาก

ท่ีสุด ประมาณ 15 ค าตอบ)  

          2.2 วทิยากรใหท่ี้ประชุมชว่ยพิจารณาค าตอบของ

แต่ละกลุ่มวา่ถกูตอ้งหรือไม่  

          เสร็จเรียบรอ้ยแลว้วทิยากรน าสรุปบทเรียน 

 

1. บอรด์จ านวน

เท่ากลุ่ม 

2. กระดาษ Flip 

chart พรอ้มเขียน

ค าถาม “ภารกิจ

ลกูเสืออาสา 

กกต.ฯ คืออะไร” 

3. ปากกาเคมี

ดา้มใหญสี่น ้าเงนิ 

จ านวนเท่ากลุ่ม 

4. เกา้อ้ีจ านวน

เท่ากลุ่ม  

 

3.สรุปบทเรียน ขั้นท่ี 3 (5 นาที) 

     วทิยากรอธิบายแนวทางการพฒันาการด าเนินกิจการ

ลกูเสืออาสา กกต. เพื่อพฒันาประชาธิปไตย ในอนาคต 

พรอ้มตอบขอ้ซกัถามพรอ้มสรุปเน้นย า้ภารกิจลกูเสืออาสา 

กกต.เพื่อพฒันาประชาธิปไตย ตามภาพน่ิงท่ี 4.11-4.24  

 

1.ภาพน่ิงท่ี 

4.11-4.24 

2.ใบความรูท่ี้ 

4.2-4.4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



136 

 

 คู่มือการฝึกอบรมลกูเสืออาสา กกต.เพ่ือพฒันาประชาธิปไตย  

 ฝ่ายส่งเสรมิการศึกษาและกิจกรรมภาคพลเมือง  ส านักส่งเสรมิความเป็นพลเมือง  ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้. 

2560. 

 

ส่ือ/อปุกรณ ์

1. ชุด Power point (ภาพน่ิง) 

 1.1 ภาพน่ิงท่ี 4.1-4.10    วตัถุประสงค ์และภมูิหลงัโครงการลกูเสืออาสา กกต. 

        เพื่อพฒันาประชาธิปไตย  

 1.2  ภาพน่ิงท่ี 4.11-4.24   ภารกิจลกูเสืออาสา กกต.เพื่อพฒันาประชาธิปไตย 

2. เอกสารประกอบ (ใบความรู)้ 

 2.1 ใบความรูท่ี้ 4.1   ภมูิหลงัโครงการลกูเสืออาสา กกต.เพื่อพฒันาประชาธิปไตย 

 2.2 ใบความรูท่ี้ 4.2-4.3 ภารกิจลกูเสืออาสา กกต.เพื่อพฒันาประชาธิปไตย  

และผูบ้งัคบับญัชาลกูเสืออาสา กกต.ฯ 

3. ใบงาน (ฐานการเรียนรู)้ 

 3.1 ใบงานท่ี 4.1  การรณรงค ์ ประชาสมัพนัธก์ารเลือกตั้ง 

 3.2 ใบงานท่ี 4.2 การอ านวยความสะดวก หรือการบริการหน้าท่ีเลือกตั้ง 

 3.3 ใบงานท่ี 4.3 การสงัเกตการณก์ารนับคะแนนเลือกตั้ง 

 3.4 ใบงานท่ี 4.4 นักจดัรายการวทิยุ/เสียงตามสาย/หอกระจายข่าวในสถานศึกษา/ชุมชน 

4. วสัดุ/อุปกรณ ์

 4.1 เครื่องฉายโปรเจคเตอร ์

 4.2 กระดาษ Flip chart 

 4.3 กระดาษ A4 

 4.4 ปากกาเคมีคละสี 

 4.5 วสัดุ อุปกรณ์ประจ าหน่วยเลือกตั้ง และนับคะแนนเลือกตั้ง 

การวดัและประเมินผล 

 1. ประเมินพฤติกรรมการมีส่วนรว่ม 

 2. ประเมินกิจกรรมการระดมความคิดเห็นในการท างานกลุ่ม 

 3. อภิปราย – ซกัถาม 

 4. ประเมินเจตคติโดยการสงัเกต และสนทนา 
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 คู่มือการฝึกอบรมลกูเสืออาสา กกต.เพ่ือพฒันาประชาธิปไตย  

 ฝ่ายส่งเสรมิการศึกษาและกิจกรรมภาคพลเมือง  ส านักส่งเสรมิความเป็นพลเมือง  ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้. 

2560. 

 

ใบความรูท้ี่ 4.1 

บนัทึกขอ้ตกลงความรว่มมือระหว่าง คณะกรรมการการเลือกตัง้และกระทรวงศึกษาธิการ 
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 คู่มือการฝึกอบรมลกูเสืออาสา กกต.เพ่ือพฒันาประชาธิปไตย  

 ฝ่ายส่งเสรมิการศึกษาและกิจกรรมภาคพลเมือง  ส านักส่งเสรมิความเป็นพลเมือง  ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้. 

2560. 
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 คู่มือการฝึกอบรมลกูเสืออาสา กกต.เพ่ือพฒันาประชาธิปไตย  

 ฝ่ายส่งเสรมิการศึกษาและกิจกรรมภาคพลเมือง  ส านักส่งเสรมิความเป็นพลเมือง  ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้. 

2560. 

 

ใบความรูท้ี่ 4.2 
 

ภมิูหลงัของโครงการลกูเสืออาสา กกต. เพือ่พฒันาประชาธิปไตย 

   ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งและกระทรวงศึกษาธิการ ตระหนักถึง

ความส าคัญของการพัฒนาเยาวชนและประชาชนทุกหมู่เหล่า ใหม้ีความรู ้ความเขา้ใจเรื่อง

ประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง เพื่อเป็นพลังในการพัฒนาประเทศชาติ และพัฒนาระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์รงเป็นประมุข ซึ่งผลท่ีตามมาจะท าใหม้ีผูแ้ทนท่ีเป็นความ

ต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง แต่ ปั จจุบันประชาชนอีกจ านวนมาก ท่ียังไม่ เข ้าใจ              

ระบอบประชาธิปไตย และไม่เห็นความส าคัญของการเลือกตั้ง ท าใหผ้ลการเลือกตั้งเกิดการ

เบ่ียงเบน ไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย ก่อใหเ้กิดปัญหาทุจริตเลือกตั้งตามมา จึงเป็น

เรื่องส าคญัท่ีตอ้งรีบด าเนินการ 

   ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นว่า ลูกเสือและบุคลาการทางลูกเสือ    

เป็นผูม้ีระเบียบวินัย มีความซื่อสัตย ์ สุจริต และมีเกียรติเชื่อถือได ้ซึ่งคุณลกัษณะเด่นดงักล่าวจึง

เป็นผูท่ี้มีความเหมาะสมในการท่ีจะถ่ายทอดความรูเ้ก่ียวกับการเมืองการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง ใหแ้ก่ประชาชนไดเ้ป็นอยา่งดี จึงจ าเป็นตอ้งเสริมสรา้งองคค์วามรู ้

ความเขา้ใจใหแ้ก่ลกูเสือท่ีจะปฏิบติัหน้าท่ี 

   ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการด าเนินโครงการ “ลูกเสืออาสา กกต.          

เพื่อพฒันาประชาธิปไตย” มีแนวทางการด าเนินการ ดงัน้ี 

   1. จัดตั้ งศูนย์ปฏิบัติการลูกเสืออาสา  กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย ณ 

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจงัหวดัทุกจงัหวดัและกรุงเทพมหานคร 

   2. จัดตั้งหน่วยลูกเสืออาสา  กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย จังหวดัละ 1 แห่ง 

ภายในสถานศึกษาในแต่ละจงัหวดั 

   3. สนับสนุนผูท้รงคุณวุฒิ เจา้หน้าท่ี และวิทยากรในการจดัท าหลกัสูตรฝึกอบรม

และด าเนินงานตามโครงการลกูเสืออาสา  กกต. เพื่อพฒันาประชาธิปไตย 

   4. ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของหน่วยงานและสถานศึกษาในสงักดั 

   5. สรุปและประเมินผลการด าเนินงานโครงการลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนา

ประชาธิปไตย เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาหลกัสตูรและวธีิการฝึกอบรมใหม้ีประสิทธิภาพ 

   เมื่อวนัท่ี 18 มิถุนายน 2550 ประธานกรรมการการเลือกตั้งและรฐัมนตรีวา่การ

กระทรวงศึกษาธิการไดร้่วมแสดงเจตนารมณ์ในการด าเนินงานโครงการลูกเสืออาสา กกต.         

เพื่อพฒันาประชาธิปไตย โดยไดล้งนามในบันทึกตกลงความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการการ

เลือกตั้งและกระทรวงศึกษาธิการ มีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง และปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการเป็นสกัขีพยานในการลงนามความรว่มมือดงักล่าว  

……………………………………………………………. 
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 คู่มือการฝึกอบรมลกูเสืออาสา กกต.เพ่ือพฒันาประชาธิปไตย  

 ฝ่ายส่งเสรมิการศึกษาและกิจกรรมภาคพลเมือง  ส านักส่งเสรมิความเป็นพลเมือง  ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้. 

2560. 

 

ใบความรูท้ี่ 4.3 

ภารกิจลกูเสืออาสา กกต. เพื่อพฒันาประชาธิปไตย 

     ภารกิจลกูเสืออาสา กกต . เพื่อพฒันาประชาธิปไตย มีภารกิจ  5  ประการ ดงัน้ี 

   1.เป็นนักเผยแพร่ประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง เป็นผูย้ึดมัน่ในหลักการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตย  รวมถึงเป็นผูร้อบรูก้ฎหมาย และระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกับการ

เลือกตั้งทุกระดบั และสามารถถ่ายทอดใหก้บัผูอ่ื้นได ้ เชน่      

- รฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย       

- พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยคณะกรรมการการเลือกตั้ง,        

การเลือกตั้ง ส.ส., การเลือก ส.ว. และพรรคการเมือง ฯลฯ       

- พระราชบญัญติัการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน ฯลฯ 

 2. เป็นนักประชาสัมพนัธก์ารเลือกตั้ง รวมถึงการเผยแพร่ความรู ้การเมืองและ

การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์รงเป็นประมุข  สรา้งความรู ้ความ

เขา้ใจกบัผูม้ีสิทธิเลือกตั้ง และเห็นคุณค่าและประโยชน์ของการเลือกตั้ง เชน่ 

- การแจกจา่ยเอกสารแผ่นพบั โปสเตอร ์ 

- การประชาสัมพันธ์ทางเสียงตามสาย หอกระจายข่าว วิทยุกระจายเสียง 

วทิยุชุมชน เคเบิลทีว ี 

- การจดันิทรรศการ  

- การจดักิจกรรมในสถานศึกษา เชน่ การแข่งขนัตอบปัญหา ค าขวญั ฯลฯ 

   3. เป็นนักรณรงคก์ารเลือกตั้ง ใหผู้ม้ีสิทธิเลือกตั้งออกไปใชสิ้ทธิในการเลือกตั้ง

ทุกประเภท ตระหนักถึงความรบัผิดชอบของตนต่อบา้นเมืองและสงัคม ในฐานะท่ีเป็นสมาชิกของ

ชุมชนและชาติ ซึ่งตอ้งมีหน้าท่ีรบัผิดชอบในฐานะพลเมืองดี ช่วยขจดัการซื้ อสิทธิขายเสียงและการ

กระท าท่ีเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้ง หรือการกระท าท่ีท าใหก้ารเลือกตั้งไม่สุจริตและเท่ียง

ธรรม เชน่            - การจดักิจกรรมเดินรณรงคก์ารเลือกตั้ง 

- การจดักิจกรรมเคาะประตบูา้น 

- การจดัท าโปสเตอรเ์ชิญชวนคนไปใชสิ้ทธิเลือกตั้ง ฯลฯ 

   4. เป็นนักบริการการเลือกตัง้ ชว่ยเหลืองานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เช่น การ

ใหค้ าแนะน าในการใชสิ้ทธิเลือกตั้ง การบริการ ณ หน้าท่ีเลือกตั้งในวนัลงคะแนนเลือกตั้ง และวนั

เลือกตั้งล่วงหน้า    

        - การค้นหาล าดับท่ีของผู้ใชสิ้ทธิ จากบัญชีรายชื่อผู ้มีสิทธิเลือกตั้ง หรือ 

Application ดาวเหนือ 

- การจดัระเบียบแถวของผูม้าใชสิ้ทธิ 
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 คู่มือการฝึกอบรมลกูเสืออาสา กกต.เพ่ือพฒันาประชาธิปไตย  

 ฝ่ายส่งเสรมิการศึกษาและกิจกรรมภาคพลเมือง  ส านักส่งเสรมิความเป็นพลเมือง  ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้. 

2560. 

 

- การใหค้วามชว่ยเหลือแก่ผูใ้ชสิ้ทธิท่ีมีปัญหาทางดา้นรา่งกาย ผูส้งูอายุ ฯลฯ 

- หลงัวนัเลือกตั้ง แนะน าผูท่ี้ไม่ไปใชสิ้ทธิเลือกตั้ง ใหแ้จง้เหตุจ าเป็นท่ีไม่อาจ

ไปใชสิ้ทธิ และผลเสียถา้ไมแ่จง้เหตุ 

   5. เป็นนักสรา้งเครือข่ายการเลือกตัง้ ผูม้ีอุดมการณป์ระชาธิปไตย เชน่ 

 - การจดัตั้งกลุ่ม/ชมรมเพื่อสรา้งเครือข่ายคนท่ีมีอุดมการณ์ประชาธิปไตย

รว่มกนั 

- การถ่ายทอดความรูไ้ปยังเพื่อนลูกเสือ หรือลูกเสือรุ่นน้องในลักษณะ      

“เพื่อนสอนเพื่อน พี่สอนน้อง” 

 

……………………………………………………………. 
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 คู่มือการฝึกอบรมลกูเสืออาสา กกต.เพ่ือพฒันาประชาธิปไตย  

 ฝ่ายส่งเสรมิการศึกษาและกิจกรรมภาคพลเมือง  ส านักส่งเสรมิความเป็นพลเมือง  ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้. 

2560. 

 

       ใบความรูท้ี่ 4.4 

บทบาทหนา้ท่ีของผูบ้งัคบับญัชาลกูเสืออาสา กกต. 

   ผูบ้ังคับบัญชาลูกเสืออาสา กกต. มีบทบาทหน้าท่ีอย่างส าคัญท่ีจะสามารถน า

ลกูเสืออาสา กกต.ไปปฏิบติัหน้าท่ีใหบ้รรลุผลส าเร็จ  ดงัน้ี 

   1. ศึกษาหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย กฎหมายรัฐธรรมนูญและ

กฎหมายเก่ียวกบัการเลือกตั้งใหช้ดัเจน ถ่องแท ้

   2. ท าความเขา้ใจเก่ียวกบัโครงสรา้งของการบริหารงานของ กกต. ในทุกระดบัและ

ภารกิจของลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย ตามบันทึกขอ้ตกลงร่วมกันระหว่าง

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  และกระทรวงศึกษาธิการ 

   3. ศึกษาชุมชน (ทอ้งถ่ิน) ท่ีจะน าลกูเสืออาสา กกต. ไปปฏิบติัหน้าท่ี 

   4. วางแผนปฏิบติังานในชุมชน ประสานงานกบัคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ า

จงัหวดั/ทอ้งถ่ิน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน รวมถึงผูน้ าในชุมชน 

   5. ลงมือปฏิบติัเชน่ การประชาสมัพนัธ์เชิญชวนไปใชสิ้ทธิเลือกตั้ง การตรวจบญัชี

รายชื่อผูม้ีสิทธิเลือกตั้ง  การแจง้เหตุท่ีไมอ่าจไปใชสิ้ทธิเลือกตั้ง ขั้นตอนและวธีิการลงคะแนน เป็นตน้ 

   6. รณรงค์การเลือกตั้ง โดยอาจร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเช่น สถานศึกษา    

ในพื้ นท่ี กลุ่มพลงัมวลชน ฯลฯ ใหไ้ปใชสิ้ทธิในการเลือกตั้งอยา่งอิสระและมีคุณภาพ 

   7. ในวันลงคะแนนเลือกตั้งไปท าหน้าท่ีบริการและอ านวยความสะดวกหน้าท่ี

เลือกตั้ง เช่น การหาล าดับท่ีของผู้มาใชสิ้ทธิเลือกตั้ง การอ านวยความสะดวกแก่คนพิการ  

ผูส้งูอายุ หรือผูท่ี้มีปัญหาทางดา้นรา่งกาย  ใหไ้ดร้บัความสะดวกในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 

   8. ภายหลงัวนัเลือกตั้ง ประชาสมัพนัธ์ใหผู้ท่ี้ไม่ไดไ้ปใชสิ้ทธิเลือกตั้งใหไ้ปแจง้เหตุ

จ าเป็นท่ีไม่อาจไปใชสิ้ทธิเลือกตั้ง และผลของการเสียสิทธิทางการเมืองหากไม่ไปเลือกตั้งและไม่

แจง้เหตุจ าเป็น 

 

……………………………………………………………. 
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 คู่มือการฝึกอบรมลกูเสืออาสา กกต.เพ่ือพฒันาประชาธิปไตย  

 ฝ่ายส่งเสรมิการศึกษาและกิจกรรมภาคพลเมือง  ส านักส่งเสรมิความเป็นพลเมือง  ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้. 

2560. 

 

เวลาปฏิบติั  10  นาที 

- ท างานกลุ่ม/เด่ียว  7 นาที 

- น าเสนอผลงาน 3 นาที 

ใบงานท่ี 4.1 

ฐานที่ 1 การรณรงค ์ประชาสมัพนัธก์ารเลือกตั้ง 

   ในฐานะท่ีท่านเป็นลูกเสืออาสา กกต. ไดร้บัภารกิจจากผูบ้ังคบับญัชาลูกเสือ

อาสา กกต.ใหไ้ปท าการประชาสมัพนัธก์ารเลือกตั้ง.............................................................. 

(การเลือกตั้ง ส.ส. /การเลือก ส.ว. /การเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน)  

ท่ีจะมีขึ้ นในวนัท่ี..........เดือน............................................ พ.ศ. .............. 

          จึงขอใหลู้กเสือด าเนินการตามขอ้ 1 หรือขอ้ 2 โดยเลือกท าเพียงขอ้เดียว  

ดงัน้ี 

1. ร่วมกนัออกแบบส่ือประชาสมัพนัธ ์จ านวน 1 ชิ้ น  

2. เขียน จดหมายถึงผูป้กครองเชิญชวนไปเลือกตั้ง คนละ 1 ฉบบั  
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 คู่มือการฝึกอบรมลกูเสืออาสา กกต.เพ่ือพฒันาประชาธิปไตย  

 ฝ่ายส่งเสรมิการศึกษาและกิจกรรมภาคพลเมือง  ส านักส่งเสรมิความเป็นพลเมือง  ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้. 

2560. 

 

ใบงานท่ี 4.2 

ฐานที่ 2 การอ านวยความสะดวก หรอืการบริการหนา้ท่ีเลือกตั้ง 

 

วิทยากรประจ าฐาน จัดจ าลองสถานท่ีลงคะแนนเลือกตั้ง  โดยมีการปิด

ประกาศเอกสารหน้าท่ีเลือกตั้งตามท่ีกฎหมายก าหนดใหค้รบ  แลว้ใหล้กูเสือทดลองปฏิบัติ

หนา้ท่ีดงัน้ี 

       1) คน้หาล าดบัท่ีผูมี้สิทธิเลือกตั้งจากบญัชีรายชื่อผูมี้สิทธิเลือกตั้ง แลว้แนะน า

ให ้ผูมี้สิทธิเลือกตั้งจดจ าเลขล าดบัท่ีจากบญัชีรายชื่อผูมี้สิทธิเลือกตั้ง  ก่อนท่ีผูมี้สิทธิเลือกตั้ง

จะเขา้ไปในท่ีเลือกตั้งเพ่ือแสดงตนขอรบับตัรเลือกตั้งไปลงคะแนนเลือกตั้ง  

       2) สมมติสถานการณ์มีผู ้สูงวัย ผู ้พิการ และคนไม่รู ้หนังสือมาใช้สิทธิ

ลงคะแนนเลือกตั้ง ในฐานะท่ีลูกเสืออาสา กกต.มีภารกิจในการอ านวยความสะดวกแก่ผูมี้

สิทธิเลือกตั้งหน้าท่ีเลือกตั้ง ลูกเสือจะมีวิธีการอ านวยความสะดวกแก่ผูมี้สิทธิเลือกตั้งน้ันได้

อยา่งไร 

3) เสร็จเรียบรอ้ยแลว้วิทยากรน าสรุปบทเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เวลาปฏิบติั 10 นาที 

 - ทดลองปฏิบติัหนา้ท่ี 7 นาที 

 - สรุปบทเรียน 3 นาที 
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 คู่มือการฝึกอบรมลกูเสืออาสา กกต.เพ่ือพฒันาประชาธิปไตย  

 ฝ่ายส่งเสรมิการศึกษาและกิจกรรมภาคพลเมือง  ส านักส่งเสรมิความเป็นพลเมือง  ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้. 

2560. 

 

ใบงานท่ี 4.3 

ฐานที่ 3 การสงัเกตการณก์ารนบัคะแนนเลือกตั้ง 

วิทยากรประจ าฐาน จดัจ าลองสถานท่ีนับคะแนนเลือกตั้ง  พรอ้มจดัสาธิตใหมี้

การนับคะแนนเลือกตั้ง โดยใหล้กูเสือทดลองฝึกปฏิบติัและสงัเกตการณก์ารนับคะแนน 

เสร็จเรียบรอ้ยแลว้วิทยากรน าสรุปบทเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เวลาปฏิบติั 10 นาที 

 - ทดลองปฏิบติัหนา้ท่ี 7 นาที 

 - สรุปบทเรียน 3 นาที 
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 คู่มือการฝึกอบรมลกูเสืออาสา กกต.เพ่ือพฒันาประชาธิปไตย  

 ฝ่ายส่งเสรมิการศึกษาและกิจกรรมภาคพลเมือง  ส านักส่งเสรมิความเป็นพลเมือง  ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้. 

2560. 

 

ใบงานท่ี 4.4 

ฐานที ่4 นกัจดัรายการวิทยุ/เสยีงตามสาย/หอกระจายข่าวในสถานศึกษา/ชุมชน 
 

วิทยากรมอบหมายงานให้ลูกเสือ เขียนบทความ  ความยาวคนละ 1 

หน้ากระดาษ A4 เพ่ือเป็นบทความเชิญชวนใหป้ระชาชนผูมี้สิทธิ เลือกตั้งไปใชสิ้ทธิเลือกตั้ง 

ผ่านสถานีวิทยุ/เสียงตามสาย/หอกระจายข่าวในสถานศึกษา/ชุมชน เสร็จแลว้ใหลู้กเสือ 

อ่านบทความของตนเองใหเ้พื่อนฟัง และวิทยากรน าสรุปบทเรียน 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

เวลาปฏิบติั 10 นาที 

 - เขียนบทความ 4 นาที 

 - ลกูเสืออ่านบทความ 4 นาที 

 - สรุปบทเรียน 2 นาที 
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วิชาที 5 
พิธีการลูกเสืออาสา กกต. 
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วตัถุประสงค ์ เพือใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรมสามารถ 
1. อธิบายการดาํเนินการในพิธีการลูกเสืออาสา กกต.ได ้
2. ระบุไดว้า่พิธีการลูกเสืออาสา กกต. เป็นประโยชน์แกลู่กเสืออาสา กกต. อยา่งไร 
3. เขา้ร่วมในพิธีการลูกเสืออาสา กกต. ตามลาํดบัขนัตอนได ้

ขอบเขตเนือหา 
1. พิธีการสาํรวจตวัเองของผูที้เขา้เป็นลูกเสืออาสา กกต. 
2. พิธีรบัปณิธานการเป็นลูกเสืออาสา กกต. 

ระยะเวลา  60 นาที 

กระบวนการฝึกอบรม 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วิชาท ี5 พิธีการลกูเสืออาสา กกต. 

 

นาํเขา้สู่บทเรียนและชีแจงวัตถุประสงค ์
 

 

ปฏิบตั ิ
 

 

ประดบัเครอืงหมายลกูเสืออาสา กกต.(แบดจ)์  
และปลอกแขนลกูเสืออาสา กกต. 
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1. นําเขา้สู ่     
พิธีการ  

ขนัท ี1 (5 นาท)ี 
     กาํกบัลกูเสือ/วทิยากรประจาํหมู ่จดัใหลู้กเสือเขา้แถว
ตามหมู ่ เสร็จแลว้วทิยากรบอกวตัถุประสงค ์และอธิบาย
ถึงความสาํคญัของพิธีการของลูกเสืออาสา กกต. ซึงจะทาํ
ใหล้กูเสือไดร้บัประโยชน์ ดงันี 
     1. มีระเบียบวนัิย  
     2. ระลึก จดจาํ และรกัษาคาํมนัสญัญาทีไดใ้หไ้วอ้ยูเ่สมอ 
     3. มคีวามสมัพนัธอ์ยา่งใกลช้ิดกบัผูก้าํกบั/
ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือ 
     4. ความภูมิใจในเกียรติทีไดร้บัในพิธีการนัน 

 

2. การสาํรวจ
ตวัเองของผูที้เขา้
เป็นลูกเสืออาสา 
กกต. 

ขนัท ี2 พิธีการสาํรวจตวัเองของผูท้ีเขา้เป็นลกูเสืออาสา 
กกต.  (50 นาท)ี 
     วิทยากรดาํเนินกิจกรรมพิธีการลกูเสืออาสา กกต. ฯ
ตามลาํดบัขนัตอน ดงันี 
     1.1 วิทยากรกล่าวใหโ้อวาทก่อนการสํารวจตัวเอง 
“อุปสรรคในการดําเนินชีวิตของคนทัวไป คือ อบายมุข 
สุรา นารี ภาชี กีฬาบัตร และยาเสพติด ในฐานะทีลูกเสือ
อาสา กกต. เป็นพลเมืองดีทีจะไม่เกลือกกลัวอบายมุข
ดงักล่าวแลว้ ยงัมีหน้าทีทีสําคัญ คือ การพิทักษ์รกัษาไวซ้ึง
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ์และการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริยท์รงเป็นประมุข ซึงตอ้ง
ทําดว้ยความสมัครใจ ไม่มีใครบังคับ ฯลฯ”(หรือจะกล่าว
ใหโ้อวาทตามเนือหาทีเห็นสมควรใหเ้หมาะสมกับการ
ปลูกฝังอุดมการณล์ูกเสืออาสา กกต.) 
    1.2  สามารถเลือกปฏิบัติได้ 2 กรณี ตามความ
เหมาะสมของสภาพภูมิอากาศ สถานที หรือสถานการณ ์ 
ดงันี 
          1.2.1 กรณีที 1 ผู ้กํากับ/วิทยากรประจําหมู ่    
นําลูกเสือเขา้ประจาํฐาน 10 ฐาน เพือรับฟังคํากล่าวกฎ
ลูกเสือ 10 ข้อ จากนันเข้าประจําฐานสรุปกฎลูกเสือ 
ตามลาํดบั  หรือ 
          1.2.2 กรณีที 2 ผูก้ํากับ/ วิทยากรประจําหมู่ นํา
ลูกเสือรบัฟังคาํกล่าวกฎลูกเสือ 10 ขอ้  พรอ้มสรุปกฎลูกเสือ  

1. ใบกล่าวให้
โอวาทกอ่นการ
สาํรวจตวัเอง 
2. ใบกฎ
ลูกเสือ 10 ขอ้ 
และใบสรุปกฎ
ลูกเสือ 
3. ใบสาํรวจ
ตวัเอง 
4. เทียน(กรณี
จดัพิธีในตอน
กลางคืน) 
5. โต๊ะหมูบ่ชูา 
1 ชุด 
6. โต๊ะปูผา้ขาว 
1 ชุด 
7. พาน 2 ใบ 
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ประเด็นสาํคญั ขนัตอนการดาํเนินการ สือ – อุปกรณ ์
      1.3 ประกอบพิธีสาํรวจตวัเองของผูที้จะเขา้เป็นลูกเสือ

อาสา กกต. (เนืองจากกิจกรรมพิธีสํารวจตัวเองของผูที้จะ
เขา้เป็นลูกเสืออาสา กกต. บางช่วงมีการจุดธูปเทียนบูชา
พระรตันตรยั วิทยากรควรแจง้ใหลู้กเสืออาสา กกต. ทีนับ
ถือศาสนาอืนทีมิใช่ศาสนาพุทธให้ทราบล่วงหน้า เพือ
สามารถปฏิบัติตามศาสนกิจของตนไดต้ามอัธยาศยั โดยมี
วทิยากรหรือผูก้าํกบัลูกเสือใหก้ารแนะนํา) 
     จากนัน ผูก้าํกบัลูกเสือ/วิทยากรประจาํหมู ่นําลูกเสือที
ร่วมพิธีสาํรวจตวัเอง เขา้สูบ่ริเวณพิธี (ตามความเหมาะสม
ในแต่ละพืนที) หากเป็นตอนกลางคืนใหด้ับไฟ ใหลู้กเสือ
นังเป็นหมูห่รือตามอิสระ โดยหนัหน้าไปทีโต๊ะหมู่บูชา โต๊ะ
ปูผา้ขาว บนโต๊ะวางพานใส่เทียน และพานใส่ใบสํารวจ
ตัวเอง ครบตามจาํนวนลูกเสือทีร่วมพิธี ประธานในพิธีจุด
ธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย นํากล่าวคํานมัสการพระ
รัตนตรัย แลว้ยืนหลังโต๊ะวางเทียนและใบสํารวจตัวเอง 
แลว้กล่าววา่ “ในลําดับต่อไปนีเป็นการประกอบพิธีสาํรวจ
ตวัเองของผูที้จะเขา้เป็นลูกเสืออาสา กกต. พิธีสาํรวจตวัเอง 
นับว่าเป็นพิธีการทีมีความสําคัญเป็นอย่างยิง ซึงพีน้อง
ลูกเสือจะตอ้งพิจารณาชีวติของตนเองในอดีตทีผ่านมา และ
แนวทางการประพฤติปฏิบัติตนตามอุดมการณ์ลูกเสือ
อาสา กกต. ทีวา่ เพอืพฒันาประชาธิปไตย ซึงนับไดว้่าเป็น
พิธีการเพือเตรียมจิตใจใหพ้รอ้มในการเป็นลูกเสืออาสา 
กกต. ทีดี ดังนันการทีเจ้าทังหลายสมัครใจเข้ามาเป็น
ลูกเสืออาสา กกต. จึงจําเป็นจะตอ้งเขา้พิธีสํารวจตัวเอง 
ก่อน” 
         ผูก้ํากับ/ วิทยากรประจําหมู่ แจกใบสํารวจตัวเอง
พรอ้มเทียนใหลู้กเสือทีร่วมพิธีคนละ 1 ชุด โดยแจกใหก้ับ
นายหมู่ นายหมู่นําไปแจกใหส้มาชิกภายในหมู่จนครบ  
หากเป็นตอนกลางคืนใหผู้ก้ํากับ/วิทยากร จุดเทียนจาก
ประธานจุดต่อเทียนใหก้ับนายหมู่ นายหมู่จุดต่อเทียน
ใหก้ับสมาชิกคนถัดไปจุดเทียนต่อกันไปในหมู่เรือยไป
ตามลาํดบั (ไม่ตอ้งรอจนครบ) แลว้ประธานกล่าวต่อไปวา่ 
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      “ใหพ้ีน้องลูกเสือพิจารณาขอ้ความในใบสํารวจตัวเอง
และตอบคาํถามดว้ยตนเองอยา่งละเอียด รอบคอบ มีสมาธิ 
รักษาสติให้มันคง อยู่ในความสงบ เมือพิจารณาจน
ครบถ้วนและมันใจแลว้ ใหนั้งหลับตารักษาสติใหม้ันคง    
รอจนกว่าผูก้ํากับ/วิทยากร จะนําเจา้ไปยังมณฑลพิธีรับ
ปณิธานการเป็นลูกเสืออาสา กกต. ต่อไป  ขอใหลู้กเสือ  
ทุกคนประสบความสาํเร็จตามทีตงัใจ สวสัดี” 

 

3. พิธีรบัปณิธาน
เข้า เ ป็นลูก เ สือ
อาสา กกต. 

2. พิธีรบัปณิธานเขา้เป็นลกูเสืออาสา กกต. ใหป้ฏบิตัิ
ดงันี 
       ผูก้ํากับ/ วิทยากรประจําหมู่ นําลูกเสืออาสา กกต. 
มายืนอยู่หน้าแท่นผูป้ระกอบพิธี และอยู่ระหว่างพีเลียงทัง
สองคน มี โต๊ ะพิ ธีซึ งปูด้วยผ้าขาว บนโต๊ ะวางพาน
เครืองหมายลูกเสืออาสา กกต. (แบดจ)์ พานปลอกแขน
ลูกเสืออาสา กกต. และขันนําเพือล้างมือ (ตามความ
เหมาะสมในแต่ละพืนที) ผูบ้ังคับบัญชายืนดา้นหนึงของ
โต๊ะพิธี หนัหน้าเขา้หาลูกเสือทีจะเขา้พิธี แลว้เรียกชือผูจ้ะ
เขา้พิธีและถาม  ดงันี 
ผูบ้ังคับบัญชา เรียกชือลูกเสือฯ ทีละคน ใหข้านรับว่า 
“อยู”่ จนครบ แลว้ถาม “เจา้มาทีนีเพือทีจะเขา้เป็นลูกเสือ
อาสา กกต.ในคณะพนี้องลูกเสือแหง่โลกอนัยิงใหญ่หรือ” 
ลกูเสือฯ “ครบั” 
ผูบ้งัคับบัญชา “ถึงแมว้่าเจา้จะมีขอ้ยุ่งยากมาบา้งแลว้ใน
อดีต แต่บัดนีเจา้ก็ได ้ตังใจทีจะทําใหด้ีทีสุดเพือเป็นผู ้มี
เกียรติ มีสัจจะ  มีความซือตรงในการงานทังปวง พรอ้มที
จะปฏิบติัชอบดว้ย กาย วาจา ใจ ใช่หรือไม่” 
ลกูเสือฯ  “ใชค่รบั” 
ผูบ้งัคบับญัชา “เจา้ไดคิ้ดรอบคอบดีแลว้หรือวา่ เจา้พรอ้ม    
ทีจะเป็นลูกเสืออาสา กกต.” 
ลกูเสือฯ “ขา้ไดคิ้ดรอบคอบดีแลว้” 
 

1. ใบพิธีรบั
ปณิธานฯ 
2. แท่น 
ประกอบพิธี 
3. โต๊ะปูผา้ขาว 
4. พานใส่
เครืองหมาย
ลูกเสืออาสา 
กกต. (แบดจ)์ 
5. พานใส่
ปลอกแขน
ลูกเสืออาสา 
กกต. 
6. ขนันํา 
7. ธงชาติ
พรอ้มคนัธง2 
ชุด 
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 ผูบ้งัคบับญัชา “เจา้เขา้ใจหรือไม่วา่ คาํวา่ “เพือพฒันา
ประชาธิปไตย” นันหมายความวา่ ตลอดเวลาเจา้จะตอ้ง
จริงใจต่ออุดมการณป์ระชาธิปไตย และเจา้จะทําดีทีสุดเพอื
พฒันาการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษัตริยท์รงเป็นประมุข ถึงแมว้า่การกระทําเช่นวา่
นัน จะไม่สะดวกหรอืไม่เป็นทีพอใจ หรือไม่เป็นทีปลอดภยั
แก่ตวัเอง และเจา้จะไม่หวงัสิงตอบแทนใดๆ ในการพฒันา
ประชาธิปไตย” 
ลกูเสือฯ “ขา้เขา้ใจดีแลว้” 
ผูบ้งัคบับญัชา “เจา้เขา้ใจหรือไม่วา่การทีเจา้จะเป็นลูกเสือ
อาสา กกต. นัน เจ้ากําลังจะร่วมอยู่ในคณะลูกเสือที
ตอ้งการช่วยเหลือเจา้ ใหส้ามารถปฏิบัติตามอุดมคติของ
เจา้ และเราขอใหเ้จา้ปฏิบัติตามขอ้บังคับและคติพจน์ของ
เรานันคือพฒันาประชาธิปไตย” 
ลกูเสือฯ “ขา้เขา้ใจดีแลว้” 
ผูบ้งัคบับัญชา “เพือความบริสุทธิของพิธีการนี ขา้ขอให้
เจา้ลา้งมือของเจา้เสียก่อน เพือเป็นเครืองยืนยนัว่าเจา้ได้
ชําระมลทินอันมัวหมองของเจา้ในอดีตหมดแลว้ จิตใจ   
ของเจา้ผ่องแผว้บริสุทธิดีแลว้ เจา้จะยินยอมตามทีเราขอ   
นีหรือไม”่ 
ลกูเสือฯ “ขา้ยินยอม”  (ลูกเสือลา้งมือ) 
ผูบ้ังคับบัญชา “ถา้เช่นนี ขา้ขอใหเ้จา้กล่าวคําปฏิญาณ
ของลูกเสือและพึงเขา้ใจไวด้ว้ยว่า เจา้จะแปลความหมาย
ของคาํปฏิญาณนี ไม่ใช่อยา่งเด็ก แต่จะแปลอยา่งผูใ้หญ”่ 
ลูกเสือฯ(กา้วออกมาขา้งหน้า เอามือซา้ยจับธง มือขวา
แ ส ด ง ร หั ส )ลู ก เ สื อ ที อ ยู่ ใ น พิ ธี ทุ ก ค น แ ส ด ง ร หั ส
(ผูบ้งัคบับญัชารว่มแสดงรหสั) 
ลกูเสือฯ “ดว้ยเกียรติของขา้ ขา้สญัญาวา่ 
 ขอ้1 ขา้จะจงรกัภกัดีต่อชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย ์
 ขอ้ 2 ขา้จะชว่ยเหลือผูอื้นทุกเมอื 
 ขอ้ 3 ขา้จะปฏิบติัตามกฎของลูกเสือ” 
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ประเด็นสาํคญั ขนัตอนการดาํเนินการ สือ – อุปกรณ ์

      เสร็จแลว้ผูบ้ังคับบัญชาติดเครืองหมายลูกเสืออาสา 
กกต.(แบดจ์) ทีหน้าอกเบืองขวาแก่ลูกเสืออาสา กกต. 
พรอ้มประดบัปลอกแขนลูกเสืออาสา กกต. ทีแขนขา้งซา้ย 
 

ผูบ้ังคับบัญชา “ขา้เชือเจา้ว่า ดว้ยเกียรติของเจา้ เจา้จะ
ปฏิบติัตามคาํปฏิญาณทีเจา้ใหไ้วแ้ลว้เครืองหมายทีหน้าอก
เบืองขวาของลูกเสืออาสา กกต. นัน หมายถึงว่า ลูกเสือ
อาสา กกต. ทุกคนได้ผ่านการเรียนรู ้ ฝึกหัด พัฒนา       
ในเ รืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอัน มี
พระมหากษัตริยท์รงเป็นประมุข มาแลว้เป็นอย่างดี ส่วน
ปลอกแขนลูกเสืออาสา กกต. หมายถึงวา่ การมีภารกิจอัน
ควรภาคภูมิใจขอใหลู้กเสืออาสา กกต. ทุกคน จงระลึกว่า 
เรามีภาระหน้าทีและความรับผิดชอบ ในฐานะคนไทย    
คนหนึงเราต้องบําเพ็ญประโยชน์อย่างเต็มกําลัง และ
ความสามารถ เพือประโยชน์สุขและความมันคงของ
ประเทศชาติ ลูกเสืออาสา กกต. ทุกคนจงตังใจปฏิบัติ
ภาระหน้าที และกระทําตนใหเ้ป็นตัวอยา่งแก่ลูกเสืออาสา 
กกต. รุน่น้องต่อไป” 
 ครนัแลว้ ใหผู้บ้ังคับบัญชาลูกเสือทุกคนจบัมือแสดง
ความยินดี และกล่าวตอ้นรบัลูกเสืออาสา กกต. ทุกคน 
ขอ้เสนอแนะ 
 ในการกล่าวคําต้อนรับนันควรกล่าวด้วยคําว่า    
“ขอแสดงความยินดี”หรือ “ยินดีเป็นอย่างยิงทีไดท่้านมา
อยูด่ว้ย” 
 หลงัจากเสร็จพธีิแลว้  ผูอ้าํนวยการฝึกควรกลา่ว
ใหโ้อวาทตามทเีห็นสมควร และแสดงความยินดีกับ
ลกูเสืออาสา กกต. ทุกคน ตามดว้ยคณะวิทยากรและผูมี้
เกียรต ิ

 

ขอ้เสนอแนะ 
 1. พิธีการสาํรวจตวัเองของลูกเสืออาสา กกต. และพิธีการรบัปณิธานเขา้เป็นลูกเสืออาสา กกต. 
ควรดําเนินการในเวลากลางคืน สถานทีสงบเงียบ และเชิญผู ้บังคับบัญชาลูกเสือเข้าร่วมพิธี 
ตามความเหมาะสม  หากไม่สามารถดาํเนินการในตอนกลางคืนสามารถดาํเนินการในตอนกลางวนัได้
ตามความเหมาะสม 
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 2. การกล่าวใหโ้อวาทควรเน้นถึงการเสียสละทํางานเพือประโยชน์ส่วนรวม ลูกเสือทุกคน 
ตอ้งไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนือย ไม่เอาเรืองส่วนตัวมาแทนเรืองส่วนรวม หรือจะกล่าวอะไรก็ได ้
ตามทีเห็นสมควร เพือเป็นการสรา้งแรงจูงใจใหลู้กเสือไดม้นัใจในการทํางานเพอืประเทศชาติ 
 3. กรณีทีลูกเสือมีความเชือทางศาสนาทีแตกต่าง ใหด้ําเนินการตามความเหมาะสม 
ของแต่ละพืนที 
 4. ปลอกแขนลูกเสืออาสา กกต. ควรใหส้ถานศึกษาเป็นผูเ้ก็บรักษา โดยนํามาประดับทีแขน 
ขา้งซา้ย  เมือมีการปฏิบตัิงานตามภารกิจลูกเสืออาสา กกต. เพือพฒันาประชาธิปไตย 
 

สือ/อปุกรณ ์
1. แผ่นขอ้ความ หรือแผ่นพลิกอธิบายก่อนพิธี 
2. ใบขอ้ความในพธีิ 

   2.1 ใบกล่าวใหโ้อวาทก่อนการสาํรวจตวัเอง 
   2.2 ใบกฎลูกเสือ 10 ขอ้ และใบสรุปกฎลกูเสือ 
   2.3 ใบสาํรวจตวัเอง 
   2.4 ใบพิธีรบัปณิธานฯ 
   2.5 บญัชีรายชือผูเ้ขา้พธีิ 

3. วัสด/ุอุปกรณ ์
   3.1 โต๊ะหมูบู่ชา1 ชุด 
   3.2 ธูป เทียน 
   3.3 โต๊ะปูผา้ขาว 2 ชุด 
   3.4 พานแบน4ใบ 
   3.5 ขนันํา 2 ใบ (หรือตามประสงค)์ 
   3.6 ผา้ขนหนูซบัมือ 2 ผืน (ตามจาํนวนขนันํา) 
   3.7 ธงชาติพรอ้มคนัธง2ชุด 
   3.8 แท่นประกอบพิธี 
   3.9 เครืองหมายลูกเสืออาสา กกต. (แบดจ)์ 
   3.10 ปลอกแขนลกูเสืออาสา กกต. 
 4. ฐานวัสด/ุอุปกรณต์า่งๆ /บุคลากร 
   4.1 บุคลากรนําเขา้ฐานและประจาํตามฐานต่างๆ 
   4.2 ฐานกล่าวใหโ้อวาทก่อนออกสาํรวจตวัเอง 
   4.3 ฐานกฎลูกเสือ 10 ขอ้ 10 ฐาน 
   4.4 ฐานสรุปกฎลูกเสือ 
   4.5 สถานทีรวมลกูเสือก่อนเขา้พธีิ 
   4.6 สถานทีลกูเสือนังสาํรวจตวัเอง 
   4.7 สถานทีประกอบพิธีรบัปณิธานเขา้เป็นลกูเสืออาสา กกต. 
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5. การจดัสถานทพีิธีสาํรวจตวัเอง 
   5.1 จดัตงัโต๊ะหมูบ่ชูา 
   5.2 โต๊ะพธีิปูดว้ยผา้ขาววางพานเทียน และพานใบสาํรวจตวัเอง 

6. การจดัสถานทพีิธีรบัปณิธานเขา้เป็นลกูเสืออาสา กกต. 
   6.1 จดัตงัโต๊ะหมูบ่ชูา 
   6.2 แท่นประกอบพิธีสาํหรบัผูท้าํพิธี 
   6.3 โต๊ะพธีิปูดว้ยผา้ขาววางขนันํา ผา้ขนหนูซบัมือ พานเครอืงหมายลูกเสืออาสา กกต. 
(แบดจ)์ และพานปลอกแขนลกูเสืออาสา กกต. 
   6.4 ผูบ้งัคบับญัชาหรือลูกเสือรุน่พถืีอธงชาติอยูห่น้าโต๊ะพิธีคนละดา้น 
 
 

แผนผงัการจดัสถานที 
 

 

โต๊ะหมูบ่ชูา 

แท่นประธานพิธี 

         โต๊ะพิธี 
       พานใส่เครืองหมายลกูเสืออาสา 

กกต.(แบดจ)์ และปลอกแขนฯ 

 ผบ.ลส./ลูกเสือรุ่นพีถือธงชาติ 
 ขนันําและผา้ซบัมือ 

         พีเลียง   
         ลูกเสืออาสา กกต.เขา้พิธี 
         ลูกเสือทีเขา้พิธีแลว้ 
         ลูกเสือทีรอเขา้พิธียืนรอ 
         นอกหอ้งพิธี หรือหากจาํนวน 
 มาก ใหเ้ขา้คราวเดียวกนัก็ได ้
 
  
7. การวดัและประเมินผล 
  7.1 ประเมินพฤติกรรมการมีส่วนรว่ม 
  7.2 ประเมินเจตคติโดยการสงัเกต และสนทนา 
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- ตวัอยา่ง - 

การกล่าวใหโ้อวาทก่อนการสาํรวจตนเอง 
 

“อุปสรรคในการดําเ นินชี วิตของคนทัวไป คือ 
อบายมุข สุรา นาร ีภาชี กีฬาบตัร และยาเสพติด ในฐานะที
ลูกเสืออาสา กกต. เป็นพลเมืองดีทีจะไม่ เกลือกกลัว
อบายมุขดังกล่าวแลว้ ยังมีหนา้ทีทีสาํคัญ คือ การพิทักษ์
รกัษาไวซึ้งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ์และการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย ์ทรงเป็น
ประมุข ซึงตอ้งทาํดว้ยความสมคัรใจ ไม่มีใครบงัคบั ฯลฯ 

( ห รื อ จ ะ ก ล่ า ว ใ ห้ โ อ ว า ท ต า ม ที เ ห็ น ส ม ค ว ร 
ใหเ้หมาะสมกบัเรอืงราวทีควรฯ) 
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- ตวัอยา่ง – 
 

การกลา่วใหโ้อวาท (ปราศรยัปราม) 
 

เมือผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม (ซึงเป็นสมาชิกในกองลกูเสืออาสา กกต.)      
ไดเ้ขา้นังทีพรอ้มกนัแลว้ ผูอ้าํนวยการฝึกจะกล่าวชีแจงเป็นใจความสาํคญัว่า  

“ พิธีการสาํรวจตัวเองของผูท้ีจะถึงพิธีเขา้ประจาํหน่วยลูกเสืออาสา กกต.  
เพอืพฒันาประชาธิปไตย ถือว่าเป็นพิธีการทสีาํคญัยงิและมีความหมายอย่างมาก โดยเฉพาะ
แก่ชีวิตในอนาคตของผู ้ที เ ป็นลูกเสืออาสา กกต. จึงใคร่ขอร้องพีน้องลูกเสือโปรด 
ให้ความร่วมมือ ให้ความสนใจ และช่วยทาํให้พิธีนีเป็นพิธีทีสาํคัญและมีความหมาย 
อยา่งจรงิจงัดว้ย ขออยา่ไดห้วัเราะ อยา่พูดคุย หรอืส่งเสยีงลอ้เลียนกนัแต่ประการใด” 

การกล่าวปราศรยัก่อนออกเดินทางสูพ่ธิ ี
ต่อจากนัน ผู ้อํานวยการฝึกอบรมจะกล่าวปราศรัย ชีให ้ลูกเสือได้มองเห็น 

สิงอบายมุขต่างๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการดําเนินชีวิตทีมีอยู่โดยรอบ โดยยกตัวอย่าง สุรา นารี 
ภาชี กีฬาบตัร ดงัแนวการกล่าวต่อไปนี 

พนีอ้งลกูเสือทงัหลาย ท่านทราบอยูแ่ลว้เป็นอยา่งดีว่าการดาํเนินชีวิตของคนเรานัน 
วิถีชีวิตย่อมแตกต่างกัน และมิได้เป็นไปอย่างราบรืน ประดุจดังหนึงเดินอยู่บนพรมสีแดง 
โรยดว้ยกลีบกุหลาบอันสวยงามตลอดไป ชีวิตคนเราจะประสบด้วยอุปสรรคนานาประการ 
มากบา้งนอ้ยบา้ง เสมือนเกาะแก่ง  ทีมีอยูใ่นแม่นําลาํคลองขดัขวางมิใหนํ้าไหลลงไปไดโ้ดยสะดวก 
ในชีวิตคนเรา อุปสรรคบางอยา่งจะบนัทอนชกันําชีวิตบุคคลไปในทางทีผิดทีชวัรา้ย พระท่านเรียก
อุปสรรคเช่นนีว่าอบายมุข อบายมุขทีว่านีพระท่านเคยสอนไว ้ว่า อบายมุข ทีสําคัญนัน 
มี 4 ประการด้วยกัน กล่าวคือ สุรา นารี ภาชี กีฬาบัตร แต่ปัจจุบันนีเหตุการณ์ของโลก 
ไดเ้ปลียนแปลงไปอย่างมากมาย สิงทีจะทําใหช้ีวิตคนเรา โดยเฉพาะคนวยัรุ่นหนุ่มสาวลงไปสู่
ความหายนะ ลงสู่หว้งเหวทีตาํนัน มีเพิมขึนมากมาย อาทิ ยาเสพติด โรงบิลเลียด สถานเริงรมย์
สาํหรับเทียวกลางคืนมี บาร ์ไนต์คลับ คอฟฟีชอพ สถานอาบอบนวด โรงแรม ม่านรูด ผูค้นทีมี
จิตใจทราม เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน เห็นแก่ได ้มีแต่คนเก่งแต่ปาก เก่งแต่พูด งานไม่ทํา ฯลฯ  
ดงันีเป็นตน้ 

ใคร่จะกล่าวถึงโทษของอุปสรรคหรือเกาะแก่งแห่งชีวิตเหล่านี ใหพ้ีนอ้งลกูเสือไดฟั้ง
เพอืเป็นคติเตือนใจบา้ง ดงัต่อไปนี 

1. สุรา 
    การดืมสุราไดมี้มานมนานก่อนพุทธกาล บรรดาผูนํ้าของศาสนาทงัหลายในโลก

ไดม้องเห็นโทษของการดืมสุรา จึงได้บัญญัติเป็นขอ้หา้ม ขอ้เตือนใจ ใหล้ะเวน้การเสพสุรา 
และเครืองดองของเมา แต่ก็ยงัมีการดืมสุรามาจนถึงทุกวนันี แมแ้ต่ในการเลียง ซึงทางราชการ 
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เป็นผูจ้ดัก็มีการเลียงสุรากนัอยูเ่สมอ เมือมิอาจหา้มดืมสุราได ้และบางครงับางคนอาจจาํใจดืมสุรา
ก็พึงสาํนึกถึงโทษของสุราไวเ้สมอ โทษของการดืมสุราและเครืองดองของเมา พระท่านบัญญติัไว ้
ดงัต่อไปนี คือทําใหเ้สียทรพัย ์ก่อใหเ้กิดการวิวาท เกิดโรค ถูกตาํหนิติเตียน หน้าดา้น ไม่รูจ้กัอาย 
บนัทอนสุขภาพ กาํลงั สติปัญญา 

2. นารี 
    ต่อไปนีจะไดก้ล่าวถึงนารี หรือความเป็นนักเลงผู ้หญิง เรืองนีเป็นเรืองสําคัญ

สําหรับคนวัยหนุ่มสาว เกียวกับเรืองเพศสัมพันธ์ เป็นความรู ้สึกทีเกิดขึนโดยธรรมชาติ 
เมือคนวัยรุ่นหนุ่มสาวย่างเขา้สู่ภาวการณ์เป็นหนุ่มสาว ความรูสึ้กทีเกิดขึนโดยธรรมชาตินี          
จะผลกัดนัใหห้นุ่มสาววิงเขา้หากนัเพือประสบความพอใจในเพศสมัพนัธ ์แต่ศีลธรรมและประเพณี
บังคับ มิให้มนุษย์กระทําเยียงสัตว์ได้ความต้องการทางเพศมิให้ทุก สิง ทุกอย่างในชีวิต 
การขาดความสัมพันธ์ทางเพศมิใหท้ําใหค้นถึงตาย เช่นเดียวกับคนทีอดขา้ว คนวัยหนุ่มสาว 
ควรฝึกหัดข่มใจตนเองมีความหนักแน่น อดทน หาทางระบายความรู ้สึกนีไปใชใ้นทางทีดี 
มีประโยชน์แก่ชีวิตของตน เช่น ในการทํางาน การคิดสรา้งสรรค ์งานศิลปะ และการกีฬา เป็นตน้ 
กิจกรรมเหล่านี จะชว่ยทาํใหค้วามรูสึ้กทางเพศลดนอ้ยลง 

สมัยนีชีวิตความเป็นอยู่ในสังคมไดเ้ปลียนแปลงไปมาก สถานเริงรมย์ สถาน 
อาบอบนวด โรงแรมม่านรูด ไดมี้ในเมืองใหญ่ๆ เมืองละหลายแห่ง คนวยัรุ่นหนุ่มสาว พากันไป
เทียวหาความสาํราญในสถานทีเหล่านัน 

การไปหาความสําราญในสถานทีเหล่านีตอ้งใชเ้งินทองมาก ปัญหามีว่าคนวยัรุ่น
หนุ่มสาวเหล่านี ซึงเป็นคนในวัยเรียนจะเอาเงินมากๆ เช่นนันมาจากไหน นีคือเหตุหนึง 
ทีก่อใหเ้กิดอาชญากรรม ส่วนโทษของการดํารงตนเป็นนักเลงผู ้หญิงนัน พระท่านสอนไวว้่า 
จะทาํใหเ้กิดโรค ทําใหเ้สียทรพัย ์เสียเวลา และสุขภาพเสือมโทรม 

กามโรคเป็นโรครา้ยแรง อาจติดต่อไปถึงผูอื้นได ้ถา้ผูที้มีครอบครวัแลว้ก็อาจติดต่อ
ไปถึงลกูเมียได ้หากเป็นมากถึงขนัขนึสมองจะทาํใหผู้นั้นเป็นคนพิการได ้

3. ภาช ี
    การเทียวในยามวิกาล คืออะไรนัน ท่านคงทราบเป็นอย่างดี แต่เพือเพิมเติม 

ความเขา้ใจอันดี ขอนําคําสอนทีท่านศาสดา กําหนดความหมายของการเทียว ยามวิกาล 
มาเป็นอุทาหรณ์ ท่านว่ามีราํทีไหนไปทีนัน ขบัรอ้งทีไหนไปทีนัน ดีดสีตีเป่าทีไหนไปทีนัน เสภา 
ทีไหนไปทีนัน เพลงทีไหนไปทีนัน เถิดเทิงทีไหนไปทีนัน ซึงพอสรุปไดว้่าไปเทียวกนัแทบไม่มีเวลา
ทํามาหากิน พระท่านจึงไดบ้ัญญัติโทษของการเทียวยามวิกาลไวว้่า ทําใหไ้ดชื้อว่าไม่รักษาตัว 
ทําใหไ้ดช้ือว่า ไม่รักลูกรักเมีย ไม่รูจ้กัรักษาทรัพย ์เป็นทีระแวงของคนทังหลาย มักถูกใส่ความ 
และไดร้บัความลาํบาก 
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4. กีฬาบตัร 
    การเล่นการพนันมีโทษมากเช่นเดียวกัน กล่าวคือ เมือชนะย่อมก่อเวร เมือแพ้

ยอ่มเสียดายทรพัยที์เสียไป ทรพัยย์อ่มฉิบหาย ไม่มีใครเชือถอ้ยคาํ เป็นทีหมินประมาทของเพอืน 
     การเล่นการพนันมีโทษนัน นํามาซึงความพินาศแก่ทรัพย์สินทีมีอยู่ทุกชนิด  

มีคาํกล่าวว่าถูกไฟไหม ้10 ครงั ยงัไม่รา้ยแรงเท่ากบัเสียการพนัน 1 ครงั เพราะเมือไฟไหมบ้า้น 
ทีดินยงัอยู่เป็นของเรา เราอาจปลูกบา้นอยู่ใหม่ได ้แต่ถา้เราแพก้ารพนัน  เราอาจเสียทังบา้น 
ทงัทีดินก็ได ้ ฉะนัน จึงนับวา่การเล่นการพนันนัน นํามาซึงความเสียหายอยา่งยงิ 

5. ยาเสพติด 
    ยาเสพติดอบายมุขอย่างใหม่ เป็นภัยรา้ยแรงต่อสุขภาพอนามัย ขณะนีกําลัง

ระบาดอยู่ในหมู่คนวัยรุ่นหนุ่มสาวมากมาย ยาเสพติดมีหลายชนิด ทีรูจ้ักกันทัวไปคือ เฮโรอีน 
แหล่งผลิตเฮโรอีนมาจากสามเหลียมทองคํา เดินทางผ่านประเทศไทยเพือส่งไปขายต่างประเทศ 
อีกต่อหนึง เฮโรอีนมีราคาแพงมาก และหาซือไดย้ากเขา้ทุกที เพราะทางราชการปราบปราม 
อย่างเขม้แข็ง คนวนัรุ่นหนุ่มสาวหันไปหาทินเนอร์ นํามันผสมสี เอามาสูดดมแทนกลิน ทําใหมี้
อนัตรายมากยิงขึน ร่างกายอ่อนแอ เป็นการบนัทอนพลงัของชาติโดยทางออ้ม คนวยัรุ่นหนุ่มสาว
ไดเ้งินจากไหน มาซือยาเสพติดเหล่านี คงไม่มีปัญญา ตอ้งไปลกัขโมยใครมาเป็นแน่ 

    เหตุของการติดยาเสพติดมักเกิดจากการคบเพือนเสเพล เขาชวนให้ลอง 
ครังสองครัง โดยเขาซือใหล้องไม่ช ้าก็ติด เมือติดแลว้รักษาใหห้ายได้ยาก อนาคตของชีวิต 
จะหมดไป 

 
6. คนดีแต่พดู คนเห็นแก่ได ้
    คนดีแต่พูดนัน อาจทําใหเ้ราหลงทําอะไรตามเขาไดห้ลายอย่าง เขาเป็นคน 

ช่างพูด แต่เขาพูดเพือหาประโยชน์ของเขาเอง คนอย่างนีมีอันตรายมาก เพราะเขาเป็นคนเห็น 
แก่ไดฝ่้ายเดียว ไม่คิดถึงประโยชน์ของผูอ้ืน ไม่เห็นใจผูอ้ืน 

 ขอจบการปราศรยัแต่เพียงนี 
 ต่อจากนี นาย ............................................ จะนําท่านเดินทางไปสู่ 

สถานที ทีจะประกอบพิธีปณิธานเป็นลกูเสืออาสา กกต . ขอใหท่้านเดินทางไปดว้ยความสงบเงียบ 
และทาํใจใหผ่้องใส 

 
.................................................. 
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คาํกลา่วตามฐานของกฎลูกเสือ 10 ขอ้ 
ในการประกอบพิธีสาํรวจตวัเอง 

 
“ กฎขอ้ที 1 ลูกเสือมีเกียรติเชือถือได ้

ลูกเสือทีแทจ้ริงถือว่าเกียรติของเขาสาํคัญกว่าสิงใด 
เกียรติของเขาเป็นสิงศักดิสิทธ ์คนทีรูจ้กัรักษาเกียรติเป็น 
ผูเ้ชือถือไดเ้สมอ เขาจะไม่กระทาํสิงใด ๆ ทีเสียเกียรติ  
เช่น พูดเท็จกับผูบ้ังคับบัญชาหรือนายจา้ง หรือผูที้อยู่ใต ้
บังคับบัญชาของเขา และเขาจะทาํตัวใหเ้ป็นทีนับถือของ 
คนทัวไป ในฐานะทีเป็นลูกเสืออาสา กกต. ท่านต้อง 
ไม่ยินยอมให้สิงยัวยวนใจ ไม่ว่าจะลึกลับหรือรุนแรง
เพียงไรมาชักจูงใหท้่านกระทาํการใดๆ ทีไม่สุจริต หรือ 
เป็นทีน่าสงสยัท่านจะไม่ละเมิดคาํมนัสญัญาเป็นอนัขาด” 
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คาํกล่าวตามฐานของกฎลกูเสือ 10 ขอ้ 
ในการประกอบพิธีสาํรวจตวัเอง 

กฎขอ้ที 2 ลกูเสือมีความจงรกัภกัดีตอ่ชาต ิศาสนา 
พระมหากษัตริย ์และซือตรงตอ่ผูมี้พระคุณ 

ในฐานะเป็นพลเมืองดี ท่านจะต้องระลึกเสมอว่า 
ท่านเป็นคนหนึงในคณะ หรือเป็นอิฐกอ้นหนึงในกาํแพง 
ท่านจะตอ้งทําหน้าทีของท่านให้ดีทีสุด และซือตรงกับ 
ผูมี้ส่วนเกียวขอ้งกับท่าน เช่น พ่อแม่ พีนอ้ง นายจา้ง และ
ลูกจา้งของท่าน ท่านจะต้องไม่ท ําลายเกียรติของท่าน 
ดว้ยการเล่นไม่ซือ นอกจากนนัท่านตอ้งไม่ทาํใหผู้ท้ีไวว้างใจ
ท่านไม่ว่าชายหรือหญิง ตอ้งผิดหวัง บรรพบุรุษของท่าน 
ไดท้าํงานดว้ยความเขม้แข็ง รบดว้ยความทรหด และตาย
ดว้ยความองอาจเพือรักษาบา้นเมืองไวใ้หท่้าน ขออย่าให้
บรรพบุ รุษของท่านมองลงมาจากสวรรค์แลเห็นท่าน 
เทียวเตร่เอามือใส่กระเป๋าโดยไม่ไดท้ ําประโยชน์อะไร 
เพือบ้านเมืองเลยจงแสดงบทบาทของท่านแต่ละคน 
ตามตาํแหน่งของตนและเล่นดว้ยนาํใจนกักีฬา” 
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 คู่มือการฝึกอบรมลูกเสืออาสา กกต.เพือพฒันาประชาธิปไตย  
 ฝ่ายส่งเสรมิการศึกษาและกิจกรรมภาคพลเมือง  สาํนักส่งเสรมิความเป็นพลเมือง  สาํนักงานคณะกรรมการการเลือกตงั. 2560. 
 

 
คาํกลา่วตามฐานของกฎลูกเสือ 10 ขอ้ 

ในการประกอบพิธีสาํรวจตวัเอง 

 
“ กฎข้อที 3 ลูกเสือมีหน้าทีกระทาํตนใหเ้ป็นประโยชน ์
และช่วยเหลือผูอื้น 

ลูกเสือจะพยายามใหค้วามเมตตากรุณา เพือบาํเพ็ญ
ประโยชน์ต่อประชาชนอยู่เสมอ ความคิดเห็นของเขามีว่า
คนทุกคนตอ้งตาย แต่ท่านควรจะทาํใจของท่านว่าก่อน 
เวลาจากโลกนีไปตามวิถีของธรรมชาติ  ท่านควรจะ 
ทาํความดีบ้าง ฉะนันจงทําทันที เพราะท่านไม่รู เ้ลยว่า
เมือใดท่านจะตอ้งล่วงลบัไป ” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



165 
 

 คู่มือการฝึกอบรมลูกเสืออาสา กกต.เพือพฒันาประชาธิปไตย  
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คาํกลา่วตามฐานของกฎลูกเสือ 10 ขอ้ 
ในการประกอบพิธีสาํรวจตวัเอง 

 

“ กฎขอ้ที 4 ลูกเสือเป็นมิตรของคนทุกคนและเป็นพีนอ้ง
กบัลูกเสืออนืทวัโลก 
 ในฐานะทีเป็นลูกเสืออาสา กกต. ท่านจะตอ้งยอมรบัว่า
คน อื น เ ป็ น เพื อ นม นุ ษ ย์  แล ะ ท่ า นต้อ ง ไ ม่ รั ง เ กี ย จ 
ความแตกต่างในเรืองความคิด วรรณะ ศาสนา หรือชาติ
บา้นเมือง ท่านตอ้งขจดัอคติของท่านและมองหาจุดดีของ
คนอืน ส่วนจุดชัวนันคนโง่ก็ย่อมวิจารณ์ได ้ถา้ท่านแสดง
ไมตรีจิตรต่อคนชาติอืนๆ ก็นับว่าท่านไดช่้วยก่อใหเ้กิด
สันติภาพและไมตรีจิตรระหว่างประเทศและมวลมนุษย์
ชาติได ้” 
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 คู่มือการฝึกอบรมลูกเสืออาสา กกต.เพือพฒันาประชาธิปไตย  
 ฝ่ายส่งเสรมิการศึกษาและกิจกรรมภาคพลเมือง  สาํนักส่งเสรมิความเป็นพลเมือง  สาํนักงานคณะกรรมการการเลือกตงั. 2560. 
 

 

คาํกลา่วตามฐานของกฎลูกเสือ 10 ขอ้ 
ในการประกอบพิธีสาํรวจตวัเอง 

 
“ กฎขอ้ที 5 ลูกเสือเป็นผูสุ้ภาพเรียบรอ้ย 
 ในฐานนะทีท่านเป็นลูกเสืออาสา กกต. ท่านจะตอ้ง
สุภาพและคาํนึงถึงผูห้ญิง คนแก่ เด็กและบุคคลทัวๆ ไป  
แตย่ิงกว่านนั ท่านจะตอ้งสุภาพตอ่ฝ่ายตรงขา้มกบัท่านดว้ย 
รวมความว่าท่านจะตอ้งเป็นสุภาพบุรุษ สุภาพบุรุษคือ 
ผูป้ฏิบตัิตามกฎแห่งการบาํเพ็ญประโยชนข์องลูกเสือ ” 
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 คู่มือการฝึกอบรมลูกเสืออาสา กกต.เพือพฒันาประชาธิปไตย  
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คาํกลา่วตามฐานของกฎลูกเสือ 10 ขอ้ 
ในการประกอบพิธีสาํรวจตวัเอง 

 
“ กฎขอ้ที 6 ลกูเสือมีความเมตตากรุณาต่อสตัว ์
 สัตว์ทังหลาย มีความรัก และหวงแหนชีวิตของตน 
ยิงกว่าสิงใด ต่างก็ดินรนต่อสู ้เพือให้มีชีวิตอยู่รอดและ
ปลอดภัยจากอันตราย  ทุ ก ชี วิตปรารถนาความ สุข 
ความรกั ความอบอุ่น และการช่วยเหลือเกือกูล แต่เกลียด
กลั วและหวาดระแวงต่อการล่ ว ง เ กิน  เบี ยดเบี ยน  
และทาํรา้ย 
 ภารกิจอันสาํคัญทีสุดของลูกเสืออาสา กกต. คือการ
ช่วยเหลือผู ้อืนให้พ้นจากความทุกข์และการบําเพ็ญ
ประโยชน์แก่ผู ้อืนให้ไดร้ับความสุข ดังนันลูกเสืออาสา 
กกต.ทุกคน จึงควรจะเป็นผูที้มีความรักและความเมตตา
กรุณาตอ่สตัวด์ว้ย ” 
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 คู่มือการฝึกอบรมลูกเสืออาสา กกต.เพือพฒันาประชาธิปไตย  
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คาํกลา่วตามฐานของกฎลูกเสือ 10 ขอ้ 
ในการประกอบพิธีสาํรวจตวัเอง 

 
“ กฎข้อที 7 ลูกเสือเชือฟังคําสังของบิดามารดา และ
ผูบ้งัคบับญัชาดว้ยความเคารพ 
 ในฐานะทีเป็นลูกเสืออาสา กกต. ท่านย่อมบงัคบัตนเอง
และเต็มใจเชือฟังคาํสังของพ่อแม่ ครู อาจารย ์นายหมู่  
และผูก้าํกบัลกูเสือ โดยชอบดว้ยเหตผุล ไม่มีการโตแ้ยง้ 
 ชุมชนทีมีวินัยดีเป็นชุมชนทีมีความสุขทีสุด แต่วินัย 
ต ้องเกิดจากภายในมิใช่ถูกบังคับจากภายนอก ดังนัน 
การปฏิบัติตนเ ป็นตัวอย่างทีดีแก่ผู ้อืนจึ ง เ ป็น สิง ที มี 
คุณค่ามาก ” 
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 คู่มือการฝึกอบรมลูกเสืออาสา กกต.เพือพฒันาประชาธิปไตย  
 ฝ่ายส่งเสรมิการศึกษาและกิจกรรมภาคพลเมือง  สาํนักส่งเสรมิความเป็นพลเมือง  สาํนักงานคณะกรรมการการเลือกตงั. 2560. 
 

 

คาํกลา่วตามฐานของกฎลูกเสือ 10 ขอ้ 
ในการประกอบพิธีสาํรวจตวัเอง 

 
“ กฎข้อที 8 ลูกเสือมีใจร่าเริง และไม่ย่อท ้อต่อความ
ยากลาํบาก 
 ในฐานะเป็นลูกเสืออาสา กกต. คนอืนๆ จะคอย 
มองดูท่าน  และคิดอยู่เสมอว่าท่านคงจะไม่หัวเสีย และ 
จะยืนหยัดต่อสู ้ด ้วยความเข้มแข็งร่าเริงอดทน ในเมือ 
มีเหตกุารณฉุ์กเฉินเกิดขึน ” 
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 คู่มือการฝึกอบรมลูกเสืออาสา กกต.เพือพฒันาประชาธิปไตย  
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คาํกลา่วตามฐานของกฎลูกเสือ 10 ขอ้ 
ในการประกอบพิธีสาํรวจตวัเอง 

 
“ กฎขอ้ที 9 ลูกเสือเป็นผูม้ธัยสัถ ์
 ในฐานะท่านเป็นลูกเสืออาสา กกต. ท่านจะมองไป
ข้างหน้าและจะไม่ยอมเสียเวลา หรือเสียเงินสําหรับ
ความสุขสาํราญในปัจจุบัน แต่จะใชโ้อกาสนัน เพือใหไ้ด้
บรรลุความสาํเร็จในหนา้ทีทีท่านกระทาํ ทังนีเพือว่าจะได ้
ไม่ตอ้งเป็นภาระแก่ผูอื้น แต่กลบัจะเป็นการช่วยเหลือผูอื้น
ไดอี้กดว้ย ” 
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 คู่มือการฝึกอบรมลูกเสืออาสา กกต.เพือพฒันาประชาธิปไตย  
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คาํกลา่วตามฐานของกฎลูกเสือ 10 ขอ้ 
ในการประกอบพิธีสาํรวจตวัเอง 

 
“ กฎขอ้ที 10 ลกูเสือประพฤตชิอบดว้ยกาย วาจา ใจ 
 ในฐานะทีท่านเป็นลูกเสืออาสา กกต. ท่านตอ้งมีใจ
สะอาด คิดแต่เรืองทีเป็นมงคล สามารถควบคุมสติและ
จิตใจตนเองไม่ให้ฟุ้งซ่านใน รูป รส กลิน เสียง สัมผัส  
และของมึนเมาจนเกินกว่าเหตุ ท่านตอ้งเป็นตวัของตวัเอง
และเป็นตัวอย่างทีดีแก่ผูอื้น ในทุกสิงทุกอย่างทีท่านคิด 
พูด และกระทาํ ” 
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 คู่มือการฝึกอบรมลูกเสืออาสา กกต.เพือพฒันาประชาธิปไตย  
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สรุปกฎลูกเสือ 10 ขอ้ 
“ ในฐานะทีท่านเป็นลูกเสืออาสา กกต. ท่านตอ้งจาํไว้

ว่าการข้ามจากความเป็นเด็กไปสู่ความเป็นผู ้ใหญ่นัน 
ท่ าน มิได ้เ ป็นแต่ เพี ยง เรี ยน รู ้ในการปฏิบัติต ามกฎ 
ของลูกเสือ แต่ท่านกาํลงัใชก้ฎของลูกเสือนันสาํหรบัปฏิบัติ
ในการดําเนินชีวิตของท่าน ในปัจจุบันท่านอยู่ในฐานะ
ผู ้รับ ผิด ช อบที จ ะ เ ป็นตัว อย่ า งแ ก่ ผู ้อื น  แล ะชั ก นํา 
เขาเหล่านันใหไ้ปในทางทีดีหรือทางชัวก็ได ้ถา้ท่านปฏิบัติ
ตามคาํปฏิญาณและกฎของลูกเสือท่านก็ย่อมเป็นตัวอย่าง 
ทีดี แต่ถา้ท่านไม่ปฏิบัติเช่นนันก็เป็นทีน่าเสียดายว่าท่าน 
จะเป็นบ่อเกิดแห่งความชัวรา้ยและชักนาํผูอื้นไปในทาง 
ทผิีด ” 
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 คู่มือการฝึกอบรมลูกเสืออาสา กกต.เพือพฒันาประชาธิปไตย  
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การสาํรวจตวัเองของผูท้ีเขา้เป็นลูกเสืออาสา กกต. 
ก. เมือเรามีอายุมากขึน วันเวลาก็ยิงผ่านไปเร็วขึน เมือคิดดูจะเห็นว่าชีวิตของ 
คนเรานันสนัมากและในไม่ชา้ก็จะสินสุดลง ลกูเสืออาสา กกต.จึงควรถามตนเองวา่ 

1. ฉนัไดใ้ชเ้วลาในชีวิตของฉนัใหเ้ป็นประโยชน์สมกบัทีไดเ้กิดมาแลว้หรือ 
2. ฉนัไดป้ล่อยเวลาใหห้มดไปโดยไม่ไดท้าํอะไรใหเ้ป็นประโยชน์เลยหรือ 
3. ฉนักาํลงัทาํงานอะไรอยูที่ไม่เป็นประโยชน์แก่ใครเลย 
4. ฉันเสาะแสวงหาความเพลิดเพลินหรือหางาน หรือหาหนทางกา้วหน้าใหแ้ก่

ตนเองมากเกินไป โดยมิไดพ้ยายามช่วยเหลือผูอื้นหรือ 
5. ฉนัเคยทาํรา้ยหรือทาํใหใ้ครเดือดรอ้นบา้งหรือไม่ ฉันทาํอะไรเพือแกไ้ขสิงทีฉัน

ผิดไปแลว้ไดบ้า้ง 
6. ฉนัเคยไดช้่วยเหลือใครบา้งในชีวติของฉัน มีใครอีกหรือไม่ทีฉนัจะช่วยได ้

ข. คติพจน์ของลูกเสืออาสา กกต. คือ “ สุจริต โปร่งใส ใจเป็นธรรม ” ฉะนัน ถา้ได้
เขา้ร่วมเป็นลูกเสืออาสา กกต. ก็คงจะไดม้ีโอกาสได้รับการฝึกอบรมและทํางาน
เกียวกับการพฒันาประชาธิปไตยต่างๆ ซึงถา้ฉันไดเ้ป็นลูกเสืออาสา กกต. จึงควร
ถามตนเองวา่ 

1. ฉันเขา้มาเป็นลูกเสืออาสา กกต. เพอืความสนุกสนานทีจะไดเ้ท่านันหรือ 
2. ในความสุจริต โปร่งใส และใจเป็นธรรมนันฉันตังใจจะพัฒนาประชาธิปไตย   
    โดยการเสียสละอยา่งจริงใจหรือไม่ 
3. ฉันเขา้ใจความหมายของคาํวา่ “สุจริต โปร่งใส ใจเป็นธรรมและประชาธิปไตย”  
    อยา่งไร 
4. ฉันทําใหผู้อ้ืนเดือดรอ้นในงาน แผนงาน หรือกระทําการใดๆ ของฉันบา้ง 
    หรือไม ่
5. การพฒันาประชาธิปไตยอย่างไรทีฉันทําไดอ้ย่างดีทีสุด ทีบา้น ทีทํางาน และ 
    ในเวลาวา่งของฉัน 
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ค. อุดมการณ์ประชาธิปไตย ไม่ใช่เป็นเรืองแค่การปฏิบัติเท่านัน หากแต่ควรเป็น
ทัศนคติแห่ง ชีวิต ซึงต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจของเราเอง ไม่ได้เ ป็นไป 
เพือสินจา้งรางวัลใดๆทีเรายอมรับอุดมการณ์ประชาธิปไตยเพราะเรามีจิตใจสูง 
ซึงเป็นการกระทําสมกับเป็นลูกเสืออาสา กกต. เนืองจากความสําเร็จในการนํา
อุดมการณ์ประชาธิปไตยมาเป็นทัศนคติแห่งชีวิต ย่อมแลว้แต่นิสัยใจคอของเราเอง
เป็นสําคัญ ฉะนัน จะตอ้งบังคับตนเองใหอ้ยู่ในวินัยเพือว่าเราจะไดเ้ป็นตัวอย่างทีดี 
แก่ผูอื้น 

1. ฉนัจะเพียรพยายามทีจะละหรือเลิกนิสยัชวัทงัหลายทีไดมี้มาแต่ก่อนแลว้หรือ 
2. อะไรเป็นจุดอ่อนในนิสยัใจคอของฉนับา้ง 
3. ฉนัมีความจงรกัภกัดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ์และซือตรงต่อครอบครวั   
    ผูบ้งัคบับญัชา ผูน้้อย ขบวนการลกูเสือ เพือนของฉนัและตวัของฉนัเองหรือไม่ 
4. ฉนัเป็นผูมี้เกียรติ มีสจัจะ และเชือถือไดจ้ริงหรือ 
5. ฉนัมีใจหนักแน่น ร่าเริง และมีความเมตตากรุณาต่อผูอื้นหรือ 
6. ฉันมีสติและประพฤติชอบ ดว้ยกาย วาจา ใจ หรือ 
7. ฉนัมคีวามมานะ อดทน ทีจะยนืหยดัในเมือโชคไม่เขา้ขา้งฉนัหรือ 
8. ฉนัเป็นตวัเอง หรือฉันยอมใหผู้อ้ืนชกัจูงไป 
9. ฉนัมีใจเขม้แข็งพอทีจะหลีกเลียงจากสิงยวัเยา้ต่างๆ เช่น การพนัน สุรา นารี หรือ 
10. ถา้ฉันมีขอ้บกพร่องในสิงเหล่านีประการใด ฉันจะตกลงใจ ณ บดันีหรือไม่ว่า 

ฉันจะทําตัวใหดี้ทีสุดทีจะแกไ้ขขอ้บกพร่องเหล่านีประการใด ฉันจะตกลงใจ ณ บดันี 
หรือไม่ว่า ฉันจะทําตัวใหดี้ทีสุดทีจะแกไ้ขขอ้บกพร่องเหล่านัน และสลัดใหสิ้นไป 
ขอใหสิ้งศกัดิสิทธิทงัหลายจงดลบนัดาลใหฉ้ันมีกาํลงัทีจะกา้วไปขา้งหน้าอยา่งลูกเสือ
อาสา กกต. สมเป็นพลเมืองดี และเพอืเป็นกาํลงัของชาติบา้นเมืองของฉนัสืบไป 
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พิธีรบัปณิธานเขา้เป็นลกูเสืออาสา กกต. 

 

 พิธีรับปณิธานเข้าเป็นลูกเสืออาสา กกต. ให ้ปฏิบัติดังนี ให ้นําลูกเสืออาสา กกต. ใหม ่
ในเครืองแบบมายืนอยูห่น้าแท่นผูป้ระกอบพิธี และอยูร่ะหวา่งพีเลียงทงัสองคน มีโต๊ะพิธีซึงปูดว้ยผา้ขาว 
ผูบ้ังคับบัญชายืนดา้นหนึงของโต๊ะพิธี หันหน้าเข ้าหาลูกเสือทีจะเข้าพิธี แล้วเรียกชือผู ้จะเข ้าพิธี 
และถามดงันี 

ผูบ้ังคับบัญชา เรียกชือลูกเสือฯ ทีละคน ใหข้านรับว่า “อยู่” จนครบ แลว้ถาม “เจา้มาทีนีเพือทีจะ 
เขา้เป็นลูกเสืออาสา กกต. ในคณะพนี้องลูกเสือแหง่โลกอนัยงิใหญ่หรือ” 
ลกูเสือฯ “ครบั” 
ผูบ้ังคับบัญชา “ถึงแมว้่าเจา้จะมีขอ้ยุ่งยากมาบา้งแลว้ในอดีต แต่บัดนีเจา้ก็ไดต้ังใจทีจะทําใหด้ีทีสุด 
เพือเป็นผูม้ีเกียรติ มีสัจจะ มีความซือตรงในการงานทังปวง พรอ้มทีจะปฏิบัติชอบดว้ย กาย วาจา ใจ 
ใชห่รือไม”่ 
ลกูเสือฯ  “ใชค่รบั” 
ผูบ้งัคบับญัชา  “เจา้ไดคิ้ดรอบคอบดีแลว้หรือวา่ เจา้พรอ้มทีจะเป็นลูกเสืออาสา กกต.” 
ลกูเสือฯ “ขา้ไดคิ้ดรอบคอบดีแลว้” 
ผูบ้งัคบับญัชา “เจา้เขา้ใจหรือไม่วา่ คาํวา่ “เพือพฒันาประชาธิปไตย” นันหมายความวา่ ตลอดเวลา
เจา้จะตอ้งจริงใจต่ออุดมการณ์ประชาธิปไตย และเจา้จะทําดีทีสุดเพือพัฒนาการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์รงเป็นประมุข ถึงแมว้่าการกระทําเช่นว่านัน จะไม่สะดวกหรือไม่
เป็นทีพอใจ หรือไม่เป็นทีปลอดภัยแก่ตัวเอง และเจ ้าจะไม่หวังสิงตอบแทนใดๆ ในการพัฒนา
ประชาธิปไตย” 
ลกูเสือฯ “ขา้เขา้ใจดีแลว้” 
ผู ้บังคับบัญชา “เจ ้าเข ้าใจหรือไม่ว่าการทีเจ ้าจะเป็นลูกเสืออาสา กกต. นัน เจ ้ากําลัง 
จะร่วมอยู่ในคณะลูกเสือทีตอ้งการช่วยเหลือเจา้ ใหส้ามารถปฏิบัติตามอุดมคติของเจา้ และเราขอให ้
เจา้ปฏิบติัตามขอ้บงัคบัและคติพจน์ของเรานันคือพฒันาประชาธิปไตย” 
ลกูเสือฯ “ขา้เขา้ใจดีแลว้” 
ผู ้บังคับบัญชา “เพือความบริ สุทธิของพิธีการนี  ข ้าขอให้เจ ้าล้างมือของเจ ้าเสียก่อน  
เพื อ เ ป็น เครื อ งยื นยัน ว่ า เ จ้า ได้ชํ า ระมลทินอันมัวหมองของ เจ ้า ใ นอ ดีตหมดแล้ว  จิต ใจ 
ของเจา้ผ่องแผว้บริสุทธิดีแลว้ เจา้จะยินยอมตามทีเราขอนีหรือไม”่ 
ลกูเสือฯ “ขา้ยินยอม”  (ลูกเสือลา้งมือ) 
ผูบ้ังคับบญัชา “ถา้เช่นนี ขา้ขอใหเ้จา้กล่าวคําปฏิญาณของลูกเสือและพึงเขา้ใจไวด้ว้ยว่า เจา้จะแปล
ความหมายของคาํปฏิญาณนี ไม่ใช่อยา่งเด็ก แต่จะแปลอยา่งผูใ้หญ”่ 
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ลกูเสือฯ (กา้วออกมาขา้งหน้า เอามือซา้ยจบัธง มือขวาแสดงรหสั) ลูกเสือทีอยูใ่นพิธีทุกคนแสดงรหสั 
ลกูเสือฯ “ดว้ยเกียรติของขา้ ขอ้สญัญาวา่ 
 ขอ้ 1 ขา้จะจงรกัภกัดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ์
 ขอ้ 2 ขา้จะชว่ยเหลือผูอื้นทุกเมอื 
 ขอ้ 3 ขา้จะปฏิบติัตามกฎของลูกเสือ” 
 

 เสร็จแล้วผู ้บังคับบัญชาติดเครืองหมายลูกเสืออาสา กกต. ทีหน้าอกเบืองขวาแก่ลูกเสือ 
อาสา กกต. พรอ้มประดบัปลอกแขนลูกเสืออาสา กกต. ทีแขนขา้งซา้ย 
ผูบ้ังคับบัญชา “ขา้เชือเจา้ว่า ดว้ยเกียรติของเจา้ เจา้จะปฏิบัติตามคําปฏิญาณทีเจา้ใหไ้วแ้ล้ว
เครืองหมายทีหน้าอกเบืองขวาของลูกเสืออาสา กกต. นัน หมายถึงว่า ลูกเสืออาสา กกต. ทุกคนไดผ่้าน
การเรียนรู ้ ฝึกหัด พัฒนา ในเรืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย ์
ทรงเป็นประมุข มาแลว้เป็นอยา่งดี ส่วนปลอกแขนลูกเสืออาสา กกต. หมายถึงว่า การมีภารกิจอันควร
ภาคภูมิใจ ขอใหลู้กเสืออาสา กกต. ทุกคน จงระลึกว่า เรามีภาระหน้าทีและความรบัผิดชอบ ในฐานะ 
คนไทยคนหนึง เราต้องบําเพ็ญประโยชน์อย่างเต็มกําลังและความสามารถ เพือประโยชน์สุขและ 
ความมนัคงของประเทศชาติ ลูกเสืออาสา กกต. ทุกคน จงตังใจปฏิบัติภาระหน้าที และกระทําตนให ้
เป็นตวัอยา่งแก่ลูกเสืออาสา กกต. รุ่นน้องต่อไป” 
 

 ครันแล้ว ใหผู้บ้ังคับบัญชาลูกเสือทุกคนจับมือแสดงความยินดี และกล่าวตอ้นรับลูกเสืออาสา 
กกต. ทุกคน 
ขอ้เสนอแนะ 
 ในการกล่าวคาํตอ้นรบันันควรกล่าวดว้ยคาํวา่ “ขอแสดงความยินดี ยนิดีเป็นอยา่งยงิทีไดท่้านมา
อยูด่ว้ย” 
 หลังจากเสร็จพิธีแล้ว  ผู ้อ ํานวยการฝึกควรกล่าวให้โอวาทตามทีเห็นสมควร และ 
แสดงความยินดีกบัลกูเสืออาสา กกต. ทุกคน ตามดว้ยคณะวิทยากรและผูมี้เกียรต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปกติมีหลาย จว. ให ้ผอ.จว. กล่าว 
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การกลา่วใหโ้อวาทตอนทา้ย (โดยผูอ้าํนวยการฝึกอบรม) 
 

เมือสมาชิกลูกเสืออาสา กกต. ไดเ้ดินทางผ่านวิถีชีวิต สาํรวจตนเองเป็นทีแน่นอน 
จนทําพิธีปณิธานเป็นลูกเสืออาสา กกต. แลว้ ผูอ้าํนวยการฝึกอบรมจะกล่าวใหโ้อวาทแก่ลูกเสือ
อาสา กกต. ตามแนวตวัอยา่งดงันี 

 

ลกูเสือใหม่ทงัหลาย บดันี เจา้ทุกคนไดเ้ป็นลกูเสืออาสา กกต. โดยสมบูรณแ์ลว้ 
ในนามของคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ และสาํนักงานคณะกรรมการการเลือกตงั 
ขา้พเจา้ขอตอ้นรับเจา้ทุกคนเขา้เป็นสมาชิกลูกเสืออาสา กกต. เพือพัฒนาประชาธิปไตย 
ของไทยต่อไป 

ขา้พเจา้หวังว่า เจา้คงไม่ลืมคาํว่า สุจริต โปร่งใส ใจเป็นธรรม ซึงเป็นคติพจน์
อนัสาํคญัของลูกเสืออาสา กกต. และเจา้จะปฏิบตัิการตามคติพจนใ์หแ้ก่เพือนมนุษยทุ์กชนั 
โดยมิไดเ้ห็นแก่ความเหน็ดเหนือย และไม่ไดห้วังการตอบแทนแต่ประการใดในการทีจะให้
การบริการแ ก่ผู ้อื นอย่าง ได ้ผลเต็มที  เ จ ้าจง เตรียมพร้อม ตัว เจ ้าตลอดไปด้วย 
กล่าวคือทาํตัวเจา้ใหมี้สุขภาพอนามัยสมบูรณ์ ไม่เจ็บ ไม่ป่วย ศึกษาหาความรูเ้กียวกับ
วิชาการพัฒนาประชาธิปไตย เพือเผยแพร่ให้ความรูค้วามเขา้ใจเกียวกับการปกครอง 
ระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

อนึง เจา้จงคาํนึงถึงเครืองหมายลูกเสืออาสา กกต. ทีประดับอยู่ทีหน้าอก 
ขา้งขวาของเจา้เสมอ เจา้มีหนา้ทีประชาสมัพันธก์ารเลือกตงั การเผยแพร่ความรูก้ารเมือง
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์รงเป็นประมุข รณรงคก์าร
เลือกตงั  การบริการประชาชนผูมี้สิทธิเลือกตงัหนา้ทีเลือกตงั การสรา้งเครือข่ายเลือกตงั 
และสงัสอนลูกเสือรุ่นนอ้งของเจา้ใหเ้ขาเป็นคนดี มีความรู ้ความประพฤติดีงาม ช่วยกัน
สรา้งสงัคมใหเ้จรญิกา้วหนา้ มีความสงบสุข ประเทศชาตมินัคง 

ด้วยอํานาจคุณพระศรีรัตนตรัย  และสิงศักดิสิทธิทังหลายทีเจ ้านับถือ  
โดยเฉพาะอย่างยิง ดวงพระวิญญาณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัว พระผู ้
พระราชทานกาํเนิดลูกเสือไทย จงไดโ้ปรดดลบนัดาลใหเ้จา้ทุกคนจงมีความสุข ความเจริญ 
ปรารถนาสิงใดทีดีทีชอบ จงสาํเร็จทุกประการ และใหมี้ความเจริญกา้วหนา้ในชีวิตลูกเสือ
ของเจา้ตลอดไป ... สวสัดี ... 

.................................................... 
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 คู่มือการฝึกอบรมลกูเสืออาสา กกต.เพ่ือพฒันาประชาธิปไตย หลกัสตูร “พลเมืองดีวถิีประชาธิปไตย” 

 ฝ่ายส่งเสรมิการศึกษาและกิจกรรมภาคพลเมือง  ส านักส่งเสรมิความเป็นพลเมือง  ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้. 2560. 
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 คู่มือการฝึกอบรมลกูเสืออาสา กกต.เพ่ือพฒันาประชาธิปไตย หลกัสตูร “พลเมืองดีวถิีประชาธิปไตย” 

 ฝ่ายส่งเสรมิการศึกษาและกิจกรรมภาคพลเมือง  ส านักส่งเสรมิความเป็นพลเมือง  ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้. 2560. 
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 คู่มือการฝึกอบรมลกูเสืออาสา กกต.เพ่ือพฒันาประชาธิปไตย หลกัสตูร “พลเมืองดีวถิีประชาธิปไตย” 

 ฝ่ายส่งเสรมิการศึกษาและกิจกรรมภาคพลเมือง  ส านักส่งเสรมิความเป็นพลเมือง  ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้. 2560. 

 

 

 

 

 

 

 

แผ่นทึบ 

วิชาที่ 4 : วิชาภารกิจลกูเสืออาสา กกต. 

เพื่อพฒันาประชาธิปไตย 
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 คู่มือการฝึกอบรมลกูเสืออาสา กกต.เพ่ือพฒันาประชาธิปไตย หลกัสตูร “พลเมืองดีวถิีประชาธิปไตย” 
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 คู่มือการฝึกอบรมลกูเสืออาสา กกต.เพ่ือพฒันาประชาธิปไตย หลกัสตูร “พลเมืองดีวถิีประชาธิปไตย” 

 ฝ่ายส่งเสรมิการศึกษาและกิจกรรมภาคพลเมือง  ส านักส่งเสรมิความเป็นพลเมือง  ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้. 2560. 
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 ฝ่ายส่งเสรมิการศึกษาและกิจกรรมภาคพลเมือง  ส านักส่งเสรมิความเป็นพลเมือง  ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้. 2560. 
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 ฝ่ายส่งเสรมิการศึกษาและกิจกรรมภาคพลเมือง  ส านักส่งเสรมิความเป็นพลเมือง  ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้. 2560. 
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 ฝ่ายส่งเสรมิการศึกษาและกิจกรรมภาคพลเมือง  ส านักส่งเสรมิความเป็นพลเมือง  ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้. 2560. 
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 ฝ่ายส่งเสรมิการศึกษาและกิจกรรมภาคพลเมือง  ส านักส่งเสรมิความเป็นพลเมือง  ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้. 2560. 
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 คู่มือการฝึกอบรมลกูเสืออาสา กกต.เพ่ือพฒันาประชาธิปไตย หลกัสตูร “พลเมืองดีวถิีประชาธิปไตย” 

 ฝ่ายส่งเสรมิการศึกษาและกิจกรรมภาคพลเมือง  ส านักส่งเสรมิความเป็นพลเมือง  ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้. 2560. 
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 คู่มือการฝึกอบรมลกูเสืออาสา กกต.เพ่ือพฒันาประชาธิปไตย หลกัสตูร “พลเมืองดีวถิีประชาธิปไตย” 

 ฝ่ายส่งเสรมิการศึกษาและกิจกรรมภาคพลเมือง  ส านักส่งเสรมิความเป็นพลเมือง  ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้. 2560. 

 

เพลง กกต. รว่มใจ 

 กกต. ร่วมใจทุกคนจะอยู่แห่งใดเสนอรับใช้สังคม  ขอพลีอุทิศใจกายเพื่อ    

ความมุ่งหมายภิรมย ์ สรา้งสมแต่ความดี  บริการคืองานเราน้ี กกต. ทุกคนทราบดี  

วา่หน้าท่ีคือบริการ ทรนงองอาจ   ทุกคนหมายมาด ให้ง าน เข้า สู่ เ ป้ าหมาย          

เหน็ดเหน่ือยเพียงใดพร้อมจะสู ้ภัย ทุกด้าน  เพื่ อบริการสมความต้องการ             

ของมวลประชา  ไม่เคยคิดจะหวัน่ไหว  แมม้ีภยัขา้งหน้า  กกต. บุกบัน่เขา้หา  ไม่ทอ้

และเบ่ือระอาเร่ืองค าวา่บริการ 

 

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

เพลงลูกเสืออาสา กกต. (อ.ศิรินทร ์ ธารเพชรวฒันา ผูป้ระพนัธ)์ 
 

 (สรอ้ย)  พวกเราลกูเสืออาสา-   กกต.พฒันาประชาธิปไตย 

เลือกตั้งลกูเสือไปช่วย (ซ ้า)   เลือกตั้งไปสวยลกูเสือมีน ้าใจ 

 *  เป็นกลางไมยุ่ง่เกี่ยวการเมือง ลกูเสือท าเร่ืองท่ีจะช่วยได ้

โปร่งใสและยุติธรรม (ซ ้า)    ลกูเสือเราท าดว้ยความเต็มใจ (สรอ้ย) 

 *  เชิญชวนใหช้าวประชา   เลือกตั้งออกมาใชสิ้ทธิวอ่งไว 

ช่วยเหลือคนไปใชสิ้ทธิ   ลกูเสือเป็นมิตรกบัคนทัว่ไป (สรอ้ย) 

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

เพลงหวัใจลกูเสืออาสา กกต. 
 

ลกูเสืออาสา กกต.    ประกาศขอพรอ้มภกัด์ิสดุดี 

ภารกิจเพ่ือชาติ และศกัด์ิศรี   สรา้งความดีฝากไวก้บัสงัคม 

 เพื่อส่งเสริมประชาธิปไตย  ลกูเสือไทยร่วมใจพฒันา 

การปกครองเมืองไทยไมไ่รค้่า   ลกูเสืออาสารบัใชบ้ริการ 

 ลกูเสือ ยดึถือ ความช่ือสตัย ์ ความเด่นชดัมีกฎประจ าใจ 

ปฏิญาณไปแลว้ก็จ าได ้   สญัญาใดใหช้ดัปฏิบติัการ 

 ยุติธรรม น าไทยไปถึงฝัง่   การเลือกตั้งบริสุทธ์ิและสดใส 

ลกูเสือเราบริการใหป้ลอดภยั   อาสารบัใชใ้ส่หวัใจ กกต. 

………………………………………………………. 
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