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ค าน า
             การปกครองในระบอบประชาธิปไตยมีแนวคิดหลักสําคัญ คือ หลักสิทธิเสรีภาพ หลักความ
เสมอภาค หลักนิติธรรม หลักการใช๎เหตุผล และหลักการยอมรับเสียงข๎างมากที่ต๎องเคารพสิทธิของ
เสียงข๎างน๎อย ประเทศไทยมีระบบการเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข คนไทยจึงต๎องเข๎าใจเรื่องสิทธิเสรีภาพให๎ถํองแท๎ จึงจะสามารถดํารงตนเป็นพลเมืองดีใน
ระบอบประชาธิปไตยได๎      ซึ่งหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ก็ได๎
กําหนดให๎นักเรียนทุกคนมีความสมบูรณ์ทั้งทางด๎านรํางกาย ความรู๎ คุณธรรม มีจิตสํานึกในความเป็น
พลเมืองไทยและพลเมืองโลก ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นพระประมุข จึงมีความจําเป็นที่จะต๎องสร๎างความตระหนัก ความรู๎  ความเข๎าใจ เรื่อง
ประชาธิปไตยให๎แกํนักเรียนและสามารถนําไปใช๎ในการดํารงชีวิตตามวิถีชีวิตประชาธิปไตย  
            คํายเป็นวิธีการจัดการเรียนรู๎หนึ่งที่จัดข้ึนในรูปของกิจกรรมการเรียนรู๎นอกห๎องเรียน เพื่อ
พัฒนาสํงเสริมสนับสนุนให๎ผู๎เรียนเรียนรู๎ผํานการปฏิบัติจริงและเรียนรู๎อยํางตํอเนื่อง สํงเสริมการ
เรียนรู๎ที่มีบรรยากาศ  กิจกรรม กระบวนการ สถานที่ และสถานการณ์ที่สามารถชํวยให๎ผู๎เรียนได๎
เรียนรู๎ตลอดเวลา  และเรียนรู๎จากประสบการณ์จริง ซึ่งกระบวนการเหลําน้ี สํงเสริมให๎ผู๎เรียนเกิดการ
เรียนรู๎ได๎อยํางสูงสุดทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ เห็นคุณคําของการเป็นทีม พัฒนาบุคลิกภาพ พัฒนา
คุณลักษณะทางสังคม เสริมสร๎างทักษะการสื่อสาร รวมถึงการสร๎างความเช่ือมั่นและเห็นคุณคําของ
ตนเอง ความรู๎ ทักษะ และคุณลักษณะที่สามารถนํามาใช๎ในการประพฤติปฏิบัติตน ทั้งในครอบครัว 
ในโรงเรียน ในชุมชนตามวิถีประชาธิปไตย
            เอกสารการสํงเสริมวิถีประชาธิปไตยผํานกิจกรรมคําย เป็นเอกสารที่นําเสนอแนวทางใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู๎เกี่ยวกับประชาธิปไตย โดยใช๎กิจกรรมคํายเป็นหลัก ซึ่งประกอบด๎วย
หลักการ แนวคิด และกิจกรรมที่สํงเสริมการเรียนรู๎และการดําเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย ที่ครู
สามารถนําไปประยุกต์ใช๎ในการจัดกิจกรรมได๎ทั้งการเรียนการสอนในห๎องเรียนและกิจกรรมคํายที่
เกี่ยวข๎องกับประชาธิปไตยตามบริบทของโรงเรียน เอกสารเลํมนี้ได๎รับความรํวมมือในการจัดทําจาก
คณะทํางาน วิทยากรคํายสร๎างสรรค์ ศึกษานิเทศก์ นักวิชาการศึกษา และนักวิชาการ อิสระ           
จึงขอขอบคุณไว๎ ณ โอกาสนี้
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ส่วนที่ 1  บทน า

ประเทศไทยมีการปกครองในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขยึดหลักการสําคัญ 5 ประการ คือ หลักสิทธิเสรีภาพ หลักความเสมอภาค หลักนิติธรรม 
หลักการใช๎เหตุผล และหลักการยอมรับเสียงข๎างมากที่ต๎องเคารพสิทธิของเสียงข๎างน๎อย วิถีการ
ดําเนินชีวิตประชาธิปไตยของประชาชนในสังคม ถือเป็นสํวนสําคัญในการสร๎างความเข็มแข็งของ
ระบอบประชาธิปไตย ซึ่งรูปแบบของวิถีประชาธิปไตยน้ันข้ึนอยํูกับการบํมเพาะวิธีคิดและวิถีชีวิตของ
คนในสังคมที่ถํายทอดกันมาจากรุํนหนึ่งไปยังอีกรุํนหนึ่ง โดยผํานกระบวนการหลํอหลอมทางสังคม
ได๎แกํ ครอบครัว ครู กลุํมเพื่อน และสื่อมวลชน จนกลายเป็นวิถีประชาธิปไตย  การดําเนินชีวิตของ
บุคคลในสังคม โดยยึดหลักประชาธิปไตยในการอยูํรํวมกัน รู๎จักเคารพในสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่น 
เคารพในกติกาที่รํวมกันสร๎าง มีความรับผิดชอบและทําประโยชน์ตํอสังคมสํวนรวม พลเมืองที่มี
คุณลักษณะที่สําคัญ คือ เป็นผู๎ที่ยึดมั่นในหลักการทางประชาธิปไตยในการดํารงชีวิต ปฏิบัติตนตาม
กฏหมาย และเป็นประโยชน์ตํอสังคม มีการชํวยเหลือเกื้อกูล ซึ่งจะกํอให๎เกิดการพัฒนาสังคมและ
ประเทศชาติให๎เป็นสังคมและประเทศประชาธิปไตยอยํางแท๎จริงตามหลักการประชาธิปไตย

การศึกษามีสํวนสําคัญในการพัฒนาให๎เกิดความเป็นประชาธิปไตย และหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุํงพัฒนาผู๎เรียนทุกคนให๎มีความสมบูรณ์ทั้งทางด๎านรํางกาย 
ความรู๎ คุณธรรม มีจิตสํานึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข มีความรู๎และทักษะพื้นฐานและเจตคติที่
จําเป็นตํอการศึกษา การประกอบอาชีพ และการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุํงเน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญ     
บนพื้นฐานความเช่ือที่วําทุกคนสามารถเรียนรู๎และพัฒนาตนเองได๎เต็มตามศักยภาพ ซึ่งตามมุมมอง
ของหลายๆ คนยังเห็นวํา การจัดการเรียนรู๎เกี่ยวกับประชาธิปไตยในระบบการศึกษาของไทยยังมี
จุดอํอนเพราะยังยึดติดกับเนื้อหาสาระตามที่หลักสูตรกําหนดมากกวําการเรียนรู๎ผํานกิจกรรมที่
เสริมสร๎างจิตสํานึกความเป็นประชาธิปไตย การเสริมสร๎างจิตสํานึกความเป็นประชาธิปไตยควรมี   
การปลูกฝังตั้งแตํเด็ก โรงเรียนเป็นสถานที่จัดการเรียนรู๎จึงมีหน๎าที่โดยตรงในการสํงเสริมและจัดการ
เรียนรู๎ให๎ผู๎เรียนตระหนักถึงความสําคัญของระบอบประชาธิปไตย  โรงเรียนจึงควรปลูกฝังด๎วยการให๎
ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎ทฤษฎีควบคํูไปกับการปฏิบัติในชีวิตจริง  พร๎อมทั้งนํารูปแบบประชาธิปไตยมาใช๎ใน
โรงเรียนเพื่อพัฒนาให๎ผู๎เรียนให๎มีความเป็นประชาธิปไตย  รู๎จักปฏิบัติตนให๎ถูกต๎องตามภาระหน๎าที่
และมีวิถีชีวิตตามหลักประชาธิปไตย สามารถดํารงชีวิตในสังคมอยํางมีความสุข อันเป็นการเตรียม
ความพร๎อมให๎ผู๎เรียนเป็นผู๎ใหญํที่ดีในอนาคตและเป็นพื้นฐานสําคัญในการนําไปใช๎ในสังคมและชุมชน 
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ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีเนื้อหาเกี่ยวกับประชาธิปไตย
ปรากฏไว๎ในกลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ซึ่งกลุํมสาระการเรียนรู๎นี้ชํวยให๎
ผู๎เรียนมีความรู๎ ความเข๎าใจ การดํารงชีวิตของมนุษย์ทั้งในฐานะปัจเจกบุคคลและการอยูํรํวมกันใน
สังคม การปรับตัวตามสภาพแวดล๎อม การจัดการทรัพยากรที่มีอยูํอยํางจํากัด เข๎าใจถึงการพัฒนา 
เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย กาลเวลา ตามเหตุปัจจัยตํางๆ เกิดความเข๎าใจในตนเองและผู๎อื่น มีความ
อดทน อดกลั้น ยอมรับในความแตกตําง และมีคุณธรรม สามารถนําความรู๎ไปปรับใช๎ในการดําเนิน
ชีวิต เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ และสังคมโลก เนื้อหาในกลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม วําด๎วยการอยูํรํวมกันในสังคม ที่มีความเช่ือมสัมพันธ์กัน และมีความแตกตํางกันอยําง
หลากหลาย เพื่อชํวยให๎สามารถปรับตนเองกับบริบทสภาพแวดล๎อม เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ  
มีความรู๎ ทักษะ คุณธรรม และคํานิยมที่เหมาะสม โดยได๎กําหนดสาระตํางๆ ไว๎ 5 สาระ (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2551) คือ สาระศาสนา ศีลธรรม และจริยธรรม สาระหน๎าที่
พลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิต  สาระเศรษฐศาสตร์ สาระประวัติศาสตร์ และสาระ
ภูมิศาสตร์ โดยเฉพาะสาระหน๎าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิต มีเนื้อหาเกี่ยวกับระบบ
การเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบันการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข ลักษณะและความสําคัญ การเป็นพลเมืองดี ความแตกตํางและความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม คํานิยม ความเช่ือ ปลูกฝังคํานิยมด๎านประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
สิทธิ หน๎าที่ เสรีภาพการดําเนินชีวิตอยํูในสังคมไทยและสังคมโลก

แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ประชาธิปไตย สํานักคณะกรรมการการเลือกตั้ง และ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน(2551) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยผู๎สอนมี
บทบาทหน๎าที่ในการเอื้ออํานวยให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎แบบมีสํวนรํวมได๎อยํางมีประสิทธิภาพ และ
เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญ เพื่อให๎ผู๎เรียนมีความรู๎ความเข๎าใจ มีพฤติกรรมหรือวิถีชีวิตประชาธิปไตย มีเจตคติ 
คํานิยม และศรัทธาการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนั้น 
จําเป็นต๎องใช๎วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎แบบมีสํวนรํวมที่เหมาะสมกับวัยวุฒิของผู๎เรียนในรูปแบบที่
หลากหลาย 

ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ประชาธิปไตยที่เน๎นให๎ผู๎เรียนตระหนักถึงความสําคัญของ  
การดําเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตยน้ัน ผู๎สอนควรให๎ผู๎เรียนได๎ฝึกฝนทักษะที่จะนําไปสูํการมีทัศนคติ 
คํานิยม เจตคติที่ดีตํอวิถีประชาธิปไตย โดยผู๎สอนให๎โอกาสและเวลากับผู๎เรียนทุกคนได๎มีสํวนรํวมกับ
กิจกรรม และในการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ประชาธิปไตยที่เน๎นให๎ผู๎เรียนได๎มีสํวนรํวมในกิจกรรม
ประชาธิปไตยและเป็นพลเมืองดีในสังคมประชาธิปไตยนั้น ผู๎สอนควรสํงเสริมให๎ผู๎เรียนได๎ฝึกฝน  
พฤติกรรมประชาธิปไตยในสังคมอยํางจริงจัง ได๎เแกํ การทํางานเป็นกลุํม มีสํวนรํวมในกิจกรรม
ประชาธิปไตย เข๎ารํวมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ตํอสํวนรวม

2
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สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ตระหนักถึงความสําคัญในการสํงเสริมและ
ปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตยให๎แกํผู๎เรียนจึงได๎จัดทํา “เอกสารการสํงเสริมวิถีประชาธิปไตยผําน
กิจกรรมคําย” เป็นเอกสารที่นําเสนอแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎เกี่ยวกับประชาธิปไตยผาํน
กิจกรรมคํายเรียนรู๎ ซึ่งเอกสารนี้ได๎เรียบเรียงและถอดบทเรียนมาจากการจัดกิจกรรมประชาธิปไตย ที่
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาจัดกิจกรรมภายใต๎โครงการอบรมปฏิบัติการการจัดกิจกรรม
ประชาธิปไตยผํานกิจกรรมคํายเรียนรู๎ ผู๎เข๎าอบรมเป็นครูจากโรงเรียนแกนนําประชาธิปไตย โดยใช๎
กิจกรรมคํายเป็นหลัก ซึ่งประกอบด๎วย หลักการ แนวคิด และกิจกรรมที่สํงเสริมการเรียนรู๎และการ
ดําเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตยที่ครูสามารถนําไปประยุกต์ใช๎ในการจัดกิจกรรมได๎ทั้งการเรียนการ
สอนในห๎องเรียนและกิจกรรมคํายที่เกี่ยวข๎องกับประชาธิปไตยได๎ ตามบริบทของโรงเรียนได๎

การส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยผ่านกิจกรรมค่าย
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ส่วนที่ 2 การส่งเสริมวิถีประชาธิปไตย

กรมสํงเสริมการปกครองสํวนท๎องถ่ิน (2551) ได๎กลําวถึงวิถีชีวิตประชาธิปไตยวําหมายถึง 
แนวทางการดํารงชีวิตประจําวันและการดํารงตนในสังคมของประชาชนในประเทศที่ปกครองโดย
ระบอบประชาธิปไตย การดําเนินวิถีชีวิตประชาธิปไตยนั้น จะต๎องยึดถือหลักการ ดังนี้

1. การรู๎จักใช๎เหตุผล การตัดสินใจจะทําอะไรนั้นต๎องยึดหลักเหตุผลมากกวําที่จะใช๎ 
ความรู๎สึกหรืออารมณ์สํวนตัว จึงจะสามารถอยูํรํวมกันได๎อยํางสงบสุข เกิดความเรียบร๎อยและ
เจริญก๎าวหน๎า

2. ใช๎หลักความสมัครใจ ระบอบประชาธิปไตยนั้น เป็นการปกครองที่อาศัยความสมัครใจ
รํวมกันของคนสํวนใหญํมากกวําที่จะใช๎การบังคับ ในการดําเนินชีวิตประจําวันก็เชํนกัน การที่จะให๎
ใครปฏิบัติอยํางไรนั้น ควรช้ีถึงเหตุผลความจําเป็นให๎เข๎าใจและสมัครใจที่จะทํามากกวําที่จะบังคับ ซึ่ง
การยึดหลักความสมัครใจจะมีประโยชน์ คือ เป็นการยอมรับในความมีเหตุผลและมีสิทธิที่จะเลือก
กระทําหรือไมํทําอะไรได๎รับความรํวมมือในการปฏิบัติ การสนับสนุนตํางๆ อยํางเต็มใจและได๎ผลที่
ดีกวําการบังคับ ขจัดข๎อขัดแย๎ง การตํอต๎านตํางๆ ให๎หมดไปได๎

3. มีน้ําใจนักกีฬา การรู๎แพ๎ รู๎ชนะ รู๎อภัย ซึ่งเป็นหลักการที่สําคัญในการดําเนินวิถีชีวิต
ประชาธิปไตย การตัดสินใจในเรื่องตํางๆ จะต๎องกระทําตามความเห็นของคนสํวนใหญํ ซึ่งก็
หมายความวํา ในเรื่องที่มีผู๎ที่มีความเห็นแตกตํางกันแล๎วยํอมมีฝุายหนึ่งที่สมหวังและอีกฝุายหนึ่งที่
ผิดหวัง ฝุายที่สมหวังหรือฝุายข๎างมากนั้นก็ต๎องไมํเยาะเย๎ยถากถางอีกฝุายหนึ่ง แตํจะต๎องให๎ความเห็นใจ 
และพร๎อมที่จะรับฟังปัญหาของอีกฝุายเพื่อหาทางชํวยเหลือแก๎ไขในโอกาสตํอไป ในขณะเดียวกันฝุาย
ที่ไมํสมหวัง ก็ต๎องยอมรับในความเห็นของคนสํวนใหญํและพร๎อมที่จะให๎ความสนับสนุนรํวมมือ

4. ปฏิบัติตามกฏหมาย ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยนั้น ถือวํากฏหมาย ที่บังคับใช๎
อยูํ เป็นกฏหมายที่คนสํวนใหญํให๎การยอมรับ เพราะหากคนสํวนใหญํไมํเห็นชอบกับกฏหมายใดๆ ก็
สามารถที่จะผลักดันให๎มีการแก๎ไขกฏหมายน้ันๆ โดยอาศัยกลไกทางการเมืองการปกครองตํางๆ ได๎ 
ดังนั้น ทุกคนจึงต๎องปฏิบัติตามกฏหมายเพื่อความสงบเรียบร๎อยของบ๎านเมือง

5. ทุกคนมีความเทําเทียมกัน ซึ่งแสดงออกโดยปฏิบัติตํอทุกคนอยํางเสมอภาคกัน ให๎
ความสําคัญตํอทุกคน ในการที่จะรับฟังความเห็นความต๎องการของเขา  ไมํแบํงพรรคแบํงพวก มี
ความเป็นกลางในการตัดสินปัญหาตําง ๆ โดยไมํนําความสัมพันธ์สํวนตัวมาใช๎ในการพิจารณาปัญหา
ของสํวนรวม
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ปริญญา เทวานฤมิตรกุล (http://www.dailynews.co.th) กลําววํา ...หัวใจสําคัญ คือ 
อบรมสั่งสอนความเป็นประชาธิปไตยด๎วยการฝึกฝน ให๎ผู๎เรียนรู๎จักเคารพผู๎อื่น เคารพกติกา และ
เริ่มต๎นที่ตัวเอง เพราะการศึกษาเพื่อสร๎างความเป็นพลเมืองหรือประชาธิปไตยนั้น ไมํใชํเป็นแคํเรื่อง
ของความรู๎ แตํต๎องเป็นเรื่องของการปฏิบัติด๎วย จึงต๎องเป็นเรื่องที่ต๎องฝึกฝนให๎คนมองคนเสมอภาคกัน 
ใช๎กติกา และเคารพกติกาแก๎ปัญหา ฝึกให๎อดทนตํอสิ่งที่แตกตํางไปจากเรา ให๎ทุกคนปกครองกันเอง
และอยูํรํวมกัน สังคมไทยขาดการเคารพผู๎อื่นและเคารพกติกา เราไมํเคยฝึกคนไทยเรื่องนี้ จึงทําให๎
เกิดความขัดแย๎ง แตกแยก และสุดท๎ายตัดสิน ปัญหาโดยใช๎กําลัง ดังนั้น วิชาหน๎าที่พลเมืองต๎อง
นํากลับมาสอนกันใหมํ และต๎องขยายจัดการเนื้อหาให๎มากกวําตําราทฤษฎี เพราะที่ผํานมาเราสอนแคํ
สิทธิ หน๎าที่ตามประชาธิปไตย มีการเรียกร๎อง แตํเราไมํได๎พูดถึงการมีความรับผิดชอบเลย ต๎องเป็น
กระบวนการสอนแบบปฏิบัติ ตั้งแตํในห๎องเรียน ตั้งแตํเด็กอนุบาลจนถึงระดับผู๎ใหญํ รวมถึงในระบบ
การศึกษานอกโรงเรียนด๎วย  ในขณะที่สมพงษ์ จิตระดับ (http://www.dailynews.co.th) เห็นวํา 
การหลํอหลอมประชาธิปไตยในระบบการศึกษานั้น ครูต๎องทําให๎เด็กมีโอกาส อภิปราย โต๎ตอบ แสดง
ความคิดเห็นอยํางอิสระ ซึ่งเป็นวิถีทางประชาธิปไตย โดยครูจะต๎องคอยควบคุมไมํให๎เด็กแสดงความ
คิดเห็นไปเรื่อยเปื่อย ไร๎ทิศทาง ต๎องทําให๎เด็กรู๎จักคิดมากกวําเพียงการคิดตามครูเทํานั้น การสอนใน
ระดับอนุบาลและประถมศึกษาครูควรสอนประชาธิปไตยที่มุํงเน๎นกระบวนการ ปฏิบัติให๎มาก ไมํเน๎น
เนื้อหา ให๎เด็กได๎เรียนรู๎จากสื่อตํางๆ เชํน เด็กอนุบาลควรได๎เรียนรู๎เรื่องของความรับผิดชอบ จากการ
เลํานิทาน การเลํน การแสดงบทบาทสมมุติเพื่อให๎เด็กได๎เรียนรู๎และ ซึมซับ เนื่องจากความเป็น
ประชาธิปไตยในสังคมห๎องเรียนของเด็กไทยมักจะติดอยูํใน เรื่องแคํการเลือกหัวหน๎าห๎องหรือ
กรรมการโรงเรียน มีการเรียนรู๎ประชา ธิปไตยแคํเนื้อหาในตํารา ซึ่งเป็นการเรียนรู๎ประชาธิปไตย
ภายใต๎คําสั่งของครูประจําช้ัน ซึ่งขัดแย๎งกับความเป็นระบบประชาธิปไตยในโลกความจริง

การสํงเสริมวิถีประชาธิปไตย มีแนวทางการสํงเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตยในทางปฏิบัติ โดย
การเสริมสร๎างความรู๎เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีสํวนรํวมของประชาชนในองค์กรปกครองสํวน
ท๎องถ่ิน ดังนี้ (กรมสํงเสริมการปกครองสํวนท๎องถ่ิน. 2551)

1. การสํงเสริมประชาธิปไตยในครอบครัว โดยสมาชิกในครอบครัวมีความรักใครํปรองดอง
กันเคารพเช่ือฟังพํอแมํในฐานะที่เป็นผู๎ที่มีประสบการณ์ และเป็นผู๎รับผิดชอบตํอครอบครัว พํอแมํ
ยอมรับฟังความเห็น ความต๎องการของลูก ตัดสินปัญหาตํางๆ  โดยใช๎เหตุผลมากกวําที่จะใช๎อารมณ์    
ปรึกษาหารือกันในเรื่องที่สําคัญและเกี่ยวข๎องกับผู๎นั้น พํอแมํลูกรู๎จักหน๎าที่ของตนเอง และปฏิบัติ
หน๎าที่ของตนด๎วยความรับผิดชอบ เต็มใจ

การส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยผ่านกิจกรรมค่าย
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2. การสํงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน โดยสอนให๎นักเรียนรู๎จักการทํางานเป็นกลุํม
กระตุ๎นและเปิดโอกาสให๎นักเรียนกล๎าที่จะแสดงความคิดเห็นในเรื่องตําง ๆ ฝึกหัดให๎นักเรียนยอมรับ
ฟังความเห็นและเหตุผลของผู๎อื่น  พยายามโน๎มน๎าวใจให๎นักเรียนเข๎าใจถึงเหตุผลในกฏระเบียบตําง ๆ  
มากกวําที่จะใช๎อํานาจบังคับแตํเพียงอยํางเดียว พยายามจัดกิจกรรมตําง ๆ  ที่เปิดโอกาสให๎นักเรียนได๎
แสดงออก และมีความรับผิดชอบในการทํางานเป็นกลุํม  ฝึกหัดให๎นักเรียนยอมรับในข๎อตกลงรํวมกัน
ของกลุํมและปฏิบัติตามหน๎าที่ที่ได๎รับมอบหมาย

3. การสํงเสริมประชาธิปไตยในชุมชน โดยรํวมในการประชุมหรือกิจกรรมของชุมชนอยําง  
เต็มใจ รับฟังความคิดเห็นของทุกคน และไมํถือโทษโกรธเคืองกันแม๎จะมีความเห็นขัดแย๎งกัน  
ตัดสินใจโดยใช๎เหตุผลมากกวําอารมณ์  มีการปรึกษาหารือกันในขณะทํางาน  รํวมกันแก๎ไขปัญหา
ข๎อบกพรํองตํางๆ มากกวําที่จะคอยซ้ําเติม  เคารพกฏระเบียบของชุมชนและกฏหมาย ติดตาม
ขําวสารและแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นระหวํางกันอยํางสม่ําเสมอ ตัดสินปัญหาโดยเปิดโอกาสให๎มีการ
แสดงความเห็นอยํางกว๎างขวาง ไมํควรรีบร๎อนให๎มีการลงมติ

แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตย

สํานักคณะกรรมการการเลือกตั้ง และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน(2551) 
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ดังนี้ 

บทบาทของผู๎สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ ผู๎สอนที่มีบทบาทหน๎าที่ในการเอื้ออํานวย
ให๎เด็กและเยาวชนเกิดการเรียนรู๎แบบมีสํวนรํวมได๎อยํางมีประสิทธิภาพ ผู๎สอนต๎องมีทัศนคติ และ
พฤติกรรมเป็นประชาธิปไตย ได๎แกํ เคารพในความคิดเห็นของผู๎เรียนทุกคน ยอมรับในความแตกตําง
ที่หลากหลายของผู๎เรียน ทั้งด๎านรํางกาย บุคลิกภาพสติปัญญาและอารมณ์ รู๎จักประสานประโยชน์
โดยถือประโยชน์ของสํวนรวมเป็นที่ตั้ง ใช๎เหตุผลและปัญญาในการแก๎ไขปัญหาและความขัดแย๎ง
รวมทั้ งควรได๎สัง เกตและบันทึกพฤติกรรมเด็กที่จํ าเป็นต๎องแก๎ไขหรือพัฒนาคุณลักษณะ
ประชาธิปไตยในขณะที่ดําเนินกิจกรรมการเรียนรู๎หรือในการดําเนินชีวิต ทั้งใน/นอกห๎องเรียนและใน
โรงเรียนด๎วย เพื่อเสริมสร๎างพัฒนาการประชาธิปไตยให๎ผู๎เรียนหรือนํามาใช๎ ปรับปรุงแก๎ไขกิจกรรม
การเรียนรู๎ให๎มีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน

ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ประชาธิปไตยที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญ เพื่อให๎ผู๎เรียนมีความรู๎
ความเข๎าใจ มีพฤติกรรมหรือวิถีชีวิตประชาธิปไตย มีเจตคติ คํานิยม และศรัทธาการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนั้น จําเป็นต๎องใช๎วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎
แบบมีสํวนรํวมที่เหมาะสมกับวัยวุฒิของผู๎เรียนในรูปแบบที่หลากหลาย ได๎แกํ การเลํนเกมและ     
การสังเกตการเลํนตามกฎกติกา การฟังนิทานและรํวมแสดงความคิดเห็น แสดงบทบาทสมมติและ
รํวมอภิปราย วาดภาพ เลําเรื่องจากภาพ เขียนบรรยายโดยเสรี สร๎างแผนผังความคิด จัดนิทรรศ  
การ ประกวดผลงาน สํารวจสภาพปัจจุบันของห๎องเรียน โรงเรียน ตลาด ชุมชน ท๎องถ่ินและประเทศ
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การรวบรวมข๎อมูลจากการสัมภาษณ์ การศึกษาแหลํงเรียนรู๎ การทําโครงงาน การศึกษาเอกสารและ
ตอบประเด็นคําถาม การวิพากษ์ การวิจารณ์ขําวสารข๎อมูล และการฝึกปฏิบัติ ฝึกการวิเคราะห์จาก
สถานการณ์ตํางๆ

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได๎กําหนดให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎
และทํากิจกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตยให๎แกํผู๎เรียนในทุกระดับช้ันได๎เข๎าใจระบบการเมือง   
การปกครองในสังคมปัจจุบัน ยึดมั่น ศรัทธา และธํารงรักษาไว๎ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข วิเคราะห์ ลักษณะประชาธิปไตยในพระพุทธศาสนาหรือแนวคิด
ของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กําหนด โดยเฉพาะในสาระหน๎าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนิน
ชีวิตในสังคมนั้นจะทําให๎นักเรียนเข๎าใจและปฏิบัติตนตามหน๎าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีคํานิยมที่ดี
งาม และธํารงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย ดํารงชีวิตอยํูรํวมกันในสังคมไทย และสังคมโลกอยําง
สันติสุข ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยในฐานะสมาชิกที่ดีของชุมชน เห็นคุณคําใน  
การปฏิบัติตนตาม สถานภาพ บทบาทสิทธิ เสรีภาพ หน๎าที่ในฐานะพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
กับการส่งเสริมประชาธิปไตย

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุํงพัฒนาผู๎เรียนทุกคน ให๎เป็น
มนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด๎านรํางกาย ความรู๎  คุณธรรม  มีจิตสํานึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็น
พลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีความรู๎
และทักษะพื้นฐาน รวมทั้ง เจตคติ ที่จําเป็นตํอการศึกษาตํอการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอด
ชีวิต โดยมุํงเน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญบนพื้นฐานความเช่ือวํา ทุกคนสามารถเรียนรู๎และพัฒนาตนเองได๎
เต็มตามศักยภาพ โดยมีจุดมุํงหมายของหลักสูตรมุํงพัฒนาผู๎เรียนให๎เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มี
ศักยภาพในการศึกษาตํอ และประกอบอาชีพ และได๎กําหนดเป็นจุดหมายเพื่อให๎เกิดกับผู๎เรียนเมื่อจบ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ดังนี้

1. มีคุณธรรม จริยธรรม และคํานิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณคําของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติ
ตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

2. มีความรู๎ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก๎ปัญหา การใช๎เทคโนโลยีและมี
ทักษะชีวิต 

3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกกําลังกาย
4. มีความรักชาติ มีจิตสํานึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิตและ           

การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

การส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยผ่านกิจกรรมค่าย
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5. มีจิตสํานึกในการอนุรกัษ์วัฒนธรรมและภูมปิัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล๎อม 
มีจิตสาธารณะที่มุงํทําประโยชน์และสรา๎งสิง่ที่ดีงามในสังคม และอยูํรํวมกันในสังคมอยํางมีความสุข  

ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
ประชาธิปไตยปรากฏไว๎ในกลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ซึ่งหลักสูตรได๎
กําหนดกรอบโครงสร๎างเวลาเรียนกลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมไว๎ในช้ัน
ประถมศึกษาจํานวน 80 ช่ัวโมงตํอปี มัธยมศึกษาตอนต๎น 120 ช่ังโมงตํอปี และมัธยมศึกษาตอน
ปลาย 240 ช่ัวโมง และเพิ่มในสํวนของวิชาประวัติศาสตร์อีก 40 ช่ัวโมง การเรียนรู๎ในกลุํมสาระการ
เรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมชํวยให๎ผู๎เรียนมีความรู๎ ความเข๎าใจ การดํารงชีวิตของมนุษย์
ทั้งในฐานะปัจเจกบุคคลและการอยูํรํวมกันในสังคม การปรับตัวตามสภาพแวดล๎อม การจัดการ
ทรัพยากรที่มีอยูํอยํางจํากัด เข๎าใจถึงการพัฒนา เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย กาลเวลา ตามเหตุปัจจัย
ตํางๆ  เกิดความเข๎าใจในตนเอง และผู๎อื่น มีความอดทน อดกลั้น ยอมรับในความแตกตําง และมี
คุณธรรม สามารถนําความรู๎ไปปรับใช๎ในการดําเนินชีวิต เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ และสังคม
โลก เนื้อหาในกลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วําด๎วยการอยูํรํวมกันในสังคม 
ที่มีความเช่ือมสัมพันธ์กัน และมีความแตกตํางกันอยํางหลากหลาย เพื่อชํวยให๎สามารถปรับตนเองกับ
บริบทสภาพแวดล๎อม  เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ  มีความรู๎ ทักษะ คุณธรรม และคํานิยมที่
เหมาะสม โดยได๎กําหนดสาระตํางๆไว๎ 5 สาระ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, 
2551) คือ สาระศาสนา ศีลธรรม และจริยธรรม สาระหน๎าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิต 
สาระเศรษฐศาสตร์ สาระประวัติศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ โดยเฉพาะในสาระหน๎าที่พลเมือง 
วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิต มีเนื้อหาเกื่ยวกับระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบันการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ลักษณะและความสําคัญ การเปน็
พลเมืองดี ความแตกตํางและความหลากหลายทางวัฒนธรรม คํานิยม ความเช่ือ ปลูกฝังคํานิยมด๎าน
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สิทธิ หน๎าที่ เสรีภาพการดําเนินชีวิตอยํางใน
สังคมไทยและสังคมโลก

สาระที่เกี่ยวกับเรื่องประชาธิปไตยที่นักเรียนจะได๎ทํากิจกรรมตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 คือ 

สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
มาตรฐาน  ส 1.1 รู๎ และเข๎าใจประวัติ ความสําคัญ ศาสดา หลักธรรมของ

พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือและศาสนาอื่น มีศรัทธาที่ถูกต๎อง ยึดมั่น และปฏิบัติตาม
หลักธรรม เพื่ออยูํรํวมกันอยํางสันติสุข ปรากฏในตัวช้ีวัดช้ันปี มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 คือ วิเคราะห์ 
ลักษณะประชาธิปไตยในพระพุทธศาสนาหรือแนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กําหนด
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สาระที่ 2 หน๎าที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการดําเนินชีวิตในสังคม
มาตรฐาน ส 2.1 เข๎าใจและปฏิบัติตนตามหน๎าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีคํานิยมที่ดีงาม 

และธํารงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย  ดํารงชีวิตอยูํรํวมกันในสังคมไทย และสังคมโลกอยําง
สันติสุขปรากฏในตัวช้ีวัด

 ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยในฐานะ
สมาชิกที่ดีของชุมชน

 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 เห็นคุณคําในการปฏิบัติตนตาม สถานภาพ บทบาทสิทธิ 
เสรีภาพ หน๎าที่ในฐานะพลเมืองดี ตามวิถีประชาธิปไตย 

มาตรฐาน ส 2.2 เข๎าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน ยึดมั่น ศรัทธา และ
ธํารงรักษาไว๎ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 มีสํวนรํวมในการตัดสินใจและทํากิจกรรมในครอบครัว
และโรงเรียนตามกระบวนการประชาธิปไตย

 ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ระบุบทบาทและหน๎าที่ของสมาชิก ชุมชนในการมีสํวนรํวม 
กิจกรรมตําง ๆ ตามกระบวนการประชาธิปไตย

 ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 อธิบายอํานาจอธิปไตยและความสําคัญของระบอบ
ประชาธิปไตย อธิบายบทบาทหน๎าที่ของพลเมืองในกระ บวนการเลือกต้ัง และ
อธิบายความสําคัญของสถาบันพระมหา กษัตริย์ตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 เห็นคุณคําในการปฏิบัติตนตาม สถานภาพ บทบาทสิทธิ 
เสรีภาพ หน๎าที่ในฐานะพลเมืองดี ตามวิถีประชาธิปไตย 

 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิเคราะห์เปรียบเทียบระบอบ การปกครองของไทยกับ
ประเทศอื่นๆ ที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตย และวิเคราะห์ประเด็น
ปัญหาที่เป็นอุปสรรคตํอการพัฒนาประชาธิปไตยของประเทศไทยและเสนอแนว
ทางแก๎ไข

 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 วิเคราะห์ความสําคัญและความจําเป็นที่ต๎องธํารงรักษาไว๎
ซึ่งการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเปูนประมุข

มาตรฐาน ส 4.3 เข๎าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก  
ความภูมิใจและธํารงความเป็นไทย ปรากฏในตัวช้ีวัดช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3วิเคราะห์บทบาทของไทยใน
สมัยประชาธิปไตย

การส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยผ่านกิจกรรมค่าย
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คุณภาพของผู๎เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
กําหนดคุณภาพของผู๎เรียนเมื่อจบการศึกษาแตํละระดับช้ัน ดังนี้ 

 ช้ันประถมศึกษาปีที่  3 คือ ปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบข๎อตกลง คําแนะนํา และ
ข้ันตอนตํางๆ และให๎ความรํวมมือกับผู๎อื่นด๎วยความเต็มใจจนงานประสบความสําเร็จ 
และปฏิบัติตามสิทธิของตนเองและเคารพสิทธิของผู๎อื่นในการเลํนเป็นกลุํม

 ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 คือ มีความรู๎เรื่องภูมิปัญญาไทย ความภูมิใจในความเป็นไทย 
ประวัติศาสตร์ของชาติไทยยึดมั่นในวิถีชีวิต และการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ปฏิบัติตามกฎ กติกา สิทธิ และหน๎าที่ของ
ตนเอง จนงานสําเร็จลุลํวง 

 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปฏิบัติตามกฎ กติกา หน๎าที่ความรับผิดชอบ เคารพสิทธิของ
ตนเองและผู๎อื่น ให๎ความรํวมมือในการแขํงขันกีฬาและการทํางานเป็นทีมอยํางเปน็
ระบบ ด๎วยความมุํงมั่นและมีน้ําใจนักกีฬา จนประสบความสําเร็จตามเปูาหมาย
ด๎วยความช่ืนชม และสนุกสนาน

 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 แสดงความรับผิดชอบ ให๎ความรํวมมือและปฏิบัติตามกฎ 
กติกา สิทธิ หลักความปลอดภัยในการเข๎ารํวมกิจกรรมทางกาย และเลํนกีฬาจน
ประสบความสําเร็จตามเปูาหมายของตนเองและทีม ใช๎กระบวนการทางประชาสังคม 
สร๎างเสริมให๎ชุมชนเข๎มแข็งปลอดภัย และมีวิถีชีวิตที่ดี

อีกทั้งในปี 2553 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได๎กําหนดจุดเน๎นใน   
การพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนเพื่อขับเคลือนหลักสูตร การจัดการเรียนรู๎ การวัดและประเมินผล ไว๎ดังนี้ 
1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 5 กลุํมสาระวิชาหลักเพิ่มข้ึนอยํางน๎อยร๎อยละ 4 2) นักเรียน          
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกคนอํานออกเขียนได๎ คิดเลขเป็น 3) นักเรียนทุกคนมีความสํานึกใน   
ความรักชาติ 4) เพิ่มศักยภาพนักเรียนในด๎านภาษา ด๎านคณิตศาสตร์ ด๎านวิทยาศาสตร์ และ        
ด๎านเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสูํความเป็นหนึ่งในสองของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ 5) สร๎าง
ทางเลือกในการเรียนรู๎ที่เน๎นให๎ประชากรวัยเรียน ทุกคนเข๎าถึงโอกาสทางการศึกษาอยํางทั่วถึง    
ลดอัตราการออกกลางคัน ศึกษาตํอและประกอบอาชีพ 6) สํงเสริมการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการขยายผลสถานศึกษาพอเพียงต๎นแบบ 7) นักเรียน ครู และสถานศึกษา
ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต๎ได๎รับการพัฒนาอยํางทั่วถึงและมีคุณภาพ
8) นักเรียน ครู และสถานศึกษาได๎รับการพัฒนาเตรียมความพร๎อมสูํประชาคมอาเซียน 9) สถานศึกษา
ทุกแหํงผํานการรับรองมาตรฐานการศึกษา มีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เข๎มแข็งและผําน
การรับรองจากการประเมินคุณภาพ การศึกษาภายนอก 10) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาผําน  
การประเมินคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา นอกจากนี้ยังมีจุดเน๎น
ด๎านคุณลักษณะ ที่กําหนดไว๎ในหลักสูตรที่มีความเกี่ยวข๎องสัมพันธ์กับการเสริมสร๎างวิถีประชาธิปไตย
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ทุกระดับช้ัน ได๎แกํ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู๎ อยูํอยํางพอเพียง      
ความมุํงมั่นในการทํางาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ จะเห็นได๎วําสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐานได๎ให๎ความสําคัญกับการพัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่เน๎นให๎ทุก
คนมีสํานึกในความรักชาติ มีความเป็นประชาธิปไตยตามระบอบการปกครองของประเทศแบบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ค่ายเพื่อการเรียนรู้
คํายเป็นวิธีการจัดการเรียนรู๎หนึ่งที่จัดข้ึนในรูปของกิจกรรมการเรียนรู๎นอกห๎องเรียน เพื่อ

พัฒนาสํงเสริมสนับสนุนรวมถึงปูองกันและแก๎ปัญหาของผู๎เรียน เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่
ต๎องการสํงเสริมให๎ผู๎เรียนเรียนรู๎ผํานการปฏิบัติจริงและเรียนรู๎อยํางตํอเนื่อง สํงเสริมการเรียนรู๎ที่มี
บรรยากาศ  กิจกรรม กระบวนการ สถานที่ และสถานการณ์ที่สามารถชํวยให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎
ตลอดเวลา ทั้งที่เป็นการเรียนรู๎ในระดับบุคคล (Individual) การเรียนรู๎จากเพื่อน (Peer learning) 
การเรียนรู๎ในกลุํม (Cooperative Leaning) การเรียนรู๎จากการสังเกตและการเลียนแบบจากตัวแบบ 
(Observational Learning and Modeling) และเป็นการเรียนรู๎จากประสบการณ์จริง (Experiential
Learning) ซึ่งกระบวนการเหลําน้ี สํงเสริมให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎ได๎อยํางสูงสุดทั้งเชิงปริมาณและ
คุณภาพ เห็นคุณคําของการเป็นทีม พัฒนาบุคลิกภาพ พัฒนาคุณลักษณะทางสังคม เสริมสร๎างทักษะ
การสื่อสาร รวมถึงการสร๎างความเช่ือมั่นและเห็นคุณคําของตนเอง ความรู๎ ทักษะ และคุณลักษณะ   

คํายมีจุดประสงค์ที่สําคัญในการกระตุ๎นความคิดสร๎างสรรค์ และพัฒนาสมาชิกคํายให๎เต็ม
ศักยภาพของแตํละบุคคลให๎มากที่สุด การสร๎างบรรยากาศภายในคํายหรือกลิ่นอาย ของความรู๎สึกที่
เด็กจะได๎รับในระหวํางการเข๎าคํายเป็นปัจจัยสําคัญตํอการเรียนรู๎และพัฒนาการ  บรรยากาศคํายมี
สํวนสํงเสริมให๎เกิดการเรียนรู๎ที่สอดคล๎องกับ theme คําย ความสัมพันธ์อันดี ระหวํางเพื่อนรํวมคําย 
ซึ่งสํงผลโดยตรงตํอความประทับใจโดยรวมตํอกิจกรรมทั้งหลายในคําย(สํานักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา, 2552) นอกจากนี้การจัดคํายมีวัตถุประสงค์เพื่อให๎ชาวคํายแตํละคนได๎รํวมกิจกรรมด๎วย
ความสนุกในสภาพแวดล๎อมธรรมชาติที่ปลอดภัยและการดูแลที่ถูกต๎อง กระตุ๎น สํงเสริมให๎เกิดความรู๎
และทักษะกิจกรรมตํางๆ ภายในคํายซึ่งจะนําไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจําวัน โดยเน๎นการสร๎างสุข
นิสัยประจําวัน ทักษะในการปูองกันภัย ชํวยให๎เกิดความรู๎สึกค๎ุนเคยและเป็นสํวนหนึ่งกับธรรมชาติ 
เพิ่มพูนทักษะพื้นฐานของการอยูํคําย เข๎าใจและยอมรับบุคคลอื่นที่แตกตํางกันไปในเรื่องเช้ือชาติ 
ศาสนา และวัฒนธรรม และพัฒนาบุคคลโดยการอยูํรวมกันเป็นกลุํมประชาธิปไตย ทั้งนี้โดยเน๎น   
การยอมรับบุคคลอื่น สามารถดํารงชีวิตอยูํในสังคมประชาธิปไตยอยํางมีประสิทธิภาพ เข๎าใจและ
รับผิดชอบตํอสํวนรวมดีข้ึน
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ความหมายของคําย  คําวํา “คําย” ได๎มีนักคิดให๎นิยามเกี่ยวกับคํายไว๎มากมาย 
คําย (Camp) หมายถึง การที่กลุํมบุคคลไปใช๎ชีวิตรํวมกันในบริเวณแหํงใดแหํงหนึ่ง อาจ

เป็นที่โลํงแจ๎งหรือนอกเมืองหรือที่เหมาะสมอื่นๆ ในระยะเวลาหนึ่ง เพื่อกิจกรรมอยํางใดอยํางหนึ่ง 
หรือเพื่อพักผํอนหยํอนใจ ภายใต๎คํานําแนะนําของผู๎คํายที่ได๎รับการฝึกมาแล๎ว จาก Encyclopedia 
Wikipedia ให๎ความหมายของ คําย วํา คือ กิจกรรมนันทนาการนอกสถานที่ ผู๎ที่เข๎ารํวมกิจกรรม
เรียกวํา ชาวคําย (Camper) ซึ่งออกจากพื้นที่เมืองเพื่อไปพบกับธรรมชาติ โดยใช๎เวลา 1 คืน หรือ
หลายๆ คืน ปกติจะอยูํในสถานที่ตั้งแคมป์ หรือเต๎นก็ได๎ การออกคํายมักจะไปตามอุทธยานแหํงชาติ 
หรือพื้นที่ธรรมชาติ การออกคําย (Britannica Concise Encyclopedia) หมายถึง กิจกรรมเพื่อ 
นันทานการ เป็นการใช๎ชีวิตกลางแจ๎งและค๎างแรมในปุาโดยอาศัยเต๎นท์ รถพํวง หรือรถบ๎าน และ
บางครั้งมีเพียงถุงนอนเทํานั้น  จากความดังกลําว คํายเป็นเป็นวิธีการจัดการเรียนรู๎หนึ่งที่จัดข้ึนใน
รูปของกิจกรรมการเรียนรู๎ นอกห๎องเรียน เพื่อพัฒนาสํงเสริมสนับสนุน รวมถึงปูองกันและแก๎ปัญหา
ของนักเรียน เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่ต๎องการสํงเสริมให๎ผู๎เรียนเรียนรูผ๎าํนการปฏิบติัจรงิและ
เรียนรู๎อยํางตํอเนื่อง 

องค์ประกอบของคํายโดยทั่วไปประกอบด๎วยกิจกรรมใน 5 ลักษณะ (ศูนย์สํงเสริม
การศึกษาตามอัธยาศัย กรมการศึกษานอกโรงเรียน, 2542) ได๎แกํ การใช๎ชีวิตรํวมกันเป็นคณะหรือ
เป็นกลุํมการนันทนาการ การศึกษา การใช๎ชีวิตกลางแจ๎งหรือที่เหมาะสมอื่นๆ การปรับพฤติกรรม
ทางสังคม และการบริหารงานคําย  และหลักการในการบริหารคําย  ในการจัดคํายจะต๎องเริ่มจาก
การตั้งเปูาหมาย ผู๎จัดกิจกรรมจะต๎องพยายามทุกวิถีทางให๎เปูาหมายของคํายสัมฤทธ์ิผล ด๎วยการให๎
กลุํมและสมาชิกของคํายมีการพัฒนาข้ึน  ผู๎จัดจะต๎องมีบทบาทในการเสริมสร๎างความสามารถของ
สมาชิกทุกคนในคําย ให๎แตํละคนมีบทบาทและหน๎าที่รับผิดชอบอยํางเต็มที่ในงานของตนเอง 
เจ๎าหน๎าที่ ต๎องเตรียมอุปกรณ์ทุกอยํางให๎พร๎อม รวมทั้งจัดเตรียมสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก 
พร๎อมรับผิดชอบแก๎ไขปัญหา ขจัดข๎อจํากัดตํางๆ ที่อาจเกิดข้ึน ในการบริหารงานคํายต๎องใช๎เทคนิค
การบริหารที่ทันสมัยทันเหตุการณ์ และมีประสิทธิภาพ ได๎มาตรฐาน และผู๎จัดจะต๎องพยายามพัฒนา
วิถีชีวิตตามระบอบประชาธิปไตยให๎เกิดข้ึนในคํายด๎วย เพราะความเข๎าใจและการมีประชาธิปไตยจะ
ไมํสามารถทําได๎เพียงโดยการบอกกลําว แตํจะต๎องได๎ฝึกหัด ฝึกฝน ในสถาบันที่เป็นประชาธิปไตย
ด๎วย

การจัดทําหลักสูตรคําย ต๎องมีการกําหนดเปูาหมายของการจัดคํายเพื่อกําหนด ทิศทาง
ของคํายซึ่งจะนําไปสูํการกําหนดผลการเรียนรู๎ กรอบเนื้อหาหลัก กระบวนการเรียนรู๎ และ
รายละเอียดกิจกรรมที่เหมาะสมกับเนื้อหา มีการกําหนดผลการเรียนรู๎ ในการกําหนดผลการเรียนรู๎
ควรกําหนดให๎ครอบคลุม 3 องค์ประกอบ คือ 
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 ด๎านความคิดรวบยอด ที่ต๎องการให๎เด็กได๎เรียนรู๎หรือสามารถสรุปได๎จากการเข๎าคําย  
อาจจะเป็นความรู๎ที่ตํอยอดจากความรู๎ตามกลุํมสาระการเรียนรู๎หรือความรูเ๎สรมิทกัษะ
อื่นๆ  

 ด๎านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ที่ต๎องการให๎เด็กได๎เรียนรู๎และพัฒนา ได๎แกํ ความอดทน 
ความรับผิดชอบ ความมั่นใจ และความสามารถในการมีปฏิสัมพันธ์กับผู๎อื่น เชํน    
การยอมรับผู๎อื่น การรับฟังความคิดเห็น เป็นต๎น 

 ด๎านทักษะ  ที่ต๎องการให๎เด็กได๎รับประสบการณ์ตรงจากการเข๎ารํวมกิจกรรมที่เกิดใน
คําย เชํน การสื่อสาร การคิดวิเคราะห์  คิดเชิงระบบ การวางแผน การทํางานเป็นทีม 
ความเป็นผู๎นํา ผู๎ตาม การคิดสร๎างสรรค์ การแก๎ปัญหา และทักษะชีวิต เป็นต๎น ทั้งนี้
ผู๎นํากิจกรรมจะมีบทบาทกระตุ๎นให๎ผู๎เข๎ารํวมสนใจเรียนรู๎หรือมีสํวนรํวมในกิจกรรม

การกําหนดระยะเวลาการจัดคํายต๎องสอดคล๎องกับเนื้อหา วัตถุประสงค์ และกลุํมเปูาหมาย  
สอดคล๎องกับการเรียนรู๎และพัฒนาการของสมาชิกคําย การสร๎างบรรยากาศภายในคํายจึงมี    
ความจําเป็นให๎รู๎สึกถึงความอบอุํน ปลอดภัย มีความเป็นประชาธิปไตย และการรํวมมือกัน หลีกเลี่ยง 
การแขํงขันหรือเอาชนะ และที่สําคัญจะต๎องมีความแตกตํางจากสภาพห๎องเรียนปกติที่เด็กเคยชิน 
เด็กควรรู๎สึกสบายๆ มีความสุข และสนุกกับการเรียนรู๎ คํายที่ดี คือ เด็กแตํละคนและเด็กทุกคนได๎
เรียนรู๎เติมเต็มความสามารถและศักยภาพของตนเอง

กิจกรรมในระหวํางคําย ควรเป็นกิจกรรมนําไปสูํการบรรลุเปูาหมาย และวัตถุประสงค์
ของคํายกิจกรรมสร๎างสรรค์ สะอาด สนุก สอดแทรกสาระ และสั้น กิจกรรมที่จัดข้ึนในคํายมีทั้ง
กิจกรรมเชิงวิชาการ และกิจกรรมนันทนาการ วัตถุประสงค์ในการเลือกใช๎กิจกรรมคํายสามารถแบํง
ออกเป็น 4 กลุํม (สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2552) ได๎แกํ

 กิจกรรมเพื่อกลุํมสัมพันธ์  เป็นกิจกรรมชํวยสํงเสริมบรรยากาศในคําย ให๎มี         
ความสนุกสนาน เร๎าความสนใจ กระตุ๎นให๎สมาชิกแสดงความสามารถ สํงเสริม
ความสัมพันธ์อันดีระหวํางสมาชิกคํายกับทีมงาน และกํอให๎เกิดความประทับใจ 

 กิจกรรมเพื่อการเรียนรู๎เนื้อหาหลัก การจัดกิจกรรมเพื่อให๎เด็กสามารถเรียนรู๎เนื้อหา
หลักผํานกระบวนการที่สร๎างสรรค์ ซึ่งมีหลากหลายรูปแบบ กิจกรรมควรมี        
ความหลากหลาย เหมาะกับสไตล์ของสมาชิกคํายที่แตกตํางกันเพื่อให๎บรรลุ
วัตถุประสงค์ของคํายนั้นๆ 

 กิจกรรมเสริมคุณลักษณะสร๎างสรรค์ กิจกรรมที่เสริมสร๎างพัฒนา ทักษะ คุณลักษณะ 
และพฤติกรรมที่ดีด๎านตํางๆ สอดแทรกในระหวํางการใช๎ชีวิตในคําย หรือในกิจกรรม
หลัก ได๎แกํ ทักษะการเป็นผู๎นํา ผู๎ตาม การทํางานเป็นทีม ทักษะชีวิต คุณธรรม      
การแก๎ปัญหา ความคิดสร๎างสรรค์ การพบปะสังสรรค์ และอยูํรํวมกับผู๎อื่นอยํางเป็นสขุ 
เป็นต๎น 
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 กิจกรรมสรุป สะท๎อนการเรียนรู๎ และประเมินผล การสรุปกิจกรรม สามารถทําได๎
หลายวิธี เชํน การอภิปราย การวาดรูป สรุปกิจกรรมรํวมกัน บทสรุปต๎องสะท๎อนตัว
กิจกรรม และให๎เด็กสามารถนํามาประยุกต์ ปรับใช๎ในชีวิตประจําได๎ 

การจัดคํายสําหรับเด็กควรมีข๎อมูลที่ชัดเจนเพื่อตอบคําถามตํอไปนี้

1. จัดเพื่อใคร หมายถึง กลุํมเปูาหมายที่จะได๎รับประโยชน์จากการจัดคํายสําหรับเด็ก
มีใครบ๎าง

2. จัดอะไร หมายถึง กิจกรรมสร๎างสรรค์สําหรับเด็กที่จะจัดให๎กับสมาชิกของคําย
เพื่อให๎บรรลุตามวัตถุประสงค์ของคําย มีอะไรบ๎าง โดยการศึกษาจากกิจกรรมที่มีผู๎เคยจัดเอาไว๎ 
หรือสร๎างกิจกรรมขึ้นมาใหมํ

3. จัดทําไม หมายถึง เหตุผลของการจัดคํายสําหรับเด็กเพื่อต๎องการให๎เกิดผลอะไร  
กับสมาชิกของคําย โดยการกําหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน

4. จัดเมื่อไร หมายถึง วัน เวลา ในการจัดคํายสําหรับเด็กจะต๎องกําหนดให๎ชัดเจนวํา
เป็นชํวงเวลาใด กี่วันของชํวงปิดภาคเรียน ทั้งนี้จะต๎องไมํเป็นปัญหาของสมาชิกคําย 

5. จัดที่ไหน หมายถึง การกําหนดสถานที่ในการจัดกิจกรรม อาจจะเป็นสถานที่ ใน
โรงเรียนหรือนอกโรงเรียน ซึ่งควรเลือกสถานที่ที่เหมาะสมกับการจัดกิจกรรม มีการวางแผน    
การเดินทาง การสํารวจสถานที่ การสํารวจเส๎นทาง เป็นต๎น

6. จัดอยํางไร หมายถึง ผู๎รับผิดชอบการจัดคําย จัดกิจกรรมสร๎างสรรค์สติปัญญา
สําหรับเด็กจะต๎องมีการวางแผนการจัดกิจกรรมวําจะจัดในรูปแบบใด ใช๎งบประมาณเทําไร       
จัดสถานที่อยํางไร

ด๎วยเหตุน้ี การเข๎าคํายเป็นการเรียนรู๎จากเพื่อนและสมาชิกในคํายหากการจัดคํายด๎วย
กระบวนการของคํายแล๎ว คํายจะชํวยสอนให๎คนมีความสามารถในการคิด ตัดสินใจ และมีความ
เข๎าใจในสังคมมากข้ึน การเข๎าคํายเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎หนึ่งที่ต๎องการสํงเสริมให๎ผู๎เรียน
เรียนรู๎อยํางตํอเนื่องโดยผํานกิจกรรมตํางๆ เชํน การทํางานรํวมกับผู๎อื่น เรียนรู๎การเป็นผู๎นํา ใน
ขณะเดียวกันก็สามารถเป็นทีมที่ดี ทักษะการคิด การทํางานเป็นทีม ทักษะชีวิต เครือขํายเพื่อน 
การดํารงชีวิตเป็นหมูํคณะ ความเข๎าใจตนเอง รู๎จักที่จะให๎อภัยกัน มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบสังคม 
ความรู๎ใหมํ ทักษะใหมํ  การรํวมกิจกรรมตํางๆ ให๎รู๎จักชํวยตนเอง และชํวยผู๎อื่น คํายเป็นเสมือน
ห๎องเรียน ที่ฝึกให๎คนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เพื่อที่จะก๎าวไปสูํสังคมได๎อยํางมั่นใจ คํายจึงชํวยสร๎างคน
ได๎เพราะการที่ได๎ไปใช๎ชีวิตในชํวงเวลาหนึ่งในสังคมที่มีชีวิตเรียบงําย ได๎เรียนรู๎วิถีชีวิตและการอยูํ
รํวมเป็นหมูํคณะ มีชีวิตที่มีความสนุกสนาน ได๎เรียนรู๎น้ําใจของคน ชาวคําย สร๎างคนให๎มีน้ําใจ รู๎จัก
การให๎เพื่อนมนุษย์ด๎วยกัน สอนให๎เป็นคนอยํางสมบูรณ์ซึ่งไมํอาจเรียนได๎จากตํารา และการเรียนรู๎
เป็นสิ่งจําเป็นที่ต๎องจัดให๎สอดคล๎องกับความต๎องการของผู๎เรียน และการจะให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎
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การเรียนรู๎ได๎ดีมีผู๎เรียนจะเรียนรู๎ได๎ดีเมื่อสิ่งที่เรียนมีความหมายตํอเขาเอง การเรียนรู๎ที่ดีต๎องตรงกับ
ความสนใจและความจําเป็นของผู๎เรียน สิ่งที่จะเรียนรู๎ต๎องมีความท๎าทาย และสามารถบรรลุได๎     
จะเห็นได๎วําคํายเป็นประสบการณ์การเรียนรู๎นอกห๎องเรียนที่ชาวคํายได๎ทั้งความรู๎ ความสุข ความรัก  
ความทรงจํา เพื่อน เครือขําย และที่สําคัญ คือ ประสบการณ์ชีวิตกิจกรรมคํายให๎อะไรมากวําที่คิด

กิจกรรมค่ายกับมาตรฐานและตัวชี้วัดตามหลักสูตร
การสร๎างเสริมวิถีประชาธิปไตยผํานกิจกรรมคําย ที่นําเสนอกิจกรรมในเอกสารนี้ 

ประกอบด๎วยกิจกรรมหลัก คือ ฐานการเรียนรู๎ ถนนประชาธิปไตย บทบาทสมสุติ และกิจกรรมสันติ
ศึกษา สอดคล๎องกับมาตรฐานและตัวช้ีวัดของกลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  ดังนี้

สาระที่ 2 หน๎าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดําเนินชีวิตในสังคม
มาตรฐาน ส.2.1 เข๎าใจและปฏิบัติตนตามหน๎าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีคํานิยมที่ดี

งามและธํารงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย ดํารงชีวิตอยํูรํวมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอยําง
สันติสุข

การส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยผ่านกิจกรรมค่าย
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ชั้น ตัวชี้วัด
กิจกรรม

ฐาน
การ

เรียนรู๎

ถนน
ประชา
ธิปไตย

บทบาท
สมมุติ

สันติ
ศึกษา

ป.1 1. บอกประโยชน์และปฏิบัติตน เป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว
และโรงเรียน   

2. ยกตัวอยํางความสามารถและความดีของตนเอง ผู๎อ่ืน และ
บอกผลจากการกระทําน้ัน  

ป.2 1. ปฏิบัติตามข๎อตกลง กติกา กฎ ระเบียบและหน๎าที่ที่ต๎อง
ปฏิบัติในชีวิตประจําวัน   

2. ปฏิบัติตนตามมารยาทไทย 

3. แสดงพฤติกรรมในการยอมรับความคิด ความเชื่อและการ
ปฏิบัติของบุคคลอ่ืนที่แตกตํางกันโดยปราศจากอคติ   

4. เคารพในสิทธิเสรีภาพของตนเองและผู๎อ่ืน    

ป.3 1. สรุปประโยชน์และปฏิบัติตนตามประเพณีและวัฒนธรรม
ในครอบครัวและท๎องถิ่น   

2. บอกพฤติกรรมการดําเนินชีวิตของตนเองและผู๎อ่ืนที่อยูํใน
กระแสวัฒนธรรมที่หลากหลาย   
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ชั้น ตัวชี้วัด
กิจกรรม

ฐาน
การ

เรียนรู๎

ถนน
ประชา
ธิปไตย

บทบา
ท

สมมุติ

สันติ
ศึกษา

ป.3 3. อธิบายความสําคัญของวันหยุดราชการที่สําคัญ

4. ยกตัวอยํางบุคคลซ่ึงมีผลงานที่เป็นประโยชน์แกํชุมชน
และท๎องถิ่นของตน

ป.4 1. ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยในฐานะ
สมาชิกที่ดีของชุมชน 

 

2. ปฏิบัติตนในการเป็นผู๎นําและผู๎ตามที่ดี   

3. วิเคราะห์สิทธิพื้นฐานที่เด็กทุกคนพึงได๎รับตามกฏหมาย 

4. อธิบายความแตกตํางทางวัฒนธรรมของกลุํมคนใน
ท๎องถิ่น   

5. เสนอวิธีการที่จะอยูํรํวมกันอยํางสันติสุขในชีวิตประจําวัน   

ป. 5
1. ยกตัวอยํางและปฏิบัติตนตามสถานภาพ  บทบาท สิทธิ
เสรีภาพและหน๎าที่ในฐานะพลเมืองดี  

2. เสนอวิธีการปกปูองคุ๎มครองตนเองหรือผู๎อ่ืนจากการ
ละเมิดสิทธิเด็ก  

3. เห็นคุณคําวัฒนธรรมไทยที่มีผลตํอการดําเนินชีวิตใน
สังคมไทย  

4. มีสํวนรํวมในการอนุรักษ์และเผยแพรํภูมิปัญญาท๎องถิ่น
ของชุมชน   

ป. 6
1. ปฏิบัติตนตามกฏหมายที่เก่ียวข๎องกับชีวิตประจําวันของ
ครอบครัวและชุมชน 

2. วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมตามกาลเวลาและ
ธํารงรักษาวัฒนธรรมอันดีงาม  

3. แสดงออกถึงมารยาทไทยได๎เหมาะสมถูกกาลเทศะ 

4. อธิบายคุณคําทางวัฒนธรรมที่แตกตํางกันระหวํางกลุํม
คนในสังคมไทย  

5. ติดตามข๎อมูลขําวสาร เหตุการณ์ตําง ๆ ในชีวิตประจําวัน 
เลือกรับแลใช๎ข๎อมูล ขําวสารในการเรียนรู๎ได๎เหมาะสม   

ม. 1 1. ปฏิบัติตามกฏหมายในการคุ๎มครองสิทธิของบุคคล 

2. ระบุความสามารถของตนในการทําประโยชน์ตํอสังคม
และประเทศชาติ 
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ชั้น ตัวชี้วัด
กิจกรรม

ฐาน
การ

เรียนรู๎

ถนน
ประชา
ธิปไตย

บทบา
ท

สมมุติ

สันติ
ศึกษา

ม.1 3. อภิปรายเก่ียวกับคุณคําทางวัฒนธรรมที่เป็นปัจจัยในการ
สร๎างความสัมพันธ์ที่ดีหรืออาจนําไปสูํความเข๎าใจผิดตํอกัน   

4. แสดงออกถึงการเคารพในสิทธิเสรีภาพของตนเองและ
ผู๎อ่ืน   

ม. 2 1. อธิบายและปฏิบัติตนตามกฏหมายที่เก่ียวข๎องกับตนเอง 
ครอบครัว ชุมชนและประเทศ
2. เห็นคุณคําในการปฏิบัติตนตามสถานภาพ บทบาท สิทธิ
เสรีภาพ หน๎าที่ในฐานะพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย   

3. วิเคราะห์บทบาท ความสําคัญและความสัมพันธ์ของ
สถาบันทางสังคม   

4. อธิบายความคล๎ายคลึงและความแตกตํางของวัฒนธรรม
ไทยและวัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคเอเชีย เพื่อนําไปสูํ
ความเข๎าใจอันดีระหวํางกัน

ม. 3 1. อธิบายความแตกตํางของการกระทําความผิดระหวําง
คดีอาญาและคดีแพํง
2. มีสํวนรํวมในการปกปูองคุ๎มครองผ๎ูอ่ืนตามหลักสิทธิ
มนุษยชน 

3. อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและเลือกรับวัฒนธรรมสากลที่
เหมาะสม  

4. วิเคราะห์ปัจจัยที่กํอให๎เกิดปัญหา ความขัดแย๎งใน
ประเทศและเสนอแนวคิดในการลดความขัดแย๎ง   

5. เสนอแนวคิดในการดํารงชีวิตอยํางมีความสุขในประเทศ
และสังคมโลก  

ม.4-6 1. วิเคราะห์และปฏิบัติตนตามกฏหมายที่เก่ียวข๎องกับ
ตนเอง ครอบครัว ชุมชน ประเทศชาติและสังคมโลก  

2. วิเคราะห์ความสําคัญของโครงสร๎างทางสังคม การขัด
เกลาทางสังคมและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
3. ปฏิบัติตนและมีสํวนสนับสนุนให๎ผู๎อ่ืนประพฤติปฏิบัติเพื่อ
เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก   

4. ประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยและ
เสนอแนวทางพัฒนา
5. วิเคราะห์ความจําเป็นที่จะต๎องมีการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและเลือกรับ
วัฒนธรรมสากล
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ป.1 1. บอกโครงสร๎างโครงสร๎าง บทบาทและหน๎าที่ของสมาชิกใน
ครอบครัวและโรงเรียน  

2. ระบุบทบาทและหน๎าที่ของสมาชิกในครอบครัวและโรงเรียน    

3. มีสํวนรํวมในการตัดสินใจและทํากิจกรรมในครอบครัวและ
โรงเรียนตามกระบวนประชาธิปไตย    

ป.2 1. อธิบายความสัมพันธ์ของตนเองและสมาชิกในครอบครัวใน
ฐานะเป็นสํวนหน่ึงของชุมชน   

2. ระบุผู๎มีบทบาทอํานาจในการตัดสินใจในโรงเรียนและชุมชน   

ป.3 1. ระบุบทบาท หน๎าที่ของสมาชิกของชุมชนในการมีสํวนรํวมใน
กิจกรรมตํางๆตามกระบวนการประชาธิปไตย    

2. วิเคราะห์ความแตกตํางของกระบวนการการตัดสินใจในชั้น
เรียน  โรงเรียนและชุมชนโดยวิธีการออกเสียงโดยตรงและการ
เลือกตัวแทนออกเสียง

   

3. ยกตัวอยํางการเปลี่ยนแปลงในชั้นเรียน  โรงเรียนและชุมชนที่
เป็นผลจากการตัดสินใจของบุคคลและกลุํม   

ป.4 1. อธิบายอํานาจอธิปไตยและความสําคัญของระบอบ
ประชาธิปไตย    

2. อธิบายบทบาท หน๎าที่ของพลเมืองในกระบวนการเลือกตั้ง   

3. มีสํวนรํวมในการตัดสินใจและทํากิจกรรมในครอบครัวและ
โรงเรียนตามกระบวนการประชาธิปไตย  

ป.5 1. อธิบายโครงสร๎าง  อํานาจหน๎าที่และความสําคัญของการ
ปกครองสํวนท๎องถิ่น   

2.ระบุบทบาทหน๎าที่และวิธีการเข๎าดํารงตําแหนํงของผู๎บริหาร
ท๎องถิ่น 

3. วิเคราะห์ประโยชน์ที่ชุมชนจะได๎รับจากองค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น  

ป.6 1. เปรียบเทียบบทบาท หน๎าที่ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
และรัฐบาล   

มาตรฐาน ส.2.2 ระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบนั ยึดมั่นศรัทธาและธํารงไว๎
ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
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ชั้น ตัวชี้วัด
กิจกรรม

ฐาน
การ

เรียนรู๎

ถนน
ประชา
ธิปไตย

บทบาท
สมมุติ

สันติ
ศึกษา

ป.6 2. มีสํวนรํวมในกิจกรรมตํางๆที่สํงเสริมประชาธิปไตยในท๎องถิ่น
และประเทศ   

3. อภิปรายบทบาท ความสําคัญในการใช๎สิทธ์ิออกเสียงเลือกตั้ง
ตามระบอบประชาธิปไตย  

ม.1 1. อธิบายหลักการ เจตนารมณ์ โครงสร๎างและสาระ สําคัญของ
รัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันโดยสังเขป  

2. วิเคราะห์บทบาทการถํวงดุลอํานาจอธิปไตยในรัฐธรรมนูญแหํง
ราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน  

3. ปฏิบัติตนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย
ฉบับปัจจุบันที่เก่ียวข๎องกับตนเอง    

ม.2 1. อธิบายกระบวนการในการตรากฏหมาย 

2. วิเคราะห์ข๎อมูล ขําวสารทางการเมือง การปกครองที่มี
ผลกระทบตํอสังคมไทยสมัยปัจจุบัน    

ม.3 1. อธิบายระบอบการปกครองแบบตํางๆที่ใช๎ในยุคปัจจุบัน  

2. วิเคราะห์ เปรียบเทียบระบอบการปกครองของไทยกับประเทศ
อ่ืนๆที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

3. วิเคราะห์รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันในมาตราตํางๆที่เก่ียวข๎องกับ
การเลือกตั้ง การมีสํวนรํวม และการตรวจสอบการใช๎อํานาจรัฐ 

4. วิเคราะห์ประเด็นปัญหาที่เป็นอุปสรรคตํอการพัฒนา
ประชาธิปไตยของประเทศไทยและเสนอแนวทางแก๎ไข  

ม.4-6 1. วิเคราะห์ปัญหาการเมืองที่สําคัญในประเทศจากแหลํงข๎อมูล
ตํางๆพร๎อมทั้งเสนอแนวทางแก๎ไข  

2. เสนอแนวทาง ทางการเมือง การปกครองที่นําไปสูํความเข๎าใจ
และการประสานประโยชน์รํวมกันระหวํางประเทศ  

3. วิเคราะห์ความสําคัญและความจําเป็นที่ต๎องธํารงไว๎ซ่ึงการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข

 

4.เสนอแนวทางและมีสํวนรํวมในการตรวจสอบการใช๎อํานาจรัฐ 

5. วิเคราะห์ความจําเป็นที่ต๎องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและ

อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและเลือกรับวัฒนธรรมสากล
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 ส่วนที่ 3 การส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยผ่านกิจกรรมค่าย

กิจกรรมคํายเอื้อตํอการออกแบบและการจัดการเรียนรู๎ที่แตกตํางจากการเรียนการสอนใน
ห๎องเรียน กลําวคือ เป็นการเปลี่ยนแหลํงของความรู๎ เปลี่ยนวิธีการรับรู๎ เปลี่ยนสถานที่เรียนรู๎ เปลี่ยน
บริบทการเรียนรู๎ จากการเรียนรู๎จากตําราเรียนและครู สูํการเรียนรู๎จากผู๎รู๎อื่นๆ และจากสถานการณ์
จริง ตลอดเวลาของการเข๎าคํายเป็นชํวงเวลาที่ผู๎เรียนจะได๎รับประสบการณ์ตรงจากการอยูรํวํมกนัเปน็
หมูํคณะ การสร๎างประสบการณ์ใหมํ การใช๎ประสบการณ์เชิงบวกในการเรียนรู๎ ทําให๎เกิดความ
ประทับใจและมีแรงบันดาลใจ นอกจากนี้กิจกรรมคํายยังชํวยให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎ผํานการปฏิบัติจริง  
ได๎รับประสบการณ์ตรง ได๎อยูํรํวมกันเป็นหมูํคณะอยํางมีความสุข รู๎จักการปฏิบัติตนให๎ถูกต๎องตาม
ภาระหน๎าที่และวิถีประชาธิปไตย   
 

กิจกรรมน าสู่ประชาธิปไตย 
แนวคิด

การเรียนรู๎ประชาธิปไตยผํานกิจกรรม เป็นวิธีการจัดการเรียนรู๎หนึ่งที่จัดข้ึนในรูปแบบของ
กิจกรรมการเรียนรู๎นอกห๎องเรียน เพื่อพัฒนาสํงเสริมสนับสนุนวิถีประชาธิปไตยให๎กับผู๎เรียนเป็น    
การจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่เน๎นให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎ผํานการปฏิบัติจริง และเป็นการจัดการเรียนรู๎ที่
แตกตํางจากการเรียนการสอนในห๎องเรียน กลําวคือ เป็นการเปลี่ยนแหลํงของความรู๎ เปลี่ยนวิธีการ
รับรู๎ เปลี่ยนสถานที่เรียนรู๎ เปลี่ยนบริบทการเรียนรู๎จากการเรียนรู๎จากตําราเรียนและครู สูํการเรียนรู๎
จากผู๎รู๎อื่นๆและจากสถานการณ์จริง  การเรียนรู๎ประชาธิปไตยผํานกิจกรรม เป็นชํวงเวลาที่ผู๎เรียนจะ
ได๎รับประสบการณ์ตรง และได๎รับประสบการณ์ใหมํเกี่ยวกับวิถีประชาธิปไตย ทําให๎ผู๎เรียนเกิดความ
ประทับใจและมีเจตคติที่ดีตํอวิถีประชาธิปไตย

วัตถุประสงค์

1. เพื่อปลกูฝังวิถีประชาธิปไตยให๎แกํนักเรียน
2. เพื่อให๎นักเรียนรูจ๎ักคิดวางแผน รับฟังความคิดเห็นของคนอื่นและรํวมมือในการปฏิบัติงาน
3. เพื่อให๎นักเรียนเกิดความรกั ความสามัคคีและทาํงานรํวมกันอยํางมีความสุข
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วัตถุประสงค์
เพื่อให๎นักเรียนได๎แสดงออกถึงการใช๎ปัญญาธรรมและสามัคคีธรรมในการแก๎ไขปัญหาโดย

การใช๎สติปัญญาและความสามัคคีพร๎อมเพรียงในการทํางาน

วัสดุอุปกรณ์
1. กระสอบปุาน กลุมํละ 1 ใบ  
2. ปูนขาวสําหรบัทําเครื่องหมาย
3. นาฬิกาจับเวลาสําหรบัผู๎ดําเนินกิจกรรม
4. สายวัดความยาวเป็นเมตรและเซนติเมตร

เวลาการจัดกิจกรรม 30  นาที

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
1. แบํงนักเรียนออกเป็นกลุํมๆ ละประมาณ 8-10 คน โดยใช๎เกม เชํน เกมนับเลข พวกเดียว
2. อธิบายวิธีการเลํน กติกา เงื่อนไข ดังนี้

2.1 ให๎นักเรียนในกลุํมเลือกเป็นกับตันเรือ 1 คน แมํยํานางเรือ 1 คน นายท๎ายเรือ 1 คน   
และคนสําหรับขับเคลื่อนเรือ 2 คน นอกน้ันเป็นผู๎โดยสาร

2.2 ให๎แตํละกลุมํวางแผนการเลํนและซกัซ๎อมวิธีการเลํน  ในเวลา 8 นาที
3. เมื่อพร๎อมแล๎วให๎ทกุคนยืนบนเรือสมมุติ (กระสอบปาุน) 
4. แมํยํานางเรือยืนด๎านหน๎า ถัดมาเป็นกัปตันเรือ ผู๎โดยสารและนายท๎ายเรือยืนสุดท๎าย สํวน   

ผู๎ที่จะขับเคลื่อนเรือ 2 คน ให๎เตรียมจับชายกระสอบปุานอยูํสํวนหน๎า พร๎อมที่จะดึงกระสอบไป
ข๎างหน๎า เมื่อทุกกลุํมพร๎อมและได๎ยินสัญญาณให๎เริ่มกิจกรรมให๎เรือสั่ง “เดินเรือ” ทุกคนบนเรือ
จะต๎องกระโดดไปข๎างหน๎าพร๎อมกับคนขับเคลื่อนเรือดึงกระสอบไปข๎างหน๎า ถ๎าผู๎ใดกระโดดแล๎วออก
นอกกระสอบ หมายถึง หลํนจากเรือ ให๎ยืนอยูํนอกเรือ ทํากิจกรรมไปเรื่อยๆ จนครบเวลา 6 นาที

5. ให๎คะแนนจากการทํากิจกรรมโดย
5.1 วัดความยาว 1 เมตร ให๎ 10 คะแนน 
5.2 ถ๎ามีคนตกจากเรือ 1 คน ให๎หักคะแนนออก 1 คะแนน

6. ผู๎นํากิจกรรมนําอภิปรายสรปุ/สะท๎อนคิด  

ค าถามสะท้อนคิด
1. ถามความรู๎สกึของแตํละทีม 
2. เกมนี้ช้ีให๎เห็นถึงคุณธร รมในวิถีประชาธิปไตยข๎อใด
3. ให๎บอกปัจจัยทีท่ีมประสบความสําเร็จหรือสาเหตุที่ทาํใหท๎ีมแพ๎ เพราะอะไร

กิจกรรมสนุกกับเกมหรรษา (แล่นเรือไททานิค)
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อให๎นักเรียนสร๎างสรรค์ผลงานทางศิลปะทีเ่น๎นการรณรงค์ประชาธิปไตยตามความถนัด   
2. เพื่อให๎นักเรียนรูป๎ระยกุต์ใช๎วัสดุ สิ่งของตํางๆ ในชุมชน มาสร๎างช้ินงานศิลปะ

วัสดุ อุปกรณ์
1. ถุงผ๎า หรือ เสื้อ หรือ หมวก คนละ  1 ช้ิน
2. สีโปสเตอรห์รือสีเขียนผา๎ สีเหลือง สีแดง  สีน้ําเงิน  สีขาว   อยํางละ 1  ขวด
3. ฟองน้ําขนาดเล็ก   กลุํมละ 2  ช้ิน 
4. เศษวัสดุ ช้ินสํวนของพืช เศษกระดาษสี ตําง ๆ

เวลาการจัดกิจกรรม 30  นาที

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
1.  ช้ีแจงเงื่อนไข วิธีการเลํน ดังนี้

1.1 ให๎นักเรียนทุกคนแตํงแต๎มศิลปะลงบนถุงผ๎าหรือ เสื้อ หรือ หมวก ด๎วยภาพหรือ
อักษรที่แจกให๎โดยกําหนดเนื้อหาที่เกี่ยวข๎องกับการรณรงค์ประชาธิปไตยตามความถนัด  

1.2 ตั้งช่ือภาพและเขียนช่ือตนเองลงบนถุงผ๎า
2. นักเรียนทกุคนลงมือปฏิบัตกิิจกรรม
3. นักเรียนนําเสนอและแสดงผลงานพร๎อมทั้งอธิบายความหมาย
4. ผู๎นํากิจกรรมนําอภิปรายและสรุปกิจกรรมโดยการสะท๎อนคิด             

ค าถามสะท้อนคิด 
 1. กิจกรรมนี้นําไปใช๎ในการรณรงค์ประชาธิปไตยได๎อยํางไร
2. กิจกรรมนี้ให๎ข๎อคิดแกํทํานอะไรบ๎าง

ข้อเสนอแนะ
อาจใช๎วัสดุอื่นๆ ในการสร๎างสรรค์ผลงาน เชํน ผ๎าพันคอ ผ๎าเช๎ดหน๎า  กระดาษ ฯลฯ

   กิจกรรมศิลปะสวยสดใส

ข้อเสนอแนะ
1. อาจให๎มีการแขํงขันหลายๆรอบ
2. ให๎คํานึงถึงความปลอดภัยในระหวํางปฏิบัตกิิจกรรม
3. ควรคํานึงถึงความเหมาะสมกับวัยของผูเ๎ลํน
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วัตถุประสงค์
เพื่อให๎นักเรียนบอกบทบาทของตนเองในการมีสํวนรํวมในการเสรมิสร๎างประชาธิปไตยใน

ครอบครัวและสถาบันการศึกษาได๎

วัสดุอุปกรณ์
1. กระดาษบรู๏ฟ 2 แผน เขียนเป็นภาพโครงรํางของต๎นไม๎
2. กระดาษสีที่ตัดเป็นรูปใบไม๎เทาํกับจํานวนนักเรียน จํานวน 4 สี          

              (สีเขียว สีฟูา  สีเหลือง สีชมพ)ู
3. กาวน้ํา หรือ กาวลาเทก็ซ์
4. กรรไกร สําหรบัตัดกระดาษ ( 2 คน ตํอ 1 อัน)

เวลาการจัดกิจกรรม 30  นาที

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
1. แบํงนักเรียนออกเป็น 2 กลุํม จํานวนเทํา ๆ กัน
2. ผู๎นํากิจกรรมช้ีแจงกิจกรรม ดังนี้

2.1  ผู๎นํากิจกรรมช้ีแจงวําต๎นไม๎ต๎นที่ 1 ช่ือ“ต๎นไม๎ครอบครัว” ให๎นักเรียนกลุํมที่ 1 แตํละ
คน คิดวํา“ เราจะเสริมสร๎างประชาธิปไตยในครอบครัวของเราอยํางไร” แล๎วให๎เขียนคําตอบที่
นักเรียนคิดวําสําคัญที่สุด บนใบไม๎จําลองที่วิทยากรแจกให๎ เมื่อเขียนเสร็จแล๎วให๎เจ๎าตัวอํานดังๆ แล๎ว
นําใบไม๎ไปติดด๎วยตนเองที่ภาพต๎นไม๎ครอบครัวให๎สวยงาม

2.2 ผู๎นํากิจกรรมช้ีแจงวํา ต๎นไม๎ต๎นที่ 2  ช่ือ “ต๎นไม๎สถาบันการศึกษา” ให๎นักเรียนแตํละ
คนในกลุํมที่ 2 คิดวํา “เราจะเสริมสร๎างประชาธิปไตยในโรงเรียนของเราได๎อยํางไร” แล๎วให๎เขียน
คําตอบที่สมาชิกแตํละคนคิดวําสําคัญที่สุด 1 คําตอบ บนใบไม๎จําลองที่ผู๎นํากิจกรรมแจกให๎ เมื่อเขียน
เสร็จแล๎วอํานดังๆ แล๎วนําใบไม๎ไปติดด๎วยตนเองที่ภาพต๎นไม๎สถาบันการศึกษาให๎สวยงาม

2.3 ให๎ทั้ง 2 กลุํมตกลงกันวําจะเลือกต๎นไม๎ต๎นใดใน 2 ต๎น
3. ผู๎นํากิจกรรมแจกใบไม๎จําลอง ปากกา และกระดาษกาวที่ตัดเป็นช้ินให๎แตํละกลุํม (ใบไม๎ 1 

ใบ ตํอผู๎เข๎าอบรม 1 คน) แล๎วให๎ทุกคนเขียนสิ่งที่ได๎เรียนรู๎
4. เมื่อเขียนเสรจ็แล๎วให๎ทกุคนอํานสิ่งที่ตนเองเขียนดังๆ เพือ่ให๎นักเรียนในกลุมํฟังจากนั้นให๎

รวมกลุํมสิ่งทีเ่ขียนเหมือนกันหรือคล๎ายกันไว๎ด๎วยกัน
5. ให๎นักเรียนทัง้ 2 กลุํมวาดภาพโครงรํางต๎นไม๎ (ต๎นไม๎ไมํมีใบ มีเฉพาะกิ่ง) ทีก่ลุมํเลือกไว๎แล๎ว  

ลงบนกระดาษบรู๏ฟที่แจกให๎  จากนั้นให๎นําใบไมท๎ี่เขียนข๎อความที่เหมือนกันไปติดไว๎ที่กิง่เดียวกัน

   กิจกรรมประชาธิปไตยบนต้นไม้
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6. ให๎นักเรียนทั้ง 2 กลุํม แลกเปลี่ยนเรียนรู๎กันโดยแลกภาพต๎นไม๎กันอํานข๎อความบนต๎นไม๎
7. ตัวแทนนักเรียนทั้ง 2 กลุํมนําผลงานไปติดไว๎ที่หน๎าห๎องโดยให๎หํางกัน 3 เมตร แล๎วให๎

ตัวแทนกลุํมนําเสนอผลงานทีละกลุํม
8. ผู๎นํากิจกรรมใช๎คําถามนําสรปุ : ต๎นไม๎ต๎นไหนมีความสําคัญมากกวํากัน ?

จากนั้นผู๎นํากิจกรรมสรุปเช่ือมโยงให๎เห็นวํา ครอบครัวและโรงเรียนก็เปรียบเสมือนต๎นไม๎
ของเราทั้ง 2 ต๎นนี้ ถ๎าเราบํารุงดูแลอยํางดีต๎นไม๎ก็จะเจริญงอกงามให๎ดอกให๎ผลเป็นประโยชน์ตํอคน
ทั่วไป เชํนเดียวกัน ถ๎ารวมพลังชํวยสร๎างสรรค์ประชาธิปไตยทั้งในครอบครัวและในโรงเรียนครอบครัว
เราก็จะอบอุํน โรงเรียนของเราก็จะนําอยูํ จากนั้นให๎นักเรียนทุกคนเขียนสิ่งที่ได๎เรียนรู๎

ค าถามสะท้อนคิด 
1. คําถามที่ 1  “ เราจะเสรมิสรา้งประชาธิปไตยในครอบครัวของเราอย่างไร”
2. คําถามที่ 2  “เราจะเสริมสรา้งประชาธิปไตยในโรงเรียนของเราอย่างไร”

ข้อเสนอแนะ
ประเด็นที่ให๎กลุํมเขียนอาจจะเปลี่ยนไปตามความเหมาะสม

ใบงาน ต้นไม้ครอบครัว

ค าชี้แจง ให้นักเรียนด าเนินการตามขั้นตอนต่อไปน้ี

1. เขียนแสดงความคิดเห็นของทําน  ในประเด็น “ เราจะเสริมสรา้งประชาธิปไตยใน
ครอบครัวของเราอย่างไร”  ลงในใบไม๎ สีเขยีว หรือ สีฟ้า จํานวน 1   แผํน ที่แจกให๎

2. รํวม แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ภายในกลุมํ  เวลา   3  นาที
3. จัดกลุํมความคิดเห็นเหมือนกัน นําไปรวมไว๎กลุมํเดียวกัน
4. วาดภาพโครงราํงต๎นไม๎ จํานวน 1  ต๎น  พร๎อมวาดกิ่งไม๎ตามจํานวนกลุํมความคิดเห็นทีจ่ัดไว๎
5. นําใบไม๎แตํละกลุมํทีจ่ัดไว๎ ติดบนกิ่งไม๎ ( 1 กิ่ง ตํอ 1 กลุํมความคิดเห็น)
6. เขียนช่ือประชาคมของตนเอง กํากับ ไว๎ที่มุมใดมมุหนึ่ง
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แบบบันทึกสิ่งท่ีได้เรียนรู้ ผ่านกิจกรรมประชาธิปไตยบนต้นไม้

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

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

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

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

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

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

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

ใบงานต้นไม้โรงเรียน

ค าชี้แจง  ให้ผู้ร่วมกิจกรรมด าเนินการตามขั้นตอนต่อไปน้ี

1. เขียนแสดงความคิดเห็นของทําน  ในประเด็น “ เราจะเสริมสรา้งประชาธิปไตยใน
โรงเรียนของเราอยา่งไร” ลงในใบไม๎ สีเหลือง หรือ สีชมพู   จํานวน 1   แผํน ที่แจกให๎

2. รํวม แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ภายในกลุมํ  เวลา 3  นาที
3. จัดกลุํมความคิดเห็นเหมือนกัน นําไปรวมไว๎กลุมํเดียวกัน
4. วาดภาพโครงราํงต๎นไม๎ จํานวน 1  ต๎น  พร๎อมวาดกิ่งไม๎ตามจํานวนกลุํมความคิดเห็นทีจ่ัดไว๎
5. นําใบไม๎แตํละกลุมํทีจ่ัดไว๎ ติดบนกิ่งไม๎ ( 1 กิ่ง ตํอ 1 กลุํมความคิดเห็น)
6. เขียนช่ือประชาคมของตนเอง กํากับ ไว๎ที่มุมใดมมุหนึ่ง 
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วัตถุประสงค์  
เพื่อสํงเสริมให๎นักเรียนได๎เรียนรูป๎ระชาธิปไตยผาํนเทคโนโลยีสารสนเทศ

วัสดุอุปกรณ์
คลิบ  “ขอโทษประเทศไทย” (ทีเ่ผยแพรํใน Internet )

เวลาการจัดกิจกรรม 30  นาที

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
1. แบํงนักเรียนออกเป็นกลุมํๆละเทําๆกัน
2. ช้ีแจง วิธีการปฏิบัตกิิจกรรม ดังนี้

2.1 ให๎ทุกกลุํมดูคลบิ “ขอโทษประเทศไทย”
2.2 เขียนแสดงความเห็นเกี่ยวกบัคลปิลงในแบบบันทกึ
2.3 แตํละกลุํมออกแบบการนําคลบิไปใช๎สําหรับจัดกจิกรรมประชาธิปไตย

3. ผู๎ดําเนินกิจกรรมฉายคลิบ “ขอโทษประเทศไทย” ให๎นักเรียนดูและเขียนแสดงความเห็นลง
ในแบบบันทึก

4. สรุปกจิกรรมโดยใช๎คําถามสะท๎อนคิด

ค าถามสะท้อนคิด 
1. หลังจากดูคลิบ  “ขอโทษประเทศไทย”  ทํานมีความคิดเห็นอยํางไร
2. ทํานสามารถนําคลบิ “ขอโทษประเทศไทย” ไปใช๎จัดกิจกรรมเกี่ยวกับประชาธิปไตยได๎

อยํางไร

ข้อเสนอแนะ
ควรเลือกคลิปให๎เหมาะสมกบัวัยและระดับช้ัน

กิจกรรมก้าวไกลกับ ICT ล้ าหน้า
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1. หลังจากดูคลิบ “ขอโทษประเทศไทย” ทํานมีความคิดเหน็อยํางไร
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
2. ทํานสามารถนําคลบิ “ขอโทษประเทศไทย” ไปใช๎จัดกิจกรรมเกี่ยวกับประชาธิปไตยได๎
อยํางไร
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

 แบบบันทึก
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วัตถุประสงค์
เพื่อให๎นักเรียนไดเ๎รียนรู๎วิถีประชาธิปไตยจากขําวและเหตุการณ์ในสังคม  

วัสดุอุปกรณ์
1. หนังสือพิมพ์
2. ปากกา

เวลาการจัดกิจกรรม 30  นาที

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม 
1. แบํงนักเรียนออกเป็นกลุมํๆ ละเทําๆ กัน โดยใช๎เกมเปุายิงฉุบ
2. ช้ีแจงกิจกรรม ดังนี้

2.1 ทุกกลุมํจะไดร๎ับหนังสือพมิพก์ลุํมละ 2 ฉบับ
2.2 ให๎ทุกกลุํมค๎นหาขําวจากหนังสือพมิพ์ รํวมกันวิเคราะห์เนื้อขําวที่สื่อหรือเช่ือมโยงไดก๎ับ

วิถีประชาธิปไตย
2.3 สรุปขําวลงในแบบบันทึก
2.4 ทุกกลุํมนําเสนอผลงาน

3. สรุปกจิกรรมโดยใช๎คําถามสะท๎อนคิด

ค าถามสะท้อนคิด 
1. จากขําวและเหตุการณ์ที่กลุํมได๎นําเสนอเกี่ยวข๎องกับประชาธิปไตยอยํางไรบ๎าง
2. ทํานสามารถนําขําวและเหตุการณ์ไปใช๎เป็นสื่อในการจัดการเรียนรู๎ เพื่อสํงเสริม

ประชาธิปไตย ได๎อยํางไร
3. ข๎อพึงระวังการนําขําวไปใช๎ในการจัดการเรียนรู๎ประชาธิปไตยมีอะไรบ๎าง

ข้อเสนอแนะ
ควรเป็นขําวที่สร๎างสรรค์  มีความเหมาะสมกับสถานการณ์

กิจกรรมคนเก่งการสื่อสาร
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หัวข้อข่าว
................................................................................................................................
.................................................................................................................................
เนือ้ข่าว
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
สรุปประเด็นแนวคดิการเรียนรู้ประชาธิปไตยจากข่าวและเหตุการณ์
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

ใบงาน สรุปประเด็นศึกษา



แนวทางการจัดกจิกรรมค่ายอาเซียน
35

30

การส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยผ่านกิจกรรมค่าย

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให๎นักเรียนสามารถสื่อสารและถํายทอดการใช๎วิถีชีวิตประชาธิปไตยผํานเรื่องราว

สถานการณ์
2. สํงเสริมการมีประชาธิปไตยในการทํางานรํวมกัน

วัสดุอุปกรณ์
1. กระดาษ A4
2. กระดาษบรุ๏ฟ   
3. ปากกาเคมี   
4. คําบังคับสําหรบัใช๎ข้ึนต๎นและลงท๎ายในการแตํงนทิาน

เวลาการจัดกิจกรรม 30  นาที

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
1. แบํงนักเรียนเป็นกลุํมๆละ 8-10 (ใช๎เกมแบงํกลุํม)
2. ผู๎ดําเนินกิจกรรมช้ีแจงกตกิาดังนี้

 2.1 นักเรียนจะต๎องแตํงนิทานจากคําหรือประโยตที่กําหนดให๎และจะต๎องจบด๎วยคําหรือ
ประโยคบังคับแตํงประโยคได๎ครั้งละ 1 คน

 2.2 คนสุดท๎ายจะต๎องจับฉลากคําบังคับเพื่อเขียนเป็นตอนจบของเรื่อง
3. ผู๎ดําเนินกิจกรรมให๎สัญญาณเริ่มกิจกรรม นักเรียนคนที่ 1 ว่ิงไปแตํงประโยคตํอจากคําที่

กําหนดให๎เสร็จแล๎งว่ิงกลับมาแตะมือผู๎เลํนคนตํอไป ปฏิบัติเชํนน้ีจนถึงคนสุดท๎ายจับฉลากคําบังคับ
นําไปเขียนเป็นตอนจบของเรื่อง

4. แตํละกลุํมนําเสนอผลงาน
5. ผู๎ดําเนินกิจกรรมสรุปกจิกรรมโดยใช๎คําถามสะท๎อนคิด

ค าถามสะท้อนคิด 
1. จากนิทานทีก่ลุมํนําเสนอเช่ือมโยงกับประชาธิปไตยด๎านใดบ๎าง
2. นักเรียนผู๎ดําเนินกิจกรรมคิดวํากิจกรรมสร๎างสัมพันธ์ด๎วยนิทานสํงเสริมความเป็น

ประชาธิปไตยได๎หรือไมํอยํางไร
3. ข๎อพึงระวังในการจัดกจิกรรมคืออะไร

ข้อเสนอแนะ
ใช๎คําบังคับที่เหมาะสม สอดคล๎องกับเนื้อหา ระดบัช้ันของนักเรียน

  กิจกรรมสร้างสัมพันธ์ผ่านนิทาน
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วัตถุประสงค์  
1. เพื่อให๎นักเรียนเห็นความสําคัญของวิถีประชาธิปไตยในการดําเนินชีวิตประจําวัน เชํน     

การเคารพกติกา ให๎เกียรติตนเอง ให๎เกียรติผู๎อื่น สะท๎อนคิดเชิงบวก กํอให๎เกิดความสํานึกที่ดี ได๎แกํ 
มีจิตอาสา รู๎จักหน๎าที่ ความรับผิดชอบ 

2. เพื่อให๎เกิดแนวคิดที่ดีในการปลูกฝัง เสริมสร๎างประชาธิปไตยให๎มั่นคง ผํานกิจกรรมการ
เรียนรู๎และการสนับสนุนสํงเสริมจากทุกภาคสํวน

3. เพื่อให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎และยอมรับความคิดเห็นของผู๎อื่นจากการฝึกปฏิบัติจริง (ตาม
บทบาทสมมติ)

4. เพื่อให๎นักเรียนเกิดความเข๎าใจในหลักประชาธิปไตย ยอมรับในกฎ กติกา และเคารพใน
สิทธิซึ่งกันและกัน

วัสดุอุปกรณ์
1. ใบงานสถานการณ์จําลอง กรณีสวนส๎ม
2. กระดาษบรู๏ฟ
3. ปากกาเคมี
4. ปูายกําหนดบทบาทสมมติที่ได๎รับสําหรับติดที่หน๎าอกเสื้อ

ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม
1. ผู๎นํากิจกรรมอธิบายวิธีการปฏิบัติกิจกรรม ซึ่งจะแบํงนักเรียนออกเป็น 4 ห๎อง และแตํละ

ห๎องประกอบด๎วยนักเรียนที่จะแสดงตามบทบาทสมมติที่ได๎รับ โดยให๎เลือกลงทะเบียนเพือ่แสดงตาม
บทบาทสมมติ ตามสถานการณ์ที่กําหนดให๎ (จํานวนคนในแตํละบทบาท ข้ึนอยูํกับจํานวนผู๎เข๎ารํวม
กิจกรรม) ตามความสมัครใจ ดังนี้ 

กิจกรรมบทบาทสมมุติ
   เวทีประชาคม (กรณีสวนส้ม)

1.1  เจ๎าของสวนส๎มคนไทย 5 คน 1.2  เจ๎าของสวนส๎มคนสิงคโปร์ 4 คน

1.3  ผู๎บริหารโรงเรียน 1 คน 1.4  ครู 2 คน

1.5  นักเรียน 3 คน 1.6  ศึกษานิเทศก์ 2 คน
1.7  ชาวบ๎าน 10 คน 1.8  แพทย์ 2 คน
1.9  นักวิชาการสิ่งแวดล๎อม 2 คน 1.10 นายก อบต. 1 คน
1.11 สมาชิก อบต. 2 คน 1.12  ร๎านค๎า
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1.13  เกษตรตําบล 2 คน 1.14 อาจารย์ม.ราชภัฎ 3 คน
1.15 ชาวเวียดนาม 1 คน  1.16 ชาว พมํา 1 คน
1.17 ชาวลาว 1 คน 1.18 ชาวกัมพูชา 1 คน
1.19 นายอําเภอ 1 คน 1.20 ปลัดอําเภอ 1 คน

1.21 สื่อมวลชน 2 คน 1.22 ผู๎สังเกตการณ์ 2 คน

2. แจกสถานการณ์จําลอง กรณีสวนส๎ม  ให๎นักเรียนศึกษาและพิจารณาตามบทบาทสมมติที่
ตนเองได๎รับ โดยให๎พี่เลี้ยงชํวยย้ําความสําคัญของการทําตามบทบาท เพื่อให๎การเรียนรู๎ได๎ผลและ
รักษาเวลา

3. ผู๎นํากิจกรรมแบํงนักเรียนเป็นกลุํมยํอยตามบทบาทที่ได๎รับมอบหมาย ดังนี้  

กลุํม  A  เจ้าของสวนส้มคนไทย กลุํม  H  เกษตรต าบล 
กลุํม  B  เจ้าของสวนส้มคนสิงคโปร์ กลุํม  I   อาจารย์ม.ราชภฎั 
กลุํม C ผู้บริหารโรงเรียน ครู นกัเรียน  
           ศกึษานิเทศก์  

กลุํม  J ชาวต่างชาติ เวียดนามพมํา 
          ลาว กัมพูชา 

กลุํม  D  ชาวบ้าน กลุํม  K  นายอ าเภอ  ปลดัอ าเภอ
กลุํม  E  แพทย์ นกัวิชาการสิ่งแวดล้อม กลุํม  L   สื่อมวลชน
กลุํม  F  นายก อบต. สมาชิกอบต. กลุํม  M   ผู้สงัเกตการณ์
กลุํม  G  ร้านค้า

4. ผู๎นํากิจกรรมในกลุํมยํอยช้ีแจงกับนักเรียนแตํละกลุํมวําบทบาทที่กําหนดให๎ในใบงานเป็น
เพียงแนวทาง ขอให๎แตํละคนที่ได๎รับบทบาทสมมติได๎คิดคําพูด วิธีการแสดงออกที่เหมาะสม เชํน 
นายอําเภอจะต๎องมีคุณลักษณะผู๎นําที่เป็นประชาธิปไตย อาจารย์จะเน๎นความเป็นวิชาการ ให๎มีการ
ทดลอง นักวิชาการสิ่งแวดล๎อมอาจจะไมํพูดมากในรอบแรก และระหวํางพักการประชุมให๎ไปสืบค๎น
ข๎อมูล ข๎อเท็จจริงเพิ่มเติมจากชาวบ๎าน ฯลฯ 

5. นักเรียนเข๎ากลุํมใหญํเพื่อรํวมกิจกรรมตามห๎องที่กําหนด เพื่อประชุมประชาคม ครั้งที่ 1
(ระดมสมองค๎นหาปัญหา และระบุปัญหา) ตามลําดับข้ันตอน  ดังนี้

ข้ันตอนที่ 1 นักเรียนเลือกประธาน และเลขานุการ ทําหน๎าที่ดําเนินการประชุมประชาคม
            ข้ันตอนที่ 2 ผู๎เกี่ยวข๎องทุกกลุํมเข๎ามารํวมพูดคุยหาทางออกในการแก๎ไขปัญหารํวมกันโดย
ผู๎ที่ได๎รับการคัดเลือกเป็นประธานจะทําหน๎าที่เป็นผู๎ดําเนินกระบวนการประชุมประชาคมและครูพี่
เลี้ยงคอยชํวยเหลือให๎กระบวนการประชุมเป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย และประสานงานให๎แกํคํู
ขัดแย๎งทุกฝุายได๎รํวมกันค๎นหาทางออกจนได๎ข๎อตกลงที่ทุกฝุายเห็นชอบรํวมกันยอมรับ
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ข้ันตอนที่ 3 การระดมสมองเพื่อค๎นหาปัญหา ให๎ผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม ระดมสมองหาปัญหาที่
เกี่ยวข๎องให๎ได๎มากที่สุด และเลือกปัญหามา 16 ปัญหา (อะไรเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุด เราอยากรู๎อะไร เรา
รู๎สึกกังวลเกี่ยวกับเรื่องอะไร เราอยากทําอะไร) การระบุปัญหาที่อาจจะเกิดข้ึน วําอะไรคือปัญหาและ
สิ่งที่อาจจะเกิดข้ึนในอนาคต  

 สํารวจและคิดถึงสถานการณ์นั้นกํอนทีจ่ะระบุปญัหา
 เขียนเป็นประโยคที่ชัดเจนสมบูรณ์
 ปัญหามีความหลากหลาย
 แสดงความสัมพันธ์ชัดเจนกับเรื่องสวนส๎มหรือไมํ

หัวข้อช่วยคิดปัญหา/ประเด็นสนับสนุนการคิดปัญหา
การเงิน ธุรกิจ การขนสํง ความสัมพันธ์ทางสังคม สิ่งแวดล๎อม การศึกษา เทคโนโลยี การเมือง

การปกครอง จริยธรรม สุขภาพกาย สุขภาพจิต ความต๎องการพื้นฐาน กฎหมาย ความยุติธรรม     
การสื่อสาร ฯลฯ

ข้ันตอนที่ 4 การค๎นหาและการสรุปปัญหาหลกั
 เราเลือกปญัหาที่นําจะเป็นปัญหาหลักๆ ของเรื่อง (1-2 ปัญหา)
 เรามีแนวทางในการแก๎ไขปญัหาได๎อยํางไร
 จุดมุํงหมายที่เราจะทําเพื่ออะไร 
 คําถามนํา 

เพราะรู๎วํา............เราจะทําอยํางไร...............ดังนั้น.....................
6. เมื่อเสร็จแล๎วให๎แตํละทีม( A B C D ฯลฯ) กลับไปประชุมกลุํมยํอยเพื่อพูดคุยกันเพื่อ

วางแผนเข๎ารํวมประชุมประชาคมรอบที่ 2 สิ่งที่จะต๎องเตรียมเข๎ารํวมประชุมรอบที่สองคือ ให๎แตํละ
ทีมนําเสนอวิธีการแก๎ปัญหา

7. ผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมเข๎ากลุมํใหญํ เพื่อประชุมประชาคม ครัง้ที่ 2
การระดมสมองเพื่อคิดหาวิธีการแก๎ปญัหา ดําเนินการตามขัน้ตอน ดังนี้

1) ให๎ผู๎เข๎ารํวมประชุมชํวยกันระดมสมองเพื่อหาวิธีการแก๎ปัญหาที่เป็นไปได๎มากที่สุด
และเลือกเลือกวิธีที่เกี่ยวข๎องและสําคัญมากที่สุดมา 16 วิธี  

2) เขียนรายละเอียดวําใครจะเป็นผู๎แก๎ปัญหา จะทําอะไร จะทําอยํางไร แก๎ปัญหาได๎
อยํางไร ที่ไหน เวลาใด  

การเลือกเกณฑ์เพื่อใช๎ในการประเมินวิธีการแกป๎ัญหา
1) การเลือกแนวทางการแก๎ปญัหาที่นําสนใจ เป็นไปได๎  
2) สร๎างเกณฑท์ี่แสดงศักยภาพและความสําคัญในวิธีการแกป๎ัญหาน้ันๆ 
3) เลือกเกณฑ์ที่มีความเป็นเหตุเป็นผลและสําคัญมากในการประเมินแนวคิดในการ

แก๎ปัญหาน้ัน
4)  แตํละเกณฑ์ควรมจีุดเน๎นที่แตกตํางกัน 

34
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8. นักเรียนเข๎ากลุมํใหญํเพื่อประชุมประชาคม ครัง้ที่ 3 การพัฒนาแผนปฏิบัติการในการ
แก๎ปัญหาที่ดทีี่สุด โดยผู๎นํากิจกรรมใช๎คําถามดังนี้

1) แนวคิดการแก๎ปญัหาที่เหมาะสมที่สุด และมีความเป็นไปได๎  
2) ทําอยํางไรการแก๎ปญัหาน้ันจึงจะมีประสิทธิภาพ (ใครควรเข๎ามาเกี่ยวข๎อง กิจกรรมที่

ต๎องทําน้ัน มีกําหนดระยะเวลาอยํางไร ที่ไหน วิธีการแก๎ไขปญัหาความยุงํยาก ทรัพยากรที่ต๎องใช๎)  
3) ทําไมมันจึงแกป๎ัญหาหลักได๎ 
4) จะชํวยแก๎ไขเหตุการณ์ที่จะเกิดข้ึนในอนาคตได๎อยํางไร

9. การนําเสนอ/สรุป/สะท๎อน  
เมื่อนักเรียนแตลํะกลุํมรํวมประชุมประชาคมเรียบร๎อยแล๎ว ให๎กลบัเข๎ากลุมํใหญํเพื่อ

นําเสนอผลการทาํประชุมประชาคม  
1) แตํละกลุมํนําเสนอผลการทําประชาคม ด๎วยวิธีการทีเ่ตรยีมกันมาเป็นรายกลุํมทุกกลุมํ

เชํน นําเสนอโดยใช๎Power Point  โปสเตอร์ Mind mapping 
2) ผู๎ที่รบับทบาทสื่อมวลชนท๎องถ่ินในแตํละกลุมํทกุกลุมํทําหน๎าที่รายงานขําวการทํา

กิจกรรมของแตํละกลุํมอยํางละเอียด
3) ผู๎นํากิจกรรมนําการสนทนากลุํมเพื่อสะท๎อนวําได๎เรียนรู๎อะไรจากกจิกรรมนี้บ๎าง
4) ผู๎นํากิจกรรมให๎ความรู๎เพิม่เตมิเกี่ยวกับการทํากจิกรรมบทบาทสมมติ

การส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยผ่านกิจกรรมค่าย
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เร่ือง สวนส้ม..กับคนอาเซียน
พื้นที่สํวนใหญํของตําบลถ่ินอุดม เป็นพื้นที่ราบลุํมที่อุดมสมบูรณ์มีสวนส๎มขนาดใหญํหลาย

สวนเป็นแหลํงผลิตส๎มสํงตลาดตํางประเทศในกลุํมประชาคมอาเซียน สวนส๎มทุกแปลงจะมีคูน้ํา
ภายในหลํอเลี้ยงต๎นส๎มโดยรอบ และสร๎างคันดินขนาดใหญํให๎สูงเพื่อปูองกันน้ําทํวม ในฤดูนํ้าหลาก 

เจ๎าของสวนส๎มมีทั้งคนในท๎องถ่ิน รวมทั้งสวนส๎มที่มีเจ๎าของเป็นชาวจีนสิงคโปร์ มี      
ความต๎องการที่จะเพิ่มผลผลิตส๎มให๎มากข้ึนและเรํงผลผลิตส๎มให๎ได๎ผลผลิตปีละ 2-3 รุํน ทําให๎เจ๎าของ
สวนส๎ม  ใช๎สารเคมีบํารุงรักษา และกําจัดศัตรูพืชและสัตว์ฉีดพํนในสวนส๎มทั้งปุ๋ยเคมี ฮอร์โมน     
สารบํารุงดินหลากหลายชนิดรวมทั้งสารเคมีกําจัดศัตรูพืชและสัตว์ เฉลี่ยเดือนละ 2-3 ครั้งจนละออง
และกลิ่นของสารเคมีฟุูงกระจายเข๎าสูํบริเวณชุมชนและโรงเรียนที่อยูํใกล๎เคียง  นอกจากนี้ ในสวนส๎ม
ยังมีการจ๎างแรงงานเวียดนาม พมํา ลาว กัมพูชามาทํางานทั้งในฐานะผู๎จัดการสวนส๎ม และแรงงานใน
การทําสวนทั้งเพราะคําแรงถูกกวํา   

เจ๎าของสวนส๎มที่อยูํใกล๎ๆ กับบริเวณโรงเรียน ได๎เคยมีกรณีแจ๎งตํารวจจับนักเรียนที่     
โดดเรียน เข๎าไปหลบในสวนส๎ม สูบบุหรี่ ดื่มเหล๎าและขโมยส๎มกิน ซึ่งมีทั้งนักเรียนไทย และลูกหลาน
ของคนงานชาติอื่นๆ   

สถานการณ์ที่เกิดข้ึนเริ่มมีความเดือดร๎อนรุนแรงจึงต๎องการให๎มีการแก๎ไขปัญหาโดยดํวน 
ผู๎เกี่ยวข๎องจึงเข๎ารํวมประชุมประชาคมเพื่อแก๎ไขปัญหา

ท่านรับบทบาทเป็นเจ้าของสวนส้ม (คนไทย)
ทํานต๎องการทําสวนส๎มตํอไป เพราะสร๎างรายได๎ดี แตํก็เป็นเพียงเจ๎าของสวนขนาดเล็ก

หรือกลางเทํานั้น
มีความเห็นวําจําเป็นต๎องใช๎สารเคมีเพื่อให๎ได๎ผลผลิตที่ดี แม๎วําจะไมํอยากใช๎มากเพราะ

ทําให๎มีต๎นทุนสูงก็ตาม รวมทั้งไมํแนํใจวําหากเปลี่ยนมาใช๎สารชีวภาพแทนสารเคมีแล๎วจะได๎ผลผลิต
ค๎ุมคํากับการลงทุนหรือไมํ

มีปัญหาเรื่องเด็กนักเรียนโดดเรียนเข๎าไปในสวนส๎ม 
โปรดคิดหาวิธีการและแสดงความคิดเห็นเพื่อแก๎ไขปัญหาอยํางสันติตามวิถีประชาธิปไตย
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เร่ือง สวนส้ม..กับคนอาเซียน
พื้นที่สํวนใหญํของตําบลถ่ินอุดม เป็นพื้นที่ราบลุํมที่อุดมสมบูรณ์มีสวนส๎มขนาดใหญํหลาย

สวนเป็นแหลํงผลิตส๎มสํงตลาดตํางประเทศในกลุํมประชาคมอาเซียน สวนส๎มทุกแปลงจะมีคูน้ํา
ภายในหลํอเลี้ยงต๎นส๎มโดยรอบ และสร๎างคันดินขนาดใหญํให๎สูงเพื่อปูองกันน้ําทํวม ในฤดูนํ้าหลาก 

เจ๎าของสวนส๎มมีทั้งคนในท๎องถ่ิน รวมทั้งสวนส๎มที่มีเจ๎าของเป็นชาวจีนสิงคโปร์ มี    
ความต๎องการที่จะเพิ่มผลผลิตส๎มให๎มากข้ึน และเรํงผลผลิตส๎มให๎ได๎ผลผลิตปีละ 2-3 รุํน ทําให๎
เจ๎าของสวนส๎ม ใช๎สารเคมีบํารุงรักษา และกําจัดศัตรูพืชและสัตว์ฉีดพํนในสวนส๎มทั้งปุ๋ยเคมี 
ฮอร์โมน สารบํารุงดินหลากหลายชนิดรวมทั้งสารเคมีกําจัดศัตรูพืชและสัตว์ เฉลี่ยเดือนละ 2-3 ครั้ง
จนละอองและกลิ่นของสารเคมีฟุูงกระจายเข๎าสูํบริเวณชุมชนและโรงเรียนที่อยูํใกล๎เคียง นอกจากนี้ 
ในสวนส๎มยังมีการจ๎างแรงงานเวียดนาม พมํา ลาว กัมพูชามาทํางานทั้งในฐานะผู๎จัดการสวนส๎ม 
และแรงงานในการทําสวนทั้งเพราะคําแรงถูกกวํา   

เจ๎าของสวนส๎มที่อยูํใกล๎ๆ กับบริเวณโรงเรียน ได๎เคยมีกรณีแจ๎งตํารวจจับนักเรียนที่    
โดดเรียนเข๎าไปหลบในสวนส๎ม สูบบุหรี่ ดื่มเหล๎าและขโมยส๎มกิน ซึ่งมีทั้งนักเรียนไทย และลูกหลาน
ของคนงานชาติอื่นๆ   

สถานการณ์ที่เกิดข้ึนเริ่มมีความเดือดร๎อนรุนแรงจึงต๎องการให๎มีการแก๎ไขปัญหาโดยดํวน 
ผู๎เกี่ยวข๎องจึงเข๎ารํวมประชุมประชาคมเพื่อแก๎ไขปัญหา

ท่านรับบทบาทเป็นเจ้าของสวนส้ม “คนสิงคโปร”์
 รักเมืองไทย ชอบเมืองไทย อยากอยูํเมืองไทยตํอไป
 จําเป็นต๎องใช๎สารเคมี  เพื่อให๎ได๎ผลผลิตจํานวนมาก
 การจ๎างแรงงานตํางชาติ เพราะควบคุมได๎งําย  
 เคยบริจาคเงินสําหรับสถานีอนามัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนเพื่อการกํอสร๎างอาคาร
 โปรดคิดหาวิธีการและแสดงความคิดเห็นเพื่อแก๎ไขปัญหาอยํางสันติตามวิถีประชาธิปไตย

การส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยผ่านกิจกรรมค่าย
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เร่ือง สวนส้ม..กับคนอาเซียน
พื้นที่สํวนใหญํของตําบลถ่ินอุดม เป็นพื้นที่ราบลุํมที่อุดมสมบูรณ์มีสวนส๎มขนาดใหญํหลาย

สวนเป็นแหลํงผลิตส๎มสํงตลาดตํางประเทศในกลุํมประชาคมอาเซียน  สวนส๎มทุกแปลงจะมีคูน้ํา
ภายในหลํอเลี้ยงต๎นส๎มโดยรอบ และสร๎างคันดินขนาดใหญํให๎สูงเพื่อปูองกันน้ําทํวม ในฤดูนํ้าหลาก 

เจ๎าของสวนส๎มมีทั้งคนในท๎องถ่ิน รวมทั้งสวนส๎มที่มีเจ๎าของเป็นชาวจีนสิงคโปร์ มี    
ความต๎องการที่จะเพิ่มผลผลิตส๎มให๎มากข้ึน และเรํงผลผลิตส๎มให๎ได๎ผลผลิตปีละ 2-3 รุํน  ทําให๎
เจ๎าของสวนส๎ม ใช๎สารเคมีบํารุงรักษา และกําจัดศัตรูพืชและสัตว์ฉีดพํนในสวนส๎มทั้งปุ๋ยเคมี 
ฮอร์โมน สารบํารุงดินหลากหลายชนิดรวมทั้งสารเคมีกําจัดศัตรูพืชและสัตว์ เฉลี่ยเดือนละ 2-3 ครั้ง
จนละอองและกลิ่นของสารเคมีฟุูงกระจายเข๎าสูํบริเวณชุมชนและโรงเรียนที่อยูํใกล๎เคียง นอกจากนี้ 
ในสวนส๎มยังมีการจ๎างแรงงานเวียดนาม พมํา ลาว กัมพูชามาทํางานทั้งในฐานะผู๎จัดการสวนส๎ม 
และแรงงานในการทําสวนทั้งเพราะคําแรงถูกกวํา   

เจ๎าของสวนส๎มที่อยูํใกล๎ๆ กับบริเวณโรงเรียน ได๎เคยมีกรณีแจ๎งตํารวจจับนักเรียนที่    
โดดเรียนเข๎าไปหลบในสวนส๎ม สูบบุหรี่ ดื่มเหล๎าและขโมยส๎มกิน ซึ่งมีทั้งนักเรียนไทย และลูกหลาน
ของคนงานชาติอื่นๆ   

สถานการณ์ที่เกิดข้ึนเริ่มมีความเดือดร๎อนรุนแรงจึงต๎องการให๎มีการแก๎ไขปัญหาโดยดํวน 
ผู๎เกี่ยวข๎องจึงเข๎ารํวมประชุมประชาคมเพื่อแก๎ไขปัญหา

ท่านรับบทบาทเป็น “ผู้บริหารโรงเรียน”

ต๎องการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ ให๎แกํนักเรียนทั้งคนไทยและลูกหลานคนงานตํางชาติ
กังวลวําจะมีผลเสียตํอสิ่งแวดล๎อมและสุขภาพในระยะยาวจึงต๎องการให๎มีการแก๎ไขด๎วย

การพูดคุยกับเจ๎าของสวนส๎มเพื่อชํวยกันหยุดยั้งปัญหาที่เกิดข้ึน
นําเสนอถึงความรุนแรงของปัญหาที่ได๎รับวํามากน๎อยเพียงใด  
ในฐานะผู๎ได๎รับความเดือดร๎อน อยากให๎ปัญหาได๎รับการแก๎ไขอยํางไร 
โปรดคิดหาวิธีการและแสดงความคิดเห็นเพื่อแก๎ไขปญัหาอยํางสันติตามวิถีประชาธิปไตย 

และเป็นตัวอยํางที่ดสีําหรับนกัเรียนด๎วย

38
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เร่ือง สวนส้ม..กับคนอาเซียน
พื้นที่สํวนใหญํของตําบลถ่ินอุดม เป็นพื้นที่ราบลุํมที่อุดมสมบูรณ์มีสวนส๎มขนาดใหญํหลาย

สวนเป็นแหลํงผลิตส๎มสํงตลาดตํางประเทศในกลุํมประชาคมอาเซียน สวนส๎มทุกแปลงจะมีคูน้ํา
ภายในหลํอเลี้ยงต๎นส๎มโดยรอบ และสร๎างคันดินขนาดใหญํให๎สูงเพื่อปูองกันนํ้าทํวม ในฤดูน้ําหลาก 

เจ๎าของสวนส๎มมีทั้งคนในท๎องถ่ิน รวมทั้งสวนส๎มที่มีเจ๎าของเป็นชาวจีนสิงคโปร์ มี    
ความต๎องการที่จะเพิ่มผลผลิตส๎มให๎มากข้ึน และเรํงผลผลิตส๎มให๎ได๎ผลผลิตปีละ 2-3 รุํน ทําให๎
เจ๎าของสวนส๎ม  ใช๎สารเคมีบํารุงรักษา และกําจัดศัตรูพืชและสัตว์ฉีดพํนในสวนส๎มทั้งปุ๋ยเคมี 
ฮอร์โมน สารบํารุงดินหลากหลายชนิดรวมทั้งสารเคมีกําจัดศัตรูพืชและสัตว์ เฉลี่ยเดือนละ 2-3 ครั้ง
จนละอองและกลิ่นของสารเคมีฟุูงกระจายเข๎าสูํบริเวณชุมชนและโรงเรียนที่อยูํใกล๎เคียง  นอกจากนี้ 
ในสวนส๎มยังมีการจ๎างแรงงานเวียดนาม พมํา ลาว กัมพูชามาทํางานทั้งในฐานะผู๎จัดการสวนส๎ม 
และแรงงานในการทําสวนทั้งเพราะคําแรงถูกกวํา   

เจ๎าของสวนส๎มที่อยูํใกล๎ๆ กับบริเวณโรงเรียน ได๎เคยมีกรณีแจ๎งตํารวจจับนักเรียนที่    
โดดเรียนเข๎าไปหลบในสวนส๎ม สูบบุหรี่ ดื่มเหล๎าและขโมยส๎มกิน ซึ่งมีทั้งนักเรียนไทย และลูกหลาน
ของคนงานชาติอื่นๆ   

สถานการณ์ที่เกิดข้ึนเริ่มมีความเดือดร๎อนรุนแรงจึงต๎องการให๎มีการแก๎ไขปัญหาโดยดํวน 
ผู๎เกี่ยวข๎องจึงเข๎ารํวมประชุมประชาคมเพื่อแก๎ไขปัญหา

ท่านรับบทบาทเป็น “ครู”

กลิ่นเหม็นในชํวงเวลาที่มีการเรียนการสอน 
กังวลวําจะมีผลเสียตํอสุขภาพในระยะยาว จึงต๎องการให๎มีการแก๎ไขด๎วยการพูดคุยกับ

เจ๎าของสวนส๎มเพื่อชํวยกันหยุดยั้งปัญหาที่เกิดข้ึน
นําเสนอถึงความรุนแรงของปัญหาที่ได๎รับวํามากน๎อยเพียงใด
ในฐานะผู๎ได๎รับความเดือดร๎อน อยากให๎ปัญหาได๎รับการแก๎ไขอยํางไร 
โปรดคิดหาวิธีการและแสดงความคิดเห็นเพื่อแก๎ไขปญัหาอยํางสันติตามวิถีประชาธิปไตย 

และเป็นตัวอยํางที่ดสีําหรับนกัเรียนด๎วย
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เร่ือง สวนส้ม..กับคนอาเซียน
พื้นที่สํวนใหญํของตําบลถ่ินอุดม เป็นพื้นที่ราบลุํมที่อุดมสมบูรณ์มีสวนส๎มขนาดใหญํหลาย

สวนเป็นแหลํงผลิตส๎มสํงตลาดตํางประเทศในกลุํมประชาคมอาเซียน สวนส๎มทุกแปลงจะมีคูน้ํา
ภายในหลํอเลี้ยงต๎นส๎มโดยรอบ และสร๎างคันดินขนาดใหญํให๎สูงเพื่อปูองกันน้ําทํวม ในฤดูนํ้าหลาก 

เจ๎าของสวนส๎มมีทั้งคนในท๎องถ่ิน รวมทั้งสวนส๎มที่มีเจ๎าของเป็นชาวจีนสิงคโปร์ มี     
ความต๎องการที่จะเพิ่มผลผลิตส๎มให๎มากข้ึน และเรํงผลผลิตส๎มให๎ได๎ผลผลิตปีละ 2-3 รุํน ทําให๎
เจ๎าของสวนส๎ม ใช๎สารเคมีบํารุงรักษา และกําจัดศัตรูพืชและสัตว์ฉีดพํนในสวนส๎มทั้งปุ๋ยเคมี 
ฮอร์โมน สารบํารุงดินหลากหลายชนิดรวมทั้งสารเคมีกําจัดศัตรูพืชและสัตว์ เฉลี่ยเดือนละ 2-3 ครั้ง
จนละอองและกลิ่นของสารเคมีฟุูงกระจายเข๎าสูํบริเวณชุมชนและโรงเรียนที่อยูํใกล๎เคียง นอกจากนี้ 
ในสวนส๎มยังมีการจ๎างแรงงานเวียดนาม พมํา ลาว กัมพูชามาทํางานทั้งในฐานะผู๎จัดการสวนส๎ม 
และแรงงานในการทําสวนทั้งเพราะคําแรงถูกกวํา   

เจ๎าของสวนส๎มที่อยูํใกล๎ๆ กับบริเวณโรงเรียน ได๎เคยมีกรณีแจ๎งตํารวจจับนักเรียนที่    
โดดเรียนเข๎าไปหลบในสวนส๎ม สูบบุหรี่ ดื่มเหล๎าและขโมยส๎มกิน ซึ่งมีทั้งนักเรียนไทย และลูกหลาน
ของคนงานชาติอื่นๆ   

สถานการณ์ที่เกิดข้ึนเริ่มมีความเดือดร๎อนรุนแรงจึงต๎องการให๎มีการแก๎ไขปัญหาโดยดํวน 
ผู๎เกี่ยวข๎องจึงเข๎ารํวมประชุมประชาคมเพื่อแก๎ไขปัญหา

ท่านรับบทบาทเป็น “นักเรียน” 

นําเสนอถึงความรุนแรงของปัญหาที่ได๎รับวํามากน๎อยเพียงใด
ได๎รับความเดือดร๎อนจากการที่ละอองสารเคมีฟุูงกระจาย และกลิ่นเหม็นรบกวน  

ความเป็นอยูํ และสมาธิในการเรียนการสอนอยํางรุนแรงในระดับที่ครูและนักเรียนไมํสามารถทนนั่ง
อยูํในที่โลํงไมํปิดประตูหน๎าตํางได๎เพราะหากนั่งอยูํจะรู๎สึกเหม็นกลิ่นสารเคมี 

ในชํวงที่มีการฉีดพํนโดยใช๎เครื่องพํน เสียงดัง รบกวน
ในฐานะผู๎ได๎รับความเดือดร๎อน อยากให๎ปัญหาได๎รับการแก๎ไขอยํางไร
โปรดคิดหาวิธีการและแสดงความคิดเห็นเพื่อแก๎ไขปัญหาอยํางสันติตามวิถีประชาธิปไตย

มีจิตอาสาพร๎อมที่จะให๎ความรํวมมือในการแก๎ไขปัญหา
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เร่ือง สวนส้ม..กับคนอาเซียน
พื้นที่สํวนใหญํของตําบลถ่ินอุดม เป็นพื้นที่ราบลุํมที่อุดมสมบูรณ์มีสวนส๎มขนาดใหญํหลาย

สวนเป็นแหลํงผลิตส๎มสํงตลาดตํางประเทศในกลุํมประชาคมอาเซียน  สวนส๎มทุกแปลงจะมีคูน้ํา
ภายในหลํอเลี้ยงต๎นส๎มโดยรอบ และสร๎างคันดินขนาดใหญํให๎สูงเพื่อปูองกันนํ้าทํวม ในฤดูน้ําหลาก 

เจ๎าของสวนส๎มมีทั้งคนในท๎องถ่ิน รวมทั้งสวนส๎มที่มีเจ๎าของเป็นชาวจีนสิงคโปร์ มี    
ความต๎องการที่จะเพิ่มผลผลิตส๎มให๎มากข้ึน และเรํงผลผลิตส๎มให๎ได๎ผลผลิตปีละ 2-3 รุํน  ทําให๎
เจ๎าของสวนส๎ม  ใช๎สารเคมีบํารุงรักษา และกําจัดศัตรูพืชและสัตว์ฉีดพํนในสวนส๎มทั้งปุ๋ยเคมี 
ฮอร์โมน สารบํารุงดินหลากหลายชนิดรวมทั้งสารเคมีกําจัดศัตรูพืชและสัตว์ เฉลี่ยเดือนละ 2-3 ครั้ง
จนละอองและกลิ่นของสารเคมีฟุูงกระจายเข๎าสูํบริเวณชุมชนและโรงเรียนที่อยูํใกล๎ เคียง   
นอกจากนี้ ในสวนส๎มยังมีการจ๎างแรงงานเวียดนาม พมํา ลาว กัมพูชามาทํางานทั้งในฐานะผู๎จัดการ
สวนส๎ม และแรงงานในการทําสวนทั้งเพราะคําแรงถูกกวํา   

เจ๎าของสวนส๎มที่อยูํใกล๎ๆ กับบริเวณโรงเรียน ได๎เคยมีกรณีแจ๎งตํารวจจับนักเรียนที่    
โดดเรียนเข๎าไปหลบในสวนส๎ม สูบบุหรี่ ดื่มเหล๎าและขโมยส๎มกิน ซึ่งมีทั้งนักเรียนไทย และลูกหลาน
ของคนงานชาติอื่นๆ   

สถานการณ์ที่เกิดข้ึนเริ่มมีความเดือดร๎อนรุนแรงจึงต๎องการให๎มีการแก๎ไขปัญหาโดยดํวน 
ผู๎เกี่ยวข๎องจึงเข๎ารํวมประชุมประชาคมเพื่อแก๎ไขปัญหา

ท่านเป็น “ศึกษานิเทศก์” 

หํวงใยเด็กนกัเรียน และตระหนักถึงสิทธิเดก็รวมถึงความสาํคัญของเดก็ทกุคนไมํวําจะ
เป็นเดก็ไทย หรือเด็กตํางชาติ

มองปญัหาทุกมิติ ทั้งด๎านสุขภาพ สิ่งแวดล๎อม  สังคม ฯลฯ
มองวิธีการแก๎ไขปญัหาอยํางบรูณาการ 
ต๎องการใหส๎วนส๎มมสีํวนรํวมในการสอดสํองดูแลเด็กที่โดดเรียนด๎วย
โปรดคิดหาวิธีการและแสดงความคิดเห็นเพื่อแก๎ไขปญัหาอยํางสันติตามวิถีประชาธิปไตย
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เร่ือง สวนส้ม..กับคนอาเซียน
พื้นที่สํวนใหญํของตําบลถ่ินอุดม เป็นพื้นที่ราบลุํมที่อุดมสมบูรณ์มีสวนส๎มขนาดใหญํหลาย

สวนเป็นแหลํงผลิตส๎มสํงตลาดตํางประเทศในกลุํมประชาคมอาเซียน สวนส๎มทุกแปลงจะมีคูน้ํา
ภายในหลํอเลี้ยงต๎นส๎มโดยรอบ และสร๎างคันดินขนาดใหญํให๎สูงเพื่อปูองกันน้ําทํวม ในฤดูนํ้าหลาก 

เจ๎าของสวนส๎มมีทั้งคนในท๎องถ่ิน รวมทั้งสวนส๎มที่มีเจ๎าของเป็นชาวจีนสิงคโปร์ มี    
ความต๎องการที่จะเพิ่มผลผลิตส๎มให๎มากข้ึน และเรํงผลผลิตส๎มให๎ได๎ผลผลิตปีละ 2-3 รุํน ทําให๎
เจ๎าของสวนส๎ม  ใช๎สารเคมีบํารุงรักษา และกําจัดศัตรูพืชและสัตว์ฉีดพํนในสวนส๎มทั้งปุ๋ยเคมี 
ฮอร์โมน สารบํารุงดินหลากหลายชนิดรวมทั้งสารเคมีกําจัดศัตรูพืชและสัตว์ เฉลี่ยเดือนละ 2-3 ครั้ง
จนละอองและกลิ่นของสารเคมีฟุูงกระจายเข๎าสูํบริเวณชุมชนและโรงเรียนที่อยูํใกล๎เคียง นอกจากนี้ 
ในสวนส๎มยังมีการจ๎างแรงงานเวียดนาม พมํา ลาว กัมพูชามาทํางานทั้งในฐานะผู๎จัดการสวนส๎ม 
และแรงงานในการทําสวนทั้งเพราะคําแรงถูกกวํา   

เจ๎าของสวนส๎มที่อยูํใกล๎ๆ กับบริเวณโรงเรียน ได๎เคยมีกรณีแจ๎งตํารวจจับนักเรียนที่    
โดดเรียนเข๎าไปหลบในสวนส๎ม สูบบุหรี่ ดื่มเหล๎าและขโมยส๎มกิน ซึ่งมีทั้งนักเรียนไทย และลูกหลาน
ของคนงานชาติอื่นๆ   

สถานการณ์ที่เกิดข้ึนเริ่มมีความเดือดร๎อนรุนแรงจึงต๎องการให๎มีการแก๎ไขปัญหาโดยดํวน 
ผู๎เกี่ยวข๎องจึงเข๎ารํวมประชุมประชาคมเพื่อแก๎ไขปัญหา

ท่านรับบทบาทเป็น “ชาวบ้านท่ีได้รับความเดือดร้อน”

นําเสนอถึงความรุนแรงของปัญหาที่ได๎รับวํามากน๎อยเพียงใด  เชํน กลิ่นยาฆําแมลงทํา
ให๎ปวดศีรษะวิงเวียน  

วิตกกังวลวําจะกลิ่นยาฆําแมลงเหลํานี้จะสํงผลร๎ายตํอสุขภาพอนามัยทั้งของคนและ
สัตว์เลี้ยงในระยะยาว เพราะละอองยาตกลงไปในอาหาร  แหลํงน้ํา  

เคยแจ๎งความเดือดร๎อนน้ีไปยังเจ๎าของสวนส๎มและร๎องเรียนไปยัง อบต.ถ่ินอุดมแล๎ว แตํ
ก็ยังไมํมีการดําเนินการแก๎ไขปัญหาแตํอยํางใด

ถ๎าโรงเรียนมีนักเรียนลาว พมํา กัมพูชามากๆ ก็จะให๎ลูกออกจากโรงเรียนไปเรียนที่อื่น
ต๎องการให๎มีผู๎รับผิดชอบเวลาเจ็บไข๎ได๎ปุวย
โปรดคิดหาวิธีการและแสดงความคิดเห็นเพื่อแก๎ไขปัญหาอยํางสันติตามวิถีประชาธิปไตย
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เร่ือง สวนส้ม..กับคนอาเซียน
พื้นที่สํวนใหญํของตําบลถ่ินอุดม เป็นพื้นที่ราบลุํมที่อุดมสมบูรณ์มีสวนส๎มขนาดใหญํหลาย

สวนเป็นแหลํงผลิตส๎มสํงตลาดตํางประเทศในกลุํมประชาคมอาเซียน สวนส๎มทุกแปลงจะมีคูน้ํา
ภายในหลํอเลี้ยงต๎นส๎มโดยรอบ และสร๎างคันดินขนาดใหญํให๎สูงเพื่อปูองกันน้ําทํวม ในฤดูนํ้าหลาก 

เจ๎าของสวนส๎มมีทั้งคนในท๎องถ่ิน รวมทั้งสวนส๎มที่มีเจ๎าของเป็นชาวจีนสิงคโปร์ มี    
ความต๎องการที่จะเพิ่มผลผลิตส๎มให๎มากข้ึน และเรํงผลผลิตส๎มให๎ได๎ผลผลิตปีละ 2-3 รุํน  ทําให๎
เจ๎าของสวนส๎ม  ใช๎สารเคมีบํารุงรักษา และกําจัดศัตรูพืชและสัตว์ฉีดพํนในสวนส๎มทั้งปุ๋ยเคมี 
ฮอร์โมน สารบํารุงดินหลากหลายชนิดรวมทั้งสารเคมีกําจัดศัตรูพืชและสัตว์ เฉลี่ยเดือนละ 2-3 ครั้ง
จนละอองและกลิ่นของสารเคมีฟุูงกระจายเข๎าสูํบริเวณชุมชนและโรงเรียนที่อยูํใกล๎เคียง  นอกจากนี้ 
ในสวนส๎มยังมีการจ๎างแรงงานเวียดนาม พมํา ลาว กัมพูชามาทํางานทั้งในฐานะผู๎จัดการสวนส๎ม 
และแรงงานในการทําสวนทั้งเพราะคําแรงถูกกวํา   

เจ๎าของสวนส๎มที่อยูํใกล๎ๆ กับบริเวณโรงเรียน ได๎เคยมีกรณีแจ๎งตํารวจจับนักเรียนที่    
โดดเรียน เข๎าไปหลบในสวนส๎ม สูบบุหรี่ ดื่มเหล๎าและขโมยส๎มกิน ซึ่งมีทั้งนักเรียนไทย และลูกหลาน
ของคนงานชาติอื่นๆ   

สถานการณ์ที่เกิดข้ึนเริ่มมีความเดือดร๎อนรุนแรงจึงต๎องการให๎มีการแก๎ไขปัญหาโดยดํวน 
ผู๎เกี่ยวข๎องจึงเข๎ารํวมประชุมประชาคมเพื่อแก๎ไขปัญหา

ท่านรับบทบาทเป็น “นักวิชาการสิ่งแวดล้อม” 

ทํานหํวงใยเรื่องสิ่งแวดล๎อม การปนเปื้อนมลพิษทั้งทางอากาศ แหลํงน้ํากินน้ําใช๎
มองปญัหาทุกมิติ ทั้งด๎านสุขภาพ สิ่งแวดล๎อม สังคม ฯลฯ
มองวิธีการแก๎ไขปญัหาอยํางบรูณาการ ด๎วยความรํวมมือของทุกฝาุย
โปรดคิดหาวิธีการและแสดงความคิดเห็นเพื่อแก๎ไขปญัหาอยํางสันติตามวิถีประชาธิปไตย

การส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยผ่านกิจกรรมค่าย
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49

เร่ือง สวนส้ม..กับคนอาเซียน 
พื้นที่สํวนใหญํของตําบลถ่ินอุดม เป็นพื้นที่ราบลุํมที่อุดมสมบูรณ์มีสวนส๎มขนาดใหญํหลาย

สวนเป็นแหลํงผลิตส๎มสํงตลาดตํางประเทศในกลุํมประชาคมอาเซียน สวนส๎มทุกแปลงจะมีคูน้ํา
ภายในหลํอเลี้ยงต๎นส๎มโดยรอบ และสร๎างคันดินขนาดใหญํให๎สูงเพื่อปูองกันน้ําทํวม ในฤดูนํ้าหลาก 

เจ๎าของสวนส๎มมีทั้งคนในท๎องถ่ิน รวมทั้งสวนส๎มที่มีเจ๎าของเป็นชาวจีนสิงคโปร์ มี      
ความต๎องการที่จะเพิ่มผลผลิตส๎มให๎มากข้ึน และเรํงผลผลิตส๎มให๎ได๎ผลผลิตปีละ 2-3 รุํน  ทําให๎
เจ๎าของสวนส๎ม  ใช๎สารเคมีบํารุงรักษา และกําจัดศัตรูพืชและสัตว์ฉีดพํนในสวนส๎มทั้งปุ๋ยเคมี ฮอร์โมน 
สารบํารุงดินหลากหลายชนิดรวมทั้งสารเคมีกําจัดศัตรูพืชและสัตว์ เฉลี่ยเดือนละ 2-3 ครั้งจนละออง
และกลิ่นของสารเคมีฟุูงกระจายเข๎าสูํบริเวณชุมชนและโรงเรียนที่อยูํใกล๎เคียง  นอกจากนี้ ในสวนส๎ม
ยังมีการจ๎างแรงงานเวียดนาม พมํา ลาว กัมพูชามาทํางานทั้งในฐานะผู๎จัดการสวนส๎ม และแรงงานใน
การทําสวนทั้งเพราะคําแรงถูกกวํา   

เจ๎าของสวนส๎มที่อยูํใกล๎ๆ กับบริเวณโรงเรียน ได๎เคยมีกรณีแจ๎งตํารวจจับนักเรียนที่     
โดดเรียนเข๎าไปหลบในสวนส๎ม สูบบุหรี่ ดื่มเหล๎าและขโมยส๎มกิน ซึ่งมีทั้งนักเรียนไทย และลูกหลาน
ของคนงานชาติอื่นๆ   

สถานการณ์ที่เกิดข้ึนเริ่มมีความเดือดร๎อนรุนแรงจึงต๎องการให๎มีการแก๎ไขปัญหาโดยดํวน 
ผู๎เกี่ยวข๎องจึงเข๎ารํวมประชุมประชาคมเพื่อแก๎ไขปัญหา

ท่านรับบทบาทเป็น “แพทย์โรงพยาบาลชุมชน”

ช่ืนชมวิถีชีวิตกึ่งชนบท เห็นวําชุมชนยังคงมีความเป็นได๎ทีจ่ะรํวมมือกัน และรักท๎องถ่ิน
ต๎องรบัภาระในการดูแลรกัษาพยาบาลผู๎ปุวยจากการแพ๎สารเคมี
ไมํสามารถสื่อสารกับคนงานตํางชาติที่ปุวยได๎
กังวลเรื่องสารพิษในแหลงํน้ําธรรมชาติ
โปรดคิดหาวิธีการและแสดงความคิดเห็นเพื่อแก๎ไขปญัหาอยํางสันติตามวิถีประชาธิปไตย

พร๎อมให๎ความรํวมมือตามวิชาชีพ
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แนวทางการจัดกจิกรรมค่ายอาเซียน
50

เร่ือง สวนส้ม..กับคนอาเซียน
พื้นที่สํวนใหญํของตําบลถ่ินอุดม เป็นพื้นที่ราบลุํมที่อุดมสมบูรณ์มีสวนส๎มขนาดใหญํหลาย

สวนเป็นแหลํงผลิตส๎มสํงตลาดตํางประเทศในกลุํมประชาคมอาเซียน  สวนส๎มทุกแปลงจะมีคูน้ํา
ภายในหลํอเลี้ยงต๎นส๎มโดยรอบ และสร๎างคันดินขนาดใหญํให๎สูงเพื่อปูองกันน้ําทํวม ในฤดูนํ้าหลาก 

เจ๎าของสวนส๎มมีทั้งคนในท๎องถ่ิน รวมทั้งสวนส๎มที่มีเจ๎าของเป็นชาวจีนสิงคโปร์ มีความ
ต๎องการที่จะเพิ่มผลผลิตส๎มให๎มากข้ึน และเรํงผลผลิตส๎มให๎ได๎ผลผลิตปีละ 2-3 รุํน  ทําให๎เจ๎าของ
สวนส๎ม  ใช๎สารเคมีบํารุงรักษา และกําจัดศัตรูพืชและสัตว์ฉีดพํนในสวนส๎มทั้งปุ๋ยเคมี ฮอร์โมน สาร
บํารุงดินหลากหลายชนิดรวมทั้งสารเคมีกําจัดศัตรูพืชและสัตว์ เฉลี่ยเดือนละ 2-3 ครั้งจนละอองและ
กลิ่นของสารเคมีฟุูงกระจายเข๎าสูํบริเวณชุมชนและโรงเรียนที่อยูํใกล๎เคียง  นอกจากนี้ ในสวนส๎มยังมี
การจ๎างแรงงานเวียดนาม พมํา ลาว กัมพูชามาทํางานทั้งในฐานะผู๎จัดการสวนส๎ม และแรงงานในการ
ทําสวนทั้งเพราะคําแรงถูกกวํา   

เจ๎าของสวนส๎มที่อยูํใกล๎ๆ กับบริเวณโรงเรียน ได๎เคยมีกรณีแจ๎งตํารวจจับนักเรียนที่โดด
เรียนเข๎าไปหลบในสวนส๎ม สูบบุหรี่ ดื่มเหล๎าและขโมยส๎มกิน ซึ่งมีทั้งนักเรียนไทย และลูกหลานของ
คนงานชาติอื่นๆ   

สถานการณ์ที่เกิดข้ึนเริ่มมีความเดือดร๎อนรุนแรงจึงต๎องการให๎มีการแก๎ไขปัญหาโดยดํวน 
ผู๎เกี่ยวข๎องจึงเข๎ารํวมประชุมประชาคมเพื่อแก๎ไขปัญหา

ท่านรับบทบาทเป็น “นายกองค์การบริหารส่วนต าบล”

ต๎องการทํางานเพื่อสํวนรํวมอยํางสุจริต พัฒนาชุมชนให๎เจริญ พร๎อมกับดูแลชาวบ๎านที่
เดือดร๎อนด๎วย

ได๎รับภาษีจากสวนส๎มเจ๎าของสวนส๎ม
เศรษฐกิจในท๎องถ่ินดีข้ึน เพราะมีคนที่มาทํางาน  มาดูงาน 
โปรดคิดหาวิธีการและแสดงความคิดเห็นเพื่อแก๎ไขปัญหาอยํางสันติตามวิถีประชาธิปไตย  

แสดงความเป็นผู๎นําตามแบบคุณลักษณะประชาธิปไตย
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เร่ือง สวนส้ม..กับคนอาเซียน
พื้นที่สํวนใหญํของตําบลถ่ินอุดม เป็นพื้นที่ราบลุํมที่อุดมสมบูรณ์มีสวนส๎มขนาดใหญํหลาย

สวนเป็นแหลํงผลิตส๎มสํงตลาดตํางประเทศในกลุํมประชาคมอาเซียน สวนส๎มทุกแปลงจะมีคูน้ํา
ภายในหลํอเลี้ยงต๎นส๎มโดยรอบ และสร๎างคันดินขนาดใหญํให๎สูงเพื่อปูองกันน้ําทํวม ในฤดูน้ําหลาก 
เจ๎าของสวนส๎มมีทั้งคนในท๎องถ่ิน รวมทั้งสวนส๎มที่มีเจ๎าของเป็นชาวจีนสิงคโปร์ มีความต๎องการที่จะ
เพิ่มผลผลิตส๎มให๎มากข้ึน และเรํงผลผลิตส๎มให๎ได๎ผลผลิตปีละ 2-3 รุํน ทําให๎เจ๎าของสวนส๎ม        
ใช๎สารเคมีบํารุงรักษา และกําจัดศัตรูพืชและสัตว์ฉีดพํนในสวนส๎มทั้งปุ๋ยเคมี ฮอร์โมน สารบํารุงดิน
หลากหลายชนิดรวมทั้งสารเคมีกําจัดศัตรูพืชและสัตว์ เฉลี่ยเดือนละ 2-3 ครั้งจนละอองและกลิ่น
ของสารเคมีฟุูงกระจายเข๎าสูํบริเวณชุมชนและโรงเรียนที่อยูํใกล๎เคียง นอกจากนี้ ในสวนส๎มยังมี   
การจ๎างแรงงานเวียดนาม พมํา ลาว กัมพูชามาทํางานทั้งในฐานะผู๎จัดการสวนส๎ม และแรงงานใน
การทําสวนทั้งเพราะคําแรงถูกกวํา   

เจ๎าของสวนส๎มที่อยูํใกล๎ๆ กับบริเวณโรงเรียน ได๎เคยมีกรณีแจ๎งตํารวจจับนักเรียนที่    
โดดเรียนเข๎าไปหลบในสวนส๎ม สูบบุหรี่ ดื่มเหล๎าและขโมยส๎มกิน ซึ่งมีทั้งนักเรียนไทย และลูกหลาน
ของคนงานชาติอื่นๆ   

สถานการณ์ที่เกิดข้ึนเริ่มมีความเดือดร๎อนรุนแรงจึงต๎องการให๎มีการแก๎ไขปัญหาโดยดํวน 
ผู๎เกี่ยวข๎องจึงเข๎ารํวมประชุมประชาคมเพื่อแก๎ไขปัญหา

ท่านรับบทบาทเป็น “สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล”

ต๎องการทํางานเพื่อสํวนรํวมอยํางสุจริต พัฒนาชุมชนให๎เจริญ พร๎อมกับดูแลชาวบ๎านที่
เดือดร๎อนด๎วย

ได๎รับภาษีจากสวนส๎มเจ๎าของสวนส๎ม
เศรษฐกิจในท๎องถ่ินดีข้ึน เพราะมีคนที่มาทํางาน  มาดูงาน 
โปรดคิดหาวิ ธีการและแสดงความคิดเห็นเพื่อแก๎ ไขปัญหาอยํางสันติตามวิถี

ประชาธิปไตย  แสดงความเป็นผู๎นําตามแบบคุณลักษณะประชาธิปไตย
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เร่ือง สวนส้ม..กับคนอาเซียน
พื้นที่สํวนใหญํของตําบลถ่ินอุดม เป็นพื้นที่ราบลุํมที่อุดมสมบูรณ์มีสวนส๎มขนาดใหญํหลาย

สวนเป็นแหลํงผลิตส๎มสํงตลาดตํางประเทศในกลุํมประชาคมอาเซียน สวนส๎มทุกแปลงจะมีคูน้ํา
ภายในหลํอเลี้ยงต๎นส๎มโดยรอบ และสร๎างคันดินขนาดใหญํให๎สูงเพื่อปูองกันน้ําทํวม ในฤดูนํ้าหลาก 

เจ๎าของสวนส๎มมีทั้งคนในท๎องถ่ิน รวมทั้งสวนส๎มที่มีเจ๎าของเป็นชาวจีนสิงคโปร์ มี      
ความต๎องการที่จะเพิ่มผลผลิตส๎มให๎มากข้ึน และเรํงผลผลิตส๎มให๎ได๎ผลผลิตปีละ 2-3 รุํน ทําให๎
เจ๎าของสวนส๎ม  ใช๎สารเคมีบํารุงรักษา และกําจัดศัตรูพืชและสัตว์ฉีดพํนในสวนส๎มทั้งปุ๋ยเคมี 
ฮอร์โมน สารบํารุงดินหลากหลายชนิดรวมทั้งสารเคมีกําจัดศัตรูพืชและสัตว์ เฉลี่ยเดือนละ 2-3 ครั้ง
จนละอองและกลิ่นของสารเคมีฟุูงกระจายเข๎าสูํบริเวณชุมชนและโรงเรียนที่อยูํใกล๎เคียง  นอกจากนี้ 
ในสวนส๎มยังมีการจ๎างงานเวียดนาม พมํา ลาว กัมพูชามาทํางานทั้งในฐานะผู๎จัดการสวนส๎ม และ
แรงงานในการทําสวนทั้งเพราะคําแรงถูกกวํา   

เจ๎าของสวนส๎มที่อยูํใกล๎ๆ กับบริเวณโรงเรียน ได๎เคยมีกรณีแจ๎งตํารวจจับนักเรียนที่    
โดดเรียนเข๎าไปหลบในสวนส๎ม สูบบุหรี่ ดื่มเหล๎าและขโมยส๎มกิน ซึ่งมีทั้งนักเรียนไทย และลูกหลาน
ของคนงานชาติอื่นๆ   

สถานการณ์ที่เกิดข้ึนเริ่มมีความเดือดร๎อนรุนแรงจึงต๎องการให๎มีการแก๎ไขปัญหาโดยดํวน 
ผู๎เกี่ยวข๎องจึงเข๎ารํวมประชุมประชาคมเพื่อแก๎ไขปัญหา

ท่านรับบทบาทเป็น “เจ้าของร้านค้าในชุมชน”

เป็นคนใจบุญ ชอบชํวยเหลือสงัคม  
ดีที่มสีวนส๎ม เพราะมีคนงานทําให๎ขายของได๎มาก 
ไมํคํอยเดือดร๎อนเรื่องกลิ่นสารเคมีมาก เพราะทีบ่๎านติดแอร์ และซื้อน้ําดื่ม
โปรดคิดหาวิธีการและแสดงความคิดเห็นเพื่อแก๎ไขปญัหาอยํางสันติตามวิถีประชาธิปไตย
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เร่ือง สวนส้ม..กับคนอาเซียน
พื้นที่สํวนใหญํของตําบลถ่ินอุดม เป็นพื้นที่ราบลุํมที่อุดมสมบูรณ์มีสวนส๎มขนาดใหญํหลาย

สวนเป็นแหลํงผลิตส๎มสํงตลาดตํางประเทศในกลุํมประชาคมอาเซียน  สวนส๎มทุกแปลงจะมีคูน้ํา
ภายในหลํอเลี้ยงต๎นส๎มโดยรอบ และสร๎างคันดินขนาดใหญํให๎สูงเพื่อปูองกันน้ําทํวม ในฤดูนํ้าหลาก 

เจ๎าของสวนส๎มมีทั้งคนในท๎องถ่ิน รวมทั้งสวนส๎มที่มีเจ๎าของเป็นชาวจีนสิงคโปร์ มี     
ความต๎องการที่จะเพิ่มผลผลิตส๎มให๎มากข้ึน และเรํงผลผลิตส๎มให๎ได๎ผลผลิตปีละ 2-3 รุํน ทําให๎
เจ๎าของสวนส๎ม  ใช๎สารเคมีบํารุงรักษา และกําจัดศัตรูพืชและสัตว์ฉีดพํนในสวนส๎มทั้งปุ๋ยเคมี 
ฮอร์โมน สารบํารุงดินหลากหลายชนิดรวมทั้งสารเคมีกําจัดศัตรูพืชและสัตว์ เฉลี่ยเดือนละ 2-3 ครั้ง
จนละอองและกลิ่นของสารเคมีฟุูงกระจายเข๎าสูํบริเวณชุมชนและโรงเรียนที่อยูํใกล๎เคียง  นอกจากนี้ 
ในสวนส๎มยังมีการจ๎างแรงงานเวียดนาม พมํา ลาว กัมพูชามาทํางานทั้งในฐานะผู๎จัดการสวนส๎ม 
และแรงงานในการทําสวนทั้งเพราะคําแรงถูกกวํา   

เจ๎าของสวนส๎มที่อยูํใกล๎ๆ กับบริเวณโรงเรียน ได๎เคยมีกรณีแจ๎งตํารวจจับนักเรียนที่    
โดดเรียนเข๎าไปหลบในสวนส๎ม สูบบุหรี่ ดื่มเหล๎าและขโมยส๎มกิน ซึ่งมีทั้งนักเรียนไทย และลูกหลาน
ของคนงานชาติอื่นๆ   

สถานการณ์ที่เกิดข้ึนเริ่มมีความเดือดร๎อนรุนแรงจึงต๎องการให๎มีการแก๎ไขปัญหาโดยดํวน 
ผู๎เกี่ยวข๎องจึงเข๎ารํวมประชุมประชาคมเพื่อแก๎ไขปัญหา

ท่านรับบทบาทเป็น “เจ้าหน้าท่ีเกษตรต าบล”

มีความรับผิดชอบตํอหน๎าที่  ต๎องการพัฒนาการปลกูสม๎ทีม่ีคุณภาพ มีช่ือเสียง
พยายามสํงเสริมใหเ๎จา๎ของสวนสม๎ลดการใช๎สารเคมี  หรือใช๎อยํางปลอดภัยถูกวิธี
โปรดคิดหาวิธีการและแสดงความคิดเห็นเพื่อแก๎ไขปัญหาอยํางสันติตามวิถีประชาธิปไตย

พร๎อมให๎ความรํวมมือในการแก๎ไขปัญหาตามภาระหน๎าที่และความรับผิดชอบอยํางเต็มที่
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แนวทางการจัดกจิกรรมค่ายอาเซียน
54

เร่ือง สวนส้ม..กับคนอาเซียน
พื้นที่สํวนใหญํของตําบลถ่ินอุดม เป็นพื้นที่ราบลุํมที่อุดมสมบูรณ์มีสวนส๎มขนาดใหญํหลาย

สวนเป็นแหลํงผลิตส๎มสํงตลาดตํางประเทศในกลุํมประชาคมอาเซียน  สวนส๎มทุกแปลงจะมีคูน้ํา
ภายในหลํอเลี้ยงต๎นส๎มโดยรอบ และสร๎างคันดินขนาดใหญํให๎สูงเพื่อปูองกันน้ําทํวม ในฤดูนํ้าหลาก 

เจ๎าของสวนส๎มมีทั้งคนในท๎องถ่ิน รวมทั้งสวนส๎มที่มีเจ๎าของเป็นชาวจีนสิงคโปร์ มี       
ความต๎องการที่จะเพิ่มผลผลิตส๎มให๎มากข้ึน และเรํงผลผลิตส๎มให๎ได๎ผลผลิตปีละ 2-3 รุํน ทําให๎
เจ๎าของสวนส๎ม  ใช๎สารเคมีบํารุงรักษา และกําจัดศัตรูพืชและสัตว์ฉีดพํนในสวนส๎มทั้งปุ๋ยเคมี ฮอร์โมน 
สารบํารุงดินหลากหลายชนิดรวมทั้งสารเคมีกําจัดศัตรูพืชและสัตว์ เฉลี่ยเดือนละ 2-3 ครั้งจนละออง
และกลิ่นของสารเคมีฟุูงกระจายเข๎าสูํบริเวณชุมชนและโรงเรียนที่อยูํใกล๎เคียง  นอกจากนี้ ในสวนส๎ม
ยังมีการจ๎างแรงงานเวียดนาม พมํา ลาว กัมพูชามาทํางานทั้งในฐานะผู๎จัดการสวนส๎ม และแรงงานใน
การทําสวนทั้งเพราะคําแรงถูกกวํา   

เจ๎าของสวนส๎มที่อยูํใกล๎ๆ กับบริเวณโรงเรียน ได๎เคยมีกรณีแจ๎งตํารวจจับนักเรียนที่     
โดดเรียนเข๎าไปหลบในสวนส๎ม สูบบุหรี่ ดื่มเหล๎าและขโมยส๎มกิน ซึ่งมีทั้งนักเรียนไทย และลูกหลาน
ของคนงานชาติอื่นๆ   

สถานการณ์ที่เกิดข้ึนเริ่มมีความเดือดร๎อนรุนแรงจึงต๎องการให๎มีการแก๎ไขปัญหาโดยดํวน 
ผู๎เกี่ยวข๎องจึงเข๎ารํวมประชุมประชาคมเพื่อแก๎ไขปัญหา

ท่านรับบทเป็น “อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ จากจังหวัดใกล้เคียง”

เป็นนักวิชาการที่มีความรับผิดชอบ  และให๎บริการสังคม
ได๎ใช๎สวนส๎มเป็นแหลํงวิจัย และฝึกงานให๎กับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร    

คณะอุตสาหกรรมแปรรูป
การเปิดประชาคมอาเซียน เป็นเรื่องจําเป็นที่จะชํวยเสริมสร๎างความมั่นคงด๎านเศรษฐกิจได๎
โปรดคิดหาวิธีการและแสดงความคิดเห็นเพื่อแก๎ไขปัญหาอยํางสันติตามวิถีประชาธิปไตย

และนําเทคโนโลยีสมัยใหมํมาใช๎อยํางเหมาะสม

การส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยผ่านกิจกรรมค่าย
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เร่ือง สวนส้ม..กับคนอาเซียน
พื้นที่สํวนใหญํของตําบลถ่ินอุดม เป็นพื้นที่ราบลุํมที่อุดมสมบูรณ์มีสวนส๎มขนาดใหญํหลาย

สวนเป็นแหลํงผลิตส๎มสํงตลาดตํางประเทศในกลุํมประชาคมอาเซียน สวนส๎มทุกแปลงจะมีคูน้ํา
ภายในหลํอเลี้ยงต๎นส๎มโดยรอบ และสร๎างคันดินขนาดใหญํให๎สูงเพื่อปูองกันนํ้าทํวม ในฤดูน้ําหลาก 

เจ๎าของสวนส๎มมีทั้งคนในท๎องถ่ิน รวมทั้งสวนส๎มที่มีเจ๎าของเป็นชาวจีนสิงคโปร์ มี    
ความต๎องการที่จะเพิ่มผลผลิตส๎มให๎มากข้ึน และเรํงผลผลิตส๎มให๎ได๎ผลผลิตปีละ 2-3 รุํน ทําให๎
เจ๎าของสวนส๎ม  ใช๎สารเคมีบํารุงรักษา และกําจัดศัตรูพืชและสัตว์ฉีดพํนในสวนส๎มทั้งปุ๋ยเคมี 
ฮอร์โมน สารบํารุงดินหลากหลายชนิดรวมทั้งสารเคมีกําจัดศัตรูพืชและสัตว์ เฉลี่ยเดือนละ 2-3 ครั้ง
จนละอองและกลิ่นของสารเคมีฟุูงกระจายเข๎าสูํบริเวณชุมชนและโรงเรียนที่อยูํใกล๎เคียง นอกจากนี้ 
ในสวนส๎ม ยังมีการจ๎างงานเวียดนาม พมํา ลาว กัมพูชามาทํางานทั้งในฐานะผู๎จัดการสวนส๎ม และ
แรงงานในการทําสวนทั้งเพราะคําแรงถูกกวํา   

เจ๎าของสวนส๎มที่อยูํใกล๎ๆ กับบริเวณโรงเรียน ได๎เคยมีกรณีแจ๎งตํารวจจับนักเรียนที่    
โดดเรียนเข๎าไปหลบในสวนส๎ม สูบบุหรี่ ดื่มเหล๎าและขโมยส๎มกิน ซึ่งมีทั้งนักเรียนไทย และลูกหลาน
ของคนงานชาติอื่นๆ   

สถานการณ์ที่เกิดข้ึนเริ่มมีความเดือดร๎อนรุนแรงจึงต๎องการให๎มีการแก๎ไขปัญหาโดยดํวน 
ผู๎เกี่ยวข๎องจึงเข๎ารํวมประชุมประชาคมเพื่อแก๎ไขปัญหา

ท่านรับบทบาทเป็น “ผู้จัดการสวนส้มท่ีมาจากประเทศเวียตนาม” 

ทํางานสวนส๎มเป็นงานสุจริต มีรายได๎ดี
ต๎องการผลิตส๎มให๎ได๎ตามเปูาหมายตามที่เจ๎าของสวนกําหนด
ลูกหลาน ควรได๎รับสิทธิในการเข๎าเรียนหนังสือในโรงเรียนเชํนเดียวกับเด็กไทย
โปรดคิดหาวิ ธีการและแสดงความคิดเห็นเพื่อแก๎ ไขปัญหาอยํางสันติตามวิถี

ประชาธิปไตย โดยคิดวําตนเองมีความเสมอภาคเชํนเดียวกับคนอื่นๆ
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เร่ือง สวนส้ม..กับคนอาเซียน
พื้นที่สํวนใหญํของตําบลถ่ินอุดม เป็นพื้นที่ราบลุํมที่อุดมสมบูรณ์มีสวนส๎มขนาดใหญํหลาย

สวนเป็นแหลํงผลิตส๎มสํงตลาดตํางประเทศในกลุํมประชาคมอาเซียน สวนส๎มทุกแปลงจะมีคูน้ํา
ภายในหลํอเลี้ยงต๎นส๎มโดยรอบ และสร๎างคันดินขนาดใหญํให๎สูงเพื่อปูองกันนํ้าทํวม ในฤดูน้ําหลาก 

เจ๎าของสวนส๎มมีทั้งคนในท๎องถ่ิน รวมทั้งสวนส๎มที่มีเจ๎าของเป็นชาวจีนสิงคโปร์ มี    
ความต๎องการที่จะเพิ่มผลผลิตส๎มให๎มากข้ึน และเรํงผลผลิตส๎มให๎ได๎ผลผลิตปีละ 2-3 รุํน  ทําให๎
เจ๎าของสวนส๎ม  ใช๎สารเคมีบํารุงรักษา และกําจัดศัตรูพืชและสัตว์ฉีดพํนในสวนส๎มทั้งปุ๋ยเคมี 
ฮอร์โมน สารบํารุงดินหลากหลายชนิดรวมทั้งสารเคมีกําจัดศัตรูพืชและสัตว์ เฉลี่ยเดือนละ 2-3 ครั้ง
จนละอองและกลิ่นของสารเคมีฟุูงกระจายเข๎าสูํบริเวณชุมชนและโรงเรียนที่อยูํใกล๎เคียง นอกจากนี้ 
ในสวนส๎มยังมีการจ๎างแรงงานเวียดนาม พมํา ลาว กัมพูชามาทํางานทั้งในฐานะผู๎จัดการสวนส๎ม 
และแรงงานในการทําสวนทั้งเพราะคําแรงถูกกวํา   

เจ๎าของสวนส๎มที่อยูํใกล๎ๆ กับบริเวณโรงเรียน ได๎เคยมีกรณีแจ๎งตํารวจจับนักเรียนที่    
โดดเรียนเข๎าไปหลบในสวนส๎ม สูบบุหรี่ ดื่มเหล๎าและขโมยส๎มกิน ซึ่งมีทั้งนักเรียนไทย และลูกหลาน
ของคนงานชาติอื่นๆ   

สถานการณ์ที่เกิดข้ึนเริ่มมีความเดือดร๎อนรุนแรงจึงต๎องการให๎มีการแก๎ไขปัญหาโดยดํวน 
ผู๎เกี่ยวข๎องจึงเข๎ารํวมประชุมประชาคมเพื่อแก๎ไขปัญหา

ท่านรับบทบาทเป็นคนงานจาก  “พม่า” 

ทํางานสวนส๎มเป็นงานสุจริต มีรายได๎ดี
ต๎องการผลิตสม๎ให๎ได๎ตามเปูาหมายตามทีเ่จ๎าของสวนกําหนด
ลูกหลาน ควรได๎รบัสทิธิในการเข๎าเรียนหนังสือในโรงเรียนเชํนเดียวกับเดก็ไทย
โปรดคิดหาวิธีการและแสดงความคิดเห็นเพื่อแก๎ไขปญัหาอยํางสันติตามวิถีประชาธิปไตย 

การส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยผ่านกิจกรรมค่าย
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 เร่ือง สวนส้ม..กับคนอาเซียน
พื้นที่สํวนใหญํของตําบลถ่ินอุดม เป็นพื้นที่ราบลุํมที่อุดมสมบูรณ์มีสวนส๎มขนาดใหญํหลาย

สวนเป็นแหลํงผลิตส๎มสํงตลาดตํางประเทศในกลุํมประชาคมอาเซียน  สวนส๎มทุกแปลงจะมีคูน้ํา
ภายในหลํอเลี้ยงต๎นส๎มโดยรอบ และสร๎างคันดินขนาดใหญํให๎สูงเพื่อปูองกันนํ้าทํวม ในฤดูน้ําหลาก 

เจ๎าของสวนส๎มมีทั้งคนในท๎องถ่ิน รวมทั้งสวนส๎มที่มีเจ๎าของเป็นชาวจีนสิงคโปร์ มี    
ความต๎องการที่จะเพิ่มผลผลิตส๎มให๎มากข้ึน และเรํงผลผลิตส๎มให๎ได๎ผลผลิตปีละ 2-3 รุํน  ทําให๎
เจ๎าของสวนส๎ม  ใช๎สารเคมีบํารุงรักษา และกําจัดศัตรูพืชและสัตว์ฉีดพํนในสวนส๎มทั้งปุ๋ยเคมี 
ฮอร์โมน สารบํารุงดินหลากหลายชนิดรวมทั้งสารเคมีกําจัดศัตรูพืชและสัตว์ เฉลี่ยเดือนละ 2-3 ครั้ง
จนละอองและกลิ่นของสารเคมีฟุูงกระจายเข๎าสูํบริเวณชุมชนและโรงเรียนที่อยูํใกล๎เคียง  นอกจากนี้ 
ในสวนส๎มยังมีการจ๎างแรงงานเวียดนาม พมํา ลาว กัมพูชามาทํางานทั้งในฐานะผู๎จัดการสวนส๎ม 
และแรงงานในการทําสวนทั้งเพราะคําแรงถูกกวํา   

เจ๎าของสวนส๎มที่อยูํใกล๎ๆ กับบริเวณโรงเรียน ได๎เคยมีกรณีแจ๎งตํารวจจับนักเรียนที่    
โดดเรียนเข๎าไปหลบในสวนส๎ม สูบบุหรี่ ดื่มเหล๎าและขโมยส๎มกิน ซึ่งมีทั้งนักเรียนไทย และลูกหลาน
ของคนงานชาติอื่นๆ   

สถานการณ์ที่เกิดข้ึนเริ่มมีความเดือดร๎อนรุนแรงจึงต๎องการให๎มีการแก๎ไขปัญหาโดยดํวน 
ผู๎เกี่ยวข๎องจึงเข๎ารํวมประชุมประชาคมเพื่อแก๎ไขปัญหา

ท่านรับบทบาทเป็นคนงานจาก “กัมพูชา”

ทํางานสวนส๎มเป็นงานสุจริต มีรายได๎ดี
ต๎องการผลิตสม๎ให๎ได๎ตามเปูาหมายตามทีเ่จ๎าของสวนกําหนด
ลูกหลาน ควรได๎รบัสทิธิในการเข๎าเรียนหนังสือในโรงเรียนเชํนเดียวกับเดก็ไทย
โปรดคิดหาวิธีการและแสดงความคิดเห็นเพื่อแก๎ไขปญัหาอยํางสันติตามวิถีประชาธิปไตย
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เร่ือง สวนส้ม..กับคนอาเซียน
พื้นที่สํวนใหญํของตําบลถ่ินอุดม เป็นพื้นที่ราบลุํมที่อุดมสมบูรณ์มีสวนส๎มขนาดใหญํหลาย

สวนเป็นแหลํงผลิตส๎มสํงตลาดตํางประเทศในกลุํมประชาคมอาเซียน  สวนส๎มทุกแปลงจะมีคูน้ํา
ภายในหลํอเลี้ยงต๎นส๎มโดยรอบ และสร๎างคันดินขนาดใหญํให๎สูงเพื่อปูองกันนํ้าทํวม ในฤดูน้ําหลาก 

เจ๎าของสวนส๎มมีทั้งคนในท๎องถ่ิน รวมทั้งสวนส๎มที่มีเจ๎าของเป็นชาวจีนสิงคโปร์ มี    
ความต๎องการที่จะเพิ่มผลผลิตส๎มให๎มากข้ึน และเรํงผลผลิตส๎มให๎ได๎ผลผลิตปีละ 2-3 รุํน  ทําให๎
เจ๎าของสวนส๎ม  ใช๎สารเคมีบํารุงรักษา และกําจัดศัตรูพืชและสัตว์ฉีดพํนในสวนส๎มทั้งปุ๋ยเคมี 
ฮอร์โมน สารบํารุงดินหลากหลายชนิดรวมทั้งสารเคมีกําจัดศัตรูพืชและสัตว์ เฉลี่ยเดือนละ 2-3 ครั้ง
จนละอองและกลิ่นของสารเคมีฟุูงกระจายเข๎าสูํบริเวณชุมชนและโรงเรียนที่อยูํใกล๎เคียง  นอกจากนี้ 
ในสวนส๎มยังมีการจ๎างแรงงานเวียดนาม พมํา ลาว กัมพูชามาทํางานทั้งในฐานะผู๎จัดการสวนส๎ม 
และแรงงานในการทําสวนทั้งเพราะคําแรงถูกกวํา   

เจ๎าของสวนส๎มที่อยูํใกล๎ๆ กับบริเวณโรงเรียน ได๎เคยมีกรณีแจ๎งตํารวจจับนักเรียนที่    
โดดเรียนเข๎าไปหลบในสวนส๎ม สูบบุหรี่ ดื่มเหล๎าและขโมยส๎มกิน ซึ่งมีทั้งนักเรียนไทย และลูกหลาน
ของคนงานชาติอื่นๆ   

สถานการณ์ที่เกิดข้ึนเริ่มมีความเดือดร๎อนรุนแรงจึงต๎องการให๎มีการแก๎ไขปัญหาโดยดํวน 
ผู๎เกี่ยวข๎องจึงเข๎ารํวมประชุมประชาคมเพื่อแก๎ไขปัญหา

ท่านรับบทบาทเป็นคนงานจาก “ลาว”

ทํางานสวนส๎มเป็นงานสุจริต มีรายได๎ดี
ต๎องการผลิตสม๎ให๎ได๎ตามเปูาหมายตามทีเ่จ๎าของสวนกําหนด
ลูกหลาน ควรได๎รบัสทิธิในการเข๎าเรียนหนังสือในโรงเรียนเชํนเดียวกับเดก็ไทย
โปรดคิดหาวิธีการและแสดงความคิดเห็นเพื่อแก๎ไขปญัหาอยํางสันติตามวิถีประชาธิปไตย

การส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยผ่านกิจกรรมค่าย
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เร่ือง สวนส้ม..กับคนอาเซียน
พื้นที่สํวนใหญํของตําบลถ่ินอุดม เป็นพื้นที่ราบลุํมที่อุดมสมบูรณ์มีสวนส๎มขนาดใหญํหลาย

สวนเป็นแหลํงผลิตส๎มสํงตลาดตํางประเทศในกลุํมประชาคมอาเซียน สวนส๎มทุกแปลงจะมีคูน้ํา
ภายในหลํอเลี้ยงต๎นส๎มโดยรอบ และสร๎างคันดินขนาดใหญํให๎สูงเพื่อปูองกันนํ้าทํวม ในฤดูน้ําหลาก 

เจ๎าของสวนส๎มมีทั้งคนในท๎องถ่ิน รวมทั้งสวนส๎มที่มีเจ๎าของเป็นชาวจีนสิงคโปร์ มี    
ความต๎องการที่จะเพิ่มผลผลิตส๎มให๎มากข้ึน และเรํงผลผลิตส๎มให๎ได๎ผลผลิตปีละ 2-3 รุํน  ทําให๎
เจ๎าของสวนส๎ม  ใช๎สารเคมีบํารุงรักษา และกําจัดศัตรูพืชและสัตว์ฉีดพํนในสวนส๎มทั้งปุ๋ยเคมี 
ฮอร์โมน สารบํารุงดินหลากหลายชนิดรวมทั้งสารเคมีกําจัดศัตรูพืชและสัตว์ เฉลี่ยเดือนละ 2-3 ครั้ง
จนละอองและกลิ่นของสารเคมีฟุูงกระจายเข๎าสูํบริเวณชุมชนและโรงเรียนที่อยูํใกล๎เคียง  นอกจากนี้ 
ในสวนส๎มยังมีการจ๎างแรงงานเวียดนาม พมํา ลาว กัมพูชามาทํางานทั้งในฐานะผู๎จัดการสวนส๎ม 
และแรงงานในการทําสวนทั้งเพราะคําแรงถูกกวํา   

เจ๎าของสวนส๎มที่อยูํใกล๎ๆ กับบริเวณโรงเรียน ได๎เคยมีกรณีแจ๎งตํารวจจับนักเรียนที่    
โดดเรียนเข๎าไปหลบในสวนส๎ม สูบบุหรี่ ดื่มเหล๎าและขโมยส๎มกิน ซึ่งมีทั้งนักเรียนไทย และลูกหลาน
ของคนงานชาติอื่นๆ   

สถานการณ์ที่เกิดข้ึนเริ่มมีความเดือดร๎อนรุนแรงจึงต๎องการให๎มีการแก๎ไขปัญหาโดยดํวน 
ผู๎เกี่ยวข๎องจึงเข๎ารํวมประชุมประชาคมเพื่อแก๎ไขปัญหา

ท่านรับบทเป็น “นายอ าเภอ” 

ทํานเป็นตัวแทนภาครัฐที่ดูแลพื้นที่ ด๎วยความรับผิดชอบ
ภาครัฐได๎โปรโมต สวนส๎มเป็นจุดเดํนหนึ่งของอําเภอ เพื่อสํงเสริมการทํองเที่ยว 

เศรษฐกิจ
ต๎องการดูแลความสงบเรียบร๎อยและความสงบสุขทั้งของคนไทย และคนจากประเทศ

เพื่อนบ๎านเนื่องจากเป็นประชาคมอาเซียน ทุกคนจึงมีสิทธิเข๎ามาทํางาน
โปรดคิดหาวิธีการและแสดงความคิดเห็นเพื่อแก๎ไขปัญหาอยํางสันติตามวิถีประชาธิปไตย

แสดงความเป็นผู๎นําตามระบอบประชาธิปไตย
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เร่ือง สวนส้ม..กับคนอาเซียน
พื้นที่สํวนใหญํของตําบลถ่ินอุดม เป็นพื้นที่ราบลุํมที่อุดมสมบูรณ์มีสวนส๎มขนาดใหญํหลาย

สวนเป็นแหลํงผลิตส๎มสํงตลาดตํางประเทศในกลุํมประชาคมอาเซียน  สวนส๎มทุกแปลงจะมีคูน้ํา
ภายในหลํอเลี้ยงต๎นส๎มโดยรอบ และสร๎างคันดินขนาดใหญํให๎สูงเพื่อปูองกันนํ้าทํวม ในฤดูน้ําหลาก 

เจ๎าของสวนส๎มมีทั้งคนในท๎องถ่ิน รวมทั้งสวนส๎มที่มีเจ๎าของเป็นชาวจีนสิงคโปร์ มี    
ความต๎องการที่จะเพิ่มผลผลิตส๎มให๎มากข้ึน และเรํงผลผลิตส๎มให๎ได๎ผลผลิตปีละ 2-3 รุํน  ทําให๎
เจ๎าของสวนส๎ม  ใช๎สารเคมีบํารุงรักษา และกําจัดศัตรูพืชและสัตว์ฉีดพํนในสวนส๎มทั้งปุ๋ยเคมี 
ฮอร์โมน สารบํารุงดินหลากหลายชนิดรวมทั้งสารเคมีกําจัดศัตรูพืชและสัตว์ เฉลี่ยเดือนละ 2-3 ครั้ง
จนละอองและกลิ่นของสารเคมีฟุูงกระจายเข๎าสูํบริเวณชุมชนและโรงเรียนที่อยูํใกล๎เคียง  นอกจากนี้ 
ในสวนส๎มยังมีการจ๎างงานเวียดนาม พมํา ลาว กัมพูชามาทํางานทั้งในฐานะผู๎จัดการสวนส๎ม และ
แรงงานในการทําสวนทั้งเพราะคําแรงถูกกวํา   

เจ๎าของสวนส๎มที่อยูํใกล๎ๆ กับบริเวณโรงเรียน ได๎เคยมีกรณีแจ๎งตํารวจจับนักเรียนที่    
โดดเรียนเข๎าไปหลบในสวนส๎ม สูบบุหรี่ ดื่มเหล๎าและขโมยส๎มกิน ซึ่งมีทั้งนักเรียนไทย และลูกหลาน
ของคนงานชาติอื่นๆ   

สถานการณ์ที่เกิดข้ึนเริ่มมีความเดือดร๎อนรุนแรงจึงต๎องการให๎มีการแก๎ไขปัญหาโดยดํวน 
ผู๎เกี่ยวข๎องจึงเข๎ารํวมประชุมประชาคมเพื่อแก๎ไขปัญหา

ท่านรับบทเป็น “ปลัดอ าเภอ”   

ทํานเป็นตัวแทนภาครัฐที่ดูแลพื้นที่
ภาครัฐได๎ประชาสมัพันธ์ สวนส๎มเป็นจุดเดํนหนึง่ของอําเภอ เพื่อสํงเสรมิการทํองเที่ยว 

เศรษฐกจิ
ต๎องการดูแลความสงบเรียบร๎อยและความสงบสุขทั้งของคนไทย และคนจากประเทศ

เพื่อนบ๎านเนื่องจากเป็นประชาคมอาเซียน ทกุคนจึงมีสิทธิเข๎ามาทํางาน
โปรดคิดหาวิธีการและแสดงความคิดเห็นเพื่อแก๎ไขปญัหาอยํางสันติตามวิถีประชาธิปไตย
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เร่ือง สวนส้ม..กับคนอาเซียน
พื้นที่สํวนใหญํของตําบลถ่ินอุดม เป็นพื้นที่ราบลุํมที่อุดมสมบูรณ์มีสวนส๎มขนาดใหญํหลาย

สวนเป็นแหลํงผลิตส๎มสํงตลาดตํางประเทศในกลุํมประชาคมอาเซียน  สวนส๎มทุกแปลงจะมีคูน้ํา
ภายในหลํอเลี้ยงต๎นส๎มโดยรอบ และสร๎างคันดินขนาดใหญํให๎สูงเพื่อปูองกันนํ้าทํวม ในฤดูน้ําหลาก 

เจ๎าของสวนส๎มมีทั้งคนในท๎องถ่ิน รวมทั้งสวนส๎มที่มีเจ๎าของเป็นชาวจีนสิงคโปร์ มี    
ความต๎องการที่จะเพิ่มผลผลิตส๎มให๎มากข้ึน และเรํงผลผลิตส๎มให๎ได๎ผลผลิตปีละ 2-3 รุํน  ทําให๎
เจ๎าของสวนส๎ม  ใช๎สารเคมีบํารุงรักษา และกําจัดศัตรูพืชและสัตว์ฉีดพํนในสวนส๎มทั้งปุ๋ยเคมี 
ฮอร์โมน สารบํารุงดินหลากหลายชนิดรวมทั้งสารเคมีกําจัดศัตรูพืชและสัตว์ เฉลี่ยเดือนละ 2-3 ครั้ง
จนละอองและกลิ่นของสารเคมีฟุูงกระจายเข๎าสูํบริเวณชุมชนและโรงเรียนที่อยูํใกล๎เคียง  นอกจากนี้ 
ในสวนส๎มยังมีการจ๎างแรงงานเวียดนาม พมํา ลาว กัมพูชามาทํางานทั้งในฐานะผู๎จัดการสวนส๎ม 
และแรงงานในการทําสวนทั้งเพราะคําแรงถูกกวํา   

เจ๎าของสวนส๎มที่อยูํใกล๎ๆ กับบริเวณโรงเรียน ได๎เคยมีกรณีแจ๎งตํารวจจับนักเรียนที่    
โดดเรียนเข๎าไปหลบในสวนส๎ม สูบบุหรี่ ดื่มเหล๎าและขโมยส๎มกิน ซึ่งมีทั้งนักเรียนไทย และลูกหลาน
ของคนงานชาติอื่นๆ   

สถานการณ์ที่เกิดข้ึนเริ่มมีความเดือดร๎อนรุนแรงจึงต๎องการให๎มีการแก๎ไขปัญหาโดยดํวน 
ผู๎เกี่ยวข๎องจึงเข๎ารํวมประชุมประชาคมเพื่อแก๎ไขปัญหา

ท่านรับบทบาทเป็น “สื่อมวลชนท้องถ่ิน”

ทํานเป็นคนนอก  ที่มาทําขําวเรื่องการทําประชาคมแก๎ไขปัญหาสวนส๎ม
เดิมทํานเป็นคนในพื้นที่มากํอน และครอบครัวของทํานก็ได๎รับความเดือดร๎อนเชํนกัน
สัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข๎องเพื่อหารายละเอียดเพิ่มเติม
เขียนรายงานขําวผลที่เกิดข้ึน

56
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เร่ือง สวนส้ม..กับคนอาเซียน
พื้นที่สํวนใหญํของตําบลถ่ินอุดม เป็นพื้นที่ราบลุํมที่อุดมสมบูรณ์มีสวนส๎มขนาดใหญํหลาย

สวนเป็นแหลํงผลิตส๎มสํงตลาดตํางประเทศในกลุํมประชาคมอาเซียน  สวนส๎มทุกแปลงจะมีคูน้ํา
ภายในหลํอเลี้ยงต๎นส๎มโดยรอบ และสร๎างคันดินขนาดใหญํให๎สูงเพื่อปูองกันนํ้าทํวม ในฤดูน้ําหลาก 

เจ๎าของสวนส๎มมีทั้งคนในท๎องถ่ิน รวมทั้งสวนส๎มที่มีเจ๎าของเป็นชาวจีนสิงคโปร์ มี    
ความต๎องการที่จะเพิ่มผลผลิตส๎มให๎มากข้ึน และเรํงผลผลิตส๎มให๎ได๎ผลผลิตปีละ 2-3 รุํน  ทําให๎
เจ๎าของสวนส๎ม  ใช๎สารเคมีบํารุงรักษา และกําจัดศัตรูพืชและสัตว์ฉีดพํนในสวนส๎มทั้งปุ๋ยเคมี 
ฮอร์โมน สารบํารุงดินหลากหลายชนิดรวมทั้งสารเคมีกําจัดศัตรูพืชและสัตว์ เฉลี่ยเดือนละ 2-3 ครั้ง
จนละอองและกลิ่นของสารเคมีฟุูงกระจายเข๎าสูํบริเวณชุมชนและโรงเรียนที่อยูํใกล๎เคียง  นอกจากนี้ 
ในสวนส๎มยังมีการจ๎างแรงงานเวียดนาม พมํา ลาว กัมพูชามาทํางานทั้งในฐานะผู๎จัดการสวนส๎ม 
และแรงงานในการทําสวนทั้งเพราะคําแรงถูกกวํา   

เจ๎าของสวนส๎มที่อยูํใกล๎ๆ กับบริเวณโรงเรียน ได๎เคยมีกรณีแจ๎งตํารวจจับนักเรียนที่    
โดดเรียนเข๎าไปหลบในสวนส๎ม สูบบุหรี่ ดื่มเหล๎าและขโมยส๎มกิน ซึ่งมีทั้งนักเรียนไทย และลูกหลาน
ของคนงานชาติอื่นๆ   

สถานการณ์ที่เกิดข้ึนเริ่มมีความเดือดร๎อนรุนแรงจึงต๎องการให๎มีการแก๎ไขปัญหาโดยดํวน 
ผู๎เกี่ยวข๎องจึงเข๎ารํวมประชุมประชาคมเพื่อแก๎ไขปัญหา

ท่านรับบทบาทเป็น “ผู้สังเกตการณ์” 

ทํานเป็นคนนอก และไมํมีสํวนได๎สํวนเสียกับเรื่องนี้ จึงไมํออกความคิดเห็นในการ
ประชุมประชาคม

ทํานสังเกตและจดบันทึก เกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจและการมีสํวนรํวมของ
ผู๎เกี่ยวข๎อง 

เมื่อสิ้นสุดกระบวนการ  จดบันทึกข๎อคิดเห็นของทําน เกี่ยวกับกระบวนการประชุม 
และการตัดสินใจที่เกิดข้ึนวํามีจุดแข็ง และจุดอํอนอยํางไร ในแงํมุมของความเป็นประชาธิปไตย
ชุมชน

การส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยผ่านกิจกรรมค่าย
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แนวความคิด

ความหมายของถนนคนเดิน
ถนนคนเดิน (Walking Street) เป็นหนึ่งในแนวคิดการพัฒนาเมืองและการกําหนดใช๎

พื้นที่เมืองให๎สอดคล๎องกับวิถีชีวิตชุมชน ซึ่งเป็นแนวทางการพัฒนาและการใช๎ประโยชน์พื้นที่ในเมอืง 
ในหลายประเทศก็ได๎กลายเป็นที่รู๎จักในฐานะแหลํงรวมงานศิลปะ วรรณศิลป์ จิตรกรรม ฯลฯ 
ตลอดจนเป็นสถานที่ ทํ อ ง เที่ ย ว  ซึ่ ง นั กทํ อ ง เที่ ย งตํ า งชาติ จ ะต๎ อ งแวะมา เยี่ ยม เยื อ น
(www.chiangmaiwalkingstreet.com)

ถนนคนเดิน (อังกฤษ : Pedestrian mall) เป็นการใช๎พื้นที่ถนนสําหรับการจัดกิจกรรม 
อาจมีการปิดการจราจรช่ัวคราว หรือถาวร เพื่อให๎คนเดินเท๎าสามารถใช๎พื้นที่ถนนในการทํากิจกรรม
ตํางๆได๎ เชํน เป็นที่จัดงานทางด๎านวัฒนธรรม การแสดง ขายสินค๎า ขายอาหาร งานพาเหรด 
ตัวอยํางถนนที่มีการจัดเป็นถนนคนเดินในกรุงเทพฯ เชํน ถนนสีลม ถนนข๎าวสาร ถนนพระอาทิตย์ 
ถนนพระจันทร์ ซอยประชานฤมิตร (ตรอกข๎าวหลาม) ถนนเยาวราช ถนนราชดําเนิน ฯลฯ นอกจาก
กรุงเทพแล๎ว ตํางจังหวัดยังมีถนนคนเดินอีกเป็นจํานวนมาก (http://th.wikipedia.org)

ความเป็นมา
แนวความคิดถนนคนเดินในประเทศไทยเริ่มต๎นครั้งแรกในสมัยที่ ดร .พิจิตต รัตกุลเป็น  

ผู๎วําราชการกรุงเทพมหานครในปี พ.ศ. 2540 ที่ถนนสีลม เป็นเวลา 7 สัปดาห์ ซึ่งกิจกรรมถนนคน
เดินในครั้งนั้น ได๎กลายเป็นเป็นต๎นแบบของโครงการถนนคนเดินในประเทศไทย ในเวลาตํอมา และ
เป็นที่นิยมอยํางสูงสุด ในชํวงปี พ.ศ. 2544-2545 เกิดโครงการถนนสายวัฒนธรรมสายตํางๆ       
ทั่วประเทศ (จาก:http://th.wikipedia.org  และwww.chiangmaiwalkingstreet.com) 

ตัวอยํางถนนคนเดิน เชํน จังหวัดเชียงใหมํ ได๎กําหนดกรอบวิสัยทัศน์ และแนวทางการ
พัฒนาจังหวัด ซึ่งหนึ่งในแนวทางการดําเนินงาน คือ การกําหนดให๎มีการใช๎ที่ดินในจังหวัดอยําง
เหมาะสม เพื่อให๎เชียงใหมํเป็นเมืองนําอยูํ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีไปพร๎อมๆ กับการเป็นเมือง
ทํองเที่ยวที่เปี่ยมศักยภาพและกิจกรรม โดยกําหนดให๎พื้นที่ถนนทําแพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมํ 
ซึ่งถือเป็นถนนสายเศรษฐกิจเส๎นแรกของจังหวัด มีประวัติความเป็นมายาวนาน นับเป็นการปลุก
วัฒนธรรมของพื้นที่ให๎มีชีวิตชีวาอีกครั้ง เป็นการคืนชีวิตให๎ชุมชน คืนถนนให๎คนเดิน โดยปิดถนน
ตั้งแตํแยกอุปคุตถึงประตูทําแพ ความยาวประมาณ 950 เมตร โดยนําขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดี
งามของล๎านนามาเป็นหัวใจในการนําเสนอ ขณะเดียวกันก็สอดแทรกการรณรงค์ในเรื่องการ
ประหยัดพลังงาน การลดมลพิษ และสํงเสริมการทํองเที่ยวไปในกิจกรรมพื้นฐานของ “ถนนคนเดิน”

การส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยผ่านกิจกรรมค่าย
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โครงการนี้ นอกจากจะดําเนินเพื่อให๎บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว๎ดังกลําวข๎างต๎นแล๎ว 
ยังจะเป็นการกํอประโยชน์ให๎ชุมชน ทั้งในแงํของสังคม เศรษฐกิจ และวิถีชีวิต เพราะการปิดถนน 
จะทําให๎สามารถนําพื้นที่มาสร๎างเป็นลานกิจกรรมทางสังคม กลายเป็นที่สาธารณะกลางเมืองให๎
ชุมชน และนอกจากนี้ ยังเป็นการสร๎างรายได๎ให๎แกํประชาชนในท๎องถ่ิน ให๎มีรายได๎จากการนํา
ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตเองได๎ในครัวเรือนมาจําหนําย ซึ่งถือเป็นการสํงเสริมภูมิปัญญาของชาวบ๎านได๎อีก
ทางหนึ่ง พร๎อมทั้งให๎โอกาสถนนและพื้นที่ได๎ฟื้นตัวจากมลพิษ ปรับปรุงทั้งทางด๎านคุณภาพ
สิ่งแวดล๎อมของเมือง และสุขภาพจิตของประชาชน 
(จาก:http://www.chiangmaiwalkingstreet.com)

กิจกรรมถนนประชาธิปไตย
ความหมายกิจกรรมถนนประชาธิปไตย

หมายถึง  กิจกรรมการเรียนรู๎เกี่ยวกับประชาธิปไตย ที่นักเรียนเป็นผู๎วางแผนกําหนด
กติกาข๎อตกลงและดําเนินกิจกรรมเอง ซึ่งกิจกรรมอาจจัดในห๎องหรือลานกิจกรรมตามความ
เหมาะสม  ทั้งนี้กิจกรรมที่นักเรียนคิดและสร๎างสรรค์ข้ึนน้ัน นักเรียนแตํละกลุํมอาจจะจัดข้ึนในซุ๎มที่
แตกตํางหลากหลายไมํวําจะเป็น การสาธิต พาทํา นําเสนอ เกมสนุก หรือกิจกรรมเสริมบนเวที ทั้งนี้
จะมีการบูรณาการศิลปวัฒนธรรม ความเป็นไทยเข๎าในทุกสํวนเทําที่จะสามารถทําได๎

ลักษณะส าคัญของกิจกรรมถนนประชาธิปไตย
จากกิจกรรมถนนคนเดินที่จัดกันทั่วไปนั้น เมื่อพิจารณาแล๎วสามารถวิเคราะห์เป็นประเดน็

เพื่อนําไปสูํลักษณะสําคัญของกิจกรรม ดังนี้
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อให๎นักเรียนระดม รับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
2. เพื่อให๎นักเรียนสรุปความรู๎ความเข๎าใจเรื่องประชาธิปไตย
3. เพื่อให๎นักเรียนคิดวิเคราะห์และสร๎างกจิกรรมการเรียนรูเ๎กี่ยวกับประชาธิปไตย
4. เพื่อให๎นักเรียนนําเสนอรปูแบบกิจกรรมการเรียนรูเ๎กี่ยวกบัประชาธิปไตยทีห่ลากหลาย

เวลาท่ีใช้
เวลาเตรียมการ  จํานวน  2-3  ช่ัวโมง
เวลาสําหรบักจิกรรม จํานวน  1-2  ช่ัวโมง

การส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยผ่านกิจกรรมค่าย
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ประเด็น
ลักษณะส าคัญ

ถนนคนเดิน ถนนประชาธิปไตยเพ่ือการเรียนรู้
ผู้ด าเนินการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ(นกัเรียน)
มีกติกา/ข้อตกลง/แนวปฏิบตัิ มาจากคณะกรรมการ มาจากคณะกรรมการ(นกัเรียน)

นกัเรียน คนทัว่ไป นกัเรียน

พืน้ท่ีท ากิจกรรม บนถนน ในห้อง(กว้าง)หรือลานกิจกรรม

ลกัษณะการเข้าร่วมกิจกรรม เดิน เดิน
-เดนิเวียนอย่างเป็นระบบ
-เดนิตามความสนใจ

การจดักิจกรรม เป็นร้าน/ซุ้ม เป็นซุ้มตามกลุม่

รูปแบบกิจกรรม ซือ้ขายสินค้าและ
บริการ

กิจกรรมน าสูก่ารเรียนรู้วิถี
ประชาธิปไตย
-สาธิต
-พาท า
-น าเสนอ
-เกมส์

เน้นศิลปวฒันธรรม สอดแทรก/โชว์/แสดง บรูณาการศิลปวฒันธรรม
-การแสดงบนเวที
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ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
1. อุํนเครื่องด๎วยกิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหวเพื่อสร๎างความพร๎อมและความตื่นตัวในการเรียนรู๎
2. สร๎างความเข๎าใจในภาพรวมของกิจกรรม
3. สร๎างข๎อตกลงด๎วยวิถีทางประชาธิปไตยเพื่อการเรียนรู๎และรํวมกิจกรรมอยํางมีความสขุเต็ม

ศักยภาพ
4. จัดกลุํมผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมเพื่อรํวมกจิกรรมเป็นระบบกลุํมตามความเหมาะสม
5. จัดหาจัดเตรียมสถานที่ ทีเ่หมาะสมในการทํากิจกรรม
6. สรรหาคณะกรรมการจัดกิจกรรม  ซึ่งประกอบไปด๎วยคณะกรรมการฝุายตํางๆ เทําที่

จําเป็นในการขับเคลื่อนกิจกรรม เชํน  
- ฝุายสถานที่
- ฝุายพิธีการ
- ฝุายกิจกรรม
- ฝุายวัสดุอุปกรณ์
- ฝุายสรุปและประเมิน
  ฯลฯ

7. แตํละกลุํมเตรียมกจิกรรมทีจ่ะจัด/นําเสนอ/พาทํา/แสดงโชว์ในงาน
8. ปฏิบัติกิจกรรมถนนประชาธิปไตยตามรูปแบบที่ได๎ตกลงกัน
9. จัดเก็บสถานที่ใหก๎ลบัคืนสูํสภาพเดมิ
10. สรุปการเรียนรู๎ทีเ่กิดข้ึน

ค าถามสะท้อนคิด
1. ได๎เรียนรู๎อะไรจากกจิกรรมนี้บ๎าง
2. กิจกรรมใดที่สร๎างการเรียนรูเ๎กี่ยวประชาธิปไตยมากที่สุดและเพราะเหตุใด
3. ข้ันตอนใดของกิจกรรมในกลุํมที่มีความเป็นประชาธิปไตยมากทีสุ่ดและเพราะเหตุใด
4. รู๎สึกอยํางที่ได๎เข๎ารํวมกจิกรรมนี้
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ตัวอย่างกิจกรรมถนนประชาธิปไตย

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสรา๎งทกัษะการเรียนรู๎ ตามวิถีประชาธิปไตย
2. เพื่อเสริมสรา๎งการมสีํวนรํวมตามกระบวนการประชาธิปไตยผํานกิจกรรมในฐานะสํวนหนึ่ง

ของชุมชน

จ านวนนักเรียน ครั้งละ 1 คน(ตามจํานวนอุปกรณ์)

วัสดุอุปกรณ์
1. ลูกกอลฟ์(หรือวัสดุอื่นทีส่ามารถใช๎แทนได๎)
2. ไม๎กอล์ฟ(หรือวัสดุอื่นที่สามารถใช๎แทนได๎)
3. ใบความรู๎เรื่องประชาธิปไตย
4. ปูายคะแนน

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
1. เตรียมพื้นที่ สําหรับตีกอล์ฟ ระยะหําง  2-3 เมตร
2. จัดทําปูายคะแนน 0-4  จํานวน 5 ใบ ตัดเป็นรูปสีเ่หลี่ยมจัตุรสั วางตรงตําแหนํงแทนหลมุ

กอล์ฟ
3. จัดทําใบความรู๎ จํานวน 5 ข๎อ (เนื้อหาหลกัเรื่องประชาธิปไตย)
4. วางตําแหนํงแผํนปูายคะแนนหํางจากจุดเริม่ต๎น  ระยะหําง 2-3 เมตร
5. นักเรียนรบัลกูกอล์ฟ คนละ 4 ลูก 
6. นักเรียนยืนหลังจุดเริม่ต๎น และทําการตลีูกกอลฟ์ จํานวน 4 ครั้ง 

(ถ๎าไมํตรงหมายเลขใด ก็มีคะแนนเทาํกับ 0)
7. นับคะแนนจากแผํนปาูยที่ลกูกอล์ฟหยุดตรงหมายเลขใดได๎คะแนน 

จํานวนหมายเลขนั้น แล๎วให๎นักเรียนอํานใบความรู๎ที่ตรงกบัหมายเลขนั้น

กิจกรรมเรียนรู้ประชาธิปไตยจากการตีกอล์ฟ
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ค าถามสะท้อนคิด
1. สิ่งที่ได๎เรียนรู๎ผาํนกจิกรรม เรียนรู๎ประชาธิปไตยจากการตกีอล์ฟ คืออะไร
2. การมีสํวนรํวมในกระบวนการประชาธิปไตยในครอบครัวและชุมชน เกิดผลดีตํอการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอยํางไร

64
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ประชาธิปไตยในวิถีชีวิต
การมีสํวนรํวมทางการเมือง
ชุมชนประชาธิปไตย
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข

“ ในบ๎านเมืองนั้น มีทั้งคนดีและคนไมํดี ไม่มีใครจะท าให้คนทุกคนเป็น
คนดีได้ทัง้หมด การท าให้บ้านเมืองมีความปรกติสขุเรียบร้อย จึงมิใช่การท า
ให้ทกุคน เป็นคนดี หากแต่อยู่ที่การสง่เสริมคนดี ให้คนดี ได้ปกครอง
บ้านเมือง และควบคมุคนไม่ดี ไม่ให้มีอ านาจ ไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวาย
ได้”

วิถีประชาธิปไตย

คารวธรรม
สามัคคีธรรม
ปัญญาธรรม

มีอิสรภาพที่ควบคํูกับความรับผิดชอบ
เคารพสิทธิผู๎อื่น
เคารพความแตกตําง
เคารพหลกัความเสมอภาค
เคารพกติกาหรือกฎหมาย
มีสํวนรํวมแก๎ปญัหาทีเ่ริ่มต๎นที่ตนเอง
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อให๎มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับความสําคัญของการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
2. เพื่อสร๎างทักษะการมีสํวนรํวมในกิจกรรมที่สํงเสริมประชาธิปไตยในชุมชน

จ านวนนักเรียน ครั้งละ 1 คน

วัสดุอุปกรณ์
1. แก๎วน้ําดื่มพลาสติก       2. ลูกบอลกระดาษ
3. กระดาษกาว             4. ปูายคะแนน
5. กระดาษฟลิบชาร์ท

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
1. เตรียมพื้นที่สําหรับวางแผงแก๎วน้ํา
2. นําแก๎วน้ํามาผูกติดกันโดยใช๎กระดาษกาว จํานวน 7 แถว ๆ ละ 10 ใบ
3. จัดทําปูายคะแนน 0-5  จํานวน 70 ใบ ตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสใสํลงในแก๎วๆ ละ 1 ปูาย

คะแนน
4. จัดทําข๎อคําถามสําหรับการทายปัญหา จํานวน 10 ข๎อ (ประเด็นหลักประชาธิปไตย) 

พร๎อมเฉลยคําตอบ
5. วางตําแหนํงแผงแก๎วน้ําหํางจากจุดเริ่มต๎นการโยนลูกบอล ระยะหําง 3 เมตร
5. นักเรียนรับลูกบอลคนละ 2 ลูก 
7. แจ๎งกติกา โดยให๎นักเรียนยืนหลังจุดเริ่มต๎นการโยนลูกบอล และโยนลูกบอลให๎ตกลงใน

แก๎วน้ํา จํานวน 2 ครั้ง  
8. นับคะแนนจากแก๎วน้ําที่ลูกบอลตกอยูํรวมกัน ได๎ผลรวมจํานวนเทําใด แล๎วให๎นักเรียนตอบ

คําถามข๎อที่ตรงกับผลรวมที่ได๎
9. ถ๎านักเรียนตอบถูกได๎รับรางวัล (คะแนน) แตํถ๎านักเรียนตอบผิดให๎ดําเนินการเริ่มต๎นเลํนใหมํ

ค าถามสะท้อนคิด
1. สิ่งที่ได๎เรียนรู๎ ผํานกิจกรรมทอยทาย คืออะไร
2. ทํานคิดวํากระบวนการของกิจกรรม มีการเสริมสร๎างประชาธิปไตยอยํางไร
3. ทํานมีแนวทางในการปรับปรุงหรือพัฒนากิจกรรมอยํางไร

การส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยผ่านกิจกรรมค่าย
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กิจกรรมทอยทาย
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กติกา
1. นักเรียนรบัลกูบอลคนละ 2 ลูก
2. นักเรียนยืนหลังเส๎นแล๎วโยนลกูบอลใสํแก๎ว โดยการโยนครั้งละ 1 ลูก
3. นําคะแนนที่ได๎ทั้ง 2 ครั้ง มารวมกัน ได๎ผลลัพธ์เทําไร  ให๎นักเรียนตอบคําถามตาม

หมายเลขข๎อที่ตรงกับผลลัพธ์ ถ๎าหากโยนลูกบอลทั้งสองครั้งได๎คะแนนเทํากับ 0 ให๎เริ่มเลํนใหมํอีก
ครั้ง

4. นักเรียนตอบถกู ได๎รับรางวัล(ลูกอม)  หากตอบผิดให๎โอกาสตอบใหมํอีก 1 ครั้ง

66

การส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยผ่านกิจกรรมค่าย

ค าถามชวนคิด

1. สมาชิกอาเซียนมีกีป่ระเทศ?
2. ประชาธิปไตยมาจากคําวํา?
3. สมาชิกอาเซียนที่สมัครเป็นสมาชิกประเทศสุดท๎าย คือ?
4. ประชาชนในระบอบประชาธิปไตยใช๎อํานาจอธิปไตยอยํางไร?
5. ในฐานะที่เราเป็นสมาชิกอาเซียน เราควร ปฏิบัติตํอเพื่อนบ๎านอยํางไร?
6. “สันติ” ในความเข๎าใจของทํานหมายความวํา?
7. บอกหน๎าที่ความรับผิดชอบตํอประเทศชาติของทํานในด๎านคนรักประชาธิปไตย?
8. ถ๎ามกีารเลือกตั้ง อบต. ทํานจะใช๎สิทธิหรือไมํ เพราะอะไร
9. ทํานมีวิธีแก๎ปญัหา การซื้อสิทธิขายเสียงอยาํงไร?
10. ประชาธิปไตย คืออะไร ในความเข๎าใจของทําน?
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อสํงเสริมการมีสํวนรํวมในกิจกรรมตามกระบวนการประชาธิปไตย
2. เพื่ออธิบายบทบาทหน๎าที่ของพลเมืองที่ดีตามวิถีประชาธิปไตย

จ านวนนักเรียน      ครั้งละ 1 คน

วัสดุอุปกรณ์
1. แผํนภาพต๎นไม๎(ไมํมีใบ ดอก และผล)
2. บัตรคํา “ปัญญาธรรม” “คารวธรรม” และ
   “สามัคคีธรรม”
3. กระดาษโปสเตอร์สี
4. ปากกาเคมี
5. รางวัล

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
1. แผนภาพโครงรํางต๎นไม๎ จํานวน 3 ต๎น “ปัญญาธรรม” “คารวธรรม” และ“สามัคคีธรรม”
2. ใบไม๎ ดอกไม๎ ผลไม๎ (เขียนคํา/ประโยคในประเด็นหลกั “ปัญญาธรรม” “คารวธรรม”  

และ “สามัคคีธรรม”)
3. ผู๎จัดกิจกรรมติดภาพต๎นไม๎ไว๎ที่ผนัง
4. แจกใบไม๎หรือดอกไม๎หรือผลไม๎ที่ตัดไว๎ให๎นักเรียน เขียนข๎อความเกี่ยวกับประชาธิปไตย
5. นําข๎อความที่เขียนไปติดแปะในภาพต๎นไม๎ ให๎เข๎าหมวดหมูํ ได๎แกํ

ต๎นที่ 1 สามัคคีธรรม
ต๎นที่ 2 คารวธรรม
ต๎นที่ 3 ปัญญาธรรม

6. คณะกรรมการชํวยกันพิจารณาความถูกต๎อง หากถูกต๎อง รับรางวัลจากผู๎จัดกิจกรรม

ค าถามสะท้อนคิด
1. สิ่งที่ได๎เรียนรู๎ผาํนกจิกรรมพลเมืองดีตามวิถีประชิปไตย คืออะไร
2. การมีสํวนรํวมในกิจกรรมของชุมชนตามระบอบประชาธิปไตย กํอให๎เกิดผลดีตํอการอยูํ

รํวมกันในสังคมได๎อยํางไร
3. ตัวอยํางกิจกรรมที่ทํานมีสํวนรํวมในท๎องถ่ิน พร๎อมทั้งอธิบายเหตผุลประกอบ

การส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยผ่านกิจกรรมค่าย
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กิจกรรมพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย



แนวทางการจัดกจิกรรมค่ายอาเซียน
73

ตัวอย่างข้อความ

68

การส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยผ่านกิจกรรมค่าย

ฟังความคิดเห็นผู้อ่ืน

ร่วมคิดร่วมท า

เคารพกฎกติกา
ของสังคม

เอ้ือเฟ้ือเผ่ือแผ่

ร่วมรับผิดชอบ



แนวทางการจัดกจิกรรมค่ายอาเซียน
74

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให๎มีความรู๎ความเข๎าใจประชาธิปไตยไปใช๎ในวิถีชีวิต
2. เพื่อสร๎างทักษะวิเคราะห์ความแตกตําง ของการตัดสินใจปฏิบัติตนตามาบทบาทหน๎าที่

พลเมืองดีตาม วิถีประชาธิปไตย

จ านวนนักเรียน   ครั้งละ 3 คน

วัสดุอุปกรณ์
1. คําถาม และคําตอบ ที่เกี่ยวข๎องกับประชาธิปไตย
2. ผ๎าและโครงไม๎สําหรับทําที่ซํอนตัว
3. เครื่องแตํงหน๎า

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
1. เตรียมสถานที่ให๎สวยงาม
2. ผู๎รับผิดชอบประชาสัมพันธ์ให๎ผู๎สนใจเข๎ารํวมกิจกรรมในฐาน
3. นักเรียนเลือกคําถาม 1 คําถาม(คําถามเกี่ยวกับบทบาทหน๎าที่ของพลเมืองดีตามวิถี

ประชาธิปไตย) เปิดอํานและหาคําตอบ 
4. ผู๎รับผิดชอบเฉลย หากตอบไมํถูกให๎เลือกคําถามใหมํจนกวําจะถูกต๎อง
5. หากตอบถูกต๎อง ให๎รับรางวัล อยํางตื่นเต๎น เร๎าความสนใจ โดย....ผู๎มอบรางวัลแตํงกาย

ตลก แอบอยูํในที่ที่นักเรียนไมํสามารถมองเห็นได๎ ต๎องใช๎วิธีมุดหน๎าเข๎าไปดู
6. เมื่อผู๎รับรางวัลมุดหน๎าเข๎าไป ผู๎ที่อยูํด๎านในใช๎อุปกรณ์แตํงหน๎า ชํวยกันตกแตํงใบหน๎า 

ค าถามสะท้อนคิด
1. สิ่งที่ได๎เรียนรู๎ผํานกิจกรรมพลเมืองดีตามวิถีประชิปไตย คืออะไร
2. การปฏิบัติตนตามกฎหมายกํอให๎เกิดผลดีตํอการอยูํรํวมกันในสังคมได๎อยํางไร 
3. หากทํานพบเห็นผู๎ปฏิบัติตนผิดกฎหมาย ทํานควรปฏิบัติอยํางไร อธิบายพร๎อมแสดง

เหตุผลประกอบ

การส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยผ่านกิจกรรมค่าย
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กิจกรรมปุจฉาวิสัจฉนาประชาธิปไตย



แนวทางการจัดกจิกรรมค่ายอาเซียน
75

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสํงเสริมทกัษะการตัดสินใจของบุคคลหรือกลุมํ ที่มผีลตํอการเปลี่ยนแปลงทั้งใน

ครอบครัว ชุมชนและสังคม 
2. เพื่อแก๎ไขปญัหาอยํางสันติวิธี

จ านวนนักเรียน  ครั้งละ 3  คน

วัสดุอุปกรณ์
1. ขวด 3 ใบ
2. ลูกปิงปอง 3  ลูก
3. กระดาษกาว สําหรับใช๎ทําสนามแขํงขัน

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
1. จัดโต๏ะสําหรับวางขวด 3 ใบ  
2. นําขวดใสํน้ํา ทั้ง 3 ใบ วางเรียงบนโต๏ะโดยเรียงลําดับหํางกันประมาณ 1 ฟุต
3. นําลูกปิงปองวางบนปากขวดน้ํา(1 ขวด ตํอ 1 ลูก) 
4. นักเรียน ยืนที่จุดเริม่ต๎นหํางจากขวดนํ้าประมาณ 3 เมตร
5. เลือกขวดนํ้าที่มลีูกปิงปองวางอยูํ 1 ขวด
6. ใช๎มือข๎างที่ถนัดยกข้ึนด๎านหน๎าเพื่อดีดลูกปิงปอง
7. ใช๎มือข๎างที่ไมํถนัด ยกข้ึนปิดตาด๎านเดียวกับมือที่ใช๎ดีดลูกปิงปอง
8. ให๎นักเรียนเดินตรงไปยงัขวดนํ้า เมื่อได๎รับสัณญาณ ให๎ดีดลูกปงิปอง ทันที
9. หากดีดลูกปิงปองถูกต๎อง  รับรางวัล ถ๎าหากดีดลูกปิงปองไมํถูกต๎อง ให๎กลับมาเริ่มต๎น  

เลํนใหมํ (สิ้นสุดเมื่อดีดลูกปิงปองถูกต๎อง)

ค าถามสะท้อนคิด
1. สิ่งที่ได๎เรียนรู๎ ผํานกจิกรรมดีดไขํ  คืออะไร
2. ยกตัวอยํางกิจกรรมที่เป็นอุปสรรคตํอการพัฒนาประชาธิปไตยในชีวิตประจําวัน พร๎อม

อธิบายเหตุผลประกอบ
3. ทํานตัดสินใจเลือกปฏิบัติกิจกรรมที่ไมํมีผลกระทบตํอการพัฒนาประเทศตามระบอบ

ประชาธิปไตย เพราะเหตุใด
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กิจกรรมดีดไข่



แนวทางการจัดกจิกรรมค่ายอาเซียน
76

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสรา๎งความสามัคคีในหมูํคณะและมีสํวนรํวมในกิจกรรมที่สํงเสริมประชาธิปไตยของ

ท๎องถ่ิน
2. เพื่อสรา๎งทกัษะในการสื่อสาร
3. เพื่อสรา๎งทกัษะการคิดและการวางแผนตัดสินใจ

จ านวนนักเรียน  ทีมละ  5-6 คน

วัสดุอุปกรณ์
1. ขวดเครื่องดื่มบํารุงกาํลัง 3 ใบ
2. ยางวงเล็ก
3. เชือกฟาง
4. โต๏ะ
5. กระดาษสี สําหรับใช๎ทําตําแหนํงที่ตั้งของขวดบนโต๏ะ และบนพื้นที่ราบ

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
1. เตรียมขวดใสํน้ําวางบนโต๏ะที่มรีะดับความสูงประมาณหนา๎ขาของคนตํ่าที่สุด
2. นําเชือกฟาง จํานวน 6 เส๎น มาผูกกบัยางวง จํานวน 5-6 เส๎น
3. กําหนดจุดระยะทางในการเคลื่อนย๎ายขวด 
4. เตรียมนักเรียนจํานวน 6 คน 
5. นักเรียน ยืนรอบโต๏ะ ที่วางขวดนํ้า โดยยืนหํางจากโต๏ะ ประมาณ 1 เมตร
6. นักเรียนทกุคนใช๎เลือกผูกเอวของตนเอง คนละ 1 เส๎น
7. นักเรียนทุกคนรํวมกันวางแผน สื่อสารกันในการที่จะนํายางวงไปครอบขวด และชํวยกัน 

เคลื่อนย๎ายขวดจากบนโต๏ะ ลงมายังจุดบนพื้นที่ที่กําหนดไว๎
8. หากนักเรียนเคลื่อนย๎ายขวดมาวางในตําแหนํง ถูกต๎อง และขวดไมํล๎ม  ได๎รับรางวัลแตํถ๎า

นักเรียนไมํสามารถเคลื่อนย๎ายได๎ ให๎เริ่มต๎นทําใหมํ ได๎อีก 1 ครั้ง

ค าถามสะท้อนคิด
1. สิ่งที่ได๎เรียนรู๎ ผํานกจิกรรมกอบกูป๎ระชาธิปไตย คืออะไร
2. การไมํมสีํวนรํวมในกจิกรรมตําง ๆ ของท๎องถ่ิน เกิดผลกระทบอยํางไรตํอประเทศชาติ
3. การปฏิบัติตนตามบทบาทหน๎าที่ กํอให๎เกิดผลดีตํอสังคมอยาํงไร

การส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยผ่านกิจกรรมค่าย
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กิจกรรมกอบกู้ประชาธิปไตย



แนวทางการจัดกจิกรรมค่ายอาเซียน
77

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสํงเสรมิการใช๎สิทธิ หน๎าที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตย
2. เพื่อเสริมสร๎างทักษะการรบัฟัง การยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
3. เพื่อเสริมสร๎างการมสีํวนรํวมในกจิกรรมตํางๆ ตามกระบวนการประชาธิปไตย

จ านวนนักเรียน  ครั้งละ  5-6 คน

วัสดุอุปกรณ์
1. กระดาษโปสเตอร์ สีตํางๆ 
2. กรรไกรตัดกระดาษ
3. ซองสีขาว สําหรบัใสจํิ๊กซอว์ รูปหัวใจ

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
1. กระดาษตัดเป็นรูปหัวใจ จํานวน 18  ดวง
2. เขียนข๎อความเรื่องเกี่ยวกบัประชาธิปไตย บนกระดาษรปูหวัใจ
3. ตัดกระดาษรูปหัวใจแตํละดวง(จิก๊ซอว์)  บรรจุในซองสีขาว (1 ซอง ตํอ 1 ดวง)
4. นักเรียน จํานวน 2 คน เลือกซองกิจกรรม 1 ซอง
5. นักเรียน นําช้ินสํวนในซองมาตํอเป็นรูปหัวใจ ภายในเวลา 2 นาที
6. อํานข๎อความในรูปหัวใจ และอภิปรายความคิดเห็น

ค าถามสะท้อนคิด 
1. สิ่งที่ได๎เรียนรู๎ ผํานกจิกรรมร๎อยดวงใจสูํวิถีประชาธิปไตย คืออะไร
2. การไมํมีสํวนรํวมในกิจกรรมตําง ๆ ของครอบครัว  โรงเรียน ชุมชน เกิดผลกระทบตํอการ

ดําเนินชีวิตในวิถีประชาธิปไตยอยํางไร
3. การประพฤติตนตามบทบาท หน๎าที่ และใช๎สิทธิของตนเองอยํางถูกต๎องเหมาะสม สํงเสริม

ให๎เกิดประชาธิปไตยในท๎องถ่ินและประเทศชาติมั่นคงอยํางไร

72

การส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยผ่านกิจกรรมค่าย

กิจกรรมร้อยดวงใจสู่วิถีประชาธิปไตย



แนวทางการจัดกจิกรรมค่ายอาเซียน
78

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร๎างทักษะการรบัฟัง การยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
2. เพื่อปลูกฝังจิตสํานึกสาธารณประโยชน์ และการมีสํวนรํวม

จ านวนนักเรียน   ครั้งละ 5-6 คน

วัสดุอุปกรณ์
1. กระดาษโปสเตอร์สี
2. ปากกาเคมี

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
1. เขียนบทเพลง ติดบนฝาผนัง
2. ผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมร๎องเพลงตามที่ได๎รับสญัญาณ
3. รํวมวิเคราะหเ์นื้อเพลง  จากการนําเสนอเนื้อเพลงของผู๎จัดกิจกรรม
4. รํวมเสนอช่ือเพลง โดยพิจารณารํวมกัน
5. แสดงความคิดเห็นรํวมกันเกี่ยวกับการนําเพลงไปใช๎ในการพัฒนาจิตสํานึก สํงเสริม

ประชาธิปไตย ด๎วยการที่ผู๎รับผิดชอบฐานชวนคุย
6. ผู๎รับผิดชอบกิจกรรม ตั้งประเด็นจากการร๎องตามเนื้อเพลงวํากิจกรรมนี้ไปใช๎ได๎อยํางไรใน

การพัฒนาประชาธิปไตยของนักเรียน และใช๎ได๎ดีในประเด็นใด

ค าถามสะท้อนคิด
1. สิ่งที่ได๎เรียนรู๎ ผํานกจิกรรมบนหนทางวิถีประชาธิปไตย คืออะไร
2. จากบทเพลงดังกลําว นําไปประยกุต์ใช๎ในวิถีชีวิตได๎อยํางไร

ตัวอย่าง

การส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยผ่านกิจกรรมค่าย
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กิจกรรมบนหนทางวิถีประชาธิปไตย

ชื่อเพลง....................................................

ดงัสายลมท่ีพดัผา่นลานป่า  พาใบไม้พลดัถ่ิน
ดัง่สายน า้ท่ีไหลรินพดัมา  พาดวงใจฉนัมาใกล้เธอ
ความหวงัดท่ีีเธอให้สงัคม             ฉนัช่ืนชมอยูเ่สมอ
เพ่ือพ่ีน้องผู้ท่ียากไร้  รวมดวงใจฉนัให้ฟันฝ่า.



แนวทางการจัดกจิกรรมค่ายอาเซียน
79

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให๎มีความรู๎ความเข๎าใจ ความหมายของประชาธิปไตย
2. เพื่อสร๎างทักษะการคิดวิเคราะห์อยํางรอบด๎าน
3. เพื่อสร๎างระเบียบวินัย รูจ๎ักแพ๎ รู๎ชนะ

จ านวนนักเรียน   ครั้งละ 5-6 คน

วัสดุอุปกรณ์
1. กระดาษโปสเตอร์       2. สีเมจกิ
3. กรรไกร                   4. กาว

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
1. เขียนบทเพลงติดบนฝาผนัง
2. จัดทําสลากสอยดาว
3. บัตรคําถาม
4. นักเรียนจบัสลาก หมายเลข
5. ผู๎นํากิจกรรมอํานคําถามให๎ตรงกบัหมายเลขข๎อที่นักเรียนจบัได๎
6. นักเรียนเขียนคําตอบลงบนรูปใบไม๎/ดอกไม๎ แล๎วสงํกรรมการตรวจสอบ
7. ถ๎านักเรียนตอบถกูต๎อง ให๎นํากระดาษคําตอบไปติดไว๎บนต๎นไม๎ประชาธิปไตยและรับรางวัล
8. ถ๎าไมํถูกต๎อง ให๎ร๎องเพลง เสรรีวมใจ และทําทําประกอบเพลง

ค าถามสะท้อนคิด
1. สิ่งที่ได๎เรียนรู๎ ผํานกจิกรรมปริศนาประชาธิปไตย คืออะไร
2. อธิบายความสําคัญของการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
3. ยกตัวอยํางปัญหาหรืออปุสรรคที่ทํานพบ ซึ่งมผีลกระทบตํอการปกครองตามระบอบ

ประชาธิปไตย พร๎อมอธิบายเหตผุลประกอบ
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กิจกรรมปริศนาประชาธิปไตย

ชื่อเพลงเสรีรวมใจ (ท านอง หลวงพ่อคูณ)
รักอสิระไมํละสํวนรวม   
มีสํวนรํวมตรงเวลาตามหน๎าที่
เรายึดมั่นทุกเวลาสูํเสรี (ซ้ํา) 
ประชาคมเราน้ีเสรีรวมใจ 

(ซ้ําทัง้หมด)
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อให๎มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับอํานาจสทิธิและหน๎าที่ตามระบอบประชาธิปไตย
2. เพื่อสร๎างทักษะการคิดวิเคราะห์ เกี่ยวกบัการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
3. เพื่อสร๎างเจตคติที่ดีตํอการปกครองระบอบประชาธิปไตย

จ านวนนักเรียน   ครั้งละ  5-6 คน

วัสดุอุปกรณ์
กระดาษสี
กระดาษทาํบัตรคํา
สีเมจิก
ก๎อนหิน (เมล็ดถ่ัวหรือวัสดทุี่ใช๎วางเป็นเบี้ยเดิน)
ของรางวัล

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
1. จัดเตรียมสถานที่ ได๎แกํ โต๏ะ และสถานที่ในการเลํนบิงโก
2. จัดหาก๎อนหิน เพื่อเป็นเบี้ยในการเดินตามตาราง บิงโก
3. จัดทําตารางบิงโก (ในตารางเขียนข๎อความเกี่ยวกับประชาธิปไตย)
4. เลือกตารางบิงโกคนละ 1 แผํน
5. ผู๎ดําเนินกิจกรรมจับบัตรคําครั้งละ 1 บัตร อํานจํานวน 2 ครั้ง
6. นักเรียนได๎ยินคําไหนให๎วางเบี้ยลงบนคําในตาราง บิงโกของตนเอง
7. ผู๎นํากิจกรรมจับบัตรคํา และอํานไปจนกวํานักเรียนวางเบีย้ในตารางบิงโกของตนเอง แล๎ว

ให๎นักเรียนพูดวํา “ประชาธิปไตย” ถือวําเป็นผู๎ชนะ

ค าถามสะท้อนคิด
1. สิ่งที่ได๎เรียนรู๎ ผํานกจิกรรมสันติบิงโก คืออะไร
2. ยกตัวอยํางหน๎าที่ของพลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตย และอธิบายเหตผุลประกอบ
3. การปฏิบัตหิน๎าที่ตามระบอบประชาธิปไตย นําไปประยกุต์ใช๎ในวิถีชีวิตได๎อยํางไร

การส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยผ่านกิจกรรมค่าย
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กิจกรรมสันติบิงโก



แนวทางการจัดกจิกรรมค่ายอาเซียน
81

76

การส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยผ่านกิจกรรมค่าย

รูปแบบที่ 1 รูปแบบที่ 2

รูปแบบที่ 4 รูปแบบที่ 5

รูปแบบที่ 3

รูปแบบการบิงโก

ตัวอย่างใบกิจกรรม
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อให๎รู๎และเข๎าใจเกี่ยวกับบทบาท สทิธิ หน๎าที่ ตามวิถีประชาธิปไตย
2. เพื่ออธิบายและปฏิบัติตนตามบทบาทหน๎าที่ ตํอครอบครัว โรงเรียน และชุมชน

จ านนวนนักเรียน   ครั้งละ 5-6 คน

วัสดุอุปกรณ์
1. กระดาษ 
2. ปากกาเมจกิ 
3. กรรไกร 
4. เชือกฟาง 
5. กระดาษบรู๏ฟ 2 แผํน/ กระดาษหํอของขวัญ

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
1. จัดทําต๎นสอยดาว 
2. จัดทําสลากสอยดาวโดยเขียนข๎อความบนใบไม๎
3. จัดทําโครงรํางต๎นไม๎ 3 ต๎น ได๎แกํ  ต๎นสิทธิ  ต๎นหน๎าที่ และ ต๎นเสรีภาพ
4. นักเรียนใช๎ไม๎สอยใบไมท๎ี่อยูํบนต๎นไม๎
5. นักเรียนพจิารณาข๎อความในใบไม๎ วําจัดอยํูในกลุํมสิทธิ หน๎าที่ เสรีภาพ
6. นักเรียนนําไปติดบนต๎นไม๎ตามกลุํมที่จัดไว๎
7. มีเฉลยคําตอบที่ถูกต๎องให๎ดู เป็นการสื่อสารให๎รูจ๎ักเกี่ยวกบัประชาธิปไตย
8. นักเรียนที่ทาํถูกต๎องจะได๎รบัรางวัล 

ค าถามสะท้อนคิด
1.สิ่งที่ได๎เรียนรู๎ ผาํนกิจกรรมประชาธิปไตยสื่อสาร  คืออะไร
2. ยกตัวอยํางการใช๎สิทธิ หน๎าที่ ของพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย และอธิบายเหตุผล

ประกอบ
3. บทบาท หน๎าที่ ตามวิถีประชาธิปไตย สําคัญตํอการดําเนนิชีวิตอยํางไร

กิจกรรมประชาธิปไตยสื่อสาร (สอยดาว)
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร๎างความสามัคคีและความรํวมมือในการปฏิบัติงาน
2. เพื่อสร๎างทักษะการมีสํวนรํวมในการตัดสินใจและแก๎ปัญหาตามกระบวนการประชาธิปไตย
3. เพื่ออธิบายความสัมพันธ์ของตนเองในฐานะสํวนหนึ่งของชุมชนและสังคม

จ านวนนักเรียน ทีมละ 4-6 คน

วัสดุอุปกรณ์
1. ทํอกระดาษ หรือทํอ PVC ขนาดประมาณเส๎นผําศูนย์กลาง 2 นิ้ว จํานวน 4-6 อัน
2. ลูกบอลขนาดเล็กหรือลูกเทนนิส จํานวน 1 ลูก 
3. แก๎วน้ํา 1 ใบ 4. โต๏ะสําหรับตั้งแก๎ว 1 ตัว 
5. ตะเกียบ 1 คํู 6. ของขวัญ ของรางวัลตามความเหมาะสม

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
1. จัดเตรียมสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ ผู๎ดําเนินกิจกรรม(กรรมการ)
2. เตรียมสถานที่(วางแก๎วไว๎กลางโต๏ะและกําหนดเส๎นเริ่มต๎นให๎หํางจากเปูาหมายประมาณ 3 เมตร)
3. แจ๎งกติกาการเลํน ซึ่งนักเรียนต๎อง กลิ้งลูกบอลลงแก๎วให๎ได๎ โดยไมํให๎ลูกบอลหลํนจากทํอ      

ตามระยะทางที่กําหนดให๎
4. นักเรียนคํูที่ 1 หันหน๎าเข๎ากัน ถือทํอคนละ 1 อันและให๎ทํอชิดกัน
5. นักเรียนคํูที่ 2 หันหน๎าเข๎าหากัน ถือทํอคนละ 1 อันและให๎ทํอชิดกันเชํนเดียวกับคํูที่ 1 

และให๎ทํอของทั้งคํูตํอชิดกับทํอของคํูที่ 1
6. ผู๎ทําหน๎าที่คีบลูกบอล บอกกติกาการเลํน เปูาหมาย และคีบลูกบอลด๎วยตะเกียบวางลงบน

ทํอของคํูที่ 1
คํูที่ 1 กลิ้งลูกบอลผํานตรงรํองของทํอ (รอยที่ทํอชนกัน) ไปที่ทํอของคํูที่ 2 แล๎วว่ิงนําทํอ

ไปตํอจากทํอของคํูที่ 2
คํูที่ 2 กลิ้งลูกบอลผํานตรงรํองของทํอไปยังทํอของคํูที่ 1 แล๎วว่ิงนําทํอไปตํอจากทํอของคํูที่ 1 

7. ปฏิบัติตามข๎อ 4 และ 5 จนกวําจะถึงโต๏ะที่วางแก๎ว นักเรียนต๎องพยายามเอียงทํอให๎ลูก
บอลลงแก๎วให๎ได๎จึงจะเป็นผู๎ชนะ (กรรมการจะคอยดูวําลงแก๎วหรือไมํ)  ผู๎ที่เลํนชนะไปรับรางวัล
ค าถามสะท้อนคิด

1. สิ่งที่ได๎เรียนรู๎ ผํานกิจกรรมบอลน๎อยร๎อยใจ คืออะไร
2. การมีสํวนรํวมในกิจกรรมตามกระบวนการประชาธิปไตย เกิดผลดีตํอตนเองและชุมชนอยํางไร
3. ยกตัวอยํางกิจกรรมของทําน ที่สํงเสริมประชาธิปไตยในท๎องถ่ิน  สังคมหรือประเทศชาติ

กิจกรรมบอลน้อยร้อยใจ
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อให๎มีความรู๎ความเข๎าใจ วิถีประชาธิปไตย
2. เพื่อฝึกปฏิบัติการเลือกตั้ง

จ านวนนักเรียน      ครั้งละ 5-6 คน

วัสดุอุปกรณ์
1. จัดเตรียมสถานที่ 2. กลํองทําหบีเลือกตั้ง
3. กระดาษการ์ดสี                    4. กระดาษเอ 4
5. ปากกาสีเมจิ

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
1. เตรียมสถานที่เลือกตั้ง
2. จัดทําวัสดุ อุปกรณ์ทีเ่กี่ยวข๎องกบัการเลือกตั้ง ได๎แกํ บัตรเลือกตัง้ หีบบัตร บัญชีรายช่ือผูม๎ี

สิทธ์ิเลือกตั้ง  และ โปสเตอร์ภาพพร๎อมหมายเลขผูส๎มัคร
3. แตํงต้ังคณะกรรมการประจาํหีบบัตร สําหรบัการเลือกตัง้
4. นักเรียน แสดงตนเป็นผู๎มสีิทธิออกเสียง ตรวจสอบรายช่ือในบัญชีผู๎มสีิทธ์ิเลือกตั้ง
5. นักเรียน ลงลายมือช่ือรับบัตรเลือกตั้ง
6. นักเรียน พิจารณาเลือกผูส๎มัครจากโปสเตอร์ภาพและหมายเลขผู๎สมัคร
7. นักเรียนหยํอนบัตรลงในหีบบัตรเลือกตัง้ 
8. คณะกรรมการดําเนินการนับคะแนนและประกาศผลการเลือกตัง้

สรุป/ประเด็นสะท้อน
1. สิ่งที่ได๎เรียนรู๎ ผํานกจิกรรม The Star ประชาธิปไตย คืออะไร
2. สิทธิและหน๎าที่ในวิถีประชาธิปไตย มีความสําคัญตํอระบอบประชาธิปไตยอยํางไร
3. การใช๎สิทธิเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยมีความสําคัญอยํางไร
4. บทบาทหน๎าที่ของพลเมือง ทั้งกํอนและหลังการเลือกตัง้ มีความสําคัญตํอการดําเนินชีวิต    

วิถีประชาธิปไตย เพราะเหตุใด

กิจกรรม The Star ประชาธิปไตย



แนวทางการจัดกจิกรรมค่ายอาเซียน
85

80

การส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยผ่านกิจกรรมค่าย

กิจกรรม ร าวงประชาธิปไตย

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร๎างทักษะการคิดวิเคราะห์  โดยใช๎ ข๎อมูล ขําวสาร 
2. เพื่อให๎นักเรียนได๎แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคําวําประชาธิปไตยในมุมมองของตนเอง

จ านวนนักเรียน ทีมละ 4-6 คน

วัสดุอุปกรณ์
1. กระดาษโปสเตอร์สี 
2. กระดาษ A4 
3. สีโปสเตอร์
4. อุปกรณ์ดนตรี
5. กาว

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
1. เตรียมสถานที่สําหรบัพื้นทีร่ําวง
2. ตัดกระดาษรูปหัวใจ
3. ตัดกระดาษ A4 รูปหัวใจเลก็
4. ตัดกระดาษโปสเตอร์ รูปหัวใจใหญํ
5. นักเรียนรบัรปูหัวใจเล็ก 1 ใบ (กําหนดสถานการณ์ / เหตุการณ์ที่เกี่ยวกับประชาธิปไตย)
6. นักเรียนเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประชาธิปไตย
7. นักเรียนสามารถ รําวงได๎ 1 รอบ ตํอ รูปหัวใจ 1 ใบ
8. ดนตรีบรรเลงเพลงไหว๎ครู รําวง  

ค าถามสะท้อนคิด
1. สิ่งที่ได๎เรียนรู๎ ผํานกจิกรรมรําวงประชาธิปไตย คืออะไร
2. ข๎อมูล ขําวสาร ทางการเมืองการปกครอง มีความสําคัญตํอระบอบประชาธิปไตยอยํางไร
3. ตัวอยํางเหตุการณ์การเมือง การปกครอง ที่ทํานพบเห็นมผีลกระทบตํอการปกครองตาม

ระบอบประชาธิปไตยอยํางไร



แนวทางการจัดกจิกรรมค่ายอาเซียน
86

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเสริมสร๎างระเบียบวินัยและการยอมรับในกฎกติการํวมกัน
2. เพื่อสร๎างความเสมอภาค สิทธิ เสรีภาพ ตามบทบาทหน๎าที่ของพลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย
3. เพื่อเสริมสรา๎งคุณธรรมจริยธรรมตามวิถีประชาธิปไตย

จ านวนนักเรียน        ครั้งละ 5-10 คน

วัสดุอุปกรณ์
1. กระดาษโปสเตอร์สี
2. ตัวอักษรพยัญชนะไทย 44 ตัว ( ก-ฮ ) และตัวสระ  จํานวน 10  ตัว
3. สีชอล์ก
4. รางวัลสําหรบัผู๎ชนะ

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
1. ตกแตํงสถานที่ใหส๎วยงาม 
2. เตรียมบัตรคําที่เกี่ยวข๎องกับประชาธิปไตย โดยเลือกคําที่มีจํานวนอักษร หรือพยัญชนะ

ตามตัวอักษรที่กําหนดไว๎
3. ตัดตัวอักษรเป็นช้ิน ๆ ละ 1 ตัว (พยัญชนะ  ก-ฮ  และ สระ  จํานวน 10  ตัว)
4. เตรียมเก๎าอี้สําหรับนักเรียน จํานวน 5-10 ตัว และโต๏ะสําหรับผู๎ดําเนินรายการ จํานวน 1 ตัว
5. ผู๎ดําเนินรายการเชิญชวนสมาชิก ให๎มารํวมเลํน มาหาลัยประชาธิปไตย
6. เมื่อได๎ผู๎เลํนแล๎วให๎นักเรียนเลือกบัตรคําคนละ 1 ใบ แล๎วไปนั่ง
8. ผู๎ดําเนินรายการกลําวทักทายนักเรียน วําเป็นการเลํนที่สนุกสนาน เน๎นคําที่เกี่ยวข๎องกับ

ประชาธิปไตย
9. ผู๎ดําเนินรายการจับบัตรตัวอักษรโดยการสุํมครั้งละ 1 ตัว ถ๎าตัวอักษรนั้นตรงกับ ตัวอักษร   

ในบัตรคํา ให๎ใช๎สีชอล์กขีดตัวอักษรนั้น 
 10. ผู๎ดําเนินรายการจับตัวอักษรไปเรื่อยๆ จนกวํานักเรียนจะขีดตัวอักษรครบทุกตัวจึงจะชนะ

ค าถามสะท้อนคิด
1. สิ่งที่ได๎เรียนรู๎ ผํานกิจกรรมมหาวิทยาลัยประชาธิปไตย คืออะไร
2. สิทธิและเสรีภาพ ความเสมอภาค ภารดรภาพ   มีความสําคัญตํอระบอบประชาธิปไตย

อยํางไร
3. ยกตัวอยํางที่ทํานทําหน๎าที่พลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย พร๎อมอธิบายเหตุผลประกอบ

การส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยผ่านกิจกรรมค่าย

81

กิจกรรมมหาวิทยาลัยประชาธิปไตย



แนวทางการจัดกจิกรรมค่ายอาเซียน
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อให๎มีความรู๎ ความเข๎าใจ เกี่ยวกับบทบาทและหน๎าที่ตามระบอบประชาธิปไตย
2. เพื่อสํงเสรมิการแสดงความคิดเห็นอยํางสร๎างสรรค์
3. เพื่อเสริมสร๎างทักษะการแลกเปลี่ยนเรียนรูร๎ํวมกัน

จ านวนนักเรียน   3 คน

วัสดุอุปกรณ์
1. กรรไกร                       2. กระดาษโปสเตอร์สี
3. ปากกาเมจิก                 4. สีชอล์ก/สีเมจกิ
5. ตะเกียบ                      6. กระดาษกาว
7. กระดาษ เอ 4

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
1. ตกแตํงสถานที่ใหส๎วยงาม 
2. ตัดกระดาษโปสเตอร์สเีป็นรปูหัวใจ
3. จัดทําแผนที่โครงรํางประเทศไทย
4. จัดทําเซียมซี โดยใช๎ไม๎ตะเกียบ ติดหมายเลข 
5. จัดทําใบความรู๎ เกี่ยวกับประชาธิปไตย ตามหมายเลขเซียมซี
6. ผู๎นํากิจกรรมเชิญชวนสมาชิก ให๎มารํวมกจิกรรม
7. นักเรียนลงช่ือรับหัวใจ จํานวน 1 ดวง (1 คน :  1 เสียง) 
8. นักเรียนเขียนข๎อความแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประชาธิปไตยลงบนหัวใจ แล๎วนําไป ติด

ไว๎ที่แผนที่โครงรํางรูปประเทศไทยโดยไมํทับซ๎อนหัวใจของผู๎อื่น
9. นักเรียน เสี่ยงเซียมซเีพื่อรับใบความรู๎เกี่ยวกับประชาธิปไตย

ค าถามสะท้อนคิด
1. สิ่งที่ได๎เรียนรู๎ ผํานกจิกรรมศลิปประชาธิปไตย คืออะไร
2. สิทธิและหน๎าที่  มีความสําคัญตํอระบอบประชาธิปไตยอยํางไร
3. ภาพรูปดวงใจของทุกคนบนแผนที่โครงรํางประเทศไทย สะท๎อนความรู๎สึกเกี่ยวกับ

ประชาธิปไตยอยํางไร
4. ยกตัวอยํางที่ทํานมสีํวนรํวมในกิจกรรมตําง ๆ ตามกระบวนการประชาธิปไตย

การส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยผ่านกิจกรรมค่าย
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กิจกรรมศิลปประชาธิปไตย รวมใจสมานฉันท์



แนวทางการจัดกจิกรรมค่ายอาเซียน
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อให๎มีความรู๎ ความเข๎าใจเกี่ยวกบับทบาทและหน๎าที่ตามระบอบประชาธิปไตย
2. เพื่อเสริมสร๎างความสามัคคีใหก๎ับหมูํคณะ

จ านวนนักเรียน 5-10 คน

วัสดุอุปกรณ์
1. ปากกาเมจิก                    2. กระดาษ เอ 4
3. กรรไกร กระดาษโปสเตอรส์ี  4. สีชอล์ก/สีเมจกิ
5. กระดาษบรู๏ฟ                   6. พาน
7. ภาพการ์ตูนทีเ่กี่ยวข๎องกับประชาธิปไตย

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
1. จัดเตรียมสถานที่ใหส๎วยงาม และจัดเก๎าอี้ล๎อมเป็นวงกลม
2. จัดหารูปการ์ตูนประชาธิปไตย จํานวน 6 รูปภาพ
3. จัดปูาย ติดรูปการ์ตูนประชาธิปไตย จํานวน 6 รูปภาพ
4. จัดทําลูกบอลกระดาษ (เป็นไขํไดโนเสาร์วางบนพาน)
5.นักเรียนนั่งล๎อมเป็นวงกลม
6. ผู๎นํากิจกรรมชวนนักเรียนร๎องเพลงตามองตา (หรือเพลงอื่นตามความเหมาะสม) พร๎อมกับ

สํงไขํไดโนเสาร์ตํอกันไปเรื่อยจนกวําเพลงจะหยุด  
7. เมื่อเพลงหยุด และไขํไดโนเสาร์อยูํที่ผู๎ใด  ผู๎นั้นต๎องเปิดออกอํานดู แล๎วให๎เขียนแสดงความ

คิดเห็นบนกระดาษ Post it แล๎วนําไปติดไว๎ที่รูปภาพบนปูาย(รูปภาพตรงกันกับที่ตนเอง เปิดออกดู) 

ค าถามสะท้อนคิด
1. สิ่งที่ได๎เรียนรู๎ ผํานกจิกรรมประชาธิปไตยกับไขํไดโนเสาร์ คืออะไร
2. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ ผลกระทบจากการแสดงบทบาทหน๎าที่ ที่เป็นอุปสรรค            

ตํอการพัฒนาประชาธิปไตยของประเทศไทย และแนวทางแก๎ไข

การส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยผ่านกิจกรรมค่าย
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กิจกรรมประชาธิปไตยกับไข่ไดโนเสาร์

เพลง ตามองตา
    ตามองตา  สายตาก็จ๎องมองกัน  รู๎สึกเสียวซํานหัวใจ
รักฉันก็ไมํรัก  หลงฉันก็ไมํหลง  ฉันยังอดโค๎งเธอไมํได๎
เธอชํางงามวิไล เธอชํางงามวิไล เหมือนดอกไม๎ที่เธอถือมา เหมือนดอกไม๎ที่เธอถือมา (ซํ้าใหมํทั้งหมด)



แนวทางการจัดกจิกรรมค่ายอาเซียน
89

วัตถุประสงค์
1. เพื่อใหม๎ีความรู๎ ความเข๎าใจเกีย่วกบับทบาทและหนา๎ที่ของพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตย
2. เพื่อสร๎างทักษะการตัดสินใจในการออกเสียงเลือกตั้ง

จ านวนนักเรียน ครั้งละ 1 คน

วัสดุอุปกรณ์
1. ลูกเทนนสิ 2. ปากกาเมจกิ
3. กระดาษโปสเตอร์สี 4. กระป๋องน้ําอัดลม
5. กรรไกร 6. รูปนักการเมือง
7. กาว

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
 1. จัดเตรียมสถานที่ ได๎แกํ โต๏ะสําหรับวางกระป๋องน้ําอัดลม ที่ติดภาพของนักการเมือง           

จํานวน 6 คน
2. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ ได๎แกํ ลูกเทนนสิ(จํานวน 3 ลูก) รูปนกัการเมือง จํานวน 6 คน และ

ปูายบันทกึคะแนนของนักการเมืองแตลํะคน
3. ติดรูปนักการเมือง จํานวน 6 คน ที่กระป๋องน้ําอัดลม
4. จัดตําแหนํงจุดเริม่ต๎นในการปาลกูเทนนิส ระยะหาํง 2-3 เมตร
5. นักเรียนลงช่ือรับลกูเทนนิส จํานวน 3 ลูก
6. นักเรียนเลือกปากระป๋องที่ติดรปูภาพนักการเมือง ที่ช่ืนชอบได๎จํานวน 3 ครั้ง
7. เมื่อนักเรียนปาถูก จะได๎รับรางวัลตามจํานวนครั้งทีป่าได๎ถูก
8. ผู๎นํากิจกรรมลงบันทึกคะแนนทกุครั้งตามช่ือ/รูปภาพ บนปูายคะแนนของนักการเมือง
9. หลังเสรจ็สิ้นกจิกรรมทั้งหมด ผู๎ดําเนินกจิกรรมรวมคะแนนรายบุคคลของนักการเมือง และ 

ประกาศเป็นนักการเมืองยอดนิยม ขวัญใจประชาชนมีโอกาสเป็นนักการเมืองในสมัยตํอไป

ค าถามสะท้อนคิด
1. สิ่งที่ได๎เรียนรู๎ ผํานกจิกรรมเปูาหมายประชาธิปไตย คุณจะเลือกใคร คืออะไร
2. สิทธิและหน๎าทีเ่ป็นของทกุคน  ทํานคิดวํา ในการเลือกนกัการเมืองเข๎าไปบริหารประเทศ 

บุคคลเหลํานั้นควรมีคุณลักษณะเชํนไร พร๎อมอธิบายเหตุผล 
3. ตัวอยํางประโยชน์ที่ทํานและชุมชนจะไดร๎ับจากการเลือกตั้ง พร๎อมอธิบายเหตุผลประกอบ

การส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยผ่านกิจกรรมค่าย
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กิจกรรม เป้าหมายประชาธิปไตย...คุณจะเลือกใคร



แนวทางการจัดกจิกรรมค่ายอาเซียน
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อให๎มีความรู๎เกี่ยวกับการมีสํวนรํวมตามระบอบประชาธิปไตย
2. เพื่อสํงเสรมิความเป็นผู๎นําและความคิดเริ่มสรา๎งสรรค์

จ านวนนักเรียน    ครั้งละ 5 คน

วัสดุอุปกรณ์
1. กระดาษกาว              2. กระดาษเอ 4 ( กระดาษหน๎าเดียว)
3. เชือก                      4. หลอดกาแฟ

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
1. เตรียมชุดอุปกรณ์ ประกอบด๎วย กระดาษกาว หลอดกาแฟ 5 อัน เชือก และกระดาษเอ 4  

จํานวน 5 แผํน
2. นักเรียนลงทะเบียนเข๎ารํวมกจิกรรม
3. นักเรียนรบัอุปกรณ์ จากผู๎ดําเนินกิจกรรม
4. ผู๎ดําเนินกิจกรรมให๎นําอุปกรณ์ที่จัดให๎สร๎างประภาคาร 1 หลัง โดยมีเงื่อนไข คือ ให๎สูง

ที่สุด แข็งแรงที่สุด สวยที่สุด ภายในระยะเวลา 15 นาที
5. นําผลงานของนักเรียนมาทดสอบความแข็งแรง มั่นคง ดังนี้

5.1 ด๎วยแรงลมทีเ่กิดจากการเปาุ หรือการพัด  
5.2 ด๎วยการสั่น หรือ เขยํา

6. ผู๎นํากิจกรรมเชิญชวนทุกคนรํวมกัน แสดงความคิดเห็น ในประเด็นดังนี้
6.1 ความรู๎สึกที่เห็นผลงานของตนเอง และมีกระบวนการทาํงานอยํางไร ?
6.2 ระหวํางสร๎างประภาคาร แล๎วไมํสําเรจ็ รูส๎ึกอยํางไร คิดอยํางไร และจะทําอยํางไร ?

7.  ประกาศผลผู๎ที่สามารถสร๎างประภาคารได๎ตามกติกาที่กําหนด ประภาคารของนักเรียน
ผู๎ใดไมํล๎ม มีความแข็งแรง มั่นคง และสูงที่สุด เป็นผู๎ชนะ

ค าถามสะท้อนคิด
1. สิ่งที่ได๎เรียนรู๎ผาํนกจิกรรม ประภาคารประชาธิปไตย คืออะไร
2. ประภาคารที่แข็งแรง มั่นคง สะท๎อนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอยํางไร พร๎อม

อธิบายเหตุผล      
3. ปัจจัยสําคัญที่ทําให๎ประภาคารแข็งแรงมั่นคงที่สุด คืออะไร และถ๎าเป็นการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตย ปัจจัยสําคัญคืออะไร พร๎อมอธิบายเหตุผลประกอบ

การส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยผ่านกิจกรรมค่าย
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กิจกรรมประภาคารประชาธิปไตย



แนวทางการจัดกจิกรรมค่ายอาเซียน
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อให๎มีความรู๎เกี่ยวกับบทบาทและหน๎าที่ตามระบอบประชาธิปไตยโดยใช๎ปัญหาเป็นฐาน
2. เพื่อสร๎างทักษะการมสีํวนรํวมและการนําไปประยุกต์ใช๎

จ านวนนักเรียน ครั้งละ 5-6 คน

วัสดุอุปกรณ์
1. กระดาษโปสเตอร์สี       2. ปากกาเมจิก
3. กรรไกร                     4. กาว
5. เชือก                        6. ต๎นไม๎กระถางที่ไมํสูงจนเกินไป หรือ กระดาษตัดเป็นต๎นไม๎

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
1. ตกแตํงสถานที่ให๎สวยงาม 
2. จัดเตรียมกระถางสําหรับทําต๎นไม๎ประชาธิปไตย
3. เตรียมตัดกระดาษเป็นรูปตําง ๆ เชํน หัวใจ ใบไม๎ ผีเสื้อ ฯลฯ
4. ตัดเชือกสําหรับผูกขนาดความยาว 6 เซนติเมตร สําหรับผูกติดกระดาษกับต๎นไม๎
5. นักเรียนลงช่ือรับรูปหัวใจ ใบไม๎ หรือ ผีเสื้อ ตามสิทธิของตนเอง (1 คน : 1 ช้ิน)
6. นักเรียน เขียนแสดงความคิดเห็นในประเด็นดังนี้

6.1 ปัญหาที่เป็นอุปสรรคตํอการปกครองแบบประชาธิปไตยตั้งแตํอดีตจนถึงปัจจุบัน
      เกิดจากสาเหตุใด 
6.2  ทํานปฏิบัติตนเชํนใด ในการดําเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย 
6.3  สถานการณ์ที่ทํานพบเห็นผู๎อื่น ไมํปฏิบัติตนตามวิถีประชาธิปไตย 

7. นําสิ่งที่เขียนไปผูกหรือ แปะติดไว๎บนต๎นไม๎

ค าถามสะท้อนคิด
1. สิ่งที่ได๎เรียนรู๎ผํานกิจกรรม ต๎นไม๎ประชาธิปไตย คืออะไร
2. ทํานจะเสริมสร๎างประชาธิปไตย ได๎โดยวิธีใด ?
3. ยกตัวอยํางปัญหาที่มีผลกระทบและเป็นอุปสรรคตํอ

การพัฒนาประชาธิปไตยและแนวทางแก๎ไข

การส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยผ่านกิจกรรมค่าย
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กิจกรรม ต้นไม้ประชาธิปไตย



แนวทางการจัดกจิกรรมค่ายอาเซียน
92

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให๎มีความรู๎เกี่ยวกับ บทบาทหน๎าที่การดําเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย
2. เพื่อเสริมสร๎างความสัมพันธ์ของตนเองและสมาชิกที่ดีตํอชุมชน สังคมตามระบอบประชาธิปไตย

จ านวนนักเรียน    ครั้งละ 5-6 คน

วัสดุอุปกรณ์
1. เชือกฟาง                                   2. สินค๎า
3. กระดาษเอ 4 หรือกระดาษโปสเตอรส์ี 4. ปากกาเมจิก

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
1.เตรียมตกแตํงสถานที่ใหส๎วยงาม และสินค๎าเพื่อจัดจําหนําย
2.เขียนลูกศร และระเบียบในการจัดซื้อสินค๎าด๎วยตนเอง
3.จัดตําแหนํงจุดเริ่มต๎นในการจัดซื้อ เลือกสินค๎า และจุดชําระเงิน
4.นักเรียนลงทะเบียนซื้อสินค๎า
5. นักเรียน อํานระเบียบการจัดซื้อสินค๎า และเดินเลือกซื้อสนิค๎า พร๎อมชําระเงินตามจุดตํางๆ 

ด๎วยตนเอง
6.ผู๎ดําเนินกิจกรรม สังเกตการปฏิบัติตนตามบทบาท และหน๎าที่ของนักเรียนวําเป็นไปตาม

ระบอบประชาธิปไตย

ค าถามสะท้อนคิด
1. สิ่งที่ได๎เรียนรู๎ผาํนกิจกรรม Shop ประชาธิปไตย
2. รู๎สึกอยํางไรที่ต๎องซื้อขาย จํายทอนเงินด๎วยตนเอง
3. บุคคลที่ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีตามระบอบประชาธิปไตยควรมีคุณลักษณะเชํนไร   
4. พร๎อมอธิบายเหตุผล 

การส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยผ่านกิจกรรมค่าย
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กิจกรรม Shop ประชาธิปไตย



แนวทางการจัดกจิกรรมค่ายอาเซียน
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อให๎มีความรู๎เกี่ยวกับบทบาทและหน๎าที่ตามระบอบประชาธิปไตย
2. เพื่อสร๎างความตระหนักถึงบทบาทและหน๎าที่ในการปฏิบัตตินตามระบอบประชาธิปไตย
3. เพื่อเปรียบเทียบความแตกตํางของกระบวนการตัดสินใจในการออกเสียงเลือกต้ัง บน

พื้นฐานการวิเคราะห์ข๎อมูลขําวสาร

จ านวนนักเรียน ครั้งละ 5-10 คน

วัสดุอุปกรณ์
1. ปากกาเมจิก                      2. กระดาษขาว-เทา
3. กระดาษโปสเตอร์สี              4. กระป๋อง 
5. เครื่องดนตร(ีตามที่จัดเตรียมได๎)

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
1. เตรียมสถานที่จัดเวทีปราศรัย
2. จัดเตรียมอปุกรณ์หาเสียง
3. นักเรียน ลงช่ือเข๎ารับฟังการหาเสียงจากผูส๎มัครรบัเลือกตั้ง
4. ผู๎ดําเนินกิจกรรมซึ่งเป็นผูส๎มัคร ดําเนินการหาเสียงตามลีลาของแตํละคน
5. นักเรียน ลงคะแนนเลือกผูส๎มัครที่ตนช่ืนชอบ
6. ผู๎ดําเนินกิจกรรมรวมคะแนน
7. ผู๎นํากิจกรรมนําเสนอประเด็น และให๎นกัเรียนรํวมแลกเปลีย่นความคิดเห็น

7.1 ทํานเลือกผู๎สมัครที่ช่ืนชอบ เพราะเหตุใด
7.2 ผู๎ชนะการเลือกตั้งควรมีคุณลักษณะเชํนใด

ค าถามสะท้อนคิด
1. สิ่งที่ได๎เรียนรู๎ ผํานกจิกรรมลีลาประชาธิไตย คืออะไร
2. การเลือกบุคคลเข๎าไปบริหารประเทศ ควรเลือกบุคคลที่มีคุณลักษณะอยํางไรพร๎อมอธิบาย 

เหตุผล 
3. ทํานมีวิธีการนําทกัษะกระบวนการตัดสินใจไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตอยํางไร

การส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยผ่านกิจกรรมค่าย
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กิจกรรมลีลาประชาธิปไตย



แนวทางการจัดกจิกรรมค่ายอาเซียน
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อให๎เห็นความสําคัญของวิถีประชาธิปไตย
2. เพื่อให๎มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับบทบาทและหน๎าที่ตามระบอบประชาธิปไตย
3. เพื่อสร๎างความตระหนักถึงบทบาทและหน๎าที่ในการปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตย

จ านวนนักเรียน     ครั้งละ 5-6 คน

วัสดุอุปกรณ์
1. หํวงพลาสติก (กําไล)        
2. แก๎วน้ําพลาสติก
3. ปากกาเมจิก                 
4. กระดาษบรู๏ฟ
5. กระดาษโปสเตอร์สี

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
1. จัดเตรียมสถานที่ และทําแผงแก๎วใสํหมายเลข
2. ตัดหมายเลข 1-10 ใสํในกระดาษแก๎ว
3. จัดทําใบความรู๎ จํานวน 30 ช้ิน ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่อง คารวธรรม สามัคคีธรรม ปัญญาธรรม
4. นักเรียน ลงทะเบียนเข๎ารํวมกิจกรรม  
5. นักเรียน ต๎องโยนหํวงพลาสตกิ (กําไล) ให๎ลงแก๎ว
6. นักเรียนที่โยนหํวงลงแก๎วจะได๎รบับัตรข๎อความตรงตามหมายเลข  จํานวน 1 บัตร
7. นักเรียนมีสิทธิ ที่จะนําบัตรข๎อความ ไปติดบนต๎นไม๎ประชาธิปไตยให๎ตรงกับพฤติกรรม

ประชาธิปไตยที่กําหนด

ค าถามสะท้อนคิด
1. สิ่งที่ได๎เรียนรู๎ผาํนกจิกรรมหํวงหาประชาธิปไตย คืออะไร 
2. การประพฤติปฏิบัติตนตามวิถีประชาธิปไตยชํวยเสริมสร๎างความมั่นคงให๎กับประเทศชาติ

ได๎อยํางไร พร๎อมอธิบายเหตุผล      
3. นําความรู๎ เกี่ยวกับบทบาทหน๎าที่  และสิทธิ ในวิถีประชาธิปไตยไปประยุกต์ใช๎ใน

ชีวิตประจําวันอยํางไร

การส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยผ่านกิจกรรมค่าย
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กิจกรรมห่วงหาประชาธิปไตย



แนวทางการจัดกจิกรรมค่ายอาเซียน
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แนวคิด
 ปัจจุบันสังคมแตกแยกเป็นเสี่ยงๆ คนจํานวนมากอยูํรํวมกับคนที่มีความเห็นตํางกันไมํได๎   

จึงเกิดความขัดแย๎ง เป็นเรื่องธรรมชาติ เป็นสํวนหนึ่งของชีวิต หากเราเข๎าใจความขัดแย๎งเราจะ
สามารถเรียนรู๎หรือแก๎ไขความขัดแย๎งได๎ แตํสิ่งที่ท๎าทายก็คือการใช๎หลักความรํวมมือกันมาใช๎ในการ
สร๎างความสัมพันธ์ของมวลมนุษย์และสันติวิธี 

สันติวิธี  คือ มุมมองในการจัดการกับความขัดแย๎งที่ยึดมั่นในวิถีแหํงสันติโดยปฏิเสธการใช๎
ความรุนแรงในทุกรูปแบบซึ่งรวมถึงการไมํตอบโต๎อีกฝุายโดยใช๎ความรุนแรงแม๎วําจะถูกกระทําด๎วย
ความรุนแรงก็ตาม

สันติวิธี ไม่ใช่ความเฉ่ือยชา หรือการอยูํเฉยๆ โดยไมํทําอะไร แตํเป็นการกระทําที่ไมํใช๎ความ
รุนแรง เพื่อรับมือกับความขัดแย๎งที่เผชิญอยูํ แตํสันติวิธีเป็นวิธีการที่เราจะอยูํรํวมกันได๎อยํางสงบสุข
และมีความสุข

ดังนั้นเราจึงต๎องเตรียมเด็กที่จะเติบโตในวันข๎างหน๎าให๎มีทัศนคติเชิงบวกที่จะอยูํรํวมกันและ
เคารพกันทํามกลางความแตกตํางหลากหลายทั้งเพศ- ชาติพันธ์ุ-ศาสนา- ชนช้ัน ฯลฯ  

กระบวนการแก้ปัญหาข้อพิพาทและผลการตัดสินใจ

  ใช๎ความรุนแรง
 ใช๎การเผชิญ

 ใช๎การบัญญัติกฎหมาย
    ใช๎การฟูองร๎อง

   ใช๎อนุญาโตตุลาการตัดสิน

การส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยผ่านกิจกรรมค่าย
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กิจกรรมสันติศึกษา 

แพ้  ชนะ
ผู๎ชนะ

เป็นผู๎ตัดสิน
 

 

แพ้  ชนะ
สภานิติบัญญัติ 

ศาล 
อนุญาโตตุลาการ

 

 



แนวทางการจัดกจิกรรมค่ายอาเซียน
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ใชก้ารหลีกหนีปัญหา

ใชก้ารหลีกหนีปัญหา

การส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยผ่านกิจกรรมค่าย
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ชนะ  ชนะ คู่กรณีร่วมกัน
ตัดสินใจ

คงสภาพเดมิ ไม่มี

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสรา๎งทัศนคติเชิงบวกให๎กับนกัเรียนในการทีจ่ะอยูํรํวมกันโดยใช๎วิถีชีวิตประชาธิปไตย
2. เพื่อให๎นักเรียนเกิดความเข๎าใจตนเองและผู๎อื่น มีความอดทน อดกลั้น ยอมรับในความ

แตกตํางและมีคุณธรรม 
3. เพื่อให๎นักเรียนสามารถนําความรู๎ไปปรับใช๎ในการดาํเนินชีวิตได๎

เวลาท่ีใช้  3 ชั่วโมง

วัสดุอุปกรณ์
1. แจกันดอกไม๎  2 แบบ    2. ส๎ม 2 ใบ
3. ใบงาน                      4. Power  point

กระบวนการจัดกิจกรรม
1. กิจกรรมอุ่นเครื่อง  “ส๎ม 2 ผล”

1.1 แบํงนักเรียนเป็นกลุมํ กลุํมละ 6-9 คน แตํละกลุํมแบํงกลุํมยํอย กลุมํละ 3 คน
1.2  ผู๎นํากิจกรรมนําสม๎ 2 ผล มาวางให๎ผูร๎ํวมกจิกรรมดู และเลําวํามพีี่น๎องสองคน  น๎อง

หิวมากต๎องการกินสม๎ทั้ง  2 ผล แตํพี่ก็ต๎องการกิน  1 ผล เชํนกัน ผู๎นํากิจกรรมถามวํา “จะมีวิธีการ
แบํงอยํางไรทั้งพี่และน๎องจงึจะมีความพอใจทั้งคํู”

1.3 กลุํมยํอยอภิปรายหาวิธีการแบํงส๎ม  แล๎วสรุปเป็นแนวทางของกลุํมใหญํ และนําเสนอ
 เพื่อแลกเปลี่ยน

1.4 ผู๎นํากิจกรรมสรปุ วํา เราสามารถอยูํรํวมกันได๎อยํางมีความสุขโดยไมํสญูเสียความ
ถูกต๎อง ถ๎าเคารพสทิธิผู๎อื่น
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2. เตรียมการ ผู๎นํากิจกรรมสร๎างความตระหนกั ความเข๎าใจเกี่ยวกับ
2.1 มุมมอง ความชอบของคนแตกตําง
2.2 คํานิยม ความเช่ือที่แตกตํางกันตาม เพศ วัย สภาพแวดล๎อม และประสบการณ์
2.3 การตัดสินใจเลือก

- เสียงข๎างน๎อย
- เสียงข๎างมาก
- แนวทางอื่น ๆ

3. ขั้นตอนการจัดกิจกรรม 
3.1 แบํงนักเรียนเป็นกลุมํ กลุํมละ 6-9 คน แตํละกลุํมแบํงกลุํมยํอย กลุมํละ 3 คน
3.2 นักเรียนปฏิบัตกิิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมแจกันดอกไม้ 2 แบบ

วัตถุประสงค์    
เพื่อให๎เข๎าใจวําแตํละคนอาจมีมุมมอง ความสนใจ ความชอบที่แตกตํางกัน แตํสามารถอยูํกัน

ได๎อยํางมีความสุข

วัสดุ อุปกรณ์ 
1.  แจกันดอกไม๎ 2 แบบที่มีความแตกตําง
2. คําถาม 

2.1 ชอบแจกันอันไหน
2.2 ชอบอะไรบ๎าง
2.3 เพราะอะไร

3.  ใบงานสําหรับการอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู๎

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
1. แตํละกลุํมแบํงกลุํมยํอย กลุํมละ 3 คน แตํละคนเลือกวําใครจะเป็น A  ใครจะเป็น B         

ใครจะเป็น C
2. ผู๎นํากิจกรรม วางแจกันดอกไม๎ทั้ง 2 แบบในตําแหนํงที่นักเรียนสามารถมองเห็นได๎ชัดเจน
3. ให๎นักเรียนสังเกต และพิจารณาอยํางละเอียด แล๎วตอบคําถาม   ดังนี้

3.1 ชอบแจกันอันไหน?
3.2 ชอบอะไรบ๎าง?
3.3 เพราะอะไร?
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4. แตํละกลุํมอภิปรายแลกเปลี่ยนในกลุํมยํอย (A เป็นผู๎ชวนคุย 8 นาที) ตามประเด็นใน    
ใบงาน ดังนี้

4.1 ทําไมแตํละคนมองสิ่งเดียวกันแตํมีความเห็นแตกตํางกัน
4.2 ผู๎มีความเห็นตํางไปจากเราเขาผิดหรือไมํ?
4.3 คนที่มีความเห็นตํางกันทํางานหรือเรียนรํวมกันได๎ หรือไมํ  เพราะอะไร?
4.4 ในครอบครัวของเรามีพํอ แมํ พี่น๎อง ญาติ ถ๎าบางคนมีความเห็นตํางไปจากเรา เขาผิด

หรือไมํ จะอยูํรํวมกันได๎หรือไมํ เพราะอะไร?
4.5 เราจะอยูรํํวมกับคนที่มีความเห็นตํางกันได๎อยํางไร 

การสรุป
 เราจะอยูํรํวมกันในสังคมประชาธิปไตยได๎อยํางมีความสุข จะต๎องยอมรับความคิดเห็นที่

แตกตํางกันได๎  ตลอดจนเคารพในสิทธิผู๎อื่น รู๎จัก และตระหนักในหน๎าที่ความรับผิดชอบของตนเอง

ค าถามสะท้อนคิด
1. นักเรียนจะอยูํในห๎องเรียนอยํางมีความสุข ได๎อยํางไร
2. นักเรียนจะอยูํในโรงเรียนอยํางมีความสุข ได๎อยํางไร
3. นักเรียนจะอยูํในชุมชน/หมูํบ๎านอยํางมีความสุข ได๎อยํางไร
4. นักเรียนจะอยูํในประเทศอยํางมีความสุข ได๎อยํางไร
5. นักเรียนจะอยูํในโลกอยํางมีความสุข ได๎อยํางไร

ข้อเสนอแนะ
ผู๎นํากจิกรรมอาจจะใช๎ภาพตําง ๆ หรือสื่อ หรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่เหมาะสมกบันักเรียน

แทน แจกัน 2 แบบ  ตัวอยําง เชํน
ภาพการ์ตูนล้อเลียนนบีมุฮัมหมัด

ตะเกียง 4 แบบ
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วัตถุประสงค์   
เพื่อให๎นักเรียนรู๎จกัใช๎เหตุผล ใช๎ข๎อมูลในด๎านวัฒนธรรม ประเพณี ความเช่ือ ในการตัดสิน 

การกระทําของผู๎อื่นโดยไมํยึดตนเองเป็นศูนย์กลาง

วัสดุอุปกรณ์ 
1. เอกสาร “รกัข๎ามคลอง”
2. ใบงานการอภิปรายแลกเปลี่ยน

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
1. แบํงกลุํมนกัเรียนเป็นกลุมํยํอย กลุมํละ 3 คน ให๎แตํละคนเลือกวําใครจะเป็น A ใครจะ

เป็น B และใครจะเป็น C
2.  ผู๎นํากิจกรรมแจกเอกสาร “รกัข๎ามคลอง” ให๎นักเรียนอํานคนละแผํน 
3. เมื่ออํานจบแล๎วให๎แตํละคนตัดสินวําตัวละครในเรื่อง “รกัข๎ามคลอง” ใครที่มีศีลธรรมมาก

ที่สุด 
4. ให๎นักเรียนในกลุํม 3 คน รํวมกันอภิปรายแลกเปลี่ยน โดยคนที่เป็น B เป็นผู๎ชวนคุย โดย

ใช๎เวลา 8 นาที ตามประเด็นในใบงาน ดังนี้
4.1 เปรียบเทียบผลของแตํละคนวําเหมือน/ตํางกันอยํางไร 
4.2 เพราะอะไรจึงคิดตํางกัน แตํละคนใช๎เกณฑ์อะไรในการตัดสินวําใครมีศีลธรรมสูง/ต่ํา
4.3 องค์ประกอบ และปัจจัยของการตัดสินใจของเรามีอะไรบ๎าง ตัวอยําง เชํน อารมณ์ 

เพศ วัย ข๎อมูล ปัจจัยแวดล๎อม ความเกี่ยวข๎องกับคนในเหตุการณ์นั้นๆ มีผลตํอการตัดสินใจมาก
น๎อยอยํางไร

4.4 กํอนที่เราจะตัดสินผู๎อื่น.. เราควรพิจารณาสิ่งใดอีก

การสรุป
การตัดสินวําใครถูก ใครผิดควรคํานึงถึงข๎อมูล ปัจจัยแวดล๎อม วัฒนธรรม ประเพณี ความเช่ือ

ของแตํละสังคม/ชุมชน อยํายึดตนเองเป็นศูนย์กลาง

ค าถามสะท้อนคิด
เราจะเตรียมเด็กอยํางไร ให๎เป็นผู๎ที่มีเหตุผล มีความเข๎าอกเข๎าใจ เห็นใจผู๎อื่น โดยไมํใช๎ตนเอง

เป็นศูนย์กลางหรือคิดวําความคิดเห็นของตนเองเทําน้ันที่ถูกต๎อง

ข้อเสนอแนะ
ผู๎นํากิจกรรมอาจจะใช๎สถานการณ์อื่นๆ ที่มีบริบท วัฒนธรรม ประเพณี ความเช่ือที่เหมาะสม

กับผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม

กิจกรรมรักข้ามคลอง
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มีหญิงสาวแสนสวยคนหนึ่งช่ือ ดาวเรือง อาศัยอยูํบนเกาะแหํงหนึ่ง คํูรักของเธอช่ือ ศานติ 
ชายหนุํม รูปงามแตํยากจนอาศัยอยูํบนเกาะที่หํางออกไปไมํไกลนัก แตํระหวํางเกาะทั้งสองมีจระเข๎
ดุและเสี่ยงอันตรายมากถ๎าจะวํายน้ําข๎ามคลอง ปกติแล๎ว ศานติ จะพายเรือมาหา ดาวเรืองเป็น
ประจําทุกสัปดาห์

วันหนึ่งพํอแมํของดาวเรือง บอกดาวเรืองวําจะให๎เธอแตํงงานกับนายต๋ีซึ่งเป็นเจ๎าหนี้เพื่อ   
ล๎างหนี้ ดาวเรืองจึงคิดวําจะนําเรื่องนี้ไปปรึกษากับศานติ จึงไปที่ชายฝั่งและพบกับนายต๎น ซึ่งมี   
เรือยนต์เป็นของตนเอง ดาวเรืองขอร๎องให๎นายต๎นไปสํงข๎ามฝั่ง  นายต๎นยิ้มรับเพราะแอบชอบ
ดาวเรืองมานานแล๎ว โดยมีข๎อแม๎วําถ๎าเขาไปสํงดาวเรืองจะต๎องยินยอมนอนกับเขากํอน ดาวเรือง
โกรธนายต๎นมากและเดินหนีไปอีกฝั่งหนึ่งของเกาะ

ขณะที่ดาวเรืองเศร๎าใจมากและต๎องการไปพบศานติ บังเอิญนายธนูผํานมา ดาวเรืองจึง
ขอร๎องให๎นายธนูไปบอกนายต๎นให๎พาเธอข๎ามฟากไปแตํนายธนูปฏิเสธวํา ไมํต๎องการเข๎าไปเกี่ยวข๎อง
กับเรื่องนี้ และกลับเข๎าหมูํบ๎านไป  ในที่สุดดาวเรืองจึงกลับไปที่ทําเรืออีกครั้ง และยินยอมทําตาม
เงื่อนไขของนายต๎น จากนั้นนายต๎นก็พาดาวเรืองไปสํงข๎ามฟากตามที่สัญญาไว๎

เมื่อดาวเรืองพบกับศานติจึงเลําเรื่องทั้งหมดวําทําไมเธอจึงข๎ามฟากมาหาเขาได๎ ศานติโกรธ
ดาวเรืองจึงตํอวําเธอมากมายและบอกวําไมํต๎องการเห็นหน๎าเธออีกแล๎ว เขาปลํอยเธอร๎องไห๎เสียใจ
เพียงเดียวดายที่ริมหาด  บังเอิญ นายมิตร ซึ่งเป็นเพื่อนของศานติผํานมาพบ จึงสอบถามวําเกิด
อะไรข้ึน ดาวเรืองอธิบายเรื่องทั้งหมดให๎ฟัง วําทําไมเธอจึงต๎องการข๎ามฟากมาหาศานติ และเธอ
สามารถข๎ามฟากมาได๎อยํางไรจนถึงตอนที่ศานติดําวําและทอดทิ้งเธอไป

นายมิตรรู๎สกึสงสารและเสียใจไปกบัดาวเรือง จึงว่ิงตามไปทีบ่๎าน ศานติและชกศานติที่ทํากับ
ดาวเรือง  ดาวเรืองขอบคุณนายมิตรที่ชํวยกู๎เกียรติยศศักดิ์ศรีของเธอกลับมา

เมื่ออํานเรื่องจบแล๎ว จากประสบการณ์และความคิดเห็นและความเช่ือของทําน  ทํานคิดวําในเรื่อง
รักข๎ามคลองนี้……         
ใครเป็นคนดีมีศีลธรรมสูงสุด ให๎หมายเลข 1  และผู๎ที่ทํานคิดวําเป็นคนไมํดี มีศีลธรรมต่ําสุด 
หมายเลข 6 จากนั้นให๎เรียงลําดับบุคคลที่เหลือ  2, 3, 4, 5
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เอกสาร “รักข้ามคลอง”

ดาวเรือง ศานติ   นายต้น นายตี๋  นายมิตร  นายธนู



แนวทางการจัดกจิกรรมค่ายอาเซียน
101การส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยผ่านกิจกรรมค่าย

96

ค าชี้แจง
            เมื่อนักเรียนอําน เรื่อง รักข๎ามคลอง จบแล๎ว ให๎กลุํมยํอย(3 คน) โดยให๎ B เป็นผู๎นําการ
อภิปรายตามประเด็นตํอไปนี้

1. เปรียบเทียบผลของแตํละคนวําเหมือน/ตํางกันอยํางไร 
2. เพราะอะไรจึงคิดตํางกัน แตํละคนใช๎เกณฑ์อะไรในการตดัสินวําใครมีศีลธรรมสูง/ต่ํา
3. องค์ประกอบ และปัจจัยของการตัดสินใจของเรามีอะไรบ๎าง ตัวอยําง เชํน อารมณ์ เพศ 

วัย ข๎อมูล ปัจจัยแวดล๎อม ความเกี่ยวข๎องกับคนในเหตุการณ์นั้นๆ มีผลตํอการตัดสินใจมากน๎อย
อยํางไร

4. กํอนที่เราจะตัดสินผู๎อื่น.. เราควรพิจารณาสิ่งใดอีก

ใบงาน เรื่อง รักข้ามคลอง
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วัตถุประสงค์     
1. เพื่อให๎นักเรียนรู๎และเข๎าใจหลักการ วิธีการที่ใช๎ในการตัดสินใจ
2. เพื่อให๎นักเรียนสามารถวิเคราะห์ผลดี ผลเสียในการตัดสนิใจแตํละครัง้ได๎

วัสดุอุปกรณ์ 
1. เอกสาร power point เรื่อง เด็กบนทางรถไฟ
2. ใบงานการอภิปรายแลกเปลี่ยน

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
1. แตํละกลุํมแบํงกลุํมยํอย กลุํมละ 3 คน แตํละคนเลือกวําใครจะเป็น A  ใครจะเป็น B 

ใครจะเป็น C
2. ผู๎ดําเนินกิจกรรม ฉาย powerpoint เรื่องเด็กบนทางรถไฟ 
3. ผู๎ดําเนินกิจกรรม ตั้งคําถามวําใครจะตัดสินใจอยํางไร 
4. แตํละกลุํมอภิปรายกลุํมยํอย (C เป็นผู๎ชวนคุย 8 นาที)  ตามประเด็นในใบงาน

4.1 เปรียบเทียบการตัดสินใจ เหตุผลของแตํละคน
4.2 การตัดสินใจสับรางรถไฟ ในเชิงความรู๎สึก ศีลธรรมกับความถูกต๎อง และประชาธิปไตย 

การสรุป
การเลือกตัดสินใจเลือกกระทําสิ่งใดสิง่หนึ่ง ต๎องมีหลักการ อยูํบนฐานความถูกต๎อง

ค าถามสะท้อนคิด
1. เราจะทําอยํางไรถ๎าเป็นเสียงสํวนน๎อย..(แตํทําถูกต๎อง) กับเสียงสํวนมากที่ผิด (พวกมาก

ลากไป) 
2. เราจะเตรียมเด็กอยํางไรให๎มีจิตใจที่เป็นประชาธิปไตยที่คํานึงถึงสิทธิ แตํก็ตระหนักถึง

หน๎าที่และความรับผิดชอบของตนเองด๎วย

ข้อเสนอแนะ
ผู๎นํากิจกรรมอาจจะใช๎สถานการณ์อื่นๆ ที่มีความเหมาะสมกับผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม เชํน         

ขําว-เหตุการณ์ตํางๆ  
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กิจกรรมเด็กบนทางรถไฟ
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มีเด็กกลุํมหนึ่งเลํนกันใกล๎รางรถไฟ 2 ราง  รางหนึ่งอยูํในระหวํางการใช๎งาน ในขณะที่อีกราง
หนึ่งไมํได๎ใช๎งานแล๎ว มีเพียงเด็กคนเดียวเทํานั้นที่เลํนบนรางที่ไมํได๎ใช๎งาน สํวนเด็กที่เหลือนั่งเลํนอยูํ
บนรางที่ยังใช๎งานอยูํ 

เมื่อรถไฟแลํนมา คุณอยูํใกล๎ๆที่สับรางรถไฟ คุณสามารถสับรางให๎รถไฟแลํนไปยังรางที่ไมํได๎ใช๎
งานเพื่อชํวยชีวิตเด็กสํวนใหญํ แตํนั่นหมายถึงการเสียสละชีวิตของเด็กคนที่เลํนอยูํบนรางที่ไมํได๎ใช๎
งานหรือคุณเลือกจะปลํอยให๎รถไฟว่ิงทางเดิม? เพราะอะไร? ลองหยุดคิดสักนิด มีทางเลือกใดที่เรา
สามารถตัดสินใจได๎

คุณต๎องทําการตัดสินใจกํอนที่จะอํานตํอไป  แตํรถไฟไมํสามารถหยุดรอให๎คุณไตรํตรองได๎คน
สํวนมากอาจเลือกที่จะเปลี่ยนทางรถไฟและยอมสละชีวิตของเด็กคนน้ัน

ผมคิดวํา คุณก็อาจจะคิดเชํนเดียวกันแนํนอน ตอนแรกผมก็คิดเชํนน้ีเพราะการชํวยชีวิตเด็ก
สํวนมากด๎วยการเสียสละชีวิตเด็กหนึ่งคนนั้นดูสมเหตุผลทั้งทางศีลธรรมและความรู๎สึก แตํคุณ

เคยคิดบ๎างไหมวําเด็กที่เลือกเลํนบนรางที่ไมํได๎ใช๎งานแล๎วที่จริงเขาได๎ตัดสินใจถูกต๎อง ที่จะเลํนใน
สถานที่ๆปลอดภัยแล๎วตํางหาก แตํทวํา เขากลับต๎องเสียสละชีวิตให๎กับเพื่อนที่ไมํใสํใจและเลือกที่จะ
เลํนในที่อันตราย

สถานการณ์เชํนน้ีเกิดข้ึนรอบตัวเราทุกวันในสถานที่ทํางาน ยํานชุมชน การเมือง โดยเฉพาะใน
สังคมประชาธิปไตย คนกลุํมน๎อยมักจะถูกเสียสละให๎กับผลประโยชน์ของคนหมูํมาก แม๎วําคนกลุํม
น๎อยจะฉลาด มองการณ์ไกล และคนหมูํมากจะโงํเงํา ไมํใสํใจก็ตาม  เด็กคนที่เลือกที่ไมํเลํนบนรางที่
อยูํในการใช๎งานตามเพื่อนๆของเขาและคงไมํมีใครเสียนํ้าตาให๎หากเขาต๎องสละชีวิตก็ตาม

เรื่อง เด็กบนทางรถไฟ
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ถ๎าทางรถไฟถูกเปลี่ยน เด็กหนึ่งคนนั้นต๎องตายอยํางแนํนอนเพราะเขาไมํเคยคิดวํารถไฟจะ
เปลี่ยนมาใช๎เส๎นทางนั้น  นอกจากนั้นรางที่ไมํได๎ถูกใช๎งานอาจเป็นเพราะรางนั้นไมํปลอดภัย 

ถ๎ารถไฟถูกเปลี่ยนเส๎นทางมาที่รางนี้เราทําให๎ชีวิตของผู๎โดยสารทั้งหมดตกอยูํในอันตราย
ในขณะที่คุณพยายามชํวยชีวิตเด็กจํานวนหนึ่งโดยการสละชีวิตเด็กหนึ่งคนอาจกลายเป็นการสังเวย
ชีวิตผู๎คนนับร๎อยก็เป็นได๎

ค าชี้แจง
1. เมื่ออําน เรื่อง เด็กบนรางรถไฟ จบแล๎ว ให๎นักเรียนรํวมกนัอภิปรายในกลุํมยํอย  โดย  C 

เป็นคนชวนเพื่อคุยและอภิปรายตามประเด็นตํอไปนี้
2. เปรียบเทียบการตัดสินใจ เหตุผลของแตํละคน
3. การตัดสินใจสับรางรถไฟ.. ในเชิงความรูส๎ึก ศีลธรรม กบัความถูกต๎อง และประชาธิปไตย 
4. เราจะทําอยํางไรถ๎าเป็นเสียงสํวนน๎อย..(แตํทาํถูกต๎อง) กบัเสียงสํวนมากที่ผิด (พวกมาก     

ลากไป) 
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ใบงาน เรื่อง เด็กบนทางรถไฟ
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3.5 ตัวอย่างตารางอบรมปฏบิตักิาร การจดักิจกรรมประชาธปิไตยส าหรับนกัเรียน

วันแรก
08.30 - 09.00 ผู้ร่วมกิจกรรมรายงานตัว ลงทะเบียน รับเอกสาร
09.00 - 09.30 พิธีเปิดและกิจกรรมต้อนรับ
09.30 - 09.40 กิจกรรมบริหารสมอง
09.40 - 10.00 กิจกรรมความคาดหวัง
10.00 - 10.20 กิจกรรมรู้จักตัวตนและคนอ่ืน
10.20 - 10.30 พักรับประทานอาหารว่าง
10.30 - 12.00 กิจกรรมเรียนรู้ประชาธิปไตย(เกม Zone :  เพลง, จับคู่ความรู้, ความจ า, บิงโก
,    
                    คาวบอย)
12.00 - 13.00 พักรับประทานอาหารว่าง
13.00 - 13.10 กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ (energizer)
13.10 - 14.30 กิจกรรมสันติศึกษา (peace ecucation)
14.30 - 14.40 พักรับประทานอาหารว่าง
14.40 - 15.20 กิจกรรมเสริมคุณลักษณะประชาธิปไตย
15.20 - 15.50 สรุปประเมินประจ าวัน
15.50 - 16.00 พบพ่ีเลี้ยงกลุ่มย่อย
วันท่ีสอง
08.30 - 09.00 ทบทวน (recap) และ warm up
09.00 - 09.10 กิจกรรมบรหิารสมอง
09.10 - 10.20 การศึกษาเพื่อสร๎างความเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
10.20 - 10.30 พักรบัประทานอาหารวําง
10.30 - 12.00 พลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยใสํใจปญัหาสังคม
12.00 - 13.00 พักรบัประทานอาหารวําง
13.00 - 13.10 กิจกรรมกลุมํสมัพันธ์ (energizer)
13.10 - 14.30 ระดมสมองกิจกรรมสํงเสริมประชิปไตยและเตรียมงานถนนประชาธิปไตย
14.30 - 14.40 พักรบัประทานอาหารวําง
14.40 - 15.50 กิจกรรมถนนประชาธิปไตย
15.50 - 16.00 สรุปประเมินประจําวันและพบพี่เลี้ยงกลุมํยํอย
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วันท่ีสาม
08.30 - 09.00 ทบทวน (recap) และ warm up
09.00 - 09.10 กิจกรรมบริหารสมอง
09.10 - 10.20 แบ่งกลุ่มวางแผนการจัดท าโครงงานประชาธิปไตย
10.20 - 10.30 พักรับประทานอาหารว่าง
10.30 - 12.00 น าเสนอแผนการจัดท าโครงงานในกลุ่มใหญ่
12.00 - 13.00 พักรับประทานอาหารว่าง
13.00 - 13.10 กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ (energizer)
13.10 - 13.30 ประเมินผลการอบรม
13.30 - 14.30 พิธีปิด
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นายชินภัทร  ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน

นายชัยพฤกษ์  เสรีรกัษ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน

นางเบญจลักษณ์  น้ําฟูา ผู๎ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

นางสาววีณา อัครธรรม ผู๎อํานวยการสํานักวิชาการและมาตราฐานการศึกษา

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ร.ท.หญิง  สุดาวรรณ เครือพานิช นักวิชาการศึกษา สวก.

คณะด าเนินการจัดค่าย

นางสาววีณา นําเจรญิสมบัติ นักวิชาการอิสระ 

นายประพันธ์ ขันตีสา นักวิชาการอิสระ สํานักอทุยานการเรียนรู๎

นายวชิระ  เซี่ยงอึ่ง นักวิชาการอิสระ 

นางวรยา พลายเล็ก ศึกษานิเทศก์ สพป.สมุทรสาคร

นายพยัพ   สาธุพันธ์ ศึกษานิเทศก์ สพป. สุพรรณบุรี เขต 1

นายพงศ์ศักดิ์  กาญจนภักดิ์ ศึกษานิเทศก์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4

นางสาวประเสริฐศรี  ศรีวิลัย ศึกษานิเทศก์  สพป. สระแก๎ว  เขต 2

นายนิติภัทร   อําพันมาก ศึกษานิเทศก์สพป. ชุมพร เขต 1

นางหัทยา  เข็มเพ็ชร ศึกษานิเทศก์ สพป. สิงห์บรุี เขต 1

นางแสงอัมพา  บํารุงธรรม ศึกษานิเทศก์ สพป. เชียงราย เขต 3

นายเกรียงศักด์ิ คัมภิรา ศึกษานิเทศก์ สพป. นครราชสีมา เขต 7 

นางชนิกานต์  วงศ์กิตติวรรณ ศึกษานิเทศก์ สพป. ลพบุรี เขต1

นางสุกญัญา  มีพํวง ศึกษานิเทศก์ สพป. ชัยยนาท
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คณะผู้จัดท า (ต่อ)

นายจิรวัฒน์  รักพํวง ศึกษานิเทศก์ สพป. ตาก เขต 1

นายเจษฎา   จันทนาภรณ์ ศึกษานิเทศก์ สพป. ยโสธร เขต 1

นางเปรมฤดี  ทัดศรี ศึกษานิเทศก์ สพท.สรุินทร์ เขต 3

นางสาวนวลจันทร์  สันวรรณ ศึกษานิเทศก์ สพป. ลําปาง เขต 1

นางอาภาพรรณ  แสงทอง ศน.สพป.กระบี่

นางบังอร   ควรประสงค์ ศึกษานิเทศก์ สพม. จันทบุรี

นางสมจินต์  กลับกลาย ศน.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1

นางสุทธิวรรณ  สูงเรือง ศน.สพป.อํานาญเจริญ 

ร.ท.หญิงสุดาวรรณ เครือพานิช นักวิชาการศึกษา สวก.

นางสาววงเดือน  สุวรรณศิริ นักวิชาการศึกษา สนก.

นางสาวกระแสสินธ์ุ  ปล๎องมะณี นักจัดการงานทั่วไป สวก.

คณะผู้เรียบเรียงและสรุปกิจกรรม

ร.ท.หญิงสุดาวรรณ เครือพานิช นักวิชาการศึกษา สวก.

นางวรยา พลายเล็ก ศึกษานิเทศก์ สพป.สมุทรสาคร

นายพงศ์ศักดิ์  กาญจนภักดิ์ ศึกษานิเทศก์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4

นางสาวประเสริฐศรี  ศรีวิลัย ศึกษานิเทศก์ สพป. สระแก๎ว  เขต 2

นางหัทยา  เข็มเพ็ชร ศึกษานิเทศก์ สพป. สิงห์บรุี เขต 1

นางนรมน  ไกรสกุล ศึกษานิเทศก์ สพป. หนองคาย  เขต 3

นางบังอร   ควรประสงค์ ศึกษานิเทศก์ สพม. จันทบุรี

นางเปรมฤดี  ทัดศรี ศึกษานิเทศก์ สพท.สรุินทร์ เขต 3

นางชนิกานต์  วงศ์กิตติวรรณ ศึกษานิเทศก์ สพป. ลพบุรี เขต1
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คณะผู้จัดท า (ต่อ)

คณะบรรณาธิการกิจ

ร.ท.หญิงสุดาวรรณ เครือพานิช นักวิชาการศึกษา สวก.

นายเฉลิมชัย พันธ์เลิศ นักวิชาการศึกษา สวก.

นางสาวกระแสสินธ์ุ  ปล๎องมะณี นักจัดการงานทั่วไป สวก.

นางวรยา พลายเล็ก ศึกษานิเทศก์ สพป.สมุทรสาคร

นายพงศ์ศักดิ์  กาญจนภักดิ์ ศึกษานิเทศก์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4

นางสาวประเสริฐศรี  ศรีวิลัย ศึกษานิเทศก์ สพป. สระแก๎ว  เขต 2

นางหัทยา  เข็มเพ็ชร ศึกษานิเทศก์ สพป. สิงห์บรุี เขต 1

นางนรมน  ไกรสกุล ศึกษานิเทศก์ สพป. หนองคาย  เขต 3

นางบังอร   ควรประสงค์ ศึกษานิเทศก์ สพม. จันทบุรี

นางเปรมฤดี  ทัดศรี ศึกษานิเทศก์ สพท.สรุินทร์ เขต 3

นางชนิกานต์  วงศ์กิตติวรรณ ศึกษานิเทศก์ สพป. ลพบุรี เขต1
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