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คํานํา 

 
7 สิงหาคม 2559 เปนวันสําคัญที่ตองบันทึกไวในประวัติศาสตรการเมืองไทยวา ประชาชน

คนไทยผูมีสิทธิออกเสียง 50.85 ลานคน จะไดใชอํานาจอธิปไตยทางตรง ดวยการไปออกเสียง

ประชามติวาจะเห็นชอบ หรือ ไมเห็นชอบ ตอรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช …. 

และประเด็นเพิ่มเติมของสภานิติบัญญัติแหงชาติ 

ผลการออกเสียงไมเพียงจะสะทอนเจตนารมณของประชาชนวาตองการเห็นชาติบานเมือง

กาวไปในทิศทางใด อนาคตของประชาชนคนไทยจะเปนเชนไร แตยังเปนคําตอบท่ีชี้ชัดวา

สังคมไทยพรอมหรือยัง ที่จะเปนสังคมประชาธิปไตยอยางแทจริง  

เปนหนาที่ของประชาชนคนไทยทุกหมูเหลา ทุกสาขาอาชีพ ทุกเพศ ทุกวัย รวมทั้งนักเรียน

ที่จะเขารวมในกระบวนการออกเสียงประชามติ โดยเรียนรูประชาธิปไตยจากการปฏิบัติดวย

กิจกรรม “6 สัปดาหประชามต”ิ ทั้งในโรงเรียน ครอบครวั และชุมชนของตน 

ประสบการณตรงในการมีสวนรวมในการออกเสียงประชามติ จะทําใหนักเรียนเกิดความ

ภาคภูมิใจและซาบซึ้งจิตวิญญาณของความเปนนักประชาธิปไตย อันสมควรบันทึกไวเปน

ประวัติศาสตรทางการเมืองของนักเรียนแตละคน 

เพ่ือใหกิจกรรม “6 สัปดาหประชามติ”เดินหนาไปไดอยางมีประสิทธิภาพสํานักงาน

คณะกรรมการการเลือกตัง้จึงไดจัดทําคูมือสําหรับครูและนักเรียนใชเปนแนวทางดําเนินงาน หวังวา

ครูและนักเรียนจะไดศึกษา และใชประโยชนจากคูมือเลมนี้ เปนเข็มทิศนําทางสวางไสวในการ

เผยแพรประชาสัมพันธการออกเสียงประชามติ 

 

การออกเสียงประชามติคุณภาพจะเกิดขึ้นได ก็ดวยพลังของนักเรียนและครูที่มีคุณภาพ 

 

สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

มิถุนายน 2559 
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ประชาธิปไตย ประชาชน ประชามติ 
ประเทศไทยของเรามีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข อํานาจ

อธิปไตยหรืออํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศเปนของประชาชน โดยประชาชน และเพ่ือประชาชน  

การปกครองระบอบประชาธิปไตย หัวใจจึงอยูที่ประชาชน เพราะประชาชนเปนท้ังเปาหมายและ

กระบวนวิธีการท่ีจะนําไปสูความเปนประชาธิปไตย สิ่งที่จะสะทอนใหเห็นวาสังคมใดเปนประชาธิปไตยหรือไม

จึงมิไดดูท่ีรูปแบบหรือพิธีการ หากแตอยูทีพ่ฤติกรรมของคนในสังคมวามีความเปนประชาธิปไตยหรือไม เชน 

1. การเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย  

 กฎหมาย คือ แบบแผนควบคุมความประพฤติท่ีบังคับใชแกคนในสังคม เพื่อใหทุกคนอยูรวมกันได

อยางมีความสุข คนในสังคมประชาธิปไตยจึงตองเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย มิฉะนั้นสังคมจะเกิดความ

วุนวายเดือดรอนไปทั่ว 

 คนในสังคมประชาธิปไตยจะเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย กฎหมายใดที่ไมเปนธรรมจะตองแกไขโดย

กระบวนการที่ถูกตองและชอบธรรม ตราบใดที่กฎหมายนั้นยังไมแกไขและมีผลใชบังคับ จะตองยอมรับปฏิบัติ

ตาม มิใชเลือกยอมรับและปฏิบัติตามเฉพาะกฎหมายที่ตนชื่นชอบหรือไดประโยชน และฝาฝนกฎหมายท่ีตนไม

ชอบหรือเสียประโยชน 

2. รูหนาที่ มีความรับผดิชอบ   

 หลักการประชาธิปไตยหลักหนึ่งคือ หลักสิทธิเสรีภาพ เม่ือเรามีสิทธิยอมตองมีหนาที่ คือการทําหนาท่ี

ในฐานะที่เปนพลเมืองดี การใชเสรีภาพ ก็ตองมีความรับผิดชอบ โดยไมใชเสรีภาพเกินขอบเขต จนไปละเมิด

สิทธิของผูอื่น หรือฝาฝนกฎหมาย หรือกระทําการอันขัดตอศีลธรรม วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม 

3. ใชเหตุผลบนความแตกตาง ตัดสินความขัดแยงโดยสันติวิธี  

 สังคมประชาธิปไตยเปนท่ีอยูรวมกันของคนจํานวนมาก จึงมีความคิดเห็นท่ีแตกตางกันได การหาขอยุติ

ในเรื่องใดใชเหตุใชผล โดยยึดตามเสียงขางมาก แตมิใชการใชเสียงขางมากหรือพวกมากลากไป ตองเคารพรับ

ฟงเสียงขางนอยดวย ถาเหตุผลของเสียงขางนอยดีกวา เสียงขางมากตองรับฟง โดยไมใชกําลังหรือความรุนแรง

ในการตัดสินปญหา 

4. มีการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ 

แมวาตัวแทนที่ไดรับเลือกตั้งไปใชอํานาจอธิปไตยแทนประชาชนจะมีความชอบธรรมในการใชอํานาจ 

แตก็มิไดหมายความวาจะสามารถใชอํานาจนั้นโดยสิทธิขาดทําอะไรก็ไดตามอําเภอใจ การใชอํานาจยังอยู

ภายใตกฎหมายและอยูในสายตาของประชาชนผูเปนเจาของอํานาจเสมอ ประชาชนยอมสามารถตรวจสอบการ

ทํางานของตัวแทนที่เลือกตั้งใหทําหนาที่แทนตน รวมทั้งตรวจสอบการทํางานของขาราชการและเจาหนาที่ของ

รัฐไดตลอดเวลา หากพบวาทําการทุจริต โกงกิน คอรรัปชั่น หรือทํางานขาดประสิทธิภาพไมสมกับความ

ไววางใจ  ก็สามารถถอดถอนออกจากตําแหนงหรือฟองรองดําเนินคดีได ทั้งการดําเนินการดวยตนเองและ       

ผานทางองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 
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5. ประชาชนมีสวนรวมทางการเมือง  

 คนในสังคมประชาธิปไตยจะมีความตื่นตัวสนใจเขามีสวนรวมทางการเมือง ดวยตระหนักเสมอวา           

ตนเปนเจาของอํานาจอธิปไตย สามารถใชอํานาจอธิปไตยไดทั้งโดยทางตรงตามสิทธิเสรีภาพที่บัญญัติไวใน

รัฐธรรมนูญ และโดยทางออมผานทางตัวแทนทุกระดับ ทั้งระดับชาติ และระดับทองถ่ิน ประชาชนในสังคม

ประชาธิปไตยจึงมีความรักและหวงแหนอํานาจของตน ไมยอมใหใครยื้อแยง ทําลายหรือแอบอางใชในทางที่ไม

ถูกตอง ขณะเดียวกันประชาชนก็ตองใชอํานาจอยางถูกตองดวย มิใชคิดวาตนมีอํานาจจะทําอะไรก็ไดตาม

อําเภอใจหรือไปฝาฝนกฎหมายเสียเอง  

การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน จึงตองยึดประโยชนสุขของประชาชนสวนใหญ และความ

สันติสุขของสังคมเปนหลัก ดังคาํกลาวของทานพุทธทาสภิกขุ ท่ีวา “ประชาธิปไตย คือประโยชนของประชาชน

เปนใหญมิใชประชาชนเปนใหญ” 

 

การออกเสียงประชามติ 

การออกเสียงประชามติ หมายถึง กระบวนการในการแสดงความเห็นของประชาชนดวยการออกเสียง

ลงคะแนน เพ่ือตัดสินวาจะใหความ เห็นชอบ หรือ ไมเห็นชอบ ในเรื่องที่มีความสําคัญและมีผลกระทบตอ

ประโยชนไดเสียของประเทศชาติ หรือกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของประชาชน กอนที่จะนํามติหรือผลการ

ตัดสินใจนั้นออกเปนกฎหมายหรือนําไปปฏิบัต ิ

 การออกเสียงประชามติ จึงมีความสําคัญตอการปกครองระบอบประชาธิปไตย เพราะเปนการให

โอกาสประชาชนผูเปนเจาของอํานาจอธิปไตยสามารถใชอํานาจตัดสินใจชี้ขาดในเรื่องที่มีความสําคัญตอ

บานเมืองไดดวยตนเอง 

 ประเทศไทย เคยมีการออกเสียงประชามติมาแลวครั้งหนึ่งเมื่อวันท่ี 19 สิงหาคม 2550 เพ่ือใหความ

เห็นชอบหรือไมเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญ ผลปรากฏวาเสียงขางมากของผูมาออกเสียงเห็นชอบใหนําราง

รัฐธรรมนูญมาใชบังคับเปนรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 

 

สถิติการออกเสียงประชามติ เม่ือ 19 สิงหาคม 2550 

รายการ คน รอยละ 

จํานวนผูมีสิทธิออกเสียงทั่วประเทศ  45,092,955 100 

จํานวนผูมาออกเสียง 25,978,954 57.61 

จํานวนผูเห็นชอบกับรางรัฐธรรมนูญ  14,727,306 56.69 

จํานวนผูไมเห็นชอบกับรางรัฐธรรมนูญ  10,747,441 41.37 

จํานวนบัตรเสีย 504,207 1.94 
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สําหรับการออกเสียงประชามติรางรัฐธรรมนูญครั้ งนี้  เปนการออกเสียงประชามติครั้ งที่  2            

โดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 

2559 กําหนดใหคณะกรรมการการเลือกตั้ง เปนผูรับผิดชอบจัดใหมีการออกเสียงประชามติ เพื่อใหประชาชน ออก

เสียงวาจะใหความ เห็นชอบ หรือ ไมเห็นชอบ ตอเรื่องที่มีความสําคญัตอประเทศชาติและประชาชนใน 2 ประเด็น  

ประเด็นที่ 1 “ใหความเห็นชอบหรือไมเห็นชอบ รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช .... 

ทั้งฉบับ” 

ประเด็นท่ี 2 “ทานเห็นชอบหรือไมวา เพื่อใหการปฏิรูปประเทศเกิดความตอเนื่องตามแผน

ยุทธศาสตรชาติ สมควรกําหนดไวในบทเฉพาะกาลวา ในระหวาง 5 ปแรกนับแตวันที่มีรัฐสภาชุดแรกตาม

รัฐธรรมนูญนี้ ใหท่ีประชุมรวมกันของรัฐสภาเปนผูพิจารณาใหความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรไดรับแตงตั้ง

เปนนายกรัฐมนตรี”  

เกณฑการตัดสินในการออกเสียงประชามต ิ

 การออกเสียงประชามติครั้งนี้ใชคะแนนเสียงขางมากของผูที่มาออกเสียงเปนเกณฑในการตัดสิน          

โดยในประเด็นที่ 1 ถาผลการออกเสียงประชามติมีคะแนนเสียงเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญมากกวาคะแนนเสียง 

ไมเห็นชอบ ใหนายกรัฐมนตรีนํารางรัฐธรรมนูญข้ึนทูลเกลาทูลกระหมอมถวายภายใน 30 วันนับแตวันประกาศ

ผลการออกเสียงประชามติ เมื่อทรงลงพระปรมาภิไธยและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหมีผลใชบังคับ 

แตถาผลการออกเสียงมีคะแนนเสียงไมเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญมากกวาคะแนนเสียงเห็นชอบถือวาราง

รัฐธรรมนูญฉบับนี้ เปนอันตกไป 

 สําหรับประเด็นที่ 2 ท่ีสภานิติบัญญัติแหงชาติเสนอเพ่ิมเติม ก็ถือคะแนนเสียงขางมากระหวาง         

คะแนนเสียง เห็นชอบกับไมเห็นชอบเปนเกณฑในการตัดสินดวยเชนกัน 

ใครบางเปนผูมีสิทธิออกเสียงประชามติ ? 

  ผูมีสิทธิออกเสียงประชามติตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังนี ้

  คุณสมบัต ิ

1. มีสัญชาติไทย แตบุคคลผูมีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ ตองไดสัญชาติไทยมาแลว              

            ไมนอยกวา 5 ป 

  2. มีอายุไมต่ํากวา 18 ปบริบูรณในวันออกเสียง (เกิดกอนวันที่ 9 สิงหาคม 2541)  

  3. มีชื่ออยูในทะเบียนบานในเขตออกเสียงมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา90 วัน นับถึงวันออกเสียง 

  ลักษณะตองหาม 

  1. เปนภิกษุ สามเณร นักพรต นักบวช 

  2. ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 

  3. ตองคุมขังอยูโดยหมายของศาลหรือโดยคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย 

  4. วิกลจริต หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 
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ใชสิทธิออกเสียงที่ไหน ? 

ผูมีสิทธิออกเสียงประชามติซึ่งมีชื่ออยูในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิออกเสยีงในหนวยออกเสียงใด ใหลงคะแนน

ออกเสียงได ณ ที่ออกเสียงของหนวยออกเสียงนั้น และใหมีสิทธิลงคะแนนออกเสียงไดเพียงแหงเดียว 

 สําหรับผูที่ไดรับการแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่ในหนวยออกเสียงอื่นท่ีอยูนอกหนวยออกเสียงที่ตน               

มีสิทธิออกเสียง สามารถลงคะแนนออกเสียงในหนวยออกเสียงที่ตนตองปฏิบัติหนาที่ 

การใชสิทธิออกเสียงนอกเขตจังหวัดทําอยางไร ? 

 ผูมีสิทธิออกเสียงท่ีอยูนอกเขตออกเสียงที่ตนมีชื่ออยูในทะเบียนบานหรือมีชื่อในทะเบียนบานในเขตออก

เสียงเปนเวลานอยกวา 90 วัน สามารถยื่นคาํขอลงทะเบียนใชสิทธิออกเสียงนอกเขตจังหวัดได  3 วิธ ีคือ 

 1. ยื่นดวยตนเองตอนายทะเบียน ณ ที่วาการอําเภอหรือเทศบาลที่ตนอยู อยางชาภายในวันที่ 7 กรกฎาคม  

2559 ในวันและเวลาราชการ 

 2. ยื่นทางไปรษณีย อยางชาภายในวันท่ี 30 มิถุนายน 2559 (โดยถือวันประทับไปรษณียเปนสําคัญ) 

 3. ยื่นทางอินเทอรเน็ตที่เว็บไซต กกต. www.ect.go.th อยางชาในวันที่ 30 มิถุนายน 2559  

ไดตลอด 24 ชั่วโมง 

ขอหามในการออกเสียงประชามต ิ

พ.ร.บ.วาดวยการออกเสียงประชามตริางรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2559 ไดบัญญัติขอหามมิใหกระทําในการ

ออกเสียงประชามติ ไวดังนี้ 

 - ออกเสียงหรือพยายามออกเสียง โดยรูอยูแลววาตนเปนผูไมมีสิทธิออกเสียงหรือไมมีสิทธิลงคะแนน

ในหนวยออกเสียงนั้น 

- ใชบัตรอ่ืนที่มิใชบัตรออกเสียงประชามติมาออกเสียง 

- นําบัตรออกเสียงประชามติออกไปจากที่ออกเสียง 

- ทําเครื่องหมายอ่ืนใดเพ่ือใหผูอื่นรูวาเปนบัตรออกเสียงประชามติของตน  

- ขัดคําสั่งกรรมการประจําหนวยออกเสียงเพราะเหตุที่ผูนั้นขัดขวางการออกเสียง 

- กอความวุนวายเพ่ือใหการออกเสียงไมเปนไปดวยความเรียบรอย 

- ให เสนอใหหรือสัญญาวาจะให หรือจัดเตรียมเพ่ือจะใหทรัพยสินหรือผลประโยชนอ่ืนอันอาจคํานวณ

เปนเงินไดแกผูใด เพื่อจะจูงใจใหผูมีสิทธิออกเสียงไมไปใชสิทธิออกเสียง หรือออกเสียงอยางใดอยางหนึ่งหรือ 

ไมออกเสียง 

- หลอกลวง บังคับ ขูเข็ญ หรือใชอิทธิพลคุกคาม เพ่ือใหผูมีสิทธิออกเสียงไมไปใชสิทธิออกเสียง หรือออก

เสียงอยางใดอยางหนึ่งหรือไมออกเสียง หรือเพ่ือใหสําคัญผิดในวัน เวลา ที่ออกเสียงหรือวิธีการลงคะแนนออก

เสียง 

- เปด ทําลาย ทําใหเสียหาย ทําใหเปลี่ยนสภาพ ทําใหสูญหาย ทําใหไรประโยชนนําไป หรือขัดขวาง

การสงหีบบัตรออกเสียงหรือบัตรออกเสียงเวนแตเปนการดําเนินการตามอํานาจหนาที่โดยชอบดวยกฎหมาย  

- เลนหรือจัดใหมีการเลนการพนันขันตอใด ๆ อันมีผลเปนการจูงใจใหผูมีสิทธิออกเสียงไมไปใชสิทธิ

ออกเสียง หรือออกเสียงอยางใดอยางหนึ่งหรือไมออกเสียง 
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- เรียก รับ หรือยอมจะรับเงิน ทรัพยสินหรือผลประโยชนอ่ืนใดสําหรับตนเองหรือผูอื่นเพ่ือจะไมไปใช

สิทธิออกเสียง หรือออกเสียงอยางใดอยางหนึ่งหรือไมออกเสียง 

- ขาย จําหนาย จายแจก หรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิด ในเขตออกเสียงระหวางเวลา 18.00 นาฬิกาของวันกอน

วันออกเสียงจนสิ้นสุดวันออกเสียง 

- หามผูใดจัดพาหนะขนคนไปออกเสียง  

- หามผูใดเผยแพรผลการสํารวจความเห็นของประชาชนเก่ียวกับการออกเสียงในระหวางกอนวันออก

เสียงลวงหนา 7 วัน จนถึงเวลาสิ้นสุดการออกเสียงในวันออกเสียง 

- หามผูบังคบับัญชาหรือนายจางผูใดขัดขวางการไปใชสิทธิออกเสียงของผูใตบังคับบัญชาหรือลูกจาง  

อะไรทําได อะไรทําไมไดในการแสดงความคิดเห็น 

 เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการแสดงความเห็นโดยสุจริตและไมขัดตอกฎหมายพ.ร.บ.วาดวย

การออกเสียงประชามติ พ.ศ.2559 มาตรา 7 บัญญัติใหบุคคลมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและเผยแพร

ความคิดเห็นเก่ียวกับการออกเสียงโดยสุจริตและไมขัดตอกฎหมาย และมาตรา 11 บัญญัติให กกต. ดูแลให 

การแสดงความเห็นเก่ียวกับการออกเสียงเปนไปโดยสุจริตและมิใหมีการกระทําที่เปนการฝาฝนหรือไมปฏิบัติ

ตาม พ.ร.บ.ดังกลาว กกต. จึงไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการแสดงความคิดเห็นไว สรุปไดดังนี ้

 

ทําได ทําไมได 

1. ศึกษาขอมูลรางรัฐธรรมนูญและ

ประเด็นเพ่ิมเติมให เขาใจครบถวน 

เพ่ือเปนขอมูลแสดงความคิดเห็น 

2. แสดงความเห็นโดยใชถอยคาํที่

สุภาพ 

3. แสดงความเห็นดวยขอมูลที่ชัดเจน

ไมกํากวม ไมบิดเบือนขอเท็จจริง 

4. การแสดงความคิดเห็นโดยอางหลัก

วิชาการ และ ตรวจสอบความถูกตอง 

และแสดงท่ีมา 

5. การสัมภาษณผานสื่อ แสดงความ

คิดเห็นพรอมเหตุผล 

6. โพสตขอมูลความคิดเห็นพรอม

เหตุผลในเว็บไซต และสื่อ

อิเล็กทรอนิกสหรือการสงตอขอมูล 

โดยไมเพ่ิม ความเห็นของตนลงไป 

1. ใหสัมภาษณผานสื่อดวยขอความอันเปนเท็จ กาวราวรุนแรง  

หยาบคาย ปลุกระดม หรือขมขู 

2. โพสตขอมูลอันเปนเท็จกาวราว รุนแรง หยาบคาย ปลุกระดม ขมขูใน

เว็บไซตและสื่ออิเล็กทรอนิกส หรือสงตอขอมูลดังกลาว 

3. ทําหรือสงสัญลักษณหรือเครื่องหมายที่กาวราวรุนแรงหยาบคาย ปลุก

ระดม ขมขู 

4. จัดเวทีสัมมนา อภิปราย โดยท่ีไมมีหนวยงานราชการ สถาบันการศึกษา 

องคกรสื่อมวลชน ตามกฎหมายเขารวม และมีเจตนาเพ่ือปลุกระดม 

5. ชักชวนใหใสเสื้อ ติดปาย เข็มกลัด ธง ริบบิ้น/เครื่องหมายที่แสดง 

สัญลักษณความเห็นอยางใดอยางหนึ่ง หรือการขายการแจกจาย สิ่งของ

ดังกลาว ในลักษณะรณรงคปลุกระดม 

6. ใชเอกสารมีขอความอันเปนเท็จ กาวราวรุนแรงหยาบคาย ปลุกระดม 

7. การรายงานขาว หรือการจัดรายการของสื่อที่นําไปสูการปลุกระดม 

สรางความวุนวาย 

8. การรณรงคใหออกเสียงที่มีลักษณะปลุกระดมหรือขัดขวางการออกเสียง 
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เครื่องมือชวยอํานวยความสะดวกในการออกเสียง 

กกต. ไดอํานวยความสะดวกในการออกเสียงประชามติครั้งนี้ซึ่งมีความแตกตางจากการเลือกตั้งครั้งที่

ผานๆ มาหลายอยาง เชน  

การลงทะเบียนออนไลน เปนการลงทะเบียนขอใชสิทธิออกเสียงนอกเขตจังหวัดทางอินเตอรเน็ต         

เพ่ือเปนตัวชวยในการเพิ่มชองทางและอํานวยความสะดวกใหผูมีสิทธิออกเสียงที่ประสงคจะขอใชสิทธิออกเสียง

นอกเขตจังหวัด โดยใหสามารถลงทะเบียนผานระบบอินเตอรเน็ตไดดวยตนเอง  

สมารทการด(Smart Card) หรือ บัตรประจําตัวประชาชนท่ีออกดวยระบบคอมพิวเตอรแบบ

เอนกประสงค จะถูกนํามาใชในกระบวนการออกเสียงประชามติที่ทันสมัยมาปรับใชใหเกิดประโยชนสูงสุด             

เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา มีความถูกตองแมนยํา และประหยัดงบประมาณอีกดวย   

 แอพพลิเคชั่นดาวเหนือ เพ่ืออํานวยความสะดวกแกผูมีสิทธิออกเสียงประชามติในการคนหารายชื่อ          

ผูมีสิทธิออกเสียง สถานที่ออกเสียง และแผนที่เดินทางไปยังหนวยออกเสียงไดอยางถูกตองแมนยํา  

แอพพลิเคชั่นตาสับปะรด เพื่อใหประชาชนสามารถรายงานสถานการณ แจงขาวการทุจริตหรือ           

การกระทําความผิดการออกเสียงประชามติ เปนการสงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการปองปราม           

การทุจริตทุกรูปแบบ  

แอพพลิ เคชั่นฉลาดรู  เ พ่ือใหขอมูลความรู เ ก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ ยวของกับการ                 

ออกเสียงประชามติ กระบวนการออกเสียงประชามติ รวมทั้งขอมูลเก่ียวกับรางรฐัธรรมนูญ 

 

ปฏิทินประชาชน 

ออกเสียงประชามต ิ
ภายใน 17 ก.ค. 59  - ติดประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง ตรวจสอบไดท่ี 

  ปายประกาศบริเวณที่ออกเสียง 

ภายใน 22 ก.ค. 59 - ไดรับหนังสือแจงเจาบานและเอกสาร 

  เกี่ยวกับรางรัฐธรรมนูญและขั้นตอนการ 

  ออกเสียงประชามติ 

ภายใน 27 ก.ค. 59 - กรณีรายชื่อไมถูกตอง แจงเพิ่มชื่อ/ถอนชื่อที ่   

  อําเภอ/เทศบาล 

6 ส.ค. 59 ตั้งแตเวลา 18.00 น.  

ถึง 7 ส.ค. 59 เวลา 24.00 น. 

- หามซื้อขาย จําหนาย จายแจก หรือ 

  จัดเลี้ยงสุราทุกชนิด 

7 ส.ค. 59 ตัง้แตเวลา 08.00 - 16.00 น. - วันออกเสียงประชามติ 
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การออกเสียงประชามติเรื่องของใคร ทําไมนักเรียนจึงควรเขารวม? 
 เรามักเขาใจวา การออกเสียงประชามติเปนเรื่องของผูใหญ หรือคนอายุ 18 ปขึ้นไปเทานั้น จึงจะมี

สิทธิมีสวนรวมในการออกเสียง แตเนื่องจากการออกเสียงสงผลกระทบตอประโยชนไดเสียของประเทศชาต ิ

และสิทธิเสรีภาพของประชาชนคนไทยทุกคนจึงตองมีสิทธิ มีสวนรวมในการออกเสียง 

 เปนหนาท่ีของประชาชนคนไทยทุกหมูเหลา ทุกสาขาอาชีพ ทุกเพศ ทุกวัย รวมทั้งนักเรียนที่จะตอง

เขารวมในกระบวนการออกเสียงประชามติ โดยเรียนรูประสบการณประชาธิปไตยจากการปฏิบัติดวยกิจกรรม 

“6 สัปดาหประชามติ” ทั้งในโรงเรียน ครอบครัว และชุมชนของตน 

 

6 สัปดาหประชามต ิ
“6 สัปดาหประชามติ” เปนกิจกรรมที่เปดโอกาสใหนักเรียน ผูปกครอง ครู ผูบริหารสถานศึกษาและ

ชุมชน ไดมีสวนรวมในกระบวนการออกเสียงประชามติ โดยเฉพาะนักเรียนซึ่งแมวาจะยังไมมีสิทธิในการออก

เสียง แตการมีประสบการณตรงจากการเรียนรูประชาธิปไตยภาคปฏิบัติ จะทําใหนักเรียนเกิดทักษะชีวิตและซึม

ซับจิตวิญญาณของความเปนนักประชาธิปไตย การกําหนดกิจกรรมออกเปน 6 สัปดาห เพ่ือใหสอดคลอง

เหมาะสมกับหวงเวลาของการสรางความรูความเขาใจเรื่องการออกเสียงประชามติ 

 รูปแบบของกิจกรรมมีความสัมพันธตอเนื่องกัน โดยจะระบุวาแตละสัปดาหจะมีกิจกรรมอะไร ใครเปน

ผูรับผิดชอบ จะใชสื่ออุปกรณใด และมีใคร/หนวยงานใดเปนผูสนับสนุนอยางไร ดังนั้นเพ่ือความสําเร็จในการ

ดําเนินกิจกรรมจึงควรทําใหครบถวนสมบูรณทุกกิจกรรม แตละสัปดาหมีกิจกรรม ดังนี ้

สัปดาหที ่1 และ 2 เตรียมความพรอม 
 สองสัปดาหแรกเปนขั้นตอนการเตรียมความพรอมแกผูที่เก่ียวของ โดยเฉพาะผูบริหารสถานศึกษาและ

ครูซึ่งจะเปนผูควบคุมดําเนินกิจกรรม และติดตามดูแลสนับสนุนใหนักเรียนดําเนินกิจกรรมในชุมชนตอไป              

มีรายละเอียดกิจกรรมดังนี ้

 

สัปดาหที่ 1 เปนตัวอยาง สรางความตระหนัก (วันที ่3-9 กรกฎาคม 2559)  

1. เสร็จจากการประชุมที่จังหวัดแลว ผูบริหารสถานศึกษาประชุมครูมอบภารกิจและ

เอกสารคูมือ สื่อการเรียนการสอนตางๆ ใหครูศึกษาทําความเขาใจ 

2. ครูติดตามขอมูลขาวสาร/ใหขอมูลแกนักเรียน เชน ประชาสัมพันธกิจกรรม 6 สัปดาห

ประชามติหนาเสาธงชวงเชา และมอบหมายนักเรียนตดิตามขาวสาร สถานการณ

บานเมือง 

3. นักเรียนติดตามขอมูลขาวสาร 
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ทาน ผอ. โรงเรียน เวียนหนังสือ   แจกคูมือ มอบไว ใหครูอาน 

ทั้งประชุม ย้ําเนน เปนทางการ   เอกสาร ประชาสัมพันธ นั่นอะไร 

 

คุณครูเวร ประกาศชัด รัฐธรรมนูญ  ท่ีรางเสร็จ สมบูรณ กันใหมๆ 

ตองนํามา ลงประชามติ กอนจะใช  ใหคนไทย ตระหนักคิด สิทธิ์ของตน 

  

เรานักเรียน รวมดวย ชวยเหลือรัฐ  เตรียมรวมจัด นิทรรศการ งานฝกฝน 

ประชาสัมพันธ ถวนหนา พาทุกคน  ไดยินยล และตระหนัก รักสิทธิ์ตัว 

  

นักเรียนจึง ตองติดตาม ถามขาวสาร  วางแผนงาน การเชิญชวน ใหถวนทั่ว 

จําขั้นตอน ใชสิทธิ์นั้น ใหมันชัวร   ตองวางตัว ตําแหนง แบงงานกัน 

 

สัปดาหที ่2 ใหรูจัก การใชสิทธิ์ (วันที1่0-16 กรกฎาคม 2559) มีกิจกรรม ดังนี้ 

1. ครจูัดเตรียมสื่ออุปกรณการสอน เผยแพรความรูเรื่องการออกเสียงประชามติ เตรียมการ

จัดนิทรรศการหรือกิจกรรมเสริมความรูเรื่องการออกเสียงประชามติ 

2. ครูจัดกิจกรรม/นิทรรศการเรื่องการออกเสียงประชามติ 

3. นักเรียนชมนิทรรศการ/ซักถามและบันทึกกิจกรรมการเรียนรู 

4. ครูประเมินผลการเรียนรูและมอบภารกิจใหนักเรียนติดตามขาวสารเพ่ิมเติม เพ่ือเตรียม

ทํากิจกรรมในสัปดาหท่ี 3 ตอไป 

 

สัปดาหนี ้ลงมือ ทําสื่อชวย   เพ่ืออํานวย การบรรยาย ใหแมนมั่น 

ทั้งคุณครู และนักเรียน เพียรรวมกัน  ตองแขงขัน ทําอุปกรณ กอนสอนใคร 

  

ครูเรงจัด การเรียนรู สูตัวเด็ก   ทั้งใหญเล็ก คลี่คลาย หายสงสัย 

การออกเสียง ประชามติ ทําอยางไร  เรียนรูไป บอกตอ พอแมเธอ 

 

 จงจําไว ใหออกเสียง เพียงสองอยาง  หนึ่งคือราง รัฐธรรมนูญ ที่เสนอ 

วา “เห็นชอบ”“ไมเห็นชอบ”ตอบตัวเธอ  อยางมั่นใจ ไมเผลอ ละเมอมี 

 

สวนประเด็น ที่สอง ของคําถาม   คอืเรื่องความ ตอเนื่อง ระหวางที่ 

รัฐสภา ชุดแรกใน 5 ป    ไดรวมเลือก นายกรัฐมนตรี ดีไหมเรา 
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สัปดาหที่ 3 : แสดงสาธิต จดักจิกรรม (วันที1่7-23 กรกฎาคม 2559)  

เมื่อนักเรียนไดรับความรู และชมนิทรรศการเก่ียวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย รัฐธรรมนูญ 

และการออกเสียงประชามติแลว ในสัปดาหนี้ ครูจะจัดกิจกรรมเพ่ือสรางความเขาใจทั้งภายในชั้นเรียนและใน

โรงเรียน โดยนักเรียนจะมีบทบาทเปนผูดําเนินกิจกรรมมากขึ้น เปนการเตรียมความพรอมและซักซอมความ

เขาใจกอนลงชุมชน ครอูาจมอบหมายนักเรียนหรือจัดกิจกรรมเพ่ือใหนักเรียนมีสวนรวมทํากิจกรรมในโรงเรียน

1 - 2 กิจกรรมตามความพรอมและศักยภาพ เชน 

1. การเขียนเรียงความ/คําขวัญ/ขอความประชาสัมพันธเชิญชวนมาออกเสียงประชามติ 

2. การอภิปราย/โตวาที 

3. การพูดหนาชั้น-หนาเสาธงทั้งนี้อาจจัดใหมีการประกวดเรียงความ/คําขวัญ ฯลฯ ดวยก็ได 

4. การจัดสถานการณและสถานที่จําลองการออกเสียงประชามต ิ

4.1 การแสดงบทบาทสมมติเปนกรรมการประจําหนวยออกเสียง (กปน.) ผูมาใชสิทธิ ์

ออกเสียง/การนับคะแนนเปนตน 

4.2 แสดงเสร็จใหนักเรียนแสดงความเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณความรู  

4.3 ครูตอบขอซักถามมอบเอกสารเพ่ิมเติมความรูและชี้แจงมอบหมายกิจกรรมใน

สัปดาหที่ 4 - 5 ตอไป (ครูอาจมีการทดสอบความรูกอนและหลังกิจกรรม) 

 

 ถึงสัปดาห ที่สาม ตามแผนการ   ครูจัดงาน ใหแขงขัน กันมาเลา 

 เขียนเรียงความ คิดคําขวัญ ประพันธเอา  บางก็เขา แสดงสาธิต ใชสิทธิ์กัน 

  

 จัดปะรํา จําลองดู ทําคูหา    ขั้นตอนวา อยางไร จําใหมั่น 

 เปนกรรมการ ประจําหนวย คอยชวยกัน  หลักฐานนั้น ตรวจรัดกุม คุมใหดี 

  

 ครทูดสอบ ความรู ที่ครูสอน   ทั้งชวงกอน และหลัง อยางถวนถี ่

 เพ่ือเปรียบเทียบ ความกาวหนา ถาใครมี  ครูใจดี ใหรางวัล กันชื่นบาน 

  

 เปนสัปดาห สรางสรรค ความมั่นใจ  กอนออกไป ขยายผล คนท่ีบาน 

 ตอบคําถาม ไดใจความ ตามตองการ  คอยเริ่มงาน สานฝน ปนนโยบาย 
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แบบสังเกตการณกิจกรรมสาธิตการออกเสียงประชามต ิ

 

1. ในการจัดกิจกรรมสาธิตการออกเสียงประชามติ นักเรียนไดเขารวมหรือไม 

เขารวม   ไมไดเขารวม เพราะ .................................................. 

2. นักเรยีนมีบทบาทอะไรในกิจกรรมนี้ 

เปนกรรมการประจําหนวย (กปน.)  เปนผูมาใชสิทธิออกเสียง 

เปนประชาชนผูรณรงคเชิญชวนคนมาใชสิทธิ 

3. นักเรยีนรูสึกอยางไร ในการรวมกิจกรรมดังกลาว (ตอบไดหลายขอ) 

      สนุก   นาสนใจ  ไดความรูเพ่ิมขึ้น 

      ชอบ   ไมชอบ   เฉยๆ 

      อื่นๆ ................................................................................................................ 

4. นักเรยีนเห็นวาบทบาทการเปน กปน. มีความสําคัญอยางไรบาง 

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

5. นักเรยีนเห็นวาบทบาทการเปนผูมาใชสิทธิมีความสําคัญอยางไรบาง 

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

6. บรรยากาศในการจัดกิจกรรมสาธิตการลงคะแนนออกเสียงประชามติเปนอยางไร 

นักเรียนเขารวมนอย    นักเรยีนเขารวมมาก 

อื่นๆ ................................................................................................................ 

7. นักเรยีนจะนําประสบการณจากการเขารวมกิจกรรมไปบอกกลาวเพ่ือนและผูปกครอง

อยางไรบาง 

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

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

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

 

 

 

 

 



 
 

14 
 

 

สัปดาหที ่4 และ 5 มีสวนรวมเผยแพรประชาสัมพันธ  
หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมในสัปดาหที่ 1 - 3 ซึ่งเปนกิจกรรมในโรงเรียนที่ครูมีบทบาทเปนผูจัด

กิจกรรมและนักเรียนเปนผูเขารวมแลว ในสัปดาหที่ 4 - 5 นักเรียนจะมีบทบาทอยางมากในการเผยแพร

ประชาสัมพันธการออกเสียงประชามติ โดยดําเนินการในครอบครัวและชุมชนหมูบานตําบลของนักเรียนดังนี ้

สัปดาหที่ 4 : นําความรู สูครอบครัว (วันที ่24 - 30 กรกฎาคม 2559) 

1. นกัเรียนนําความรูและประสบการณที่ไดรับพรอมดวยสื่อความรูตางๆไปเผยแพร

ประชาสัมพันธในครอบครัว 

2. นักเรียนเขียนจดหมายถึงผูปกครองเชิญชวนไปใชสิทธิออกเสียงประชามติและขอใหผูปกครอง

เขียนจดหมายตอบลงในเอกสารคูมือนักเรียน(หรือสื่ออื่นๆที่โรงเรียนจัดทําขึ้นตามความเหมาะสม)

 3. นักเรียนสงจดหมายทั้งสองฉบับใหครูตรวจ 

4. ครูตอบขอซักถาม ใหความรูเพ่ิมเติม และมอบหมายกิจกรรมในสัปดาหตอไป 

 5. ในสัปดาหนี้  แตละครอบครัวจะไดรับหนังสือแจงเจาบาน เชิญชวนใหไปออกเสียง

ลงคะแนนใหนักเรียนสอบถามพอแมผูปกครองวาไดรับหนังสือแจงเจาบานพรอมท้ังเอกสารสรุปยอสาระสําคัญ

ของรางรัฐธรรมนูญ และเอกสารคําอธิบายเกี่ยวกับประเด็นเพิ่มเติมของสภานิติบัญญัติแหงชาติที่สงถึงทุก

ครัวเรือนเพื่อใชเปนขอมูลในการออกเสียงประชามติแลวหรือยัง จากนั้น กระตุนใหเพ่ือนบานใกลเคียงใน 

ชุมชนของตนสนใจในการออกเสียงโดยการสอบถามในเรื่องตางๆ ดังนี ้

5.1 การไดรับเอกสารสรุปยอสาระสําคัญรางรัฐธรรมนูญและคําอธิบายประเด็นเพ่ิมเติม

ถามพวงในบัตรออกเสียงประชามติ  

5.2 การติดตามขอมูลขาวสารเก่ียวกับรางธรรมนูญในสื่อตางๆเชนสถานีโทรทัศนสถานี

วิทยุ หนังสือพิมพ ฯลฯ 

5.3 การตรวจสอบวาบุคคลในบานมีชื่อมีสิทธิออกเสียงถูกตองครบถวนหรือไม หากไม

ครบหรือมีชื่อคนอื่นเกินมาสามารถไปแจงเพ่ิมชื่อ/ถอนชื่อไดที่อําเภอหรือเทศบาล 

กอนวันออกเสียงไมนอยกวา 10 วัน (อยางชาภายในวันที ่27 ก.ค. 2559) 

ในสัปดาห ที่สี่ มีงานใหญ   มอบหมายใหนักเรียน เขียนขยาย 

ใหความรู ปูยา ตาและยาย   ทั้งมุงหมาย ใหพอ-แม ชวยแชรกัน 

ผูปกครอง เห็นดวย ชวยเขียนตอบ  หากเห็นชอบ ใหนักเรียน เพียรขยัน 

เขียนจดหมาย เผยแพร และผลักดัน  คณุครูนั้น ใหคะแนน แทนขอบคุณ 

โรงเรียนอาจ รวมดวย ชวยอีกแรง  ใหครูแบง เวลา มาเก้ือหนุน 

ชุมชน บาน อาจเห็นดวย ชวยเจือจุน  ตางชวยลุน กิจกรรม นํารัฐธรรมนูญ 

คนดี สังคมเดน เนนคุณธรรม   ชวยชี้นํา ประชาธิปไตย มิใหสูญ 

ชวนใชสิทธิ ์จิตอาสา มาเทิดทูน   จะเพ่ิมพูน ผูออกเสียง เพียงเธอนํา 
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จดหมายถึงผูปกครอง “ครอบครัวของเราพรอมไปออกเสียงแลวหรอืยัง ?” 

 

วันที่ .................. กรกฎาคม 2559 

กราบ...............................................ท่ีเคารพอยางสูง 

 

  วันอาทิตยที่ 7 สิงหาคม 2559 เวลา 08.00 – 16.00 น. เปนวันออกเสียง

ประชามติ ผม/หนู มีความภาคภูมิ ใจที่มีสวนรวมในการรณรงคการออกเสียง          

กอนที่ครอบครัวของเราจะไปใชสิทธิออกเสียง ผม/หนูขอให...................................... 

ชวยบอกดวยวาครอบครัวของเรามีความพรอมในเรื่องเหลานี้อยางไร 

1. บานของเราไดรับหนังสือแจงใหไปใชสิทธิหรือยัง 

          ไดรับแลว เมื่อ .....................   ยังไมไดรับ 

2. บานของเรามีสิทธิออกเสียง จํานวน .................. คน ไดแก .................. 

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

สถานที่ออกเสยีงลงคะแนนที่ ................................................................................. 

3. เราไดไปตรวจดูบัญชีรายชื่อผูมีสิทธอิอกเสียง หรือยัง 

ตรวจแลว เมือ่ ........................  ยังไมไดตรวจ 

4. เราไดตรวจดูแลววามีบัตรประจําตัวประชาชน เพื่อใชแสดงตนในวันออกเสียง 

มีบัตร 

ยังไมไดตรวจ/ไมมีบัตร ตองไปทําบัตรใหม ที่อําเภอหรือเทศบาล 

ผม/หนูหวังวา ..................................จะไปใชสิทธิออกเสยีงแตเชา และอยาลืมพาผม/หนู

ไปดวยนะครับ/นะคะ 

    ดวยความเคารพอยางสูง 

ลงช่ือ ..................................................................... 
 

 

 

(ชื่อผูปกครอง) 

(ชื่อผูปกครอง) 
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จดหมายตอบจากผูปกครองถึงนักเรียน 

 

วันท่ี .................... กรกฎาคม 2559 

 

 

ถึง ..........................................ลูกรัก 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

จาก ......................................... ผูปกครอง 
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สัปดาหที่ 5 : สํารวจท่ัว ในชมุชน (วันที่ 31 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2559) 

เมื่อนักเรียนไดเผยแพรประชาสัมพันธแกพอแมผูปกครองและคนในครอบครัวแลวในสัปดาหที่           

5 ใหครูมอบหมายนักเรียนโดยใชเอกสารท่ีไดรับจากครูมาเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลขาวสารเก่ียวกับ          

การออกเสียงประชามติแกคนในชุมชน โดยการสอบถามหรือสัมภาษณเพื่อนบานหรือคนในชุมชนจํานวน           

5 - 10 คน เก่ียวกับความพรอมตางๆ เปนการเนนย้ําขอมูลสําคัญกอนวันออกเสียง โดยกําชับใหนักเรียน           

แตงกายชุดนักเรียนหรือแตงกายสุภาพ ดังนี้ 

1. การเนนย้ําขอมูลสําคัญในการออกเสียงเชน  

1.1 วันเวลาออกเสียงคือวันที่ 7 สิงหาคม 2559 ตั้งแตเวลา 08.00 -16.00 น. 

1.2 สถานที่ในการลงคะแนนออกเสียงใหดูจากเอกสารที่แจงทุกครัวเรือน  

1.3 หลักฐานแสดงตน ไดแก บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวประชาชนท่ีหมดอายุ 

หรือบัตรหรือหลักฐานอ่ืนใดของทางราชการหรือหนวยงานของรัฐที่มีรูปถายและมีเลขประจําตัว

ประชาชนของผูถือบัตร 

2. ประชาสัมพันธเชิญชวนใหตรวจสอบความพรอมตางๆเชน  

2.1 ตรวจดูบัตรประจําตัวประชาชน ถาสูญหายไปทําไดที่อําเภอหรือเทศบาล  

2.2 ตรวจดูวาหนวยออกเสียงอยูที่ใด  

2.3 จะไปลงคะแนนออกเสียงอยางไร เชน ไปเอง/ไปพรอมคนในบาน/เพ่ือนบาน  

2.4 แนะนําใหไปลงคะแนนแตเชาและรวมสังเกตการนับคะแนนตั้งแตปดการลงคะแนนใน 

      เวลา 16.00 น. จนกวาจะเสร็จสิ้นการนับคะแนน 

 

  เจ็ดสิงหา หาเกา เขามาใกล  ตองเตรียมตัว เตือนใจ ทุกเชาค่ํา 

ขาดหลักฐาน อื่นใด ใหรีบทํา  ประกาศบอก ตอกย้ํา ใหเขาใจ 

 

หนวยออกเสียง ใชสิทธิ ์ไมผิดที ่  ทั้งข้ันตอน วิธ ีที่โปรงใส 

จะเปดปด ลงคะแนน เวลาใด  สังเกตการณ เอาไว ทุกขั้นตอน 

 

ชวยเนนย้ํา นําขาว ปาวประกาศ  ประชามติ ของชาติ ใหกระฉอน 

ไปใชสิทธิ ์ใชเสียง ไมเก่ียงงอน  โดยไมนอน ทับสิทธิ ์คิดเฉยชา 
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สํารวจความพรอมในการออกเสียงประชามติ และพูดคยุสอบถามเพือ่นบาน 

สํารวจ ณ หมูบาน/ชุมชน.......................... ตําบล.................................................. 

อําเภอ..................................... จังหวัด................................................ 

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

ขอมูลท่ัวไป 

ในหมูบาน/ชุมชนของขาพเจามีหนวยออกเสียง.....................หนวย  มีผูมีสิทธิออกเสียงรวม.................คน 

จํานวนเพื่อนบานที่ไดสอบถาม......................คน 

 

คําถาม 
คําตอบ/จํานวน 

(ใหขดีคะแนน และนับจํานวนคน) 

1. ทานทราบหรือไม วาจะมีการออกเสียง 

   ประชามติในวันอาทิตยท่ี 7 สงิหาคม 59 

ทราบ    = คน 

ไมทราบ    = คน 

2. ทานทราบหรือไม วาจะไปใชสิทธอิอกเสียงที่ใด ทราบ    = คน 

ไมทราบ    = คน 

3. ทานทราบหรือไม ในบานของทาน  

   มีสิทธิออกเสียงก่ีคน ใครบาง  

ทราบ    = คน 

ไมทราบ    = คน 

4. ทานไดเตรียมบัตรประจําตัวประชาชน   

   เพ่ือแสดงตนขอใชสิทธิออกเสียงแลวหรือยัง    

เตรียมแลว   = คน 

ยังไมไดเตรียม   = คน 

5. ทานไดรับหนังสือแจงจากอําเภอ/เทศบาล 

   เก่ียวกับการออกเสียงครั้งนี้หรือไม  

ไดรับ    = คน 

ไมไดรับ    = คน 

6. ทานทราบหรือไม วาสามารถไป   

   ออกเสียงไดตั้งแตเวลา 08.00-16.00น.  

ทราบ    = คน 

ไมทราบ    = คน 

 

ตัวอยางการขีดคะแนน เชน    ทราบ     IIII  = 5 คน 

     ไมทราบ  IIII III = 8 คน 
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สัปดาหที ่6 : สังเกตการณ รายงานผล (วันที่ 7 - 13 สิงหาคม 2559) 
เปนสัปดาหสุดทาย หรือโคงสุดทายของการออกเสียง มี 3 กิจกรรม คือ การชวนพอแมผูปกครองไป          

ออกเสียง สังเกตการณวันออกเสียง และรายงานผล นักเรียนพรอมดวยพอแมผูปกครองเดินทางไปที่หนวยออก

เสียงตั้งแตเชา 

ในขณะที่พอแมผูปกครองใชสิทธิออกเสียง นักเรียนจะศึกษาสังเกตการณบริเวณหนาที่ออกเสียง           

(โดยไมเดินเขาไปในที่ออกเสียง) เพ่ือศึกษาวา  

1. มีข้ันตอนวิธีการออกเสียงอยางไร (มี5ข้ันตอนในการออกเสียง คือ 1) ตรวจสอบบัญชีรายชื่อ           

2) ยื่นหลักฐานแสดงตน 3) รับบัตรออกเสียง 4) เขาคูหากาบัตร 5) พับและหยอนบัตรใสหีบดวยตนเอง) 

2. ระยะเวลาที่แตละคนใชในการลงคะแนนตั้งแตยื่นหลักฐานแสดงตนจนถึงหยอนบัตรเสร็จ  

3. ปริมาณความหนาแนนหรือจํานวนคนที่เขาแถวรอใชสิทธิในหนวย 

4. เสร็จแลวกลับบานพรอมพอแมผูปกครองและอาจกลับมาที่หนวยออกเสียงอีกครั้งในเวลา 16.00 น. 

เพ่ือสังเกตการณการนับคะแนน และศึกษาหาขอมูลจากปายประกาศหนาหนวยและจากการสังเกต ดังนี้  

4.1 จํานวนผูมาใชสิทธิออกเสียง (มีก่ีคน คิดเปนรอยละเทาใด) 

4.2 จํานวนกรรมการนับคะแนน  

4.3 ขั้นตอนการนับคะแนน  

4.4 การทักทวงระหวางการนับคะแนน  

4.5 จํานวนบัตรเสีย (คิดเปนรอยละเทาใด) 

4.6 ผลของการออกเสียง ท้ัง 2 ประเด็น คือ 1) การใหความเห็นชอบ หรือ ไมเห็นชอบราง

รัฐธรรมนูญทั้งฉบับ และ 2) การใหความเห็นชอบ หรือ ไมเห็นชอบประเด็นเพิ่มเติมเรื่องสมควรให

รัฐสภาพิจารณาเห็นชอบบุคคลที่สมควรไดรับการแตงตั้งเปนนายกรัฐมนตรหีรือไม 

 5. เมื่อไดขอมูล ใหนักเรียนกรอกในเอกสารคูมือนักเรียน และนําสงครภูายในวันที่ 9 สิงหาคม 2559 

6. คร/ูอาจารย ตรวจเสร็จสรุปรายงานผูบริหารสถานศึกษา 

7. ผูบริหารสถานศึกษาสรุปรายงานตอ สพป./ สพม./อปท. (ตามแบบรายงานผลฯ ทายคูมือ) 

8. สพป./ สพม.รวบรวมรายงานไปที ่ สนง.กกต. จว.  สําหรับ อปท. รายงานสํานักสงเสริมการปกครอง

ทองถิ่นจังหวัด เพ่ือรวบรวมไป สนง.กกต.จว. ในลําดับตอไป 

  

 

ถึงสัปดาห สุดทายใกลสําเร็จ  ประชามติ จะแลวเสร็จ เจ็ดสิงหา 

พรอมพอแม ผูปกครอง ชวนกันมา  เพ่ือเรียนรู เพ่ือศึกษา หาประสบการณ 

 

บันทึกผล ตรวจสอบ ตามมอบหมาย เก็บขอมูล มากมาย เปนหลักฐาน 

สิบสิงหา อยาลืมหลง สงรายงาน  กรอกลงใน เอกสาร คูมือนักเรียน 
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ผลสัมฤทธิ์ 
 การดําเนินกิจกรรม “6 สัปดาหประชามติ” จะกอใหเกิดผลดีตอการปกครองระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข หลายประการเชน 

 1. นักเรียนมีความรูความเขาใจการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยมากข้ึน โดยเฉพาะเรื่อง

อํานาจอธิปไตยเปนของประชาชนนั้น นอกจากประชาชนจะใชอํานาจอธิปไตยโดยทางออมผานการเลือก

ตัวแทนใหไปทําหนาที่แทนแลว ประชาชนสามารถใชอํานาจโดยตรงดวยการไปออกเสียงประชามติไดอีกดวย 

 2. นักเรียนเกิดจิตสํานึกและตระหนักถึงความสําคัญของการมีสวนรวมทางการเมือง  

 3. นักเรียนมีประสบการณตรงในการมีสวนรวมในการออกเสียงประชามติ ทําใหเกิดความภาคภูมิใจ

เปนประวัติศาสตรทางการเมืองของนักเรียนแตละคน โดยบันทึกผลงานไวในคูมือฯ 

 4. พอแมผูปกครองนอกจากจะไดเรียนรูรวมกับนักเรียน ภาคภูมิใจในบุตรหลานของตนเองแลว ยังเกิด

จิตสํานึกและตื่นตัวไปออกเสียงประชามติอยางมคีุณภาพ สุจริตและเที่ยงธรรมมากขึ้น 

 5. ครู อาจารยและผูบริหารสถานศึกษามีบทบาทในการกระตุนใหเกิดการเรียนรูประชาธิปไตย              

ทั้งภาควิชาการและภาคปฏิบัต ิ

 6. ผูนําชุมชนและประชาชนในชุมชนไดศึกษาเรียนรูประชาธิปไตยมีสวนรวมทางการเมืองและ

ตระหนักในความสําคัญของนักเรียนซึ่งจะเปนพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยสามารถสืบทอดความเปนผูนํานัก

ประชาธิปไตยไดในอนาคต 

 

 นอกจากนี้ผูนําชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่นและหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนจะ

ตระหนักถึงความสําคัญและความจําเปนในการสนับสนุนสงเสริมกิจกรรมการเรียนรูประชาธิปไตยใน

สถานศึกษา เพ่ือใหการขับเคลื่อนประชาธิปไตยในชุมชนเกิดจากพลังของคนในชุมชนอยางแทจริง 

 

 ดังนั้น สัมฤทธิ์ผลท่ีจะนําไปสูความสําเร็จของกิจกรรม “6 สัปดาหประชามต”ิ จึงข้ึนอยูกับปจจัย ดังนี ้

 1. ผูบริหารสถานศึกษา ในการสงเสริมสนับสนุนและติดตามผล 

 2. คร ูในการศึกษาเอกสารขอมูล การเตรียมสื่ออุปกรณ เอกสาร การถายทอดนักเรียน การจัดกิจกรรม

ในโรงเรียน การมอบภารกิจนักเรียน การติดตาม สนับสนุน และการประเมินผล 

 3. นักเรียน ที่ดําเนินการตามแนวทางข้ันตอนวิธีการที่กําหนดไวในคูมือ “6 สัปดาหประชามติ” 

 4. ผูปกครองและชุมชน ที่เขารวมกิจกรรมและรวมมือสนับสนุนใหบุตรหลานของตนสามารถ

ดําเนินการตามท่ีครูมอบหมายไดในทุกกิจกรรมทุกสัปดาห  
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ผลพลอยได 
“6 สัปดาหประชามติ” เปนกิจกรรมตรวจสอบความพรอมขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนและชุมชนในการ

สงเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย สามารถตอยอดสูกิจกรรมสงเสริมการพัฒนาประชาธิปไตยอื่นๆไดในโอกาส

ตอไป นอกจากนี้ การเขารวมกิจกรรม “6 สัปดาหประชามติ” ของนักเรียนจะเกิดแรงกระตุนใหพอแม

ผูปกครองผูนําชุมชนและประชาชนเขามีสวนรวมในการออกเสียงประชามติ สามารถตัดสินใจออกเสียง

ลงคะแนนไดอยางมีคุณภาพ ทําใหกระบวนการการออกเสียงประชามติเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ผลการ

ออกเสียงเปนที่ยอมรับของสังคม 

 

ไมวาผลการออกเสียงจะเปนเชนไร แตการเขามสีวนรวมกระบวนการออกเสียงประชามติของ

นักเรียนไดสรางมิติใหม ที่ยืนยันวาการปกครองระบอบประชาธิปไตยสามารถปลกูฝงไดในบานเมืองของเรา 

...................................................................................................................................... 
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แบบสังเกตการณในวนัออกเสียงประชามติ 7 สิงหาคม 2559 

 

การลงคะแนน (08.00 - 16.00 น.) 

1. ขั้นตอนในการลงคะแนนครบ 5 ขั้นตอน                      

 ใช             ไมใช   

2. ระยะเวลาในการลงคะแนนของแตละคน 

  รวดเรว็ คนละไมเกิน 1 นาที 

  ปกติ 1 - 3 นาที 

  ชา เกินกวา 3 นาที 

3. มีจํานวนคนท่ีรอใชสิทธิออกเสียง 

  ไมม ี

  นอย (1 - 10 คน) 

  มาก (เกินกวา 10 คน) 

4. การชวยเหลือคนพิการและผูสูงอายุในการใชสิทธิ 

ม ี    ไมม ี

 

5. ขอสังเกตอ่ืนๆ 

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

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

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

  ........................................................................................................................... 
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 แบบสังเกตการณการนับคะแนนในวันออกเสียงประชามต ิ7 สิงหาคม 2559 

 

1. จํานวนผูมีสิทธอิอกเสยีง....................คน 

2. มาใชสิทธ.ิ.................คน (คิดเปนรอยละ...............) 

3. จํานวนกรรมการที่ใชนับคะแนน....................คน 

4. การคัดคาน/ประทวงระหวางการนับคะแนน 

ไมม ี   ม.ี......ครั้ง สาเหตุเกิดจาก 

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

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

5. ผลการออกเสียงปรากฏวา  

ประเด็นที่ 1 เห็นชอบ.........................คะแนน (.................%) 

  ไมเห็นชอบ.....................คะแนน (.................%) 

ประเด็นที่ 2 เห็นชอบ.........................คะแนน (.................%) 

  ไมเห็นชอบ.....................คะแนน (.................%) 

6. จํานวนบัตรเสีย............................บัตร (คิดเปนรอยละ.............) 

7. ขอสังเกตอื่นๆ 

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

................................................................................................................................ 
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       ฉันไดเรียนรูอะไรจากการเขารวมกิจกรรม 6 สัปดาหประชามตบิาง?  

    

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

ฉันภูมิใจที่ไดมีสวนรวมในการออกเสียงประชามติ เพราะฉันเปนนักเรียนที่ดีมีคุณภาพของ 

คุณครูเปนลูกหลานที่ดีของพอแมผูปกครองและ ปู ยา ตา ยาย ลุง ปา นา อา ในชุมชนของฉัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอยางบัตรที่ใชในการทดลองกาบัตร

ศูนยสงเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตําบล

(ศส.ปชต.) และใชในการรณรงคสาธิตกาบัตร

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอยางบัตรออกเสียง

ตัวอยางบัตรที่ใชในการทดลองกาบัตร 

ติดตั้งที่ 

ศูนยสงเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตําบล

และใชในการรณรงคสาธิตกาบัตร 
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แบบรายงานผลการดําเนินการกิจกรรม 

โครงการเผยแพรและประชาสัมพันธการออกเสียงประชามติ (6 สัปดาหประชามต)ิ 

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

1. โรงเรียน .....................................................................สังกัด............................................................. 

2. กิจกรรมที่ดําเนินการ 

1) การประชุมชี้แจงครูผูสอน/ผูที่เก่ียวของ มีผูเขารวมประชุม รวม...................คน 

2) คร/ูอาจารยใหความรูแกนักเรียนและนักเรียนไดรับรูขอมูลขาวสาร รวม ..............คน 

3) คร/ูอาจารยจัดนิทรรศการ/กิจกรรม  รวม ...........ครั้ง  นักเรียนไดรับขอมูลขาวสาร รวม...........คน 

4) คร/ูอาจารยจัดสาธิตหนวยออกเสียง รวม................ครั้ง มีนักเรียนเขารวม รวม.........................คน 

5) นักเรียนที่เขียนจดหมายถึงผูปกครองและผูปกครองตอบกลับ   รวม .....................คน    

6) นักเรียนไดไปเผยแพรประชาสัมพันธในชุมชน/หมูบาน รวม...............คน รวม................ครัวเรือน 

7) กิจกรรมอื่นๆ เชน...........................................................มีนักเรียนเขารวม รวม.........................คน 

3. โรงเรียนใหการสนับสนุนการจัดกิจกรรมครั้งนีโ้ดย 

1) สําเนาคูมือสําหรับนักเรียน จํานวน .......................เลม   

2) อื่นๆ (ถามี) .............................................................. 

4. ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม 6 สัปดาหประชามติ อยูในระดับใด (ทําเครื่องหมาย ⁄ ) 

(     ) นอย       (     ) ปานกลาง         (     ) มาก         (     ) มากที่สุด 

ขอแนะนํา (ถามี)......................................................................................................................... 

5. นักเรียนไดเขารวมสังเกตการณในวันออกเสียงประชามติหรือไม 

 (     ) ไดเขารวมและรายงานใหทราบ จํานวน ...................คน    

 (     ) ไมไดเขารวม  เนื่องจาก..............................................................................................................  

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

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

คําชี้แจง   (1) ใหโรงเรียนสรุปผลการจัดกิจกรรม ภายในวันที่ 3 กรกฎาคม – 9 สิงหาคม 2559  และรายงาน

ใหสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานั้นๆ สําหรับโรงเรียนในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) ใหรายงานไป

ยังสํานักสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นจังหวัด เพ่ือรวบรวม/ประมวลผล และรายงานใหสํานักงาน

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด (ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2559)  

 (2) แบบรายงานผลใชในกิจกรรม 6 สัปดาหประชามติเทานั้น 
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บันทึกชวยจํา 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


