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คํานํา 
 

7 สิงหาคม 2559 เปนวันสําคัญที่ตองบันทึกไวในประวัติศาสตรการเมืองไทยวา ประชาชน

คนไทยผูมีสิทธิออกเสียง 50.85 ลานคน จะไดใชอํานาจอธิปไตยทางตรง ดวยการไปออกเสียง

ประชามติ วาจะเห็นชอบ หรือ ไมเห็นชอบ ตอรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช …. 

และประเด็นเพิ่มเติมของสภานิติบัญญัติแหงชาติ 

 ผลการออกเสียงไมเพียงจะสะทอนเจตนารมณของประชาชนวาตองการเห็นชาติบานเมือง

กาวไปในทิศทางใด อนาคตของประชาชนคนไทยจะเปนเชนไร แตยังเปนคําตอบท่ีชี้ชัดวา

สังคมไทยพรอมหรอืยัง ที่จะเปนสังคมประชาธิปไตยอยางแทจริง  

เปนหนาที่ของประชาชนคนไทยทุกหมูเหลา ทุกสาขาอาชีพ ทุกเพศ ทุกวัย รวมทั้งนักเรียน

ที่จะเขารวมในกระบวนการออกเสียงประชามติ โดยเรียนรูประชาธิปไตยจากการปฏิบัติ          

ดวยกิจกรรม “6 สัปดาหประชามติ ” ทั้งในโรงเรียน ครอบครัว และชุมชนของตน  

ประสบการณตรงในการมีสวนรวมในการออกเสียงประชามติ จะทําใหนักเรียนเกิดความ

ภาคภูมิใจและซาบซึ้งจิตวญิญาณของความเปนนักประชาธิปไตยตั้งแตเยาววยั  

สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งไดจัดทําคูมือสําหรับนักเรียน เพื่อใชเปนแนวทาง

ดําเนินงานเผยแพรประชาสัมพันธการออกเสียงประชามติ หวังอยางยิ่งวา นักเรียนทุกคนจะสนใจ

อานและใชประโยชนจากคูมือเลมนี้ เพ่ือรวมกันทําใหการออกเสียงประชามติมีคุณภาพ ดวยพลัง

ของนักเรียนที่มีคุณภาพ  

 

 

สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

มิถุนายน 2559 
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การออกเสียงประชามต ิ 
ประเทศไทยของเรามีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน

ประมุข อํานาจอธิปไตยหรืออํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศเปนของประชาชน โดยประชาชน 

และเพื่อประชาชน เราสามารถใชอํานาจอธิปไตยไดทั้งโดยทางตรงตามสิทธิเสรีภาพที่บัญญัติไวใน

รัฐธรรมนูญ และโดยทางออมผานทางตัวแทนทุกระดับ ทั้งระดับชาตแิละระดับทองถิ่น 

 

การออกเสียงประชามติคอือะไร? 

การออกเสียงประชามติ หมายถึง กระบวนการในการแสดงความเห็นของประชาชนดวย

การออกเสียงลงคะแนน เพื่อตัดสินใจวาจะใหความ เห็นชอบ หรือ  ไมเห็นชอบ ในเรื่องที่มี

ความสําคัญและมีผลกระทบตอประโยชนไดเสียของประเทศชาติ หรือกระทบตอสิทธิและเสรีภาพ

ของประชาชน กอนที่จะนํามติหรือผลการตัดสินใจนั้นออกเปนกฎหมายหรือนําไปปฏิบัต ิ 

    การออกเสียงประชามติ จึงมีความสําคัญตอการปกครองระบอบประชาธิปไตย เพราะเปน

การใหโอกาสประชาชนผูเปนเจาของอํานาจอธิปไตยสามารถใชอํานาจตัดสินใจชี้ขาดในเรื่องที่มี

ความสําคัญตอบานเมืองไดดวยตนเอง 

การออกเสียงประชามติคร้ังแรกของไทย 

ประเทศไทย เคยมีการออกเสียงประชามติมาแลวครั้งหนึ่งเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2550 

เพ่ือใหความเห็นชอบหรือไมเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญ ผลปรากฏวาเสียงขางมากของผูมาออกเสียง

เห็นชอบใหนํารางรัฐธรรมนูญมาใชบังคับเปนรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 

 

สถิติการออกเสียงประชามติ เมื่อ 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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สําหรับการออกเสียงประชามติรางรัฐธรรมนูญครั้งนี้ เปนการออกเสียงประชามติครั้งท่ี 2            

โดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) 

พุทธศักราช 2559 กําหนดใหคณะกรรมการการเลือกตั้ง เปนผูรับผิดชอบจัดใหมีการออกเสียง

ประชามติ เพ่ือใหประชาชนออกเสียงวาจะใหความ เห็นชอบ  หรือ  ไมเห็นชอบ ตอเรื่องที่มี

ความสําคัญตอประเทศชาต ิและประชาชนใน  2 ประเด็น  

ประเด็นที่ 1 “ใหความเห็นชอบหรือไมเห็นชอบ รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช .... ทั้งฉบับ”   

ประเด็นที่ 2 “ทานเห็นชอบหรือไมวา เพื่อใหการปฏิรูปประเทศเกิดความตอเนื่องตาม

แผนยุทธศาสตรชาติ สมควรกําหนดไวในบทเฉพาะกาลวา ในระหวาง 5 ปแรกนับแตวันที่มี

รัฐสภาชุดแรกตามรัฐธรรมนูญนี้ ใหที่ประชุมรวมกันของรัฐสภาเปนผูพิจารณาใหความ

เห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรไดรับแตงตั้งเปนนายกรัฐมนตรี”  

 

เกณฑการตัดสินในการออกเสียงประชามต ิ 
  การออกเสียงประชามติครั้งนี้ ใชคะแนนเสียงขางมากของผูที่มาออกเสียงเปนเกณฑในการ

ตัดสิน โดยในประเด็นท่ี 1 ถาผลการออกเสียงประชามติมีคะแนนเสียงเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญ

มากกวาคะแนนเสียงไมเห็นชอบ ใหนายกรัฐมนตรีนํารางรัฐธรรมนูญขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอม

ถวายภายใน 30 วันนับแตวันประกาศผลการออกเสียงประชามติ เมื่อทรงลงพระปรมาภิไธยและ

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหมีผลใชบังคับ แตถาผลการออกเสียงมีคะแนนเสียงไมเห็นชอบ

รางรัฐธรรมนูญมากกวาคะแนนเสียงเห็นชอบ ถือวารางรัฐธรรมนูญฉบับนี้ เปนอันตกไป 

  สําหรับประเด็นท่ี 2 ที่สภานิติบัญญัติแหงชาติเสนอเพิ่มเติม ก็ถือคะแนนเสียงขางมาก

ระหวางคะแนนเสียง เห็นชอบกับไมเห็นชอบเปนเกณฑในการตัดสนิดวยเชนกัน 

 

ใครบางเปนผูมีสิทธิออกเสียงประชามติ ? 

 ผูมีสทิธิออกเสียงประชามติตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังนี ้

1. มีสัญชาติไทย แตบุคคลผูมีสญัชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ ตองไดสัญชาติไทยมาแลว  

  ไมนอยกวา 5 ป 

 2. มีอายุไมต่ํากวา 18 ปบริบูรณในวันออกเสียง (เกิดกอนวันท่ี 9 สิงหาคม 2541)  

 3. มีชื่ออยูในทะเบียนบานในเขตออกเสียงมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 90 วนั นับถึงวันออกเสียง 
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 ลักษณะตองหาม 

 1. เปนภิกษุ สามเณร นักพรต นักบวช 

 2. ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 

 3. ตองคุมขังอยูโดยหมายของศาลหรือโดยคาํสั่งท่ีชอบดวยกฎหมาย 

 4. วิกลจริต หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 

ใชสิทธิออกเสียงท่ีไหน ? 

ผูมีสิทธิออกเสียงประชามติซึ่งมีชื่ออยูในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิออกเสียงในหนวยออกเสียงใด            

ใหลงคะแนนออกเสียงได ณ ที่ออกเสียงของหนวยออกเสียงนั้น และใหมีสิทธิลงคะแนนออกเสียง               

ไดเพียงแหงเดียว 

 สําหรับผูที่ไดรับการแตงตั้งใหปฏิบัติหนาท่ีในหนวยออกเสียงอื่นท่ีอยูนอกหนวยออกเสียง 

ที่ตนมีสิทธิออกเสียง สามารถลงคะแนนออกเสียงในหนวยออกเสียงท่ีตนตองปฏิบัติหนาที ่

การใชสิทธิออกเสียงนอกเขตจังหวัดทําอยางไร ? 

 ผูมีสิทธิออกเสียงท่ีอยูนอกเขตออกเสียงที่ตนมีชื่ออยูในทะเบียนบานหรือมีชื่อในทะเบียน

บานในเขตออกเสียงเปนเวลานอยกวา 90 วัน สามารถยื่นคําขอลงทะเบียนใชสิทธิออกเสียงนอก

เขตจังหวัดได 3 วิธ ีคือ 

1. ยื่นดวยตนเองตอนายทะเบียน ณ ที่วาการอําเภอหรือเทศบาลท่ีตนอยู อยางชาภายในวันท่ี           

7 กรกฎาคม 2559 ในวนัและเวลาราชการ 

 2. ยื่นทางไปรษณีย อยางชาภายในวันท่ี 30 มิถุนายน 2559 (โดยถือวันประทับไปรษณียเปนสําคัญ) 

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

ไดตลอด 24 ชั่วโมง 

ขอหามในการออกเสียงประชามติ 

พ.ร.บ.วาดวยการออกเสียงประชามติรางรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2559 ไดบัญญัติขอหามมิให

กระทําในการออกเสียงประชามติ ไวดังนี ้

 - ออกเสียงหรือพยายามออกเสียง โดยรูอยูแลววาตนเปนผูไมมีสิทธิออกเสียงหรือไมมีสิทธิ

ลงคะแนนในหนวยออกเสียงน้ัน 

- ใชบัตรอ่ืนที่มิใชบัตรออกเสียงประชามติมาออกเสียง 

- นําบัตรออกเสียงประชามติออกไปจากที่ออกเสยีง 

- ทําเครื่องหมายอ่ืนใดเพ่ือใหผูอ่ืนรูวาเปนบัตรออกเสียงประชามติของตน  
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- ขัดคําสั่งกรรมการประจําหนวยออกเสียงเพราะเหตุที่ผูนั้นขัดขวางการออกเสียง 

- กอความวุนวายเพ่ือใหการออกเสียงไมเปนไปดวยความเรียบรอย 

- ให เสนอใหหรือสัญญาวาจะให หรือจัดเตรียมเพ่ือจะใหทรัพยสินหรือผลประโยชนอ่ืนอัน

อาจคํานวณเปนเงินไดแกผูใด เพื่อจะจูงใจใหผูมีสิทธิออกเสียงไมไปใชสิทธิออกเสียง หรือออกเสียง

อยางใดอยางหนึ่งหรือไมออกเสียง 

- หลอกลวง บังคับ ขูเข็ญ หรือใชอิทธิพลคุกคาม เพื่อใหผูมีสิทธิออกเสียงไมไปใชสิทธ ิ          

ออกเสียง หรือออกเสียงอยางใดอยางหนึ่งหรือไมออกเสียง หรือเพ่ือใหสําคัญผิดในวัน เวลา ท่ีออก

เสียงหรือวิธีการลงคะแนนออกเสียง 

- เปด ทําลาย ทําใหเสียหาย ทําใหเปลี่ยนสภาพ ทําใหสูญหาย ทําใหไรประโยชนนําไป 

หรือขัดขวางการสงหีบบัตรออกเสียงหรือบัตรออกเวนแตเปนการดําเนินการตามอํานาจหนาที่โดย

ชอบดวยกฎหมาย 

- เลนหรือจัดใหมีการเลนการพนันขันตอใด ๆ อันมีผลเปนการจูงใจใหผูมีสิทธิออกเสียงไม

ไปใชสิทธิออกเสียง หรือออกเสียงอยางใดอยางหนึ่งหรือไมออกเสียง 

- เรียก รับ หรือยอมจะรับเงิน ทรัพยสินหรือผลประโยชนอื่นใดสําหรับตนเองหรือผูอื่นเพื่อ

จะไมไปใชสิทธอิอกเสียง หรือออกเสียงอยางใดอยางหนึ่งหรือไมออกเสียง 

- ขาย จําหนาย จายแจก หรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิด ในเขตออกเสียงระหวางเวลา 18.00 นาฬิกา

ของวันกอนวันออกเสียงจนสิ้นสุดวันออกเสียง 

- หามผูใดจัดพาหนะขนคนไปออกเสียง  

- หามผูใดเผยแพรผลการสํารวจความเห็นของประชาชนเก่ียวกับการออกเสียงในระหวาง

กอนวันออกเสยีงลวงหนา 7 วัน จนถึงเวลาสิ้นสุดการออกเสียงในวนัออกเสียง 

- หามผูบังคับบัญชาหรือนายจางผูใดขัดขวางการไปใชสิทธอิอกเสียงของผูใตบังคับบัญชาหรือลกูจาง  

ประชามติเรื่องของใคร ทําไมนักเรียนตองเขารวม? 

  เรามักเขาใจวา การออกเสียงประชามติเปนเรื่องของผูใหญ หรือคนอายุ 18 ปขึ้นไปเทานั้น 

จึงจะมีสิทธิมีสวนรวมในการออกเสียง แตเนื่องจากการออกเสียงสงผลกระทบตอประโยชนไดเสีย

ของประเทศชาติและสิทธิเสรีภาพของประชาชน คนไทยทุกคนจึงตองมีสิทธิ มีสวนรวมในการ

ออกเสียง  

  เปนหนาที่ของประชาชนคนไทยทุกหมูเหลา ทุกสาขาอาชีพ ทุกเพศ ทุกวัย รวมทั้งนักเรียน

ที่จะตองเขารวมในกระบวนการออกเสียงประชามติ โดยเรียนรูประสบการณประชาธิปไตยจากการ

ปฏิบัติ ดวยกิจกรรม “6 สัปดาหประชามติ ” ทั้งในโรงเรียน ครอบครัว และชุมชนของตน 
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“6 สัปดาหประชามติ” เปนกิจกรรมที่เปดโอกาสใหนักเรียน ผูปกครอง ครู ผูบริหาร

สถานศึกษาและชุมชน ไดมีสวนรวมในกระบวนการออกเสียงประชามติ โดยเฉพาะนักเรียนซึ่ง

แมวาจะยังไมมีสิทธิในการออกเสียง แตการมีประสบการณตรงจากการเรียนรูประชาธิปไตย

ภาคปฏิบัติ จะทําใหนักเรยีนเกิดทักษะชีวติและซึมซับจิตวิญญาณของความเปนนักประชาธิปไตย 

การกําหนดกิจกรรมออกเปน 6 สัปดาห เพื่อใหสอดคลองเหมาะสมกับหวงเวลาของการ

สรางความรูความเขาใจเรื่องการออกเสยีงประชามต ิ

 รูปแบบของกิจกรรมมีความสัมพันธตอเนื่องกัน โดยระบุวาแตละสัปดาหจะมีกิจกรรมอะไร 

ใครเปนผูรับผิดชอบ จะใชสื่ออุปกรณใด และมีใคร/หนวยงานใดเปนผูสนับสนุนอยางไร ดังนั้น  

เพ่ือความสําเร็จในการดําเนินกิจกรรมจึงควรทําใหครบถวนสมบูรณทุกกิจกรรม ในแตละสัปดาหมี

จุดเนน ดังน้ี 

 

สัปดาหที่ 1  เปนตัวอยาง สรางความตระหนัก 

สัปดาหที่ 2  ใหรูจัก การใชสิทธิ 

สัปดาหที่ 3  แสดงสาธิต จัดกิจกรรม 

สัปดาหที่ 4  นําความรู สูครอบครัว 

สัปดาหที่ 5  สํารวจทั่ว ในชุมชน 

สัปดาหที่ 6  สังเกตการณ รายงานผล  

 

 

 

 

 

6 สัปดาหประชามติ 
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สัปดาหที่ 1 เปนตัวอยาง สรางความตระหนัก (วันท่ี 3 - 9 กรกฎาคม 2559) 
 

   เมื่อ กกต. รวมกับ ศธ./อปท. จัดประชุม ผูบริหารสถานศึกษา ให เขาใจ

วัตถุประสงคและวิธีดําเนินโครงการแลว จากนั้นผูบริหารสถานศึกษาจะมอบภารกิจและเอกสาร

คูมือ สื่อการเรียนการสอนตางๆ ใหครู-อาจารยศึกษาทํา ความเขาใจ เพื่อจัดเตรียมสื่อ อุปกรณ 

การใหความรูแกนักเรียนและมอบหมายนักเรียนติดตามขาวสารสถานการณบานเมือง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทาน ผอ. โรงเรียน เวียนหนังสือ 

แจกคูมือ มอบไว ใหครูอาน 

ทั้งประชุม ย้ําเนน เปนทางการ 

เอกสาร ประชาสัมพันธ นั่นอะไร 

 

คุณครูเวร ประกาศชัด รัฐธรรมนูญ 

ที่รางเสร็จ สมบูรณ กันใหมๆ 

ตองนํามา ลงประชามติ กอนจะใช 

ใหคนไทย ตระหนักคิด สิทธิ์ของตน 

  

เรานักเรยีน รวมดวย ชวยเหลือรัฐ 

เตรียมรวมจัด นิทรรศการ งานฝกฝน 

ประชาสัมพันธ ถวนหนา พาทุกคน 

ไดยินยล และตระหนัก รักสิทธิ์ตัว 

  

นักเรียนจึง ตองติดตาม ถามขาวสาร 

วางแผนงาน การเชญิชวน ใหถวนทั่ว 

จําขั้นตอน ใชสิทธิ์นั้น ใหมันชัวร 

ตองวางตัว ตําแหนง แบงงานกัน 

 

สิ่งที่ฉันไดเรียนรู 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
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สัปดาห 2 ใหรูจัก การใชสิทธิ (วันที่ 10 - 16 กรกฎาคม 2559) 

ครูจัดเตรียมสื่ออุปกรณการสอนเผยแพรความรูเรื่องการออกเสียงประชามติ

เตรียมการจัดนิทรรศการหรือกิจกรรมเสริมความรูเรื่องการออกเสียงประชามติ นักเรียนชวยจัด

นิทรรศการ ชมนิทรรศการ/ซักถามและบันทึกกิจกรรมการเรียนรู เสร็จแลวครูมอบภารกิจให

นักเรียนติดตามขาวสารเพ่ิมเติม เพื่อเตรียมทํากิจกรรมในสปัดาหที่ 3 ตอไป 

 

 

 

สัปดาหนี้ ลงมือ ทําสื่อชวย 

เพ่ืออํานวย การบรรยาย ใหแมนมั่น 

ทั้งคุณครู และนักเรียน เพียรรวมกัน 

ตองแขงขัน ทําอุปกรณ กอนสอนใคร 

ครูเรงจัด การเรยีนรู สูตัวเด็ก 

ทั้งใหญเล็ก คลี่คลาย หายสงสัย 

การออกเสียง ประชามต ิทําอยางไร 

เรียนรูไป บอกตอ พอแมเธอ 

 

จงจําไว ใหออกเสียง เพียงสองอยาง 

หนึ่งคือราง รัฐธรรมนูญ ที่เสนอ 

วา “เห็นชอบ”“ไมเห็นชอบ”ตอบตัวเธอ 

อยางมั่นใจ ไมเผลอ ละเมอมี 

 

 

 

 

 

 

 

สิ่งที่ฉันไดเรียนรู 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
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สัปดาหที่ 3 แสดงสาธิต จัดกิจกรรม (วันที่ 17-23 กรกฎาคม 2559) 

 

   เมื่อนักเรียนไดรับความรู และไดชมนิทรรศการเกี่ยวกับการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย รัฐธรรมนูญ และการออกเสียงประชามติแลว ครจูะจัดกิจกรรมเพ่ือสรางความเขาใจ

ทั้งภายในชั้นเรียนและในโรงเรียน โดยใหนักเรียนมีสวนรวมอยางเต็มที่ 

 

       

ถึงสปัดาห ที่สาม ตามแผนการ 

ครูจัดงาน ใหแขงขัน กันมาเลา 

เขียนเรียงความ คิดคําขวญั ประพันธเอา 

บางก็เขา แสดงสาธิต ใชสิทธิ์กัน 

  

จัดปะรํา จําลองดู ทําคูหา 

ขั้นตอนวา อยางไร จําใหมั่น 

เปนกรรมการ ประจําหนวย คอยชวยกัน 

หลักฐานนั้น ตรวจรัดกุม คุมใหดี 

  

ครูทดสอบ ความรู ที่ครูสอน 

ทั้งชวงกอน และหลัง อยางถวนถี ่

เพ่ือเปรียบเทียบ ความกาวหนา ถาใครมี 

ครูใจด ีใหรางวลั กันชื่นบาน 

  

เปนสัปดาห สรางสรรค ความมั่นใจ 

กอนออกไป ขยายผล คนที่บาน 

ตอบคําถาม ไดใจความ ตามตองการ 

คอยเริ่มงาน สานฝน ปนนโยบาย 

  

 

 

สิ่งที่ฉันไดเรียนรู 
.....................................................................
..................................................................... 
.....................................................................
..................................................................... 
.....................................................................
..................................................................... 
.....................................................................
..................................................................... 
.....................................................................
..................................................................... 
.....................................................................
..................................................................... 
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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. นักเรยีนเห็นวาบทบาทการเปนผูมาใชสิทธิมีความสําคญัอยางไรบาง 

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

 

6. บรรยากาศในการจัดกิจกรรมสาธิตการลงคะแนนออกเสียงประชามติเปนอยางไร 

           นักเรียนเขารวมนอย    นักเรียนเขารวมมาก 

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

 

7. นักเรยีนจะนําประสบการณจากการเขารวมกิจกรรมไปบอกกลาวเพ่ือนและผูปกครองอยางไรบาง 

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

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

........................................................................................................................................................... 
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สัปดาหที่ 4 นําความรู สูครอบครัว (วันที่ 24 - 30กรกฎาคม 2559) 

เปนกิจกรรมที่นักเรียนจะทําการศึกษาเรียนรูประชาธิปไตยในครอบครัว โดยนํา

ความรูและประสบการณที่ไดรับพรอมดวยสื่อความรูตางๆไปเผยแพรประชาสัมพันธในครอบครัว           

เขียนจดหมายถึงผูปกครองเชิญชวนไปใชสิทธิออกเสียงประชามติและขอใหผูปกครองเขียน

จดหมายตอบลงในเอกสารคูมือนักเรียน (หรือสื่ออ่ืนๆที่โรงเรียนจัดทําขึ้นตามความเหมาะสม)       

เสรจ็แลว นักเรยีนสงจดหมายท้ังสองฉบับใหครตูรวจ 

 

ในสัปดาห ที่สี่ มีงานใหญ 

มอบหมายให นักเรียน เขียนขยาย 

ใหความรู ปูยา ตาและยาย 

ทั้งมุงหมาย ใหพอ-แม ชวยแชรกัน 

  

ผูปกครอง เห็นดวย ชวยเขียนตอบ 

หากเห็นชอบ ใหนักเรียน เพียรขยัน 

เขียนจดหมาย เผยแพร และผลักดัน 

คุณครูนั้น ใหคะแนน แทนขอบคุณ 

 

     โรงเรียนอาจ รวมดวย ชวยอีกแรง 

ใหครูแบง เวลา มาเก้ือหนุน 

ชุมชน บาน อาจเห็นดวย ชวยเจือจุน 

ตางชวยลุน กิจกรรม นํารัฐธรรมนูญ 

  

คนดี สังคมเดน เนนคุณธรรม 

ชวยชี้นํา ประชาธิปไตย มิใหสูญ 

ชวนใชสิทธิ์ จิตอาสา มาเทิดทูน 

จะเพิ่มพูน ผูออกเสียง เพียงเธอนํา 

 

 

 

สิ่งที่ฉันไดเรียนรู 
.....................................................................
..................................................................... 
.....................................................................
..................................................................... 
.....................................................................
..................................................................... 
.....................................................................
..................................................................... 
.....................................................................
..................................................................... 
.....................................................................
..................................................................... 
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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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จากครอบครัว นักเรียนจะขยายกิจกรรมลงไปชุมชน โดยการสํารวจขอมูลพื้นฐานการออก

เสียงประชามติของชุมชน เชน จํานวนผูมีสิทธิออกเสียง จํานวนหนวยออกเสียง ที่ออกเสียง          

เปนตน รวมทั้งสอบถามหรือสัมภาษณเพื่อนบานหรือคนในชุมชน จํานวน 5 – 10 คน เกี่ยวกับ

ความพรอมในการออกเสียง เชน การเตรียมหลักฐานบัตรประจําตัวประชาชน การตรวจรายชื่อ          

ผูมีสิทธอิอกเสียง สถานทีใ่นการลงคะแนนออกเสียง เปนตน โดยนักเรียนแตงกาย ชุดนักเรียนหรือ

แตงกายสุภาพ 

สัปดาหที่ 5 สํารวจทัว่ ในชมุชน 

(วันที่ 31 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม 2559) 

 

เจ็ดสิงหา หาเกา เขามาใกล 

ตองเตรียมตัว เตือนใจ ทุกเชาค่ํา 

ขาดหลักฐาน อื่นใด ใหรีบทํา 

ประกาศบอก ตอกย้ํา ใหเขาใจ 

 

หนวยออกเสียง ใชสิทธิ์ ไมผดิท่ี 

ทั้งขั้นตอน วิธี ที่โปรงใส 

จะเปดปด ลงคะแนน เวลาใด 

สังเกตการณ เอาไว ทุกขั้นตอน 

 

ชวยเนนย้ํา นําขาว ปาวประกาศ 

ประชามต ิของชาต ิใหกระฉอน 

ไปใชสิทธิ์ ใชเสียง ไมเก่ียงงอน 

โดยไมนอน ทับสิทธิ์ คิดเฉยชา 

สิ่งที่ฉันไดเรียนรู 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
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ปฏิทินประชาชน 
ออกเสียงประชามติ 

ภายในวันที ่17 ก.ค. 59  - ติดประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง       

  ตรวจสอบไดที่ปายประกาศบริเวณ 

  ที่ออกเสียง 

ภายในวันที ่22 ก.ค. 59 - ไดรับหนังสือแจงเจาบานและเอกสาร 

  เกี่ยวกับรางรัฐธรรมนูญและขั้นตอน 

  การออกเสียงประชามต ิ

ภายในวันที ่27 ก.ค. 59 - กรณีรายชื่อไมถูกตอง แจงเพิ่มชื่อ/ 

  ถอนชื่อท่ีอําเภอ/เทศบาล 

วันท่ี 6 ส.ค. 59   ตั้งแตเวลา 18.00 น.  

ถึง วันท่ี 7 ส.ค. 59  เวลา 24.00 น. 

- หามซื้อขาย จําหนาย จายแจก หรือ 

  จัดเลี้ยงสุราทุกชนดิ 

วันท่ี 7 ส.ค. 5 ตั้งแตเวลา 08.00-16.00 น. - วันออกเสียงประชามติ 
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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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สัปดาหที่ 6 สงัเกตการณ รายงานผล  (วันที่ 7-13 สิงหาคม 2559) 

เปนสัปดาหสุดทาย หรือโคงสุดทายของการออกเสียง มี 3 กิจกรรม คือ การชวนพอแมผูปกครองไป

ออกเสียง สังเกตการณวันออกเสียง และรายงานผล นักเรียนพรอมดวยพอแมผูปกครองเดินทางไปที่หนวย

ออกเสียงตั้งแตเชา 

ในขณะที่พอแมผูปกครองใชสิทธิออกเสียง นักเรียนจะศึกษาสังเกตการณบริเวณหนาที่ออกเสียง       

(โดยไมเดินเขาไปในที่ออกเสียง) เพ่ือศึกษาวา  

1. มีขั้นตอนวิธีการออกเสียงอยางไร (มี 5 ขั้นตอนในการออกเสียง 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

รัฐสภาพิจารณาเห็นชอบบุคคลที่สมควรไดรับการแตงตั้งเปนนายกรัฐมนตรีหรือไม 

  5. เม่ือไดขอมูล ใหนักเรียนกรอกในเอกสารคูมือนักเรียน และนําสงครูภายในวันที่ 9 สิงหาคม 2559 

 
 

ถึงสัปดาห สุดทาย ใกลสําเร็จ 

ประชามติ จะแลวเสร็จ เจ็ดสงิหา 

พรอมพอแม ผูปกครอง ชวนกันมา 

เพ่ือเรียนรู เพ่ือศึกษา หาประสบการณ 

 

บันทึกผล ตรวจสอบ ตามมอบหมาย 

เก็บขอมูล มากมาย เปนหลักฐาน 

สิบสิงหา อยาลืมหลง สงรายงาน 

กรอกลงใน เอกสาร คูมือนักเรียน 

สิ่งที่ฉันไดเรียนรู 
...............................................................................
............................................................................... 
...............................................................................
............................................................................... 
...............................................................................
............................................................................... 
...............................................................................
........................... 
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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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แบบสังเกตการณการนบัคะแนนในวันออกเสียงประชามติ 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 เพราะฉันเปนนักเรียนท่ีดีมีคุณภาพของ

คุณครูและเปนลูกหลานท่ีดีของพอแมผูปกครองและ ปู ยา ตา ยาย ลุง ปา นา อา ในชุมชนของฉัน 

 

 

 

 

 




