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คํานํา
จากสถาบันนโยบายศึกษา

สถาบันนโยบายศึกษาไดทําโครงการ “ประชาธิปไตยนอกหองเรียน” เพื่อสรางความเปนประชาธิปไตย
ในนักเรยีนระดบัมธัยมศกึษาโดยผานกระบวนการเรยีนรูนอกหองเรยีนดวยโครงงานทีน่กัเรยีนเปนผูดาํเนนิการ
ภายใตการแนะนําดูแลโดยครู โครงการมีจุดมุงหมายที่จะปลูกฝงวิถีประชาธิปไตยโดยผานกระบวนการทํางาน
รวมกันดวยความเต็มใจ รวมคิด รวมทํา รวมแกปญหาเอาชนะอุปสรรค เรียนรูและเขาใจในวิถีประชาธิปไตย
ไปดวยกัน เพื่อนําความรูและประสบการณไปใชในชีวิตจริงไดตอไปในอนาคต

เมื่อนักเรียนทําโครงงานจบแลว ทุกโครงงานจะเลือกตัวแทนมานําเสนอผลงานและเรียนรู เรื่อง
ประชาธิปไตยในอีกระดับ คือประชาธิปไตยในองคกร เพื่อตอยอดใหเกิดความเขาใจในสิทธิและหนาที่ของ
พลเมือง 

โดยหนังสือเลมนี้ สถาบันนโยบายศึกษาขอแบงปนประสบการณและขอคิด ขอเสนอแนะมายัง
ผูอานทุกทาน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูในเรื่องของการสรางพลเมืองในวิถีประชาธิปไตย โดยหวังวาจะทําให
เกิดความรวมมือระหวางภาครัฐและประชาสังคมตอไปในภายภาคหนา โดยเฉพาะอยางยิ่งในการสรางความ
เปนพลเมืองที่จะปลูกฝงวิถีประชาธิปไตยที่มีจุดเริ่มตนจากสถานศึกษา และขยายตอไปในทุกๆ ภาคสวนของ
สังคม

เราหวังใหสังคมไทยตระหนักวา ความเปนประชาธิปไตยมิใชจะมีเพียงการเลือกตั้ง ที่จะมีเพียง
นักการเมอืงเทานัน้เปนตวัแสดง แตเราทกุคนคอืพลเมอืงในระบอบประชาธปิไตย ไมวาจะมบีทบาทหนาทีอ่ะไร 
เราตองมคีวามเปนประชาธปิไตยในวถิชีวีติ เคารพและปฏบัิตติอผูอืน่ดวยความเสมอภาคอยางเปนประชาธปิไตย 

โครงการน้ีไดรบัความสนบัสนนุจากมลูนธิคิอนราด อาเดนาวร ตัง้แตแรกเริม่จนกระทัง่ถงึการพมิพหนงัสอื
เลมนี้ สถาบันฯ จึงขอขอบคุณมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร มา ณ ที่นี้

สถาบันนโยบายศึกษา

ธันวาคม 2555
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คํานํา
จากผูเขียน

เมือ่เริม่ตนทาํโครงการ ดฉินัคดิแตเพยีงวาทาํอยางไรจงึจะใหเดก็ๆ เขาใจวาพวกเขาทกุคนสามารถจะเปน
พลังผลักดันใหเกิดความเปนประชาธิปไตยที่แทจริงในวิถีชีวิตของพลเมือง ดวยเกรงวาเด็กๆ จะยึดติดกับ
ภาพมายาของความเปนประชาธิปไตยที่ผานมาทางสื่อตางๆ และเมื่อคิดวาทําอยางไรจึงจะสื่อความคิดนี้ไปยัง
เดก็ๆ ได บคุคลกลุมแรกทีค่ดิถงึคอืบรรดาคร-ูอาจารยทัง้หลายทีเ่คยเขารวมกจิกรรมของสถาบนันโยบายศกึษา 
มาในอดีต

เราจึงเริ่มตนจากการขายความคิด หวานลอมชักชวนครู-อาจารยกลุมนั้นใหมาสัมมนากันอีกสักครั้ง และ
ตอจากนัน้กข็อรองออนวอนใหไปหาลกูศษิยมาเพือ่ทาํโครงงานตามกรอบทีส่ถาบนัฯ ไดกาํหนดไว และยงัขอให
ชวยชักชวนเพื่อนครูหนาใหมๆ มาเขาสัมมนากับสถาบันนโยบายศึกษาในปตอๆ ไปอีกถึงสองป

อาจารยหลายทานเกดิความผกูพนักบัสถาบนัฯ ทัง้สงโครงงานนกัเรยีน ทัง้ชวยประสานงานในการสมัมนา
ครู-อาจารย กลายเปนมิตรภาพที่ยั่งยืน

สิ่งที่เราพบคืออาจารยที่ปรึกษาทุกทานลวนมีจิตวิญญาณของความเปนครูอยางแทจริง ครูท่ีไมหยุด
การอบรมสั่งสอนแตเพียงในหองเรียน แตยังทําหนาท่ีของครูตอไปหลังหมดช่ัวโมงเรียน โดยไมเลือกสถานท่ี
วาจะเปนในหรือนอกหองเรียน และไมเลือกเวลาวาจะเปนวันหยุดหรือวันเปดเรียน การทําหนาที่อาจารย
ที่ปรึกษาโครงงานเปนการ “เพิ่ม” ภาระหนาที่นอกเหนือจากที่มีอยูทั้งในและนอกหลักสูตร เราไดรับทราบวา
ทุกโรงเรียนมีกิจกรรมนอกหลักสูตรมากมาย

 ความทุมเทของคร-ูอาจารยทีป่รกึษาโครงงานทุกทานปรากฏผลเดนชัดเมือ่นกัเรยีนนาํผลของโครงงาน
มานําเสนอ นักเรียนทุกคนมีความฉาดฉาน กลาพูด กลาคิด กลาแสดงออก เปดใจกวางออกรับขอคิดใหมๆ 
ทําความรูจักกับเพื่อนใหม และเปดใจรับประสบการณใหม ในแตละปสถาบันฯ ไดรวมชื่นชมกับผลงาน
ที่เกิดจากการอุทิศเวลาสวนตัวเพื่อทําหนาที่ “ครู” นอกหองเรียนของอาจารยเหลานั้น

โครงการประชาธปิไตยนอกหองเรยีนมกีารดําเนนิการอยางตอเนือ่งถึงสามปเตม็ หากไมมอีาจารยท่ีปรกึษา
โครงงานทั้งหมดแลว การสอนประชาธิปไตยนอกหองเรียนโดยกระบวนการเรียนรูจากการทํางานรวมกัน
เปนกลุมคงจะไมเกิดขึ้นและดําเนินการได สถาบันนโยบายศึกษาจึงขอบคุณอาจารยทุกทานที่เขารวมกิจกรรม
กับเราเปนอยางยิ่ง 
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สําหรับเด็กๆ ที่เขารวมกิจกรรม สถาบันฯ มองเห็นความตั้งใจดี ความกระตือรือรน และจิตวิญญาณ
ที่พรอมจะสรางสิ่งดีๆ ใหแกโรงเรียน ชุมชน และสังคม เราดีใจที่ไดมีโอกาสถายทอดเรื่องราวดีๆ ที่แสดงใหเห็น
ผลดีของวิถีประชาธิปไตย และก็ไดเลาเร่ืองราวของความพินาศท่ีเกิดจากประชาธิปไตยจอมปลอม แมวา
ระยะเวลาที่เจาหนาที่ของสถาบันฯ จะไดใกลชิดกับตัวแทนนักเรียนจะสั้น แตเราก็เห็นถึงความรับผิดชอบ 
ความมรีะเบยีบวนัิย การปฏบิติัตอคนรอบขางรวมทัง้เพือ่นใหม ทกุภาพงดงามสรางความหวงัวาวถิปีระชาธปิไตย
ในนักเรียนเหลานี้จะไมหยุดแคการมาสัมมนาที่กรุงเทพฯ แตจะยั่งยืนและงอกงามตอไปตลอดชั่วชีวิต

โดยสวนตัว ดิฉันไมอยากใหโครงการนี้จบลง อยากจะทําตอเนื่องทุกๆ ป ขยายออกไปใหกวางขวางมาก
โรงเรียน แตดวยขอจํากัดขององคกรภาคประชาสังคม สถาบันนโยบายศึกษาสามารถดําเนินการไดแตเพียง
ในสวนเล็กๆ เทานั้น ดังนั้นเราจึงหวังวาการสรางประชาธิปไตยในวิถีชีวิตจะยังคงมีตอไป โดยการสนับสนุน
เกื้อกูลของหนวยงาน องคกรอื่นๆ ที่เปนสวนหนึ่งของสังคมประชาธิปไตยนี้

ยศวดี บุณยเกียรติ

ธันวาคม 2555
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 โครงการ “ประชาธิปไตยนอกหองเรียน” ของ

สถาบันนโยบายศึกษาเริ่มดําเนินการชาๆ 

จากกลุมเปาหมายคอืคร-ูอาจารยทีเ่คยเขารวม

กิจกรรมกับเรา พอจะรูแนวคิดการทํางานกัน

มากอน แลวจึงทําการเปลี่ยนกระบวนทัศน 

หลอมละลายพฤติกรรม มุงเนนใหนําวิธีการ

เรียนรู นอกหองเรียนดวย Project-based 

Learning ไปใชกับนักเรียนกลุมไมใหญแต

มีความตั้งใจที่จะเรียนรู เพื่อให “แนวรวม” 

กลุมเลก็ๆ จดุประกายความคดิสรางความเปน

ประชาธิปไตยในวิถีชีวิต โดยมีนักเรียนและครู

เปนผูกระทํา 

 เราเริ่มกระบวนการที่การจัดสัมมนาเชิง

ปฏบิตักิารใหแก “แมพมิพ” โดยใชรปูแบบของการ

ระดมสมองใหไดคดิใหมาก เนนทีก่ระบวนการ

คิดแบบวิเคราะห (Critical thinking) ไมเสีย

เวลากบัการบรรยายเชงิวชิาการ จะมบีางเพยีง

การนําประสบการณจากท่ีอื่นมาเลาสูกันฟง 

หลังจากนั้นให คุณครูร วมกับศิษย  เสนอ 

“โครงงานนักเรียน” ที่เด็กๆ เปนผูดําเนินการ

ภายใตการแนะนําดูแลโดยครู และสถาบัน

นโยบายศึกษาใหการสนับสนุนคาใชจายใน

การทําโครงงาน

บทสรุป

หลังตามหาประชาธิปไตยมา 80 ป สังคมไทยเริ่ม
ตระหนักวา ความเปนประชาธิปไตยจะต้องดําเนินคูขนาน
กันไปท้ังในสภาผู้แทนราษฎรและนอกสภา และเมื่อพูดถึง
ประชาธิปไตยนอกสภา ก็ไมต้องมองหาผู ้ดําเนินการ
อ่ืนใดท้ังสิ้น เราทุกคนคือผู ้ปฏิบัติการประชาธิปไตย
นอกสภา เริ่มต้นที่ตนเอง ขยายออกไปสูคนรอบข้าง 
จนกระทั่งถึงสังคมที่ตัวเราเปนสมาชิก
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 นับตั้งแตการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการสําหรับ

ครู-อาจารยครั้งแรกเมื่อวันที่ 23-24 เมษายน 

2552 จนกระทั่งถึงสิ้นเดือนตุลาคม 2555 

สถาบันนโยบายศึกษาไดจัดกิจกรรมโดยใช

รูปแบบเดียวกันนี้ถึง 3 ครั้ง ในแตละปจะจัด

กบัคร-ูอาจารย 3 ครัง้ในตางจงัหวดั แตละครัง้

มีผูเขารวมเปนอาจารยหนาใหมที่ไดรับการ

เสนอช่ือมาโดยอาจารยที่เคยเขารวมกิจกรรม

มาแลว หลังจบการสัมมนาฯ มีอาจารยสง

โครงงานเขารวมและไดรับคัดเลือกไดรับเงิน

สนับสนุนใหดําเนินการ 

 ทกุโครงงานเมือ่เสรจ็แลวในปนัน้ ไดสงตวัแทน

นักเรียน 4 คนและอาจารยที่ปรึกษา 1 ทาน

มาเขานําเสนอผลของโครงงานท่ีกรุงเทพฯ 

ในเดือนตุลาคม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู 

ประสบการณกับนักเรียนจากตางจังหวัด

ตางโรงเรียน การนําเสนอจะมีท้ังเอกสารสรุป

การทํางานและการนําเสนอโดยนักเรียน 

แตละทมีจะบอกเลาถงึเปาหมาย วตัถปุระสงค

ของโครงงาน การดําเนินการมีอะไรบาง 

ไดผลสรปุดงัตัง้ใจหรอืมปีญหาอปุสรรคอยางไร 

คิดวาจะสามารถแกไขไดหรือไม และอยางไร 

 ทั้ง 19 โครงงานมีความหลากหลายและทํา

กิจกรรมไมซ้ํากันเลย แตสามารถบรรลุเปา

วัตถุประสงคเดียวกัน คือ การปลูกฝงวิถี

ประชาธิปไตยในการทํางานรวมกัน นักเรียนที่

ผานโครงงานจะตระหนักวาการทํางานครั้งนี้

สําเร็จไดเพราะสมาชิกทุกคนมีสวนรวมดวย

ความเตม็ใจ เมือ่มปีญหาและอปุสรรคกร็วมกนั

ระดมความคิดหาทางแกไข สิ่งเหลานี้คือ

สถานการณจําลองของชีวิตจริงที่พวกเขาจะ

ตองเผชิญเมื่อเปนผูใหญ ประสบการณจาก

การทําโครงงานครั้งนี้  จะทําให พวกเขา 

“เขาใจ” วิถีประชาธิปไตยและสามารถนําไป

ใชในชีวิตจริงไดตอไปในอนาคต

 กอนท่ีนักเรียนจะเร่ิมทําโครงงาน สถาบัน

นโยบายศึกษาไดไปพบปะพูดคุยกับนักเรียน

ทกุโรงเรยีน บอกใหรูถงึเปาหมาย วตัถปุระสงค

ในการให นัก เรียนทําโครงงานในครั้ งนี้ 

นอกจากนั้นไดมีการบรรยายถึงการทํางาน

รวมกันในวิถีประชาธิปไตย  ซึ่งทําใหนักเรียน

สามารถทําโครงงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

ประสิทธิผล

 หลังทําโครงงานจบ ในแตละปแตละโครงงาน

จะคัดเลือกตัวแทนนักเรียนส่ีคนมานําเสนอ

ผลงานที่กรุงเทพฯ ทําใหนักเรียนไดมีโอกาส

แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ และรับคํา

ติชมจากบรรดาผูทรงคุณวุฒิ ซ่ึงนอกจากจะ

ทําให นักเรียนมีความต้ังใจท่ีจะนําเสนอ

โครงงานอยางดีที่สุดแลว ความเห็นตางๆ ของ

ทานผูทรงคณุวฒุยิงัเปนขอคดิทีม่คีณุคาตอทัง้

นกัเรยีนและอาจารยทีป่รกึษา เปนการสะทอน

ประโยชนและใหขอคิดท่ีมีคุณคาท่ีจะนําไป

ปรับปรุงการเรียนการสอนตอไป

 นักเรียนที่มานําเสนอผลงานยังไดรับความรู

ตอยอดในเรื่องความเปนประชาธิปไตยและ

สิทธิหนาที่ของพลเมือง ไดไปทัศนศึกษานอก
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สถานทีเ่พือ่ใหเกดิความรูทีล่กึยิง่ขึน้ ในแตละป 

สถาบนันโยบายศกึษาไดแสวงหาและขอความ

รวมมือจากหนวยงานอื่นๆ เพื่อทําใหโครงการ

ประชาธิปไตยในโรงเรียนมีความสมบูรณยิ่งๆ

ขึ้น จึงทําใหโครงการนี้มีพัฒนาการขึ้นเปน

ลําดับ

 เม่ือเสร็จการจัดกิจกรรมในทุกป สถาบัน

นโยบายศึกษาได ประเมินผลความสนใจ 

ความพึงพอใจของผู เขารวม และจากการ

สังเกตการณ ท่ีสถาบันฯ อยู ด วยในทุกๆ 

ขั้นตอน หากมีขอบกพรองท่ีใดเราก็จะหาวิธี

แกไข รวมทั้งนํากระบวนการตางๆ ที่ไดเรียนรู

เพิ่มมาใช จึงทําใหเกิดมีพัฒนาการในการ

ดําเนินโครงการประชาธิปไตยนอกหองเรียน 

ซึ่งแมแตอาจารยที่ปรึกษาที่พานักเรียนมา

เขารวมซํ้ายังกลาววา ไดเรียนรูสิ่งใหมๆ จาก

โครงการนี้

 เราไดนํากระบวนการประชาธิปไตยบนโตะ

กาแฟ (World Café) มาใช ให เกิดการ

แลกเปลี่ยนความคิดอยางเปนระบบ เราไดนํา

สิ่งที่เรียกวา เสนกาลเวลา (Timeline) มาใช

ให ผู  เข  าร วมได ค นพบคําตอบหลังผ าน

กระบวนการเรียนรูดวยตนเอง 

 สําหรับนักเรียน ยังไดนําการทําผังความคิด 

(Mind Map) มาชวยพัฒนาการเรียนรูที่เปน

ระบบและมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยัง

กระตุนใหนกัเรยีนจดบันทึกสิง่ท่ีไดเรยีนรูลงใน

สมุดเลมเล็กท่ีสามารถจะพัฒนาไปสูการจด

บนัทกึแบบ Interactive ครบรปูแบบทีจ่ะเปน

เคร่ืองมอืในการเรียนรูและเขาใจเร่ืองตางๆ ใน

อนาคตตอไป

เมื่อจบโครงการนี้ สถาบันนโยบายศึกษามี

ขอคิดและขอเสนอแนะวา 

 การสรางวิถีประชาธิปไตยในโรงเรียนจะตอง

เริม่ตนทีผู่อาํนวยการสถานศกึษา ซึง่มบีทบาท

สําคัญยิ่งในการสนับสนุนหรือขัดขวางความ

เปนประชาธิปไตยในโรงเรียน บุคคลที่มีสวน

สําคัญที่สุดในการสร างประชาธิปไตยใน

โรงเรียนคือผู บริหาร หากปราศจากการ

สนับสนุนนี้แมจะสรางวิถีประชาธิปไตยได แต

ก็คงไมสามารถจะเติบโตงอกงามอยางยั่งยืน 

 การสรางวิถีประชาธิปไตยในโรงเรียนตองทํา

อยางตอเนื่อง เพ่ือใหขยายผลออกไปใหมาก 

เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู ชี้แนะชี้นํา

จากรุนสูรุน และสําหรับโรงเรียนที่มาเขารวม

กิจกรรมเพียงครั้งเดียวนั้น เราหวังวาอาจารย

ที่ปรึกษาจะเปนผูขยายผลใหเกิดกิจกรรมใน

ลักษณะนี้ตอไป

 วิถีประชาธิปไตย เมื่อจุดติดแลว จะตองนําไป

ใชอยางตอเนื่องและแพรหลายทั้งในและนอก

หองเรียน

 การสอนวชิาพลเมอืงศกึษา (Civic Education) 

ไม ควรรอจนถึงชั้นมัธยม การปลูกฝ งวิถี

ประชาธปิไตยยิง่เริม่เรว็เทาไรยิง่ด ีเพราะเดก็ๆ 

สามารถเรียนรูไดดี แตตองใชวิธีการและสื่อที่

เหมาะสมในแตละชวงอายุ  
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 ประชาธิปไตยในโรงเรียน ไมใชมีแตเพียงการ

เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน หากแตเปน

โรงเรยีนทีท่กุคนมสีวนรวมในกจิกรรมทัง้หลาย 

มีสิทธิและชองทางท่ีจะแสดงความคิดเห็น

อยางเปนอิสระ มีชองทางการสื่อสารท่ีมี

ประสิทธิภาพระหวางสมาชิกในโรงเรียน คือผู

บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียน และบุคคลที่

เปนคณะกรรมการนักเรียนจะตองเปนผูท่ีมี

จริยธรรมและเชื่อถือได

 การเรียนการสอนในวิชาพลเมืองศึกษาและ

ประชาธิปไตย จะตองทําให “เพลิน” โดยการ

ใชกิจกรรม สื่อตางๆ เชน รูปภาพ เพลง ละคร 

เกมคอมพิวเตอร ฯลฯ  เปนสิ่งเราใหเรียนดวย

ความสนุก ไมเบ่ือ กระตุนความสนใจ สราง

ความใฝรู เพื่อใหเกิดการเรียนรูที่จะนําไปสู

การนําไปใชในชีวิตประจําวัน 

 สังคมประชาธิปไตย คือสังคมท่ีทุกคนมีอิสระ

ที่จะคิด พูด และแสดงออก ที่แตกตางออกไป

จากคนอื่นๆ ตราบเทาที่การกระทํานั้นไมไป

กระทบสทิธขิองบคุคลอืน่ ในขณะเดยีวกนั เม่ือ

สังคมโดยคนสวนใหญไดรวมกันกําหนดกฎ

กติกาแลว ผูท่ีอยูในสังคมนั้นก็มีหนาท่ีตอง

ปฏิบัติตามกฎกติกา

 การสร  างวิ ถีประชาธิปไตยในโรง เรี ยน 

ครอบครัว สังคม และชีวิตประจําวัน เปนการ

สรางประสบการณที่นักเรียนไดรับจากการทํา

โครงงาน จึงเปนกาวแรกที่สําคัญยิ่งในการ

เรียนรู วิถีประชาธิปไตยที่จะนําไปสู การทํา 

“คน” ใหเปน “พลเมือง” เพื่อที่จะเปน 

“พลโลก” ในศตวรรษที่ 21 

โดยหนังสือเลมนี้ สถาบันนโยบายศึกษาได

แบงปนประสบการณ ความสําเร็จ ขอคิดและ

ขอเสนอแนะ มาใหผูอานทุกทาน เพ่ือเปนการ 

แลกเปลี่ยนเรียนรูในเรื่องของการสรางพลเมือง

ในวิถีประชาธิปไตย และหวังวาผูรับผิดชอบและ

มีอํานาจตัดสินใจในภาครัฐ องคกรอิสระ และ

ภาคเอกชนอื่นๆ จะรวมกันสานตอการสราง

พลเมอืงและปลกูฝงวถิปีระชาธปิไตยทีเ่ริม่ตนจาก

สถานศึกษาและขยายตอไปในทุกๆ ภาคสวนของ

สังคมตอไปในอนาคต
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 “DEMOCRACY OUTSIDE THE CLASSROOM”

SUMMARY

 After looking for democracy for over 80 years, 
Thai society is beginning to realize that 
democracy must operate both inside and 
outside Parliament. Outside Parliament does 
not mean that democracy is the concern of 
other people, but it begins with each 
individual, spreading out to those nearby and 
includes the whole of society of which each 
one of us is a member.  

 IPPS’ program “DEMOCRACY OUTSIDE THE 
CLASSROOM” began in 2009 with a handful 
of teachers who had previously attended our 
“YOUTH CITIZENSHIP” program. They were 
already familiar with our concept so we 
started to introduce them to our new project-
based learning method. They were the first 
group of teachers to teach their students to 
become democratic citizens outside the 
classroom.

 The format is in the style of brain storming 
workshops, to exchange experiences rather 
than academic lecturing.  The focus was on 
“critical thinking”, for participants to 
understand why an ability to THINK is a step 
beyond LEARNING. Case studies were used 
for inspirations only.  Students and teachers 
were asked to propose “student projects” 
which students would undertake for the 
benefit of their school or community, to be 
supervised by teachers and supported by 
IPPS.

 Between April 2009 and October 2012, we 
organized 3 teacher workshops in different 
provinces every year. Those who attended 
would recommend the next group.  We 
provided financial support for a total of 19 
projects submitted by participants between 
2010-2012. 

 Every October, students who completed 
projects would nominate 4 representatives 
and one teacher to go and present their 
results in Bangkok.  Projects’ aims, problems 
and solutions as well as lessons learned were 
presented. The participants also had a chance 
to share experiences with others from 
different schools.

 All19-student projects were totally different 
in concepts and activities, but all achieved 
the same goal: to cultivate democracy by 
working together. The students realized that 
the projects were successful because every 
member participated equally and willingly 
and solutions were only arrived at through 
joint discussions and cooperation. This 
experience was only the model; they now 
understand that democratic methods can 
also operate in real life. 

 Before the beginning of each student project, 
IPPS would meet with all team members at 
school. We would advise them of our 
objectives, the meaning of democracy and 
encouraged them to work together in a 
democratic way. 

 The annual presentation in Bangkok allowed 
the participants to express themselves to a 
larger audience and to receive comments 
from members of the audience. It is also an 
opportunity for IPPS to reflect on these 
comments for future development. 

 In addition, lectures and study tours to 
important public places in Bangkok enhanced 
the students’ understanding of citizenship, 
rights and responsibility. We are grateful to 
those public agencies whose cooperation 
enhanced our program for students and 
teachers.
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 We conduct evaluations at the end of each 
year’s program. Feedback questionnaires and 
observations are discussed among staffs. In 
this way, we have been able to improve the 
program and teachers who attended more 
than once remarked that there are always 
new things to learn.

 The World Café method was incorporated 
into the program, so our participants were 
able to share their views systematically. 
Timeline was also used to assist teacher 
participants to find answers for themselves.  

 For student participants, they were encouraged 
to take notes and to use the mind-mapping 
technique so they can succinctly summarize 
their notes. This lesson will be valuable for 
developing interactive notes in higher 
education. 

 At the end of this three-year program, IPPS 
has the following views and comments:
 In order to build democratic values in schools, 

school directors are the guiding lights.  They 
can support or hinder efforts.  Even if it is 
possible to initiate democratic methods 
without their support, these cannot be 
sustained.

 The building of democratic values in schools 
must be maintained. Students should be able 
to continue exchanging views and each class 
to pass on their experience to the next.  For 
teachers who attended the workshops only 
once and did not submit students project, 
we can only hope that they will be able to 
become pioneers of democratic values in 
their schools. 

 Once democratic methods are initiated, they 
must be used extensively, inside and outside 
classrooms.

 Civic education should not have to wait until 
secondary school. The sooner it is started the 
better, even at the elementary or kindergarten 
level, if possible. Topics can be similar at all 

levels but obviously teaching methods and 
media must be suitable for each age group.   

 Democracy in schools is not only about having 
elected student councils. Democratic schools 
are places where every member, whether 
they are administrators, teachers or students, 
can participate in activities, have rights and 
means to express opinions, and have effective 
communication channels. In addition, elected 
members of student councils must be ethical 
and accountable.  

 Civic education can be learned through a 
variety of activities and media. Songs, 
performances, and computer games will 
stimulate enthusiasm and understanding, 
encouraging students to further interest in 
the subject and to use it in daily life. 

 A democratic society is a society in which 
every member has a right to think, express, 
or act according to his or her beliefs as long 
as it does not violate other people’s rights. 
However, once the majority has decided on 
certain rules, everyone has a duty to obey 
those rules.

 Building democratic methods in schools, 
families and society is the experience that 
students received from the “DEMOCRACY 
OUTSIDE THE CLASSROOM” program. This is 
an important first step in learning about 
democratic values that will change a person 
into a national and global citizen of the 21st 
century. 

IPPS is sharing the experience, accomplishment, 
and recommendations with readers so that more 
people can exchange views on how to build 
democratic citizens. We sincerely hope that our 
effort to build and instill democratic methods 
would continue to be maintained by those 
responsible in public and private sectors, so that 
democratic values will expand into  every part 
of Thai society.
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80 ปหลังประเทศไทยเปลี่ยนการปกครองสู ระบอบ
ประชาธิปไตย เราเริ่มมองเห็นวาการเปน “ประชาธิปไตย” ไมได้
จํากัดท่ีการมีรัฐธรรมนูญ มีการเลือกตั้ง มีสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร และมีรัฐสภา เพราะถ้ามีแคนั้นหลายคนเริ่มไมอยากจะเปน
ประชาธิปไตยแล้ว แตพอพูดถึงประชาธิปไตยนอกสภา ก็ยังติด
ภาพของการประท้วง การเดินขบวน ที่ยิ่งทําให้ไมอยากจะเปน
ประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้นไปอีก บางคนบอกวาถ้าสังคมจะเปน
ประชาธิปไตยแบบนี้ คงจะต้องหาทางออกอื่นๆ 

สถาบันนโยบายศึกษาขอแบงปนประสบการณจริงของ
พวกเราในการทํา “ประชาธิปไตยนอกสภา” มาเลาสู กันฟง 
อยากจะบอกให้รู ้วา ความเปนประชาธิปไตยสามารถนําไปใช้
ในวิถีชีวิตได้ และถ้าวิถีชีวิตของเราเปนประชาธิปไตยเมื่อใดแล้ว 
ประชาธิปไตยก็จะเปนสิ่งท่ีมีชีวิต มีการเคลื่อนไหว มีปฏิสัมพันธ 
และจะมีพัฒนาการที่ดียิ่งขึ้นเปนลําดับ

บทที่ 1

ตามหา “ประชาธิปไตย”

ประชาธิปไตยนอกสภา
80 ปประชาธิปไตยไทย ดูเหมือนวามีความ

กาวหนามากมายในเรื่องตัวเลข  ไมแนใจวาไทย
มีรัฐธรรมนูญมากท่ีสุดในโลกหรือเปลา ตอนที่
กําลังเขียนอยูนี้กําลังจะมีการแกไขรัฐธรรมนูญ
ฉบับป พ.ศ. 2550 เพื่อจะไดตั้งคณะกรรมการ

รางรัฐธรรมนูญฉบับใหม ซึ่งก็จะเปนฉบับที่ 19 
ดังนั้น ถาจะนับความกาวหนาของความเปน
ประชาธปิไตยดวยจาํนวนรฐัธรรมนญู ประเทศไทย
ไม  เป นสองรองใคร เพราะสหรัฐอเมริกามี
รัฐธรรมนูญฉบับเดียวเทานั้น ในรอบ 236 ป แม
จะมีการแกไขปรับปรุงมาเรื่อย แตยังคงเปนฉบับ
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ดั้งเดิม (สหรัฐอเมริกาประกาศเอกราชเมื่อ พ.ศ. 
2319 ประกาศใชรัฐธรรมนูญเมื่อ 21 มิถุนายน 
พ.ศ. 2331) 

ประชาธปิไตยในสภาผูแทนราษฎรระดบัชาติ
ไดกลายเปนแมแบบของประชาธิปไตยในทองถิ่น
ทั้งในดานรูปแบบและพฤติกรรม องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ประกอบดวย สภาทองถ่ินท่ีสมาชิก
มาจากการเลอืกตัง้ และคณะผูบรหิารทองถ่ินท่ีมา
จากการเลือกตั้งโดยตรง หรือมาจากความ
เห็นชอบของสภาทองถิ่นก็ได ทั้งสภาและคณะ
ผูบริหารสามารถจะถูกตรวจสอบ ถอดถอนได
เชนเดียวกับการบริหารการปกครองระดับชาติ 
ในดานพฤติกรรม นักการเมืองทองถิ่นก็มักจะ

ถอืเอานกัการเมอืงระดบัชาตเิปนตนแบบ นักการเมอืง
ทองถิน่สวนหนึง่กต็ัง้ความหวงัวาวนัหนึง่จะเดนิไป
ถึงดวงดาวคือสภาผูแทนราษฎร

ประชาธิปไตยในสภาไดกาวลึกลงไปถึงรั้ว
โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษาเปนโรงเรียนแรกเมื่อ
มีการจัดตั้งคณะกรรมการนักเรียนขึ้นในโรงเรียน
ที่ประกอบดวยตัวแทนจากหองตางๆ และตอมา
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานก็ขานรับแนวคิดนี้ โดยมี
การเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนทําหนาที่
บรหิารกจิการนกัเรยีน และบางโรงเรยีนกก็าวไกล
ไปถึงขั้นมีสภานักเรียนเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งองคกร 
ทําหนาที่คลายกับฝายนิติบัญญัติในสภา 

พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนแหงชาติ พ.ศ. 2550 กําหนดใหมีสภาเด็ก
และเยาวชนในทุกจังหวัดและอําเภอมีหนาที่
สงเสริมการเรียนรูเรื่องวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม
ทองถิ่น คุณธรรม จริยธรรม และประชาธิปไตย

โดยใหเด็กๆ คดิกจิกรรมและโครงการกนัเอง และ
ในระดับชาติ สภาเด็กก็จะทําหนาที่เปนตัวกลาง
เชื่อมระหวางหนวยงานภาครัฐกับสภาเด็กใน
จังหวัดและอําเภอในเรื่องนโยบายเฉพาะกิจ
บางอยางของรัฐบาล

แมจะมีกฎหมายรองรับ แตเมื่อดูจากหนาที่
รับผิดชอบแลว ก็ยังดูเหมือนวาสภาเด็กและ
เยาวชนก็ยังคงเปนเพียงเคร่ืองมือในการสนอง
นโยบายจากเบือ้งบนมากกวาการสนบัสนนุใหเด็ก
และเยาวชนสามารถคิดเปนทําเปน เขาใจใน
บทบาทหน า ท่ีความเป นพลเมือง ท่ีมีความ
รับผิดชอบตอสังคม

ท่ีจริงแลวประชาธิปไตยไมสามารถจะนํามา
ใชในทกุเหตุการณ ทกุสถานการณหรอืทกุกลุมคน
ได เชน ในยามศกึสงคราม หากจะตองรบัฟงความ
เห็นของพลเมืองทุกกลุม ใชเสียงสวนใหญในการ
ตัดสินใจ ก็คงจะไมทันการณในสนามรบ พายแพ
แกขาศึกศัตรูจนไมเหลือบานเหลือเมือง เหลือ
อิสรภาพ รักษาความเปนเอกราชเอาไวได ในยาม
ศึกจึงตองฟงการตัดสินใจของแมทัพหรือคณะ
เสนาธิการทหาร กองทัพไมสามารถจะปกครอง
ดวยระบบประชาธิปไตยเต็มรูปแบบได

หรือเมื่อเกิดภัยพิบัติ ไมวาจะเปนเกิดจาก
ธรรมชาตหิรอืนํา้มอืมนษุย การบรหิารจดัการตอง
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รองรับไดทันทวงที จะมัวแตประชุมสอบถาม
ความเหน็ผูมสีวนเกีย่วของใหสมาชกิทกุคนไดออก
เสียงรวมกันตัดสินใจคงจะชาไมทันการณเชนกัน 
สายงานบงัคบับญัชาในยามเกดิภยัพบัิตจิงึตองสัน้
เพื่อใหสนองตอบไดทันเวลา และมีความชัดเจน
เพื่อไมสับสน 

แตในยามปกติ ในกลุมสังคมพลเรือน การ
บริหารจัดการดวยระบบประชาธิปไตยถือวามี
ขอเสียขอบกพรองนอยที่สุด ในขณะนี้ประเทศ
สวนใหญในโลกปกครองดวยระบอประชาธิปไตย 
แมกระทั่งในคายที่มิได ปกครองโดยระบอบ
ประชาธิปไตยก็เริ่มมีการผอนผันโนมเอียงไปสู
ระบอบประชาธิปไตยมากข้ึน คนรุนใหมในทุก
สังคมลวนตองการอิสระ ตองการปกครองตนเอง 
แตถาขาดพืน้ฐานความรูความเขาใจในวถิกีารเปน
ประชาธิปไตยแลว ถึงแมจะไดปกครองตนเองก็
อาจเกิดความวุนวายสับสน สรางเสียหายแทนที่
จะเปนผลดี เชนเหตุการณท่ีเกิดขึ้นในหลายๆ 
ประเทศทีเ่คยอยูใตการปกครองระบอบเผดจ็การ
หรอืกึง่เผดจ็การมากอน และวนัหนึง่การเรยีกรอง
ประชาธิปไตยไดผล แตก็ไมสามารถจะทําให
บานเมืองพัฒนากาวหนาเฉกเชนประเทศที่เปน
ประชาธิปไตยในวิถีชีวิตได

ประชาธิปไตยในวิถีชีวิต
“มนุษยไมไดมียีนประชาธิปไตยมา

ตั้งแตเกิด เขาจึงไมไดเกิดมาเพื่อเปน
นักประชาธิปไตย นักประชาธิปไตย
จึงตองถูกสรางขึ้น “ดร. เวอรเนอร 
บลูเมนทอล (Dr. Werner Blumenthal) 
หัวหน าศูนย ศึกษา มูลนิธิคอนราด 
อาเดนาวร

หลังจากทํากิจกรรมสงเสริมการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยมากวายี่สิบป  ผูอํานวย
การรวม สถาบันนโยบายศึกษา คุณทิพยพาพร 
ตันติสุนทร ก็ไปเขาหลักสูตรฝกอบรมเรื่อง Civic 
Education ของมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร ที่
ประเทศเยอรมัน ในระหวางวันที่ 8 – 20 เมษายน 
2553 และกลบัมาบอกเลาประโยคนีใ้หฟง คาํบอก
เลาของเธอทําใหตองกลับไปยอนทบทวนเรื่อราว
ตางๆ ในชีวิต และก็พบวา ในวิถีชีวิตแบบไทยๆ 
ท่ีไดรับการเล้ียงดูส่ังสอนกันมานั้น เราเขาใจและ
เขาถึง “ประชาธิปไตย” แตเปลือกนอก และก็
ทําตัวเปนนักประชาธิปไตยแตเพียงลมปากเสีย
เปนสวนใหญ

ความเปนประชาธิปไตยในวิถีชีวิตนั้นยังคง
อยูหางไกล และก็อาจจะยังไปไมถึงดวยความ
เขาใจผิดไปวาเราไดเดินบนเสนทางของการเปน
นักประชาธิปไตยแลว

เริ่มตนจากในครอบครัว เด็กไทยแตกอนได
รับการสั่งสอนใหวานอนสอนงาย เชื่อฟงผูใหญ 
ไมดื้อไมเถียง คําสอนและการอบรมเลี้ยงดูแบบนี้
ดีในระดับหนึง่ คอืเมือ่เด็กยงัเล็กยงัมปีระสบการณ
นอยและยังอยู ในการดูแลเลี้ยงดูของพอแมผู 
ปกครอง แตการเลี้ยงลูกหลานตองตระหนักวาวัน
หนึ่งเขาจะเติบโตเปนผูใหญ ตองเลี้ยงตนเองและ
ตองมีความรับผิดชอบตอครอบครัวของเขาและ
ตอสังคมดวย หากเขาถูกเลี้ยงใหฟงใหเชื่อโดย
ไมอธิบายถึงเหตุและผล เขาก็จะโตเปนผูใหญที่
เชื่อคนงายโดยขาดเหตุผลเพราะคิดเองไมเปน

การที่พอแมสั่งสอนหามปรามหรือแมแต
ลงโทษเมื่อทําผิดพรอมๆ ไปกับการอธิบายถึงเหตุ
และผลนั่นคือความเปนประชาธิปไตยของพอแม
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ผู ปกครองที่เลี้ยงลูกตามวิถีประชาธิปไตยมิใช
เผดจ็การ พอแมตองยอมใหลกูอธบิายวาเหตใุดเขา
จึงตองกระทําอยางนั้นอยางนี้ เพราะเด็กอาจคิด
วาสิ่งที่ทําลงไปนั้นถูกตอง พอแมจึงตองบอกวา
ผิดตรงไหน และทําอยางไรจึงจะถูก (ในความเห็น
หรือคานิยมของพอแม) และท่ีเปนประชาธิปไตย
ที่สุดก็คือการเปดโอกาสใหลูกชี้แจงเหตุผลที่เขา
กระทําสิ่งหนึ่งสิ่งใด การที่พอแมยอมรับฟง และ
ยอมใหลูกๆ แสดงเหตุผลความคิดเห็นตางไดนั้น 
คอืพอแมผูปกครองทีม่คีวามเปนประชาธปิไตยสงู
ขึ้นไปอีกหนึ่งขั้น และท่ียิ่งกวานั้นคือพอแมที่
ยอมรับวาความเห็นของตนผิด เหตุผลท่ีลูกแสดง
มานั้นคือสิ่งถูกตอง 

ในครอบครัวใดท่ีมีการเลี้ยงลูกดวยเหตุและ
ผลเชนนี้ ครอบครัวนั้นมีความเปนประชาธิปไตย 
เด็กๆ จะสามารถบอกกลาวถึงความคิดความ
ตองการของพวกเขาได อะไรที่พอทําไดพอแมก็
ยอม อะไรที่ทําไมไดก็บอกเหตุผล อาจจะมีการ
หาทางออกใหมท่ีท้ังพอแมลูกยอมรับรวมกัน 
ทุกฝายมีอิสระที่จะคิด สามารถที่จะทําในกรอบที่
รวมกันวาง โดยไมสรางความเดือดรอนรําคาญให
กับสมาชิกคนอื่นในครอบครัว และเมื่อลูกเติบโต
ขึ้นก็ใหเขามีบทบาทมีสวนรวมในกิจกรรมและ
หนาที่ตางๆ ในฐานะที่เปนสมาชิกของครอบครัว

บานใดมีการกระทําเชนนี้ ....บานนั้นมี
ประชาธิปไตยในวิถีการดํารงชีวิต

เมื่อเขาโรงเรียนอนุบาลเด็กเล็กๆ ที่มาจาก
บานที่เลี้ยงดูกันดวยเหตุผลจะยอมรับกฎกติกา
ใหมๆ ไดดีกวาเด็กๆ ที่ถูกเลี้ยงมาอยางตามใจ
ไรกฎกตกิาของบาน เขาจะเรยีนรูกฎแหงหองเรยีน
วาไมสามารถจะเดนิออกไปไดโดยไมไดรบัอนญุาต

จากคณุครู เขาจะกนิไดเมือ่ถงึเวลา ตองนอนกลางวนั
แมจะไมอยากนอน ฯลฯ หากครจูะอธบิายวาทาํไม
เด็กๆ ตองทําตามกฎเกณฑเหลานี้ดวยภาษาที่
งายๆ โดยการเลานิทานเปนตัวอยาง  เด็กอนุบาล
ก็จะเริ่มเรียนรูการใชชีวิตใตกฎกติกาของการอยู
รวมกนั มสีวนรวมในกจิกรรมของสงัคม ซ่ึงเปนอกี
กาวขั้นของการใชชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย

จากอนุบาลสูประถม มัธยม และอุดมศึกษา 
ทุกๆ ขั้นในทุกสังคมลวนมีกฎกติกาในการอยูรวม
กันทั้งสิ้น ทุกคนเปนสวนหนึ่งของสังคม มีหนาที่ 
ความรบัผดิชอบ และสทิธ ิทกุกฎกตกิานัน้เกดิจาก
เหตผุลและเพือ่ประโยชนของสงัคมสวนรวมทัง้สิน้ 
แตผูใหญก็มักจะลืมไปถึงเหตุที่มาของกฎกติกา
เหลานั้น จําไดแตบทลงโทษเมื่อกระทําผิด และ
เมื่อมีใครสักคนฝาฝน บอยครั้งก็มีการลงโทษโดย
ไมใหคนผิดบอกกลาวถึงสาเหตุ รวมทั้งการใช
อํานาจที่ปราศจากการยอมรับฟงความเห็นของผู
อื่น วิถีประชาธิปไตยในชีวิตจึงไมสามารถจะหยั่ง
รากลึกในสังคม

การใหมีการเลือกต้ังสภานักเรียนแคอยาง
เดียวจึงไมใชการสรางความเปนประชาธิปไตยใน
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โรงเรียน ตอใหสภานักเรียนนั้นจะสามารถบัญญัติ
กฎเกณฑตางๆ ไดเหมือนกับสภานิติบัญญัติแหง
ชาติ หากผูออกกฎไมเขาใจในเหตุผล ขอดี-เสีย 
กฎที่ออกมายอมมีขอดอยบกพรอง ไมมีความ
ยุติธรรม เอื้อประโยชนเฉพาะบางฝายบางพวก 
ไมเปนที่ยอมรับของทุกฝายท่ีเกี่ยวของ กฎนั้น
ก็ไรความชอบธรรมไมสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง

ระหวางสังคมขนาดเล็ก เชน ครอบครัว กับ
สังคมขนาดใหญ เชน โรงเรียน การจะทําใหมีวิถี
ชวีติประชาธปิไตยจงึมคีวามยากงายทีแ่ตกตางกนั 
มีบริบทที่แตกตางกัน แตมีหลักการเดียวกัน คือ 
สิทธิ หนาที่ ความรับผิดชอบ กฎ กติกาที่มีเหตุผล 
การรับฟงความเห็นของผูอื่น ความยุติธรรม และ
ความเสมอภาคของสมาชิกทุกคน

ประชาธิปไตยที่มีชีวิต
ครอบครัวที่พอแมคอยๆ นําประชาธิปไตย

เขามาในวถีิชวีติตามความเหมาะสมของสถานการณ 
และชวงวัยอายุของลูกหลาน จะเปนครอบครัวที่
อบอุน มีการแบงปนหนาที่รับผิดชอบในระหวาง
สมาชิก แต ละคนรู ว าตนเองมีสิทธิแค ไหน 
ประชาธิปไตยในครอบครัวจึงเปนฐานที่สําคัญใน
ชีวิต เปนประชาธิปไตยที่มีชีวิต มีการเคลื่อนไหว 
มีปฏิกิริยาโตตอบ มีพัฒนาการ มีการมีสวนรวม
และทําไดทุกๆ วัน ทุกเวลา เปนสิ่งที่ทุกคน
สามารถจับตองได ไมใชสิ่งที่อยูแตในสภาผูแทน
ราษฎร มองเห็นจากจอโทรทัศน หรือมีสวนรวม
เพียงครั้งเดียวในเวลา 4 ปเมื่อเดินเขาคูหาหยอน
บัตรเลือกตั้ง

หลังตามหาประชาธิปไตยมา 80 ป สังคมไทยเริ่มตระหนักวา 
ความเปนประชาธิปไตยจะต้องดําเนินคูขนานกันไปทั้งในสภาผู้แทนราษฎร
และนอกสภา และเมื่อพูดถึงประชาธิปไตยนอกสภาก็ไมต้องมองหา
ผู ้ดําเนินการอ่ืนใดท้ังสิ้น เราทุกคนคือผู ้ปฏิบัติการประชาธิปไตย
นอกสภา เร่ิมต้นท่ีตนเอง ขยายออกไปสูคนรอบข้าง จนกระทั่งถึง
สังคมที่ตัวเราเปนสมาชิก

แตทําอยางไร สถาบันนโยบายศึกษาจึงจะทําให้เกิดประชาธิปไตย
ที่มีชีวิต สร้างประชาธิปไตยในวิถีชีวิตในสังคมไทยได้
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บทที่ 2

การเปลี่ยนกระบวนทัศน
แมพิมพ

หลายปที่สถาบันนโยบายศึกษาเริ่มกระบวนการแสวงหา
ประชาธิปไตยนอกสภา เราได้ทํางานรวมกับบุคคลหลายกลุม 
ทั้งนักการเมือง นักวิชาการ ข้าราชการสวนกลางและท้องถิ่น 
ประชาชนชาวบ้านธรรมดา และกลุมจากสถาบันการศึกษาคือครู
และนักเรียน เราตระหนักวาในการเปลี่ยนบุคคลใดบุคคลหน่ึง     
ให้มคีวามคดิใกล้เคยีงกบัความเช่ือและความมุงม่ันของเราได้น้ัน 
ครู-อาจารยจะเปนกลุมที่สามารถทําให้บังเกิดผลสําเร็จเปน               
ทบเทาทวีคูณ ในการปลูกฝงความเปนประชาธิปไตยในวิถีชีวิต 
เราจึงเลือกครู-อาจารยกลุมนี้ให้เปน “แนวรวม” ที่จะทําให้
ประชาธิปไตยกลายเปนวิถีชีวิต 
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แสวงหา “แนวรวม” อุดมการณ
ประชาธิปไตย

สถาบันนโยบายศึกษาเคยจัดกิจกรรมกับ
คร-ูอาจารยโรงเรยีนมธัยมศกึษาในสงักดัสาํนกังาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) ทั่ว
ประเทศมาหลายครั้ง ท้ังในกรุงเทพฯ และตาง
จงัหวดั และเมือ่จบกจิกรรมแลวเรายงัมกีารตดิตอ
สื่อสารกันผานทางจดหมายเหตุรายเดือนของ
สถาบันฯ เม่ือแรกเริ่มจะดําเนินโครงการประชา-
ธิปไตยในโรงเรียน เราจึงไดเชิญบรรดาอาจารย
กลุมนัน้มาเขาสมัมนาเชงิปฏบิตักิารกนัอกีครัง้ เมือ่
วันที่ 23-24 เมษายน 2552 ที่ เคยู โฮม ใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีอาจารยจากภาค
เหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต 
มาเขารวมการสัมมนาฯ 19 ทาน ทุกทานเคยพา
นักเรียนมารวมโครงการเยาวชนพลเมืองกับเรา
ในระหวางป พ.ศ. 2545 ถึง พ.ศ. 2551 ทั้งสิ้น

นี่คือที่มาของโครงการ “ประชาธิปไตยใน
โรงเรียน” ที่เริ่มตนตั้งแตปลายป 2552 และ
ดําเนินการตอเนื่องจนถึงเดือนตุลาคม 2555 เปน
เวลากวาสามป

“เวิรคชอป” หลอมละลายพฤติกรรม
ครู-อาจารยทุกทานคุนเคยกับการสอนเรื่อง

ประชาธิปไตยในรูปแบบของระบอบการเมือง
การปกครองดแีลว และกผ็านการสัง่ใหนกัเรยีนทํา
โครงงานกันมาแลวเปนอยางดี แตประชาธิปไตย
แบบน้ันไมใชสิ่งที่สถาบันนโยบายศึกษาตองการ 
เราจึงตองปรับประบวนทัศน สรางความเขาใจให
ตรงกันกอนวา ประชาธิปไตยในวิถีชีวิต คืออะไร

Workshop ครู รอบแรก
23-24 เมษายน 2552 ณ เคยู โฮม

เร่ิมตนดวยการบรรยายและตามมาดวย
การปฏิบัติการระดมสมองเพ่ือชวยกันหาคําตอบ
วาครอบครัว หนวยงานภาครัฐและประชาสังคม
จะมีบทบาทอยางไรในการสรางประชาธิปไตยใน
โรงเรียน เพราะเหตุท่ีสถาบันนโยบายศึกษาได
ต้ังธงเอาไวแลววาการสอนประชาธิปไตยนอก
หองเรียนจะตองทําโดยใชโครงงานของนักเรียน
ทีเ่รยีกวา Project-based Learning โจทยสดุทาย
คือ การใหอาจารยชวยกันออกแบบโครงงาน
นักเรียน โดยแตละกลุ มสมมติตัวเองวาเปน
นกัเรียน และอยากจะทําอะไรท่ีเปนประโยชนหรือ
แกปญหาของโรงเรียนและชุมชน 

อาจารยทุกทานคุนเคยกับการ “สั่ง” ใหเด็ก
ทําโครงงานมาแลวทั้งสิ้น เมื่อถูกขอรองใหกลับไป
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คดิแบบเดก็ ปรากฏวายงัตดิกบัการคดิแบบผูใหญ
เชนเดิม ยิ่งเมื่อโจทยบอกวาใหคิดดวยวาถามีเงิน
ใหโครงการละหนึ่งหมื่นบาทจะใชอยางไร สวน
ใหญจะตโีจทยไมออกเพราะเคยชนิกบัการทาํงาน
ตามคาํสัง่จากเบือ้งบน บางกลุมไมรูวาจะใชเงนิทํา
อะไร คือไมพูดเลยวาจะใชเงินตรงไหน เทาไร 
อยางไร บางกลุมเสนอโครงงานที่ไมระบุจํานวน
ผูเขารวม ไมมีระยะเวลาเริ่มและจบ สวนใหญจะ
ออกมาในแนวคดิแบบนามธรรม บอกแตเปาหมาย 
วัตถุประสงค ผลลัพธ ผลสัมฤทธิ์ ตัวชี้วัด แตไมมี
ขั้นตอนและวิธีการทํางาน

เหน็วาแนวรวมของเรายงัยดึตดิกบักระบวนทศัน
ที่คุ นเคย แตการสัมมนาฯ ครั้งแรกก็ทําให 
สถาบันนโยบายศึกษามองภาพการทําโครงงาน
ในโรงเรยีนไดบางแลว และรูวาจะตองปรบัเปลีย่น
แกไขอยางไร

หลังการสัมมนาสองวันเต็ม “แนวรวม” 
ท้ัง 19 ทาน ไดรับโจทยที่ทาทายเพิ่มอีกขอ คือ 
ใหไปเขียนโครงงานรวมกับนักเรียนสงสถาบัน
นโยบายศึกษา ทุกๆ โครงงานที่สง อาจารยที่
ปรึกษาจะไดรับเชิญไปเขาสัมมนาครั้งที่สอง โดย
ใชวถิปีระชาธปิไตยในการใหอาจารยเปนฝายเลอืก
สถานที่วาจะเปนชายทะเลหรือภูเขา ปรากฏวา
เสียงสวนใหญตองการไปทะเล เราจึงนัดหมายกัน
วาครัง้หนาเราจะจดัสมัมนากนัทีร่สีอรทชายทะเล
แนๆ เปนที่รูกันวาทุกกิจกรรมของสถาบันฯ ไมมี
การเสียคาใชจาย ทันทีท่ีกาวขาออกจากบาน
กไ็ดรบัการสนบัสนนุคาเดนิทางจากสถาบันฯ แลว 
ครั้งนี้สถาบันฯ วางเดิมพันดวยโรงแรมชั้นหนึ่งที่
ชายทะเล

เราให  เวลาเกือบหกเดือนในการเขียน
โครงการรวมกบันกัเรียน หลายทานสงโครงงานมา 
บางทานขาดการตดิตอหายไป เราจงึตองหา “แนว
รวม” เพิ่มใหครบ 19 เปนครั้งที่สอง โครงงานที่สง
มานั้นมีความหลากหลายต้ังแตเปนโครงการฝก
อบรมครู โครงการพานักเรียนและผูปกครองไป
ปฏิบัติธรรม โครงการพานักเรียนไปเขาคาย 
โครงการใหนักเรียนทําบัญชีรายรับ-จาย โดย
โครงการสวนใหญยังเปนการอบรมนักเรียน ใน
ลกัษณะทีน่กัเรยีนเปน “ผูถกูกระทาํ” มากกวาเปน
โครงการที่นักเรียน “เปนผูกระทํา” แตก็มีบาง
โครงการที่นักเรียนเปนตัวเอกลงมือกระทํา คือ 
การมีสวนรวมในงานบุญของชุมชน การพัฒนา
ศาลาพักคอยรถประจําทาง และการรวมกันแก
ปญหาในหอพักนักเรียนประจํา  หลังจากไดรับ
ขอเสนอโครงงานนกัเรยีนจาก “แนวรวม” รุนแรก
แลว กม็กีารสัมมนาเชงิปฏบิติัการกนัอกีเปนคร้ังที่
สอง เพ่ือตอกยํา้การปรับเปล่ียนพฤติกรรมแมพิมพ
ที่ยินดีจะเขารวมกิจกรรม การสัมมนารอบสองจัด
ในวันที่ 12-14 ตุลาคม 2552 ที่โรงแรม เลอ คาซา 
ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 

จาก 20 ทานที่ตอบรับ เมื่อถึงวันจริง ก็มี 19 
ทานที่วางมาได ครั้งนี้เปนการเนนหนักในเรื่อง
ของการเรียนการสอนแบบใชโครงงาน Project 

ดร.ชาติ แจมนุช และ อาจารยจิตรลดา ศิริรัตน 
มารวมเปนวิทยากรในการสัมมนารอบแรก
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Approach Education โดยการอธิบายในราย
ละเอียดของการทําโครงงาน Project-based 
Learning และการสรางคณุสมบัตท่ีิพงึประสงคให
แกผู เรียน Character Education โดยสอง
ผูอํานวยการรวมสถาบันนโยบายศึกษาชวยกัน
เปนวิทยากร จากนั้นก็ใหอาจารยทุกทานออกมา
นําเสนอโครงงานที่ตนเสนอมา ใหเพื่อนอาจารย
ดวยกันซักถามแสดงความคิดเห็น พยายามสราง
บรรยากาศประชาธิปไตยกันเต็มที่ แตก็ยังขัดเขิน
กนัอยูบางเพราะยงัคงยดึตดิกบัความสภุาพไมกลา
ซักไมกลาถาม ไมยอมวิจารณซึ่งกันและกันแมจะ
บอกวาเราจะวิจารณกันในเชิงสรางสรรค

การเปลี่ยน “กระบวนทัศน” จึงไมใชเรื่อง
งาย โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อมีความเคยชินมาเปน
เวลานาน เราจึงแบงกลุมทําเวิรคชอปปฏิบัติการ
กันอีกครั้ง กําหนดโจทยชัดเจนวาต องสวม
วิญญาณนักเรียนใหได และใหเขียนโครงงานใหม

อีกครั้ง จะเอาโครงงานเดิมของสมาชิกในกลุมมา
ปรบัปรงุใหมกไ็ด สถาบนัฯ ไดยกตวัอยางโครงงาน
ที่เปนประโยชนและแกไขปญหาในโรงเรียน เชน 
เรื่องการสํารวจและแกไขปญหาคานํ้า-คาไฟสูง
ในโรงเรียน การแกไขปญหาหองสุขาไมสะอาด 
หลังจากชี้แนะกันแลวอาจารยทั้งหากลุมก็ระดม
สมองและนําเสนอโครงงานใหมดังนี้

กลุมที่ 1 โครงงาน “ปลูกฝงประชาธิปไตย
ดวยวินัยเชิงบวก” มีวิธีดําเนินการคือ สํารวจ
ปญหาเรื่องการขาดวินัยของนักเรียน วิเคราะห
ปญหา ระดมสมองหาแนวทางแกไข ทําประชา
พิจารณ สรางขอตกลงรวมจากการทําประชา
พจิารณ ประกาศใชเปนระเบยีบของโรงเรยีน และ
ยกยองผูมีระเบียบวินัยดีตามเกณฑตัดสิน

กลุมที่ 2 โครงงาน “ประชาธิปไตยในชุมชน 
คนดีของแผนดิน” มีวัตถุประสงคเพื่อคนหาคนดี 
ยกยอง เผยแพรเกียรติคุณใหชุมชนรับรู และ
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มสีวนรวมเพือ่เปนการสรางพลเมอืงในสงัคมตอไป 
วิธีดําเนินการคลายกับกลุ มแรก คือ ประชุม
วางแผน ตดิตอประสานงาน จดักจิกรรมสบืคนหา
คนดี เผยแพรทางวิทยุ และภาพถาย รวมทั้ง
จะแตงเพลงยกยองคนดีดวย

กลุมที่ 3 โครงงาน “ศิลปสรางสุข” โดยการ
ใชดนตรีและกิจกรรมกีฬาสรางความสามัคคีใน
หมูนักเรียน

กลุมที่ 4 โครงงาน “ศาลาประชาธิปไตย” 
เพื่ อปลู ก จิ ต สํ านึ ก และสร  า งบร รยากาศ
ประชาธิปไตย โดยมีกิจกรรมปรับภูมิทัศน และ
ซอมแซมทาสีศาลาหนาโรงเรียนใหรื่นรมย สราง
ความภาคภูมิใจใหแกนักเรียนและโรงเรียน

กลุ มที่  5 โครงงาน “จิตอาสาพัฒนา
โรงเรียน” โดยการใหนักเรียนมีสวนรวมในการ
พัฒนาโรงเรียน เพื่อสรางจิตสํานึกและความ

ฟงการบรรยาย แบงกลุมทํางาน

รับผิดชอบตอโรงเรียน มีวิธีดําเนินการเริ่มจาก
ใหนักเรียนสํารวจปญหาในโรงเรียน สอบถาม
ความตองการ จัดแยกปญหาหาวิธีที่เหมาะสม
ในการแกไขที่เหมาะสมกับงบประมาณ นําปญหา
ทั้งหมดมาเสนอใหนักเรียนทั้งโรงเรียนเลือก 
3 อันดับ รับสมัครกลุ มอาสาแกไขพัฒนาโดย
มีครูเปนที่ปรึกษา

กอนจบการสมัมนาฯ อาจารยทัง้ 19 ทานได
รับโจทยจริงใหเสนอโครงงานอีกครั้งมาที่สถาบัน
นโยบายศึกษากอนวันท่ี 12 ธันวาคม 2552 
โครงการที่ไดรับเลือกจะไดรับเงินสนับสนุนใน
การดําเนนิงาน และในเดือนตุลาคม 2553 ตัวแทน
นักเรียน 4 คน และอาจารยที่ปรึกษา 1 ทาน 
จะมานําเสนอผลการดําเนินงานที่กรุงเทพฯ 

จากนั้น สถาบันนโยบายศึกษาก็เฝารอคอย
วาจะมี “แนวรวม” ทานไหนบางสงขอเสนอ
โครงงานมาใหเรา

นําเสนอผลงาน



ประชาธิปไตยนอกห้องเรียน : เรียนให้ เพลิน - LEARN ด้วยโครงงาน 25

Project-based Learning

กระบวนการ :

• กาํหนดหวัข้อ/ประเดน็/ปัญหา

• ทดลอง ค้นคว้า ตั �งคาํถาม

• หาคาํตอบ วิเคราะห ์สงัเคราะห์

• กลุ่ม : แบง่งาน อภิปราย 

ปฏิสมัพนัธ ์ร่วมตดัสินใจ

• ผลลพัธ ์: ข้อสรปุ แนวคิด 

กิจกรรม

นกัเรียน : นําเสนอ
ผลลพัธ์ และนําไปใช้

ในชีวติจริง

ครู : ชี �แนะ 
และ

ประเมินผล

เรียนรูนอกหองเรียนดวย Project-
based Learning

Project Approach Education เปน
รูปแบบการเรียนการสอนที่เนนการปฏิบัติจริง 
ถือหลักเรียนรูดวยการกระทํา ดวยวิธีการสืบคน
ขอมูล รวมกันแสดงความคิดเห็น คิด-วิเคราะห 
และนําเสนอผลลัพธ   ที่ ได ถือกันว าวิธีการ
เรียนแบบนี้จะสรางบุคลิกที่พึงประสงคใหแก
ผู เรียน ใหมีความสามารถในการคนควา คิด
วิเคราะห หาความรูและคนพบองคความรูตางๆ 
ดวยตนเอง ซึ่งเปนคุณสมบัติที่สําคัญของพลเมือง
ในศตวรรษที่ 21

ความสามารถในการ “คนควาหาองคความรู” 
และ “คิดวิเคราะห” ดวยตนเองจะนําไปสู 
การเรียนรู ที่แทจริง ซึ่งผู เรียนจะมีความเขาใจ
ในเรื่องน้ันๆ มากกว าการเรียนโดยปกติใน
หองเรยีน และยงัสรางความชาํนาญในการทาํงาน
รวมกัน รวมทั้งแกไขปญหา อุปสรรคที่พบ 

การเรยีนการสอนดวยการทาํโครงงานจงึเปน 
“วิธีการ” หนึ่งที่จะกระตุนใหผูเรียนมีการสืบคน
หาความรู รูจักการคิดวิเคราะห สรุปองคความรู
นั้นๆ และเมื่อทํางานรวมกันเปนกลุ มก็จะมี
ปฏิสัมพันธโดยการรวมคิด รว่มตดัสนิใจ รว่มทาํ

สงมอบไมใหแก “แมพิมพ” 
หลังจากทีป่รับกระบวนทศันกบักลุมอาจารย 

“แนวร วม” กันมาแล วถึงสองครั้ งสองครา 
โดยเฉพาะอยางยิ่งคือการตอกยํ้าวาโครงการนี้
ตองการจะใหนกัเรยีนรูจกัความเปนประชาธปิไตย
ที่เปนการกระทํา ประชาธิปไตยที่เปนวิถีชีวิต
ระหวางเพื่อนนักเรียนดวยกัน และระหวาง
นักเรียนและครู สถาบันนโยบายศึกษาจึงใช
การทําโครงงานเพ่ือสรางการเรียนรู จากการ
ทํางานรวมกันเปนกลุม แตเปนเพราะสถาบันฯ 
ไมสามารถจะอยูใกลชิดไดในระหวางการทํางาน 
เราจึงสงมอบหนาที่นี้ใหครูทําหนาที่แทน 

คร ูคือ ...

ผู้ให้ความรู้ ? ผู้ให้ความคิด ?
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โจทย สุดท ายที่มอบให บรรดาอาจารย 
ทั้งหลายกลับไปคือจะตองเปนโครงงานที่รวมกัน
คดิกบันกัเรยีน เพราะเราไมตองการใหเปนการทาํ
กิจกรรมในรูปแบบที่ “ครูคิด ครูสั่ง เด็กทําตาม
คําครู” แตอยางเดียว และจะเปนโครงงานอะไร
ก็ได ขอเพียงใหอยูในกรอบดังตอไปนี้ คือ

  เปนโครงงานท่ีเกิดผลลัพธเปนประโยชนแก

สาธารณะ

 สรางสรรควิถีประชาธิปไตยระหวางกลุ ม

ผูปฏิบัติ

 นําไปสูการปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี

 เกี่ยวของกับโรงเรียนหรือชุมชน

 ตองมีการลงมือปฏิบัติจริงโดยกลุมนักเรียน

โดยมีอาจารยเปนที่ปรึกษา ตรวจสอบและ

ประเมินผลความสําเร็จ

และทกุโครงงานทีไ่ดรบัเลอืกใหลงมอืปฏบิตัิ
จริงจะมีเงินสนับสนุนคาใช จ ายโครงงานละ
หนึ่งหมื่นบาทถวน เพื่อไมใหนักเรียนตองไป
รบกวนผูปกครอง และอาจารยก็ไมตองใชเงิน
สวนตัว

การทาํโครงงานจงึเปน “กระบวนการ” ทีน่าํ
ไปสูความเปนประชาธิปไตยในวิถีชีวิต และมี
ผลลัพธคือ การสรางจิตสาธารณะในนักเรียน

วัตถุประสงค

(แกปญหา พัฒนาเสริมสราง 
ปลูกจิตสํานึก ฯลฯ)

ผูรับผิดชอบ
ครู-ใหคําปรึกษา แนะนํา 
ประเมินนักเรียน-ผูปฏิบัติ

วิธีดําเนินงาน

(ใชกระบวนการ Project-
based Learning)

แผนงาน
(รายละเอียดกิจกรรมตามระยะ
เวลา และการใชงบประมาณ)

งบประมาณ

ระยะเวลาดําเนินงานชื่อโครงการ
สถานที่ดําเนินการ

(ในหรือนอกโรงเรียน)

เปาหมาย / ผลลัพธ
(Output)

(บรรลุตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว)

ประโยชน / ผลสัมฤทธิ์
(Outcome)

(นักเรียนมีคุณสมบัติของ “พลเมือง”)

เปาหมาย / ผลกระทบ
(นักเรียนนําประสบการณ

ไปใชในชีวิตจริง)

แผนภูมิองคประกอบของโครงการ
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โครงการ “ประชาธิปไตยนอกห้องเรียน” ของสถาบันนโยบายศึกษา
เร่ิมดําเนินการช้าๆ จากกลุมเปาหมายคือครู-อาจารยท่ีเคยเข้ารวม
กิจกรรมกับเรา พอจะรู้แนวคิดการทํางานกันมากอน แล้วจึงทําการ
เปลี่ยนกระบวนทัศน หลอมละลายพฤติกรรม มุงเน้นให้นําวิธีการเรียนรู้
นอกห้องเรียนด้วย Project-based Learning ไปใช้กับนักเรียน
กลุ มไมใหญแตมีความตั้งใจที่จะเรียนรู ้ โครงการนี้จึงถือเปนการ
สงมอบไม้ให้บรรดา “แมพมิพ” เพ่ือให้ “แนวรวม” กลุมเลก็ๆ จดุประกาย
ความคิดสร้างความเปนประชาธิปไตยในวิถีชีวิต โดยมีนักเรียนและครู
เปนผู้กระทํา ผลที่จะได้รับคือสร้างนักเรียนให้เปนพลเมืองและสามารถ
พัฒนาไปสูการเปนพลโลกในอนาคต



28 สถาบันนโยบายศึกษา

บทที่ 3
โครงงานประชาธิปไตย
นอกหองเรียน 

นับตั้งแตการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการสําหรับครู-อาจารยคร้ังแรกเมื่อวันที่ 
23-24 เมษายน 2552 จนกระทัง่ถงึสิน้เดือนตลุาคม 2555  สถาบนันโยบายศกึษา

• ไดจัดกิจกรรมโดยใชรูปแบบเดียวกันนี้ถึง 3 ครั้ง

• ในแตละปจะจัดสัมมนากับครู-อาจารย 3 ครั้งในตางจังหวัด แตละครั้งมีผูเขารวมเปนอาจารย

ใหมทีไ่ดรบัการเสนอชือ่มาโดยอาจารยทีเ่คยเขารวมกจิกรรมมาแลว รวมแลวมอีาจารยเขารวม

สัมมนาเชิงปฏิบัติการกับเราจํานวน 213 ทาน 

• หลังจบการสัมมนาฯ มีอาจารยสงโครงงานเขารวมและมี 19 โครงงาน ไดรับคัดเลือกไดรับเงิน

สนับสนุนใหดําเนินการ 

• ทุกโครงงานเมื่อเสร็จแลวในปนั้น ไดสงตัวแทนนักเรียน 4 คนและอาจารยที่ปรึกษา 1 ทานมา

เขานําเสนอผลของโครงงานที่กรุงเทพฯ ในเดือนตุลาคม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ

กับนักเรียนจากตางจังหวัด ตางโรงเรียน รวมมีนักเรียนมารวมกิจกรรม 76 คน และอาจารย

อีก 21 ทาน  

• การนําเสนอจะมีท้ังเอกสารสรุปการทํางานและการนําเสนอโดยนักเรียน แตละทีมจะใชเวลา

ประมาณ 20 นาทใีนการบอกเลาถงึเปาหมาย วตัถปุระสงคของโครงงาน การดาํเนนิการมอีะไร

บาง ไดผลสรปุดงัตัง้ใจหรอืมปีญหาอปุสรรคอยางไร คดิวาจะสามารถแกไขไดหรอืไม และอยางไร 

• ตลอดเวลาเราไดพัฒนากิจกรรมที่กรุงเทพฯ เพื่อใหนักเรียนไดรับประโยชนมากที่สุด โดยการ

เพิ่มพูนทักษะในการคิด การแสดงออก การพัฒนาบุคลิกความเปนผูนํา  และพาไปทัศนศึกษา

เรียนรูนอกสถานที่
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โครงการตางๆ ที่นักเรียนนํามาเลาสูกันฟง มีดังนี้:-

1. โครงงานพัฒนาชุมชนใหนาอยู  เยาวชนรูโทษอบายมุข เพื่อความสุขของชุมชน
บานตากแดด ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บรุรีมัย  โรงเรยีนนางรอง อ.นางรอง จ.บรุรีมัย 

ด.ญ.พัชราภา ไดนําเสนอผลงานท่ีไดทําไป
สวนหนึง่แลววาทกุเชาวนัเสารและอาทติยสดุสปัดาห 
เธอและพี่ๆ นักเรียนมัธยมจากโรงเรียนนางรอง
จะมาทีห่มูบานแตเชาและพาเดก็ๆ ในหมูบานออกไป
ชวยกันเก็บขยะตามถนน หลงัจากนัน้ก็ชวยกันแยกขยะ
เพื่อนําขยะรีไซเคิลไปขายนําเงินมาใชเปนคาอาหาร
กลางวันในวันท่ีทํากิจกรรม โดยมีเงินสมทบจาก
องคการบริหารสวนตําบล และอาสาสมัครที่ผลัด
เปลีย่นกนัมาประกอบอาหารซึง่กค็อืบรรดาแมๆ  ท่ีลกู
มารวมกิจกรรมนั่นเอง หลังแยกขยะเสร็จ พวกพี่ๆ 
โรงเรยีนนางรองกจ็ะหากจิกรรมตางๆ มาเลนกบันอง
ในหมูบาน เชน วนันีส้อนนองใหวาดรปูบนกระเปาผา
เพือ่จะไดนาํไปใหคณุแมใช บางวนัก็สอนใหทองสตูรคณู 
ทองคําศัพทภาษาอังกฤษ เลนปริศนาทายคํา ทําการ
ทดลองวิทยาศาสตรงายๆ หรือสอนการบานอื่นๆ 
บางครัง้กเ็ชญิผูอาวโุสในหมูบานมาเลาเรือ่งเกาๆ ในอดตี
ใหเด็กๆ ฟง สาเหตุที่พัชราภา คิดโครงการนี้ขึ้นมา
เพราะเธอกอ็าศยัอยูในบานตากแดด จงึอยากใหเดก็ๆ 

โครงการนี้ส งมายังสถาบันฯ ดวยชื่อผู รับ
ผิดชอบคือ เด็กหญิงพัชราภา ฤทธิ์ณรงค นักเรียน
มธัยมศกึษาปที ่2 โรงเรยีนนางรอง และมทีีป่รกึษาคอื 
อาจารยแพรวพรรณ บรรจงศิริทัศน วัตถุประสงค
ของโครงการคือใหนักเรียนในโรงเรียนนางรองไดทํา
กิจกรรมกับเด็กๆ ชั้นประถมในโรงเรียนหมู บาน
ตากแดด เพื่อสอนใหนองๆ รูจักบทบาทหนาที่ของ
ตนเอง รูจักเคารพกติกา มีมารยาท รักษาสิ่งแวดลอม 
ใช เวลาว างให เกิดประโยชน และพวกพี่ๆ ก็มี
การทํางานรวมกันในวิถีประชาธิปไตย

ในป 2553 สถาบันนโยบายศึกษาเดินทางไป
เยีย่มหมูบานตากแดดเมือ่วนัที ่6 มถินุายน 2553 หลงั
สอบถามเสนทางกันมาตลอดทางเราก็ถึงหมู บาน
ชนบทเล็กๆ และตรงไปยงัศนูยการเรยีนรูไอซทีชีมุชน
บานตากแดด และพบกบักลุมเด็กๆ เยาวชนในหมูบาน
ที่กําลังทํากิจกรรมวาดภาพบนถุงผากันอยู โดยมีพี่ๆ 
นักเรียนมัธยมจากโรงเรียนนางรองเปนผูนํากิจกรรม

ออกเดินเก็บขยะเพื่อขาย เปนคาอาหารกลางวัน

สอนนองวาดภาพบนถุงผา



30 สถาบันนโยบายศึกษา

บานตากแดดใชเวลาวางใหเปนประโยชน เชนเดียวกบั
ที่พวกพี่จากโรงเรียนนางรองก็จะไดทําตนใหเปน
ประโยชนตอสังคม เธอหวังวาการใชเวลาวางทํา
กิจกรรมเชนน้ีจะทําใหเด็กๆ ในหมูบานไมหันไปหา
ยาเสพติด

ในเดือนตุลาคม 2553 ที่ กทม. พัชราภาและ
นักเรียนรุ นพี่อีก 3 คนเปนตัวแทนมานําเสนอ
ผลงานดวยเอกสาร power point และวิดีโอ ที่
พัชราภาเปนผูทําเอง เด็กๆ บอกวาผลลัพธของโครง
งานนี้คือเยาวชนบานตากแดดรอยละ 80 เขารวม
กจิกรรมทกุวนัเสาร-อาทติย  มกีารประชมุทีท่กุคนได
แสดงความคิดเห็นและรับฟงความคิดของคนอื่นๆ 
เยาวชนทกุคนมสีวนรวมในการเขยีนธรรมนญูหมูบาน
เรื่องการทิ้งขยะ เยาวชนรวมกันปฏิบัติตามกติกา
การทิ้งขยะนั้น 

เดก็นอยนกัพฒันา เดก็หญงิพชัราภา ฤทธิณ์รงค 
นกัเรยีนมธัยมศกึษาปท่ี 2 เปนแกนนาํสาํคญัชักชวน

เพื่อนๆ พี่ๆ ในโรงเรียนนางรองใชเวลาในวันเสาร-
อาทิตยใหเปนประโยชนในการทํากิจกรรมดีๆ 
กับเด็กชั้นประถมในบานตากแดด ทําใหเด็กๆ 
บานตากแดดรูจักวิถีประชาธิปไตย เชน การสราง
กติกาที่ทุกคนมสีวนรวมโดยการประชมุใหทกุคนได
แสดงความคดิเหน็ แลกเปลีย่นรบัฟงความคดิของผู
อื่น และนําไปใชเปนกฎระเบียบในการปฏิบัติ เด็กๆ 
มีสวนรวมในการรักษาความสะอาดในชุมชนที่ตน
อยูอาศัย

เด็กๆ อวดถุงผาฝมือของตนเอง

นําเสนอผลงานที่กรุงเทพฯ
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2. โครงงานประชาธิปไตยในโรงเรียน โรงเรียนเมืองลีงวิทยา อ.จอมพระ จ.สุรินทร 

กําหนดเกณฑการตัดสินรวมกัน และนักเรียนหอง
ตางๆ ก็มีสวนรวมกันในการสงเรื่อง สงภาพ สงกลอน 
ฯลฯ บางกิจกรรมอาจจะเปนผลงานของคนๆ เดียว 
แตบางกจิกรรมตองอาศยัการทาํงานรวมกนัเปนกลุม 
โดยกระบวนการเหลานี้ นักเรียนไดรับประสบการณ
จากการทํางานรวมกันตามบทบาทหนาท่ีท่ีไดรับ
มอบหมาย

ทีมงานจากโรงเรียนเมืองลีงวิทยา ไดแสดง
รายการคาใชจายทีไ่ดรบัจากสถาบนัฯ วาใชไปอยางไร
บาง มีท้ังซ้ืออุปกรณและเปนเงินรางวัล นับวา
ไดกาวไปอกีขัน้ของวถิปีระชาธปิไตย คอืความโปรงใส
ในการใชจายเงิน

วิถีประชาธิปไตยแบบบูรณาการในโรงเรียน
เมืองลีงวิทยา คือ การที่ทุกสาขาวิชาสามารถทํา
กิจกรรมในหัวขอเดียวกันได ทุกๆ คนในโรงเรียน
มสีวนรวม มกีารแบงหนาทีร่บัผดิชอบ มกีารประชมุ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมกําหนดกฎกติกา 
เคารพในกฎกติกาที่ ได วางไว   ที่สํา คัญคือมี
การรายงานผลการใชจายงบประมาณดําเนินการ 
และนักเรียนเปนผูคัดเลือกตัวแทนนักเรียน 4 คน
ใหมานําเสนอโครงงานที่กรุงเทพฯ

นําเสนอผลงานของโครงการ

อาจารย มณี นรสาร  เสนอโครงงานวัน
สงเสริมประชาธิปไตยที่นักเรียนทุกคนในโรงเรียน
เมืองลีงวิทยามีสวนรวม โดยแบงออกเปนกิจกรรม
ยอยถึง 8 กิจกรรมดวยกัน คือ

1. จัดรายการเสียงตามสาย
2. ประกวดปายนิเทศในหองเรียน
3. ประกวดการเขียนเรียงความ
4. ประกวดการวาดภาพ
5. ประกวดแตงกลอน
6. จัดการแสดงละครเวที
7. รายการตอบปญหา
8. ประกวดทําหนังสือเลมเล็ก

กิจกรรมเหลาน้ีจัดขึ้นเปนประจําทุกปโดย
มีหัวขอแตกตางกัน โดยการบูรณาการวิชาตางๆ 
เขาดวยกัน แตในป 2553 จะใชเพียงหัวขอเดียว
เปนโจทยใหนักเรียนชวยกันคิดตอยอด คือ คําวา 
“ประชาธิปไตย”

ในวันที่ 7 มิถุนายน 2553 เมื่อเราไปเยี่ยม

โรงเรียนเมืองลีงวิทยานั้น กิจกรรมบางสวนจัดกันไป

แลว บางสวนกาํลงัดําเนินการ นักเรียนชัน้มธัยมศึกษา

ปที ่6 ไดแสดงละครเวทเีรือ่ง “ชวีติเพือ่ชาติ หวัใจเพือ่

เธอ” ใหชม หลังละครจบก็พาชมตัวอยางผลงาน

นักเรียนและพาชมอาคารเรียน ดูปายนิเทศหนา

หองเรียนตางๆ 

เมือ่นาํโครงงานทีส่าํเรจ็แลวมานาํเสนอในเดือน

ตลุาคม 2553 ตวัแทนนกัเรยีนไดเลาใหฟงวา กอนจะ

มีการประกวดกิจกรรมทั้ง 8 ไดมีการคัดเลือก

กรรมการจัดงานและกรรมการตัดสินจากทั้งอาจารย

และนกัเรยีน บรรดากรรมการไดประชมุวางแผนและ
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3. โครงงานประชาธิปไตยแหงหมูบานศรีลานนา ต.ครั่ง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 
 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อ.เชียงของ จ.เชียงราย

ความคิดไมตรงกันเทานั้น ไมใชการทะเลาะวิวาท
หรือยกพวกตีกัน

เราจึงบอกเด็กๆ ว า สังคมประชาธิปไตย
คือสังคมที่ยอมรับความแตกตางกันในความคิดและ
การกระทาํ แตตองเคารพในสทิธคิวามเปนมนษุยของ
ผูอื่น เชน ไมทํารายเขา เปนตน ความคิดที่จะนํา
ผูมีอํานาจเหนือกวามา “สั่ง” ใหปรองดองจึงไมใชวิถี
ประชาธิปไตย ระบอบประชาธิปไตยคือการสามารถ
แสดงเหตุผลของตนเองใหผูอื่นรับฟงได กอนจากกัน
วันนั้น เด็กๆ มีสีหนาแชมชื่นขึ้น และสัญญาวาจะทํา
กิจกรรมศึกษาหมูบานศรีลานนาตอไป

เมื่อเสร็จโครงงานและนําผลการศึกษามา
นําเสนอที่กรุงเทพฯ ในเดือนตุลาคม 2553 จากวิดีโอ
ที่นํามาฉายทําใหไดเห็นวาทั้งนักเรียนและอาจารย
ไดรับประสบการณมากมาย มีความยากลําบากจาก
การเดินทางดวยรถกระบะ ระหวางโรงเรียนและ
หมูบานศรีลานนาที่มีระยะหางพอสมควร บางวัน
แดดรอน บางวนัฝนตก เดก็ๆ ชวยกนัใชแบบสอบถาม
สาํรวจความคดิเหน็ชาวบาน ไดเขารวมฟงการประชุม
ประจําเดือนของหมูบานหลายครั้ง กิจกรรมทั้งหมด
จะไมสามารถทําไดถาไมมีอาจารยคอยชวยเหลือ 

กลุมนักเรียนทําโครงงาน ประชุมที่วัดพราวกุด

นกัเรยีนชัน้มธัยมปลายโรงเรียนสามคัคีวทิยาคม 
จ.เชียงราย จํานวน 6 คน สงโครงงานประชาธิปไตย
แหงหมูบานศรลีานนา มายงัสถาบนัฯ โดยม ีอาจารย
เบญจพร พิชัยยา เปนที่ปรึกษาโครงการ เด็กๆ 
ไดยินมาวาหมูบานนี้มีความเปนประชาธิปไตยสูง
จึงจะพากันไปศึกษาและเจาะลึกวาชาวบานเปน
อยางไร อยากจะถอดรหัสวิถีชีวิตเพื่อนํามาเผยแพร
โดยเสนอวิธีการดําเนินงาน คือ ศึกษาขอมูลหมูบาน 
สอบถามความคดิเหน็ชาวบาน กาํหนดประเด็นศกึษา
เชิงลึก เชน เรื่องคณะกรรมการหมูบาน และจะผลิต
สื่อในการนําเสนอขอมูล

หลังจากที่นักเรียนกลุ มนี้ ได ลงหมู บ านไป 
1-2 เดือน เจาหนาที่สถาบันนโยบายศึกษาก็ขึ้นไป
เยีย่มเพือ่มอบเงนิชวยเหลอืและถามความคืบหนาของ
การดําเนินการ โดยนัดหมายไปเจอกันที่วัดพราวกุด 
ในหมูบาน ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2553

เมื่อ เจอกันครั้ งแรกน้ัน นักเรียนแกนนํา
ชั้น ม.5/14 ทั้ง 6 คน มีสีหนากังวลไมสบายใจ
อยางเห็นไดชัด อาจารยบอกแทนวาเด็กๆ ผิดหวังที่
ชาวบานมีปญหาความขัดแยงแตกแยก แบงออก
เปนสองฝายมาประมาณ 20 ปแลว ถึงขั้นแยกวัด
ไมไปเผาผีฝายตรงขาม เด็กๆ ชวยกันเลาระบาย
ความในใจและยังมีความคิดวาจะไปหาทานผู ว า
ราชการจังหวัดใหมาเปนผู ไกลเกลี่ยสรางความ
ปรองดอง

เราถามเด็กๆ วา ชาวบานทะเลาะวิวาทกันใน
ระดับไหน ถึงขั้นลงมือลงไมกันหรือวาไมเสวนา
ปราศรัยกันเฉยๆ เพราะเด็กๆ ไดลงหมูบานมาแลว
หลายครั้ง รวมทั้งยังไดรวมสังเกตการณระหวาง
การประชุมประจําเดือนของหมูบานดวย จึงตอบ
ไดวาความขัดแยงเปนเพียงการที่ต างฝายตางมี
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ที ม น้ี ยั ง ไ ด  สื บ ค  น พ บ ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง 
“ประชาธิปไตย” จากเอกสาร ศึกษาตัวอยางการ
จัดกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียนของโรงเรียน
หมู บานเด็ก และสัมภาษณสมาชิกประธานคณะ
กรรมการหมูบาน คือผูใหญบานเลิศ กาคํา และ
พระอธิการพิษณุ วิชฺชรโต  แหงวัดพราวกุด จนรู
สาเหตุวาความขัดแยงเกิดจากความเห็นตางทาง
การเมืองระดับทองถิ่น ตางฝายตางไมยอมรับความ
เห็นซึ่งกันและกัน 

เมื่อจบโครงงาน เด็กๆ ไดขอสรุปวา

1. ในกลุ มทํางานมีการประชุมแลกเปลี่ยน
ความคดิเหน็ทีพ่วกเขาโตแยงกนัดวยเหตุผล แตทกุคน
ยอมรับการตดัสนิใจของเสยีงสวนใหญ และมกีารแบง
หนาที่รับผิดชอบ 

2. ไดเรียนรู การทํางานของคณะกรรมการ
หมูบาน รวมรับฟงการประชุมประจําเดือน 

3. เขาใจวาความขัดแยงอาจเปนปญหา แตทุก
คนมีสิทธิเสรีภาพที่จะเห็นแตกตางไมตรงกัน การ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยจึงเปนทางที่จะให
คนที่แตกตางทางความคิดอยูรวมกันได

บรรยากาศการประชุมของหมูบาน สัมภาษณ พระอธิการพิษณุ วิชฺชรโต 
เจาอาวาสวัดพราวกุด

สัมภาษณชาวบาน

4. มีความเขาใจในระบอบประชาธิปไตยท่ีจะ
นําไปปรับใชในสังคมโรงเรียนและบาน

ทีมนั ก เรี ยน โรง เรี ยนสามั ค คีวิ ทยาคม 
จ.เชยีงราย ไดเรยีนรูวาคนเราอยูรวมกนัในสงัคมได
แมจะแตกตางและแตกแยก เพราะทุกคนมีสิทธิ
เสรีภาพท่ีจะแสดงความคิดเห็นและเลือกปฏิบัติ
ในวิถีทางท่ีตนเชื่อ เมื่อมีผูละเมิดกฎกติกา ก็ตอง
มีการตัดสินลงโทษตามระเบียบ เพราะทุกๆ คน
เทาเทียมกันในระบอบประชาธิปไตย
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4.  โครงงานอนุสรณรอยใจ ประชาธิปไตยสรางสรรค 
 โรงเรียนเชียงคําวิทยาคม อ.เชียงคํา จ.พะเยา

ถึงเดือนตุลาคม 2553 ตัวแทนนักเรียน 4 คน 

มาเสนอผลงานที่กรุงเทพฯ บอกวาโครงงานนี้บรรลุ 

3 วัตถุประสงค คือ

1. นักเรียนเรียนรู วิถีประชาธิปไตยจากการ

ทํางานรวมกันเปนกลุม

2. เกิดกระแสจิตอาสาในโรงเรียนท่ีจะสืบทอด

การทาํโครงงานทีเ่ปนประโยชนแกโรงเรยีนในชัน้ ม.3 

ปตอๆ ไป

3. จะขยายผลโรงเรยีน 3 ด ี(3 D: Democracy, 

Decency, Drug) คือ มีความรูความเขาใจในระบอบ

ประชาธิปไตย มีคุณธรรมจริยธรรม และหางไกลยา

เสพติด ออกสูชุมชนโดยรอบ โดยเฉพาะสูโรงเรียน

ประถมศึกษาในชุมชน

เริม่ตนจากโครงงานเลก็ๆ ทีน่กัเรยีนหองเดยีว
จะชวยกันทํา กิจกรรมนี้ขยายกลายเปนโครงงาน
ทีน่กัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปที ่3 ทัง้ 11 หองขนัอาสา
ที่จะทําใหบริเวณโรงเรียนสวยงาม กระบวนการ
จัดสวนหยอมไมเพียงแตจะทําใหเด็กๆ ไดเรียนรู
การทํางานรวมกันในวิถีประชาธิปไตย แตยังเกิด
ความรูสึกวา “เปนเจาของ” ที่พรอมจะดูแลรักษา
ตอไป และยังจุดประกายสรางกระแสจิตอาสา
พัฒนาโรงเรียนจากรุ นสู รุ น ประชาธิปไตยได
สรางสรรคใหเกิดสิ่งดีๆ ทั้งในโรงเรียนและในสังคม

เมื่อแรกโครงงานที่นี้จะเริ่มดําเนินการ สอง
อาจารยที่ปรึกษา คือ อาจารยรําเพย ดําแดงดี และ 
อาจารยฤชตุา จนัตะคาด ไดวางแผนวาจะใหนักเรยีน
ชัน้มธัยมศกึษาปท่ี 3 เพยีง 1 หองเทานัน้ เปนผูดําเนนิ
การ แตเมื่อนักเรียนอีก 10 หองรูขาววาจะมีการ
ปรับปรุงภูมิทัศนบางสวนในโรงเรียน พวกเขาขอมี
สวนรวมดวย จงึไดมกีารสาํรวจพืน้ทีท่ัง้หมดในบรเิวณ
โรงเรียนวามีสวนไหนที่ยังไมสวยงามสะอาดตา แลว
จึงแบงออกเปน 11 บริเวณ มอบหมายให ม.3 ทั้ง 
11 หองแบงกันปรับภูมิทัศนใหมตามแนวคิดของ
แตละกลุม

เมือ่ไปเยีย่มโรงเรยีนเชยีงคําวทิยาคมในวนัที ่14 

กรกฎาคม 2553 สวนหยอมบางแหงเสรจ็ไปมากแลว 

บางแหงกาํลังดาํเนนิการอยู เด็กๆ พาเราเดินดูผลงาน

ของพวกเขาดวยความภาคภูมิใจ ไมเพียงแตเด็กๆ 

จะเรยีนรูการทาํงานรวมกนัในกลุมของตนเทานัน้ แต

ยังมีความเอื้อเฟอชวยเหลือกันในระหวางกลุม เชน 

กลุมที่มีเด็กผูชายมาก ก็อาสาไปชวยกลุมที่มีแรงงาน

ชายนอยกวา บางคนนําตนไมจากรานของที่บานมา

แบงปนเพื่อน หลายกลุมเลาวากวาจะไดสวนหยอม

หนาตาเชนน้ีพวกเขาไดประชมุถกเถยีงกนักวาสบิครัง้ 

บางทีตองโหวตเพื่อใหไดขอสรุป 

สวนนิทรรศการประชาธิปไตย

ชวยกันทํางานปรับปรุงสถานที่
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5.  โครงงานจิตอาสาเพื่อพัฒนาโรงเรียน โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ อ.เดนชัย จ.แพร

บนพืน้ฐานของความเปนประชาธปิไตยในหมูนกัเรยีน

ผลลัพธจากการแกไข 3 ปญหาแรกในโรงเรียน 
คือ เรื่องหองนํ้า การทิ้งขยะและโรงอาหาร ปรากฏวา
มีนักเรียนชั้น ม.1 ถึง ม.6 จํานวนถึง 445 คนจาก
นกัเรยีนทัง้โรงเรยีน 920 คน ลงชือ่อาสาทีจ่ะปรบัปรงุ
แกไข ตัวแทนนักเรียนนําภาพถายกิจกรรมตางๆ  ทั้ง
การชวยกันทําความสะอาดหองนํ้า กวาดโรงอาหาร 
เกบ็ขยะ ลอกรางระบายนํา้ ฯลฯ อาสาพฒันาโรงเรยีน
ทุกคนมสีมดุจดบันทึกความด ีและทายท่ีสดุคอืผลสรปุ
จากการประเมินความคิดเห็นของครู นักเรียนและผู
ปกครองทีเ่หน็พองตองกนัวามคีวามพงึพอใน “มาก” 
ตอโครงการนี้

โครงการจิตอาสาเพ่ือพัฒนาโรงเรียนฯ ไดใช
รูปแบบประชาธิปไตยในการดําเนินการ การมีสวน
รวมเปนไปดวยความสมคัรใจไมไดถกูบงัคบั บางชัน้
มีนักเรียนเขารวมมาก บางชั้นนอย การทํารายงาน
เมื่อจบโครงงานมีความโปรงใส มีการสํารวจ
สอบถามความเห็นของท้ังสามกลุมท่ีเกี่ยวของ คือ 
ครู นักเรียน และผูปกครอง ซึ่งก็ไดนํามาแสดงท้ัง
ผลสรปุและตัวอยางใบสอบถามของแตละกลุมๆ ละ 
2 ตัวอยาง ความเห็นของทั้ง 6 ตัวอยางไมไดชอบ
โครงการนีม้ากหรอืมากทีส่ดุไปทัง้หมด มคีวามแตก
ตางกันระหวางความเห็นของครู นักเรียนและผู
ปกครอง ...นี่คือวิถีประชาธิปไตยที่เรียนรูจากการ
ลงมือปฏิบัติจริง 

พัฒนาโรงอาหาร

อาจารยชวลิต ยอดยิ่ง เปนครูที่มีผลงานการ
สอนวิชาสังคมเดนมาตลอด จึงไมแปลกที่โครงงานนี้
จะสามารถดึงนักเรียนในโรงเรียนใหเขารวมไดเปน
จํานวนมาก มีการวางแผนและการดําเนินการที่ดี
ตั้งแตเปดภาคเรียนใหมพฤษภาคม 2553 ในวันที่ 15 
กรกฎาคม เราจงึไดไปเยีย่มโรงเรยีนวไิลเกยีรติอปุถมัภ 
และพบวามีการดําเนินงานผานไปแลวหลายขั้นตอน 
เชน การรับอาสาสมัครนักเรียนแกนนําเขารวม
โครงการ การประชาสัมพันธโครงการใหนักเรียนทั้ง
โรงเรยีนรบัรูและมสีวนรวม การทาํแบบสอบถามของ
นักเรียนทั้งโรงเรียนเพ่ือสํารวจสภาพปญหาของ
โรงเรียน การจัดลําดับความสําคัญของปญหา การรับ
สมคัรแนวรวมจติอาสา และการลงมอืพฒันาโรงเรยีน 
เห็นชัดวาผูอํานวยการโรงเรียน อาจารยฐานวัฒน 
ธนาวรรัฐพงศ มีความภาคภูมิใจในโครงงานที่จะ
ปลูกจิตสํานึกรักในโรงเรียนนี้มาก

โครงงานจิตอาสาฯ ของนักเรียนโรงเรียนวิไล-
เกียรติอุปถัมภ ดําเนินตอไปจนจบสมบูรณ ตัวแทน
นักเรียน 4 คนมานําเสนอผลงานในเดือนตุลาคม 
2553 นอกเหนอืจากการเลาถงึขัน้ตอนการดําเนินงาน
ตามที่ไดกลาวไปแลวขางตนซํ้าอีกครั้ง จนกระทั่งถึง
ผลสรุปสุดทายของโครงการคือการปลูกจิตสํานึกรัก 
หวงใยและเอือ้อาทรตอโรงเรยีน สงเสรมิใหนกัเรยีนมี
สวนรวมในการพฒันาโรงเรยีน และการทาํงานรวมกนั

ปรับปรุงสวนหยอม



36 สถาบันนโยบายศึกษา

6.  โครงงานกีฬาสามัคคี ดนตรีสรางสุข โรงเรียนภูเรือวิทยา อ.ภูเรือ จ.เลย

จากปญหาเยาวชนใชเวลาวางไมเหมาะสม สราง
ความเดือดรอนแกผูปกครองและชุมชน รวมทั้งอาจ
นําไปสูการใชยาเสพติด  อาจารยกนกพร อรรคสูรย 
จึงชวนเด็กๆ กลุ มหน่ึงใหใชกีฬาและดนตรีเปน
กจิกรรมหลงัเลิกเรยีน แลวตอยอดขยายออกไปสูงาน
ศิลปและการบําเพ็ญตนเปนประโยชนตอสังคม และ
ทายที่สุดไดตัวแทนนักเรียนเปนหัวแรงสําคัญในการ
จัดวันกีฬาประจําป ในวันที่ 3 กันยายน 2553 ซึ่ง
สถาบันนโยบายศึกษาไดไปรวมงานดวย

เมื่อตัวแทนนักเรียนโรงเรียนภูเรือวิทยา 4 คน 
มานําเสนอผลงาน สิง่สาํคญัคอืความเหน็ของนกัเรยีน
หลายคนตอกิจกรรมนี้วาพวกเขาไดคนพบความสุข
จากการทํากิจกรรมนอกหองเรียนรวมกับเพื่อนๆ

สังคมประชาธิปไตย คือสังคมที่สมาชิก
มีอิสระและมีความสุข เพราะไม ได ถูกบังคับ 
กีฬา ดนตรี หรือศิลปะตางๆ ลวนทําใหเกิด
ความสุขไดทั้งน้ัน และยังเปนกิจกรรมท่ีไมสราง
ความเดือดรอนรําคาญหรือปญหาใหแกสมาชิก
รวมสังคมคนอื่นๆ

การแขงขันกีฬาประจําปในวันที่ 3 กันยายน 2553
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7. โครงงานประชาธิปไตยในโรงอาหาร โรงเรียนเวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎรธานี

นั่งทานอาหารและเก็บจาน-ชามอยางเปนระเบียบ

โรงเรียนเวียงสระเปนโรงเรียนมัธยมขนาดใหญ
ประจําอําเภอ ที่มีการสอนดานวิชาการดีเปนที่นิยม 
มีนักเรียนเปนจํานวนมากเกินกวาโรงอาหารเกาจะ
รองรับได แมทางโรงเรียนจะไดแบงนักเรียนออกเปน 
3 กะ และกําหนดใหแตละกะมาใชโรงอาหารในชวง
เวลาตางกนัแลวกจ็ริง แตกย็งัมคีวามวุนวายสบัสนเมือ่
นักเรียนจํานวนมากไปออกันซื้ออาหารจากราน
เดยีวกนั เมือ่รบัประทานเสรจ็แลวไมเกบ็ภาชนะ และ
ทิ้งเศษขยะบนพื้น 

อาจารยสมศักดิ์ สวัสดี มาเขาสัมมนากับ
สถาบันฯ ในป 2553 แลวก็ชักชวน อาจารยราตรี 
ขนาบแกว ทีเ่คยมารวมกจิกรรมกบัสถาบนัฯ มาแลว
หลายครัง้ เสนอโครงงานสรางวนิยัและความรบัผดิชอบ
ในโรงอาหาร โดยใชวิถีประชาธิปไตยและการมี
สวนรวม เมือ่สถาบนันโยบายศึกษาไดไปเยีย่มโรงเรียน
เวียงสระในวันที่ 22 มีนาคม 2554 นั้น โครงการนี้ได
ดําเนินการไปแลว และในเดือนตุลาคมปเดียวกัน 
ตัวแทนนักเรียน 4 คน และอาจารยสมศักดิ์ ก็ไดมา
นําเสนอผลพรอมสรุปผลการประเมินโครงงานที่
กรุงเทพฯ อาจารยสมศักดิ์ เลือกใชวิถีประชาธิปไตย
ในการปลกูจติสํานกึแทนการออกคาํสัง่ใหปฏบิตัติาม 
จึงเริ่มจากการรับสมัครนักเรียนชั้น ม.6 ที่มีจิตอาสา 
แตงตั้งใหเปนคณะกรรมการดําเนินงาน ใหประชุม

รวมกนัมองปญหาจากสภาพจรงิและหาทางแกไขรวม
กัน เมื่อสรุปไดขั้นตอนที่ตองดําเนินงานแลว จึงราง
เปนระเบียบการใชโรงอาหาร แลวจึงทําปฏิคม
บอกกลาวใหนักเรียนท้ังโรงเรียนไดรับรู รณรงคใหมี
การปฏิบัติตาม โดยกรรมการนักเรียนกระทําตนเปน
ตัวอยาง หลังจากนั้นมีการติดตามสังเกตพฤติกรรม
เพื่อปรับปรุงใหดีขึ้น แลวจึงสรุปผลประเมินผลความ
พงึพอใจของบคุคลสามกลุม คอื บคุลากร คร ูนกัเรยีน 
และแมคา-พอคา

โรงเรยีนเวยีงสระไดใชวถิปีระชาธปิไตยในการ
สรางกฎระเบียบในการใชโรงอาหาร ผลที่ไดรับ
นอกจากความรวดเร็วและเปนระเบียบในการซื้อ
อาหารแลว ยังสามารถปลกูจิตสาํนกึความรบัผดิชอบ 
ตอตนเองในการนาํภาชนะทีร่บัประทานแลวไปเกบ็ 
การทิ้งเศษอาหารลงในที่ทิ้ง และยังมีการขยายผล
ไปในเรือ่งอืน่ๆ ในโรงเรยีน  เชน การเดินเขาโรงเรยีน
อยางเปนระเบียบในตอนเชา เปนตน
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8. โครงงานจิตอาสาประชาธิปไตย โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย 2 อ.หาดใหญ จ.สงขลา

โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย 2 เปน 
1 ใน 52 โรงเรียนที่ดําเนินกิจกรรม
ตามโครงการ โรงเรียนพี่ โรงเรียนนอง 
เพื่ อสนองพระราชดํ าริ ในสมเด็ จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี  ที่ต องการปลูกฝ งคุณธรรม
จริยธรรมใหเกิดขึ้นในจิตใจของเด็กและเยาวชนดวย
การปฏิบัติตอกันฉันทพี่นอง

จึงนําโครงงานนี้ที่ ได ปฏิบัติอย างต อเนื่อง
มาเข าร วมโครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน
ของสถาบันนโยบายศึกษา โดยอาจารยวันเพ็ญ 
รัตนพันธ เปนที่ปรึกษาโครงงาน และมีนักเรียน
จํานวน 50 คน เปนผูดําเนินการ

ในชวงวันที่ 30 กันยายน 2553 ถึง 31 มกราคม 
2554 นักเรียนจํานวนนี้ไดประชุมกันเพื่อวางแผน
การดําเนินกิจกรรมที่จะจัดในพื้นที่โรงเรียน ต.ช.ด. 
ส่ือมวลชนกีฬา ตาํบลสาํนกัแตว อาํเภอสะเดา จังหวดั
สงขลา ซึ่งเปนโรงเรียนประถมขนาดเล็กที่นักเรียน
สวนใหญเปนไทยมุสลิม มีปญหาหลายดาน เชน ขาด
อุปกรณการเรียน สื่อนวัตกรรมตางๆ และบุคลากร
ผูสอน ทั้งโรงเรียนมีครู 17 คน นักเรียน 277 คน 
จากปญหาน้ีนักเรียนโรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย 2 
จึงรวมกันคิดกิจกรรมที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
นองๆ เหลานี้โดยใชหลายๆ กิจกรรมเปนสื่อการสอน 
ทําใหนองๆ สนุกสนานและเรียนรูดวยตนเอง ดังนั้น 
พวกพี่ๆ จะตองทั้งคิดกิจกรรม แบงหนาที่รับผิดชอบ 
จัดเตรียมอุปกรณการทํากิจกรรมตางๆ วางแผนการ
เดินทาง ประสานงานกับทางโรงเรียนนอง และใน
วันที่ 1 กุมภาพันธ 2554 ก็ไดไปทํากิจกรรมตางๆ 
ไดแก กิจกรรมแรก จะสอนใหนองๆ มีความกลา
แสดงออก 

กิจกรรมที่สอง ใหรูจักการทํางานเปนทีม รูจัก
การรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น ไมเอาความคิดตน

เปนใหญ รูจักการปรึกษาหารือกัน เพื่อใหการทํางาน
สําเร็จลุลวงและมีประสิทธิภาพมากที่สุด 

กิจกรรมที่สาม รูจักหนาที่ในการดูแลตนเอง 
หนาที่ตอผูอื่นทั้งในครอบครัว โรงเรียน ชุมชน และ
ประเทศชาติ ใหรูจักความสามัคคี ชวยเหลือกัน

กิจกรรมที่สี่ สอนใหอยูรวมกันในครอบครัว
อยางมีความสุข เกื้อกูลกัน 

กิจกรรมที่หา เรียนรูเรื่องสิทธิและหนาที่ของ
พลเมือง โดยใชสื่อตัวหนังตะลุงแสดงบทบาทสมมติ
ตางๆ เชน การเขาแถวซื้ออาหาร ความเปนระเบียบ
ของสังคม การไมละเมิดสิทธิผูอื่น

กิจกรรมที่หก สอนใหรูจักรักษาความสะอาด
ของรางกายตนเอง

เมื่อหมดกิจกรรมเหลานั้น ก็เปนการแขงกีฬา
เพื่อความสามัคคีและสนุกสนาน ซึ่งก็เปนกีฬางายๆ 
ท่ีนองทุกคนจะสามารถรวมเลนได เชน วิ่งกระสอบ 
เดินกะลา ชักคะเยอ วิ่งเปยว 

โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย 2 ได ใช วิธี
ประชาธปิไตยในการออกแบบกจิกรรมเพ่ือสรางการ
เรยีนรูในเรือ่งตางๆ ในวถิปีระชาธปิไตยทีเ่หมาะสม
กับนองๆ ที่มีอายุนอยๆ ในสังคมที่ขาดแคลนซึ่ง
แตกตางไปจากพวกเขา และพวกพี่ๆ  เองกต็ระหนกั
วาการเรยีนรูเหลานัน้จะตองทาํอยางตอเนือ่ง แมวา
ในแตละปพี่ๆ อาจจะมีโอกาสเพียงวันเดียวที่จะไป
ทํากิจกรรมกับนอง แตกิจกรรมนี้ก็ไดมีการสงมอบ
กันจากรุนสูรุน เพ่ือทุกคนจะไดมีความรับผิดชอบ
รวมกัน



ประชาธิปไตยนอกห้องเรียน : เรียนให้ เพลิน - LEARN ด้วยโครงงาน 39

9. โครงงานหองสมุดสีเขียว โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน อ.หาดใหญ จ.สงขลา

อาจารยสามทานจากโรงเรียนพะตงประธาน-

คีรีวัฒน คือ อาจารยศักดา ยุทธโกศา อาจารยดรุณี 

นุราช และ อาจารยจินตนา รัตโนดม รวมกันสง

โครงงานทีห่วงัจะทาํใหหองสมดุโรงเรยีนรมรืน่ ดเูปน

ธรรมชาติเพื่อจะไดดึงดูดใหนักเรียนและครูเขามา

อานหนังสือกันใหมากๆ 

จึงเริ่มจากการประชุมนักเรียนหอง ม.5/1 

เพื่อหาฉันทามติแนวทางดําเนินการ ไดขอสรุปวา 

นักเรียนตองนํากระถาง ดิน ปุยและตนไมตางๆ มา

เพื่อรวมกันปลูกเพื่อนําไปประดับในหองสมุดและ

รวมกันดูแลโดยแบงเวรกันรับผิดชอบในแตละวัน ซึ่ง

ไมเพียงแตดูแลตนไมเทาน้ัน แตยังรวมถึงการดูแล

ความสะอาดในหองสมุดดวย นอกจากหอง ม.5/1 

แลว ยงัมนีองๆ จากหอง ม.2/10 มารวมจัดชัน้หนงัสอื

และรดนํ้าตนไมประจําวัน

แมจะมีปญหาและอุปสรรคมากมาย เชน ในวัน

ทีส่ถาบนันโยบายศกึษาไปเยีย่มโครงการเมือ่วนัที ่23 

มีนาคม 2554 นั้น โรงเรียนเพิ่งจะพนสถานการณ

นํ้าทวมไปหมาดๆ ตองทําความสะอาดหองสมุด และ

ไมกระถางหลายตนก็ตายไป จึงตองเริ่มตนดําเนิน

โครงงานกนัใหม ซึง่กย็งัมปีญหาอืน่ๆ อกี เชน นักเรยีน

ไมสะดวกที่จะนําอุปกรณจําพวกกระถาง หรือตนไม

มาโรงเรยีน เพราะตองเดนิทางโดยรถประจาํทางหรอื

มอเตอรไซด  นักเรียนมาโรงเรียนชาทําใหทําหนาที่

ดแูลตนไมไมทนั นกัเรยีนไมมคีวามรูในการดแูลตนไม 

มีแมลงมาทําลายตนไม ฯลฯ แตทุกอยางก็สามารถ

ฟนฝาผานกันมาได ทําใหท้ังนักเรียนและอาจารยได

บทเรียน

ทีจ่รงิแลวการทาํงานทกุอยางอาจเจออปุสรรค

ดวยกันทั้งนั้น อุปสรรคเปนสิ่งสําคัญที่ทําใหคน

เรียนรูไดดียิ่งขึ้น เมื่อเกิดอุปสรรคมีสองแนวทาง

ในการแกไข 

แบบแรก คือ ตามวิถีประชาธิปไตย ทุกๆ คน

สามารถแสดงความเหน็ในการแกปญหา และเสนอ

ตวัเขามามสีวนรวมรบัผดิชอบ โดยมกีารแบงหนาที่

รับผิดชอบ เปนการบริหารใหวิถีประชาธิปไตยมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

แบบที่สอง ไมใชวิถีประชาธิปไตย คือมี

ผูออกคําสั่งและผูรับคําสั่งที่ตองปฏิบัติตาม

เมือ่มาเขาสมัมนาทีก่รงุเทพฯ ในเดอืนตลุาคม 

2554 ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนพะตงประธาน

คีรีวัฒนไดเรียนรูเพ่ิมข้ึนวา ในสถานการณใดบาง

ที่ เหมาะสมจะใช วิธีการประชาธิปไตย และ

สถานการณใดที่ไมเหมาะสม และเพราะเหตุใด 

พวกเขาคงจะไดเรียนรู จาก

ประสบการณใหมในการรวมมือ

กันทําหองสมุดใหเขียวขจีวา 

วิถีประชาธิปไตยคือแนวทาง

ที่ทุกคนจะทํางานร วมกัน

อยางมีความสุข
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10. โครงงานประชาธิปไตยวินัยนักเรียน : โรงเรียนสะอาดดวยสองมือเรา
โรงเรียนบานโพธิ์ดอนหวาย อ.เมือง จ.บุรีรัมย

โรงเรียนบานโพธิ์ดอนหวายแมจะเปนโรงเรียน
ระดับประถมศึกษา แตก็จัดกิจกรรมเพื่อกลอมเกลา
ใหเด็กนักเรียนมีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบ
ตอตนเองและสวนรวม และมีประสบการณในการ
เลือกตั้งประธานนักเรียนและกรรมการสภานักเรียน 
รู จักการลงคะแนนและเคารพการตัดสินใจของ
เ สียงส วนมาก หลั งจากที่อาจารย จุฑามาศ 
จันทวงษวาณิชย ไดมาสัมมนาเชิงปฏิบัติการกับ
สถาบันนโยบายศึกษาแลว จึงเสนอ “โครงงาน
โรงเรียนสะอาดดวยสองมือเรา” ซึ่งมีที่มาจากสภาพ
ปญหาในโรงเรียน คือเรื่องความสะอาดอันเนื่อง
มาจากมีพนักงานบริการเพียงคนเดียวในโรงเรียน 

แตกอนที่จะไปสู การพัฒนาสภาพแวดลอม
ในโรงเรียนนั้น ตองมีการพัฒนาจิตกอน โดยแบง
เปน 4 กระบวนการยอย คือ รวมพลัง สรางจิตวิถี-
ประชาธิปไตย อาสาพัฒนา และประเมินผล

ในการรวมพลัง อาจารยไดแบงนักเรียนทั้ง
โรงเรียนออกเปน 8 กลุมๆละ 10-12 คน โดยคํานึงถึง
เรือ่งทีอ่ยูอาศยัใกลกนัเพ่ือนักเรียนจะไดดูแลชวยเหลอื 
ปรึกษาหารือกันได จากนั้นใหเลือกหัวหนากลุมและ
รอง แบงงานและบรเิวณรบัผดิชอบในและนอกอาคาร 
เปนการฝกใหมคีวามรบัผดิชอบ มภีาวะความเปนผูนํา 
รูจักมองสภาพปญหาและรวมกันหาทางแกไขปญหา

ในการสรางจติ ตองใชกจิกรรมเปนสือ่และดแูล
ใหทาํกจิกรรมเหลานัน้จนเปนนสิยั เชน การไหวแสดง

ความเคารพ ที่ไมเพียงแตจะ
ไหวพอ-แม ครู-อาจารยแลว 
นักเรียนรุ นนองยังตองไหว
เคารพรุนพ่ี และรุนพ่ีก็ตอง
ไหวตอบ กิจกรรมการเลือก
ตั้ งประธานนักเรียนและ
กรรมการสภานักเรียนก็เปน

สวนหนึ่งที่สอนเรื่อง
ประชาธิปไตย โดย
ก ร ร ม ก า ร ส ภ า
นัก เรียนจะเป นผู 
ตั ดสิ น ให  คะแนน
ความสะอาดหองเรียนและหองสุขา 

กิจกรรมอาสาพัฒนาเปนกิจกรรมท่ีตองลงแรง
โดยไมมีผลตอบแทน ผูเขารวมตองสมัครใจ เสียสละ
และมีความรับผิดชอบตอหนาที่ ในขณะเดียวกัน
นักเรียนทั้งโรงเรียนก็ตองเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
การทิง้ขยะและการใชหองสขุาดวย อาจารยจฑุามาศ 
ผูรับผิดชอบโครงการนี้ ไดแสดงรายการคาใชจาย
จากเงินสนับสนุนท่ีไดรับจากสถาบันฯ มาใหเห็นวา
ไดใชจายเปนคาอะไรบาง นอกจากซื้ออุปกรณ
ทาํความสะอาดตางๆ แลวยงัมคีาอาหารกลางวนัเลีย้ง
นกัเรยีน และมภีาพเดก็ๆ หนาตาแจมใสกาํลงัลอมวง
รับประทานสุกี้

การปลูกฝงระเบียบวินัย การเคารพกฎกติกา 
การอยูรวมกันที่ตองมีทั้งสิทธิและหนาที่ เปนวิถี
ประชาธิปไตยที่เหมาะย่ิงที่จะปลูกฝงต้ังแตระดับ
ประถม นักเรียนช้ันประถมเปนเหมือนผาขาว
สะอาดทีจ่ะแตงแตมสอีะไรลงไปกไ็ดทัง้นัน้ ถาสอน
ใหเขามีวินัย พวกเขาก็จะรักวินัย สอนใหรู จัก
เสยีสละ โตไปเขากจ็ะไมเหน็แกตวั แมบรรดาลกูศษิย
อาจารยจฑุามาศ จะเลก็กวาพวกพี่ๆ  ทีม่านาํเสนอ
โครงงานพรอมกัน แตพวกเขาก็แสดงใหเราเห็นวา
พรอมท่ีจะเรยีนรูและรบัฟง สามารถเขารวมกจิกรรม
กับนักเรียนที่โตกวาได เด็กนักเรียนชั้นประถม
โรงเรยีนบานโพธิด์อนหวายทกุคนมสีวนรวมในการ
ทําใหโรงเรียนของพวกเขาสะอาด นาเรียน และ
ยังทําใหสถาบันนโยบายศึกษาเห็นวา การเรียน
การสอนประชาธิปไตย...ตองเริ่มตั้งแตชั้นประถม
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11. โครงงานละครสะทอนประชาธิปไตย โรงเรียนเชียงคําวิทยาคม อ.เชียงคํา จ.พะเยา

ออกแสดงละคร
ตามโรงเรียนตางๆ

ในปที่สองของการดําเนินโครงการ อาจารย
รําเพย ดําแดงดี และ อาจารยฤชุตา จันตะคาด 
สงโครงงานของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 3 รุนใหม 
ทีต่องการใชสือ่การละครปลกูจติสาํนกึประชาธปิไตย
ใหเดก็และเยาวชนใน 5 ชมุชนพืน้ทีใ่กลเคยีงโรงเรยีน
เชียงคําวิทยาคม

นักเรียนชั้น ม.3 จํานวน 441 คนแบงหนาที่กัน
เขียนบทละคร ฝกซอม ทําเครื่องแตงกาย และ
ฉาก ทําละครเรื่องพระอภัยมณีตอนหนีนางผีเส้ือ 
สอดแทรกคตินิยมประชาธิปไตย คือความอิสระ
เสรีภาพในการคิด พูด และเลือกที่จะอาศัยอยูใน
ถิ่นใดก็ไดโดยไมมีการหนวงเหนี่ยวกักขัง

ละครเรื่องพระอภัยมณีฉบับประชาธิปไตย
เบงบานมีครบทุกรส ทั้งบทโศก ขบขัน สื่อใหเห็นถึง
วิถีประชาธิปไตยในการมีชีวิต และนักเรียนเองก็ใช
วิถีประชาธิปไตยในการทํางานรวมกัน

ละครเรือ่งนีแ้สดงรอบแรกทีห่อประชมุโรงเรยีน
เชียงคําวิทยาคมในวันที่ 26 มิถุนายน 2554 ซึ่งเปน
วันระลึกสุนทรภู หลังจากนั้นไปเปดการแสดงอีก
ที่โรงเรียนบานปางวัว โรงเรียนอนุบาลเชียงคํา 

โรงเรียนบานหยวน โรงเรียนบานไชยพรม และ
โรงเรียนบานพระนั่งดิน สรางความสนุกสนานและ
ใหสาระขอคดิความเปนประชาธปิไตยแกเดก็นกัเรยีน
ชั้นประถม ในวันที่ 23 และ 24 มีนาคม 2555 ละคร
โรงนี้ไดรับเชิญมาแสดงอีกสองรอบท่ีศูนยประชุม
สหประชาชาติ กรุงเทพฯ ในการประชุมวิชาการ
ครั้งที่ 13 ของสถาบันพระปกเกลา เรื่อง “ความเปน
พลเมืองกับอนาคตประชาธิปไตย” 

การทําโครงงานที่มีนักเรียนเขารวมถึง 441 
คน ไมใชเรื่องงายๆ โดยเฉพาะอยางย่ิงเม่ือคนท้ัง 
441 ตองมีหนาที่รับผิดชอบตางๆ กัน ความสําเร็จ
ของโครงงานละครสะทอนประชาธิปไตยจึงไมได
อยูที่จํานวนรอบที่เลน หรือนักแสดงที่ตีบทแตก
จนผูชมหัวเราะ หรืออะไรท้ังนั้น แตอยูท่ีนักเรียน 
441 คน สามารถจะทํางานรวมกันดวยความเปน
ประชาธิปไตยจนไดผลออกมาเปนละครที่นอกจาก
จะสรางความบันเทิงใหแกผู ชมแลว ยังเปนคติ
สอนใจชีว้ถิทีางแหงประชาธปิไตยใหแกเดก็นกัเรยีน
ชั้นประถมในชุมชนรอบๆ โรงเรียนอีกดวย
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12. โครงงานประชาธิปไตยกับศีล 5 โรงเรียนจักรคําคณาทร อ.เมือง จ.ลําพูน

ลงพื้นที่สัมภาษณ

ดร.เพญ็จนัทร เกรยีงไกรสขุ อาจารยทีป่รกึษา
โครงงาน มองวาปญหาสงัคมปจจุบนัเกดิจากผูบรหิาร
และนักการเมืองขาดจริยธรรมและคุณธรรม โดย
เฉพาะอยางยิ่งขาดศีล 5 ซึ่งเปนพื้นฐานสําคัญที่สุด
ในการดําเนินชีวิตของชาวพุทธ แตเพราะอาจารย
ไมมีโอกาสจะบอกเรื่องนี้กับนักการเมืองไดตรงๆ 
อาจารยจึงใชนักเรียนชั้น ม.6 สองหอง จํานวน 460 
คน โรงเรียนจักรคําคณาทร เปนสื่อ

วิธีการดําเนินการใหสื่อรับรู ถึงสิ่งที่อาจารย
เพ็ญจนัทร ตองการจะบอก คอื ใหนกัเรยีนทาํงานวจิยั
เก็บขอมูลจากประชาชนในชุมชนและทองถิ่นที่
นักเรียนอาศัยอยู แตกอนจะถึงงานภาคสนามคือ
การออกเก็บขอมูล นักเรียนกลุมนี้ตองศึกษาคนควา
หาความหมายของประชาธปิไตยและบรูณาการเขากบั
คุณธรรม โดยกระบวนการทํางานรวมกันแบบ
โครงงาน

การวิจัยแบงออกเปน 4 โครงงานยอย คือ การ
เลือกสมาชิกสภาผู แทนราษฎร พรรคการเมือง 
คุณสมบัติของนักการเมือง และการเมืองไทยใน
ปจจุบัน แตละโครงงานบรรดานักเรียนจะชวยกัน
วางแผน สรางแบบสอบถาม สัมภาษณ เก็บขอมูล 
วิเคราะหขอมูล แปลผลขอมูล และทํารายงาน โดยใช
วิธีการระดมสมอง อภิปราย และหาขอเสนอแนะ
รวมกนั เสรจ็แลวจงึนาํเสนอผลการวจิยั และเผยแพร
ในโรงเรียนและชุมชน โดยใชสื่อเว็บไซต แผนพับ 
การจัดนิทรรศการ และรายงานที่เปนรูปเลม

แมวาผลการวจิยัจากประชากรจาํนวน 120 คน 
อาจจะนับวานอยที่จะสรางความหนักแนนใหกับผล
การศึกษา แตสรุปผลการศึกษาที่พบวาประชาชนมี
ความคิดเห็นอยางไรตอการนําศีลทั้ง 5 ขอ มาใชเปน
แนวปฏบิตัขิองนกัการเมอืง กส็ะทอนใหเหน็ภาพของ
คุณสมบัติของนักการเมืองในสายตาประชาชน และ

ยังบอกถึงคุณสมบัติของนักการเมืองท่ีประชาชน
พึงประสงคไดเปนอยางดี

โครงการนี้สามารถบรรลุวัตถุประสงคในการ
สรางความตระหนักวา ศีล 5 นั้น เปนคุณสมบัติ
ที่นักประชาธิปไตยทุกคนพึงมี  ไม ว าจะเป น
นักการเมือง ผูสมัครรับเลือกตั้ง และประชาชน
ผูไปใชสิทธิเลือกต้ัง และในฐานะที่นักเรียนก็เปน
ประชาชนดวย นักเรียนก็ควรจะมีศีล 5 เปน
หลักปฏิบัติเชนกัน การที่โครงการนี้สอนใหนักเรียน
มองออกไปขางนอกยังคนอื่น ผลพลอยไดก็คือ
การรูจักมองเขามาขางในคือตัวของตนเอง ความ
สาํเรจ็ของโครงการจงึมใิชการคนพบวานกัการเมอืง
ควรจะมีศีล 5 ขอใดมากนอยหรือเทากัน แตคือ
การทําใหนักเรียนคนพบวาศีล 5 กับประชาธิปไตย
เปนสิง่ทีส่นบัสนนุสงเสรมิซึง่กนัและกนั หรอือาจจะ
พูดวา สามารถจะเปนเนื้อเดียวกันได
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13. โครงงานสงเสริมคนดีในวิถีประชาธิปไตย โรงเรียนจักรคําคณาทร อ.เมือง จ.ลําพูน

เป นอีกหนึ่งโครงงานของโรงเรียนจักรคํา
คณาทรในป 2554 ที่เสนอมา แตมีอาจารยที่ปรึกษา
คอื อาจารยวรรณพงศ ขันตสิทิธิ ์โครงงานน้ีประกอบ
ดวยโครงงานยอย 3 โครงงาน คือ หนึง่การสรางเกณฑ
เพื่อคัดเลือกคนดีในวิถีประชาธิปไตย สอง การอบรม
ใหความรูถึงวิถีประชาธิปไตย และสาม การสืบคนหา
คนดี และประกาศเชิดชู 

วิธีการดําเนินงาน คือ ตั้ง “ชมรมสงเสริมคนดี
ในวถิปีระชาธปิไตย” มนีกัเรยีนสมคัรมาเขารวม 108 คน 
คดัเลอืกคณะกรรมการดําเนินการจาก ชัน้ ม.4 – ม.6 
ได 11 คน จากนั้นจึงเริ่มกระบวนการเรียนรู วิถี
ประชาธิปไตยรวมกันจนกระทั่งไดขอสรุปคุณสมบัติ
คนดีในวิถีประชาธิปไตยจัดทําเปนแบบสอบถาม

สมาชิกชมรมชวยกันเสนอชื่อบุคคลที่ตนคิดวา
เปนคนดจีากทัง้ในและนอกโรงเรยีน ไดทัง้สิน้ 110 คน 
แลวจึงทําการสัมภาษณตามเกณฑในแบบสอบถาม 
คัดเลือกในขั้นสุดทายได 19 คน จัดทําทําเนียบคนดี 
จัดนิทรรศการวันเชิดชูคนดี และมอบรางวัลโดย
ผูอํานวยการโรงเรียน

การจดักจิกรรมการรณรงคคนหาคนดีทาํใหเกดิ
ขอเสนอแนะโดยกลุ มนักเรียนวา ชมรมนี้ควรจะ
ดาํเนนิตอไปเพ่ือสานตอกจิกรรมอยางตอเนือ่ง เพราะ
เปนการปลูกเจตคติเรื่องประชาธิปไตยที่ ได ผล 
นักเรียนที่รวมโครงการไดเรียนรูการเปนผูนํา-ผูตาม
ที่ดี เคารพสิทธิของผูอื่น และยังปลูกฝงความสามัคคี 
รูจักทํางานเปนหมูคณะ รูจักคิด กลาทํา กลาพูด 
กลาแสดงออก

ที่จริงแลวคนดีในวิถีประชาธิปไตยที่ “ชมรม
สงเสริมคนดีในวิถีประชาธิปไตย” หามาได ไมไดมี
จํานวนเพียง 19 คนหรือ 110 คนตามที่มีการเสนอ
ชือ่มา แตจะตองเพิม่เขาไปอกี 108 คน คอื นกัเรยีน
ที่อาสาเขามารวมในโครงงาน กิจกรรมท้ังหมดที่

นักเรียน 108 คนนี้รวมกันทํา คือคุณสมบัติและวิถี
ทางแหงประชาธิปไตยท่ีเริ่มตนจากการมีจิตอาสา
เขามามีสวนรวม เปนการกระทําท่ีเต็มใจมิใชจาก
การถูกบังคับ ในการประชุม นักเรียนไดผ าน
กระบวนการตามวิถีประชาธิปไตย คือการแสดง
ความคิดเห็นอยางเปนอิสระ มีการคิดวิเคราะห
แลกเปลีย่นความเหน็และตดัสนิใจ กาํหนดกฎเกณฑ 
รวมกนั แบงงานกนัทาํตามความรบัผดิชอบทีไ่ดรบั
มอบหมาย จนสําเร็จตามเปาหมายวัตถุประสงคท่ี
ตองการ ....นักเรียนท้ัง 108 คนนี้ จึงเปนคนดีใน
วถิปีระชาธปิไตยทีไ่มจาํเปนตองมเีกยีรติบตัรยกยอง
เชิดชูเกียรติ
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14. โครงงานประชาธิปไตยพัฒนาศักยภาพผูเรียน โรงเรียนสันปาตองวิทยาคม 
อ.สันปาตอง จ.เชียงใหม

นั ก เ รี ย น ชั้ น
มั ธยมศึ กษาป ที่  3 
โรงเรียนสันป าตอง
วิทยาคม ตองการที่
จ ะ ส อ น ใ ห  น  อ ง ๆ 
ชั้นประถมเรียนรู วิถี
ประชาธิปไตย แตกอน

ที่จะนําความรูไปสูนองๆ พวกพี่ๆ ตองมีทั้งองคความ
รูและประสบการณกอน โครงงานนี้จึงเกิดขึ้นโดยมี
อาจารยทิภาพรรณ ดวงเกตุ เปนที่ปรึกษา

โครงงานน้ีเริ่มตนที่นักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 3 
ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดในกลุ มจนความคิด
ตกผลึกออกมาวา ประชาธิปไตยคือความสามัคคีใน
หมูคณะ ผูที่ยึดมั่นในวิถีประชาธิปไตยแลวคือบุคคล
ที่รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น ดังนั้นโจทยใหญก็คือ
จะใชกิจกรรมอะไรที่จะแสดงใหรู ถึงวิถีความเปน
ประชาธิปไตย และจะนําบทเรียนนี้ไปแสดงกับใคร

เมื่อประชุมกันหลายคร้ังโดยที่ทุกคนไดแสดง
ความคิดเห็น ในที่สุดก็ตกผลึกวา จะนําบทเรียน
ประชาธิปไตยไปจัดกิจกรรมใหนักเรียนประถม
โรงเรียนวัดอุเม็งที่อยูใกลเคียง โดยนํากิจกรรมที่เคย
เรียนรูจากการเขาฐานมาประยุกตใหเหมาะสมกับ
บริบทของความเปนประชาธิปไตย

ระหว างที่นักเรียนชั้นมัธยม 3 โรงเรียน
สนัปาตองวทิยาคม กาํลงัชวยกนัสบืคนหาองคความรู
เร่ืองประชาธปิไตยจากหองสมดุ ผานทางอนิเตอรเนท็
และจากผู ปกครอง ตัวแทนนักเรียนก็นําไปเสนอ
โครงงานตอผูอํานวยการโรงเรียนวัดอุเม็ง หลักการมี
วา ขอรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ถึง 6 
เขารวมกิจกรรมในวันสุดสัปดาหดวยความสมัครใจ 
เมื่อผูอํานวยการโรงเรียนวัดอุเม็งตอบรับ ทีมงานก็
ระดมสมองออกแบบกิจกรรมในแตละฐานใหนองๆ 

ท้ังสนุกและไดความรู  ทีมงานแบงหนาท่ีการจัด
สถานท่ี ทําวัสดุอุปกรณและสื่อท่ีจะสอนนอง และ
เตรียมรางวัล 

ระหวางนั้นทีมงานไปประชาสัมพันธ และ
รับสมัครนองๆ โรงเรียนวัดอุเม็ง ทุกขั้นตอนการ
ทํางานลวนมีปญหาและอุปสรรคทั้งในระหวางกลุม
รุนพี่เองและกับนองๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องของ
จํานวนสมาชิกท่ีไมมารวมกิจกรรมตามนัดหมาย แต
ในท่ีสดุโครงงานนีก้ส็าํเรจ็ลลุวง จดักจิกรรมท่ีโรงเรยีน
วดัอเุมง็ไดถงึสองครัง้ เสยีงสะทอนจากนองๆ คอืสนกุ
และอยากใหเพิ่มวันทํากิจกรรมใหมากกวานี้ 

โครงงานนักเรียนนี้เปรียบเสมือนการจําลอง
สถานการณในชีวิตจริงท่ีทุกคนจะตองเผชิญใน
วันหนึ่งขางหนา  แตนักเรียนมัธยมปที่ 3 เหลานี้
ไดผานประสบการณ สามารถเอาชนะอุปสรรคมา
ได สิ่งที่พวกเขาเรียนรูไมใชเนื้อหาสาระที่สืบคนมา
จากตําราในหองสมดุหรอืจากอนิเตอรเนท็ ไมใชการ
ออกแบบกจิกรรมทีส่ามารถสอนเรือ่งประชาธปิไตย
ตามตํารา ไมใชการผลิตสื่อหรืออะไรทั้งสิ้น แตเปน
ประสบการณจากการใชวิถีประชาธิปไตยในการ
ทํางานรวมกัน แตละคนในทีมมีสวนรวม มีสวน
แสดงความคิดเหน็ การตัดสนิใจรวมกนั การกาํหนด
กฎกติกาในการทํางานเปนทีม การเคารพในกฎ
กติกาเหลานั้น การแบงงานกันทํา และทายที่สุด 
หนาที่และความรับผิดชอบตอสังคมกลุมเล็กๆ ที่
รวมกันทําโครงงานนี้
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15. โครงงานกีฬาพื้นบาน เสริมสรางสัมพันธในชุมชน โรงเรียนเชียงคําวิทยาคม 
อ.เชียงคํา จ. พะเยา

เชียงคําวิทยาคมเสนอโครงงานนักเรียนมาทั้ง
สามป แมจะมีเปาหมายวัตถุประสงคเดิมคือการทํา
ประโยชนใหแกโรงเรยีนและชมุชน แมคณะทาํงานยงั
จะเปนนักเรียนชั้นมัธยม 3 เชนเดิม แตทุกปจะมี
อาจารยที่ปรึกษาคนใหม ซึ่งในปที่สาม คือ อาจารย
วิชาญ ไชยมงคล

ในป 2555 นักเรียนชั้น ม.3 รุนนี้ เลือกที่จะใช
การเลนกีฬาพื้นบานเปนกิจกรรมของโครงงาน ดวย
วัตถุประสงคสองขอ คือ เปนกิจกรรมที่ทํางายไม
ตองการทักษะการฝกซอมมาก แตใชเวลาวางหลัง
เลกิเรยีน ทาํใหไมไปของแวะกบัยาเสพติด ขอสอง คอื 
เปนการอนุรักษกีฬาพื้นบานที่กําลังจะถูกลืมหายไป
จากสังคม 

นักเรียนทั้งชั้น 11 หอง 480 คน สงตัวแทนมา
เปนคณะทํางานหองละ 5 คน ใชหลักประชาธิปไตย
ในการทํางานรวมกัน ทั้งสืบคนวิธีการเลน เลือก
ประเภทกีฬา จัดเตรียมอุปกรณการเลนและรางวัล 
การออกแบบกิจกรรมวันแขงกีฬาพื้นบาน เมื่อครบ
ถวนทุกอยางแลว จึงจัดการแขงขันในโรงเรียน 
ประเมินผลลัพธ แลวจึงขยายผลออกไปจัดในอีก 3 
โรงเรียนประถมในชุมชน

จากการที่โรงเรียนเชียงคําวิทยาคมเขารวม
โครงการทั้งสามปทําใหมีพัฒนาการที่ดีมาก นักเรียน
รุนพีไ่ดสงตอขอคดิและประสบการณการทาํงานใหรุน
นอง จนถึงรุนสุดทายคือโครงการกีฬาพื้นบานฯ นี้ 
นักเรียนไดวิเคราะหและประเมินผลการจัดกิจกรรม 
บอกไดวาผลลัพธของโครงการมีขอดีตรงไหน และยัง
จะดาํเนนิการอยางตอเนือ่ง มแีผนจะจดัการแขงกฬีา
พื้นบานในโรงเรียนประถมอื่นๆ อีก

การสอนประชาธิปไตยนอกหองเรียนใน
โรงเรียนเชียงคําวิทยาคม บรรลุเปาวัตถุประสงค

ถึง 4 ขอ คือหนึ่ง ผูบริหารสถานศึกษาใหความ
สนับสนุนรวมเปนที่ปรึกษาโครงงาน สอง มีการ
ขยายผลสืบตอเจตนารมณจากรุนสูรุนท้ังในระดับ
ครูและนักเรียน สาม นักเรียนใชหลักประชาธิปไตย
ในการทํางานรวมกัน มีการประเมินผลงานเมื่อ
โครงงานจบสิ้น มีการยอมรับฟงความคิดผู อื่น 
ใชวิธีการตัดสินดวยการออกเสียงในระหวาง
การทํางาน และสี่ นักเรียนท้ัง 11 หอง 480 คน
ในชั้น ม.3  มีสวนรวมในกิจกรรมของโครงงาน
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16. โครงงานสรางจิตอาสาสานตอคุณคาวรรณกรรมทองถิ่น 
 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม อ.ลี้ จ.ลําพูน

นองๆ รวมแสดงความสามารถเรียนจอยซอ กับปราชญชาวบานที่มีความเชี่ยวชาญ

ลงคะแนนเสียงเลือกหัวขอ

ในวนัที ่14 มิถนุายน 2555 เมือ่สถาบนันโยบาย
ศึกษาไปเยี่ยมนาทรายวิทยาคม เราไดพบกับคณะ
กรรมการนักเรียนที่เขมแข็ง ซึ่งแตละรุนมีสวนสําคัญ
ในการพัฒนาโรงเรียนใหกาวหนาทั้งดานวิชาการ 
ศีลธรรมและลักษณะกายภาพ แตอาจารยศรุดา 
นันตุย เลือกนักเรียนชั้นมัธยมตนใหเปนกลุมที่เ สนอ
โครงงานเพราะตองการสรางประสบการณในการทํา
กิจกรรม ฝกภาวะการเปนผูนําและผูตาม และการ
ทํางานเปนกลุ มกอนที่นักเรียนรุ นนี้จะขึ้นสู ระดับ
มัธยมปลายที่มีภาระรับผิดชอบมากมายทั้งในเรื่อง
การเรียนและการทําหนาที่คณะกรรมการนักเรียน

ทีมงาน “กลุ มเยาวชนรุ นใหมใจรักษความ
เปนไทย” รับสมัครนักเรียนรุนนองในบานผาลาด 
จํานวน 20 คน เขารวมโครงงาน เลือกการละเลน
ดนตร ี“จอยซอ” เปนกจิกรรมทีจ่ะทาํรวมกนัทัง้รุนพี่ 
รุ นนองและชาวบานผาลาด คณะทํางานใชเวลา
สุด สัปดาห  ในการลงหมู บ  านเพื่อทํากิจกรรม 
พวกเขาประชุมวางแผนเตรียมพรอม แบงงาน ติดตอ
ประสานงานกบัปราชญชาวบานและโรงเรยีนประถม 
ลงทํากิจกรรมทุกสัปดาห ผลลัพธที่ไดนอกจาก
ประสบการณแลวยังมีบทเพลงแตงใหม “หนาที่
เด็กดี” ที่ใชทํานองเพลงจออื่อ

นักเรียนไดประเมินตนเองวาตระหนักถึง
บทบาทภาระหนาที่ของบุคคลที่มี “จิตอาสา” และ
ใชเวลาวางใหเปนประโยชนโดยการเรียนรูคีตศิลป
ทองถิ่นที่กําลังจะเลือนหายไปพรอมๆ กับผูเฒา
ผูแกในหมูบาน การทํางานรวมกันเปนทีมแมวา
บางคนจะเปนผูนําและบางคนเปนผูตาม แตทุกคน
มีสวนรวมเทาเทียมกันในฐานะสวนหนึ่งของคณะ
ทํางาน เม่ือท้ังกลุมไดรวมกันกําหนดกติกาในการ
ลงหมูบานแลว สมาชิกก็ตองเคารพและปฏิบัติ
ตามกติกานั้น ผลลัพธคือบทเพลงใหมที่สามารถ
จะใชในการสอนเด็กๆ ใหเปนคนดี สวนผลสัมฤทธิ์
คอืการเรยีนรูวถิปีระชาธปิไตยอยางมสีวนรวมทีจ่ะ
นําไปใชในการแกไขปญหาและอุปสรรคตางๆ 
ระหวางการทํางานรวมกัน 
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17. โครงงานคายพัฒนาเยาวชนและอนุรักษสิ่งแวดลอม รุนที่ 1 
 โรงเรียนจักรคําคณาทร อ.เมือง จ.ลําพูน

การอบรม เรื่อง พลังงาน และสิ่งแวดลอม 

อาจารยระนอง สองศรี ไดประยุกตวิชา
วิทยาศาสตรกับสังคมศึกษา วิถีประชาธิปไตย เริ่มตน
ที่นักเรียนชั้นมัธยมปลายในชมรมโลกสีเขียวจํานวน
หนึ่งไปเขาคายอนุรักษสิ่งแวดลอมในระหวางปดภาค
เรียน เมื่อเปดภาคนักเรียนกลุ มนี้จึงทําโครงงาน
สันทนาการและเผยแพรความรูใหแกนักเรียนรุนนอง
ชั้นมัธยมตนในโรงเรียน โดยนําสิ่งที่เรียนรูจากคายมา
ใช ประยุกตบางเร่ืองใหเหมาะสมกับสถานการณที่
แตกตาง ปรับเปลี่ยนรูปแบบใหมใหเหมาะสมกับ
สถานที่จัดกิจกรรมคือภายในโรงเรียน สอดแทรก
ความรู   กระตุ นให ตระหนักถึ งป ญหาการใช 
ทรัพยากรธรรมชาติอยางฟุมเฟอย สรางจิตสํานึกใน
การใชพลังงานอยางประหยัดและมีคุณคา ฝกฝนให
เกิดปฏิภาณดวยการเลนเกมตางๆ และสอนใหนองๆ 
รูจกัการถกถยีงแบบสรางสรรคทีไ่มใชการทะเลาะกนั
หรือที่จบดวยความบาดหมาง

นักเรียนนําเสนอผลงานอยางเปนธรรมชาติ 
แทรกความเห็นสวนตัวและเปดโอกาสใหผูฟงโตตอบ
แสดงความคดิเหน็ มกีารถอดองคความรูทีไ่ดจากโครง
งาน เชน สอนใหรู จักตัวเอง รักธรรมชาติ กลา
แสดงออก ฝกการเปนผูนํา-ผูตาม สามัคคี มีการ
วางแผนการทาํงาน ใชวถิปีระชาธปิไตยในการทาํงาน

ความเห็นที่แตกตาง

รวมกนั มกีารจาํลองภาพ “รฐัสภานอย” มาใชในการ
ประชุม เปดโอกาสใหทุกคนแสดงความเห็น ยอมรับ
ความเห็นที่แตกตาง และสามารถเผยแพรความรูให
แกผู อื่นในโรงเรียน ตลอดจนสรางจิตสํานึกการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติในโรงเรียน

โครงงานนี้ประสบความสําเร็จในการสราง
การมีสวนรวมใหเกิดในชุมชนโรงเรียนจักรคํา-
คณาทร เพราะอาจารยอื่นๆ ใหความรวมมือ และ
ผูอํานวยการโรงเรียนสนับสนุนใหดําเนินกิจกรรม
ในปตอๆ ไป นั่นหมายความวา ในแตละปจะมี
ทั้งนักเรียน ทั้งนักประชาธิปไตย และนักอนุรักษ
สิ่งแวดลอมเพิ่มขึ้น 
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18. โครงงานประชาธิปไตยมีชีวิตแบบพอเพียง 
 โรงเรียนจักรคําคณาทร อ.เมือง จ.ลําพูน

ดร.เพ็ญจันทร เกรียงไกรสุข เปนอาจารย
ที่ปรึกษาอีกเปนปที่สอง และโครงงานนี้ก็มีความ
เกี่ยวเนื่องจากโครงงานในปกอนในลักษณะที่เนน
เรื่องประชาธิปไตยกับศีลธรรม โครงงานนี้จึงเปน
สวนหนึ่งของโครงงานใหญที่เจาะลึกในเร่ืองการนํา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในวิถีประชาธิปไตย

นักเรียนชั้นมัธยม 6 ทั้ง 5 หอง จํานวน 250 คน 
ร วมดําเนินโครงงานกับกลุ มเป าหมายนักเรียน
มัธยม 1 จํานวน 225 คน ของโรงเรียนจักรคําคณาทร 
และโรงเรียนประถมในพื้นที่ขางเคียงอีกสองโรงเรียน 
เร่ิมจากการสืบคน ทาํความเขาใจในปรชัญาเศรษฐกจิ
พอเพียง ผลิตสื่อการเรียนรูที่หลากหลาย ทั้งหนังสือ
เลมเล็ก เกม บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CIA) 
ซ่ึงจะทําใหผูเรียนมีความต่ืนตัวสนใจเปดรับขอมูล
ความรู มากขึ้น จัดกิจกรรมฐานความรู ใหบรรดา
นักเรียนกลุมเปาหมาย  วัดและประเมินผลกิจกรรม
จากทั้งผูเขารวมกิจกรรม ผูจัดกิจกรรม ตลอดจนครู 

นักเรียนนําสื่อตางๆ ที่ผลิตมาแสดง พรอมมี
ขอเสนอแนะวาคุณครูทั้งหลายนาจะนําสื่อเหลานี้ไป
ใชในการเรยีนการสอน รวมทัง้ประยกุตใชในการสอน
วิชาอื่นๆ ที่ไมใชสังคมศึกษา

  นักเรียนประเมินประโยชนของโครงงานวา
ตนไดเรยีนรู เขาใจและนาํวถิปีระชาธปิไตยมาใชใน

การทํางานรวมกัน ไดสรางสายสัมพันธและการมี
สวนรวมระหวางนักเรียนชั้นเดียวกันและตางชั้น 
และไดเผยแพรความรูที่รวมกันสืบคนมาไปสูผูอื่น
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19. โครงงานบันได 5 ขั้น การเรียนรูสูคนดีในวิถีประชาธิปไตย 
 โรงเรียนจักรคําคณาทร อ.เมือง จ.ลําพูน

รักเจรจา
หาความรู-สูเสรี

คนดีในวิถีประชาธิไตย รับเกียรติบัตร

หลังจากทําโครงงานในป 2554 แลว ทีมงาน
นัก เรียนก็ก  อตั้ ง  “ชมรมส  ง เสริ มคนดี ในวิ ถี
ประชาธิปไตยโรงเรียนจักรคําคณาทร” ที่มีอาจารย
วรรณพงค ขันติสิทธิ์ เปนอาจารยที่ปรึกษา และ
สานตอเสนอโครงงานใหม โดยมนีกัเรยีนรุนพีท่ีเ่คยทาํ
โครงงานมาแลวมาเปนพี่เลี้ยงถายทอดขอคิดและ
ประสบการณใหแกทีมงานใหม 

ผูดําเนินโครงงานคือคณะกรรมการชมรมในป
การศึกษา 2555 จํานวน 50 คน พวกเขาตั้งเปาวาจะ
ตองมีนักเรียนเขารวมโครงงานไมนอยกวา 100 คน 
ผูเขารวมโครงงานจะไดเรียนรูแตละขั้นของการเปน
คนดีในวิถีประชาธิปไตย 

บันไดขั้นที่หนึ่ง คือ การ “รูจัก” หนาที่ สิทธิ 
เสรีภาพ ตามรัฐธรรมนูญ

บนัไดขัน้ทีส่อง คอื การ “รกัเจรจา” ใชกจิกรรม 
World Café ใหนักเรียนกลาแสดงความคิดเห็น 
รูจักการถกเถียงในเชิงสรางสรรค และรับฟงผูอื่น

บันไดขั้นที่สามและสี่ คือ การ “หาความรู” 
และ “สูเสรี” จัดนิทรรศการเรื่องสิทธิเสรีภาพและ
หนาที่พลเมืองใหนักเรียนทั้งโรงเรียน

บันไดขั้นที่หา คือ การ “เปนคนดีมีคุณภาพ” 
สืบคนหาคนดีตามกฎเกณฑที่คณะกรรมการรวมกัน
กําหนดไว โดยใชฐานขอมูลสองดาน คือ การให

นักเรียนทั้งโรงเรียนรวมกันเสนอชื่อในกลองคนดี 
และดานสอง คือ ใหแตละหองเสนอชื่อนักเรียนใน
หองและโหวตกนัเอง ไดคนด ี76 คน คณะกรรมการฯ 
ประกาศยกยองและมอบเกียรติบัตร 

คณะทํางานประเมินผลการดําเนินงานโดย
การทําแบบสอบถามนักเรียนสามกลุม คือ ผูดําเนิน
โครงการ ผูเขารวมโครงการ และนกัเรยีนทัว่ไป ผลคอื
ความพึงพอใจที่เกินกวา 90 จากคะแนนเต็ม 100 
กิจกรรม World café ไดรับความพึงพอในมาก
เพราะทาํใหเรยีนรูกตกิาการใชชวีติและทาํงานรวมกนั
ในสังคม เคารพในความคิดเห็นของเสียงสวนนอย 
อยู ร วมกันอยางสันติ ผู ตอบแบบสอบถามเสนอ
ความเหน็เพิม่เตมิวา ควรเพิม่เวลาใหมากกวานี ้ทัง้ใน
การเรียนรูสิทธิหนาท่ีตามกฎหมายรัฐธรรมนูญและ
การทํากิจกรรมตางๆ ควรขยายกิจกรรมออกไปให
กวางขึ้น และควรจัดอยางตอเนื่อง

โครงการนี้จึงเกิดประโยชนสามประการ คือ 
หนึ่ง นักเรียนไดเรียนรู การทํางานรวมกันในวิถี
ประชาธิปไตย สอง พวกเขาไดเผยแพรคานิยม
ของการเปนคนดีในวิถีประชาธิปไตยไปสูผูอื่น และ
สาม พวกเขาตระหนักและตองการจะสานตอ
คานิยมของ “การมีสวนรวม” ในสังคมโรงเรียน
ใหกวางขวางและยั่งยืน
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ทั้ง 19 โครงงานนักเรียน มีกิจกรรมท่ีไม ซํ้ากัน แตบรรลุ
เปาวัตถุประสงคเดียวกัน คือ การปลูกฝงวิถีประชาธิปไตยในการ
ทํางานรวมกัน นักเรียนท่ีผานโครงงานจะตระหนักวาการทํางาน
ครั้งนี้สําเร็จได้เพราะสมาชิกทุกคนมีสวนรวมด้วยความเต็มใจ เมื่อมี
ปญหาและอุปสรรคก็รวมกันระดมความคิดหาทางแก้ไข สิ่งเหลานี้คือ
สถานการณจําลองของชีวิตจริงท่ีพวกเขาจะต้องเผชิญเม่ือเปน
ผู ้ ใหญ ประสบการณจากการทําโครงงานครั้งนี้ จะทําให้พวกเขา 
“เข ้าใจ” วิถีประชาธิปไตยและสามารถนําไปใช ้ ในชีวิตจริงได ้ต อไป
ในอนาคต
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บทที่ 4
ถอดบทเรียนประชาธิปไตย
นอกหองเรียน

หลังการทํากิจกรรมการสัมมนาครูและการนําเสนอ
โครงงานของนักเรียน สถาบันนโยบายศึกษาได้แจก
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้ารวมกิจกรรม และ
ประเมินผลเพื่อการปรับปรุงกิจกรรมในครั้งตอๆ ไป 

ขอคิดและคําติชมของเด็กและครู 
จากการสัมมนาและนํา เสนอโครงงาน

นักเรียน 3 ครั้ง ในป 2553, 2554 และ 2555 
มีผูเขารวมทั้งหมด 97 ทาน ผูเขารวมมีความเห็น
ที่เปนประโยชนพอสรุปไดวา :- 

 โครงการนี้ เป นการจัดการเรียนการสอน
ประชาธิปไตยแบบบูรณาการที่ทําใหผูเขารวม
สามารถฝกทกัษะตาง ๆ  และนาํมาประยกุตใชใน
ชวีติประจาํวนัได กจิกรรมทีท่าํใหเกดิความรู เปด
โอกาสและสงเสริมใหมีการแสดงความคิดเห็น 
กลาแสดงออก มีเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู 
แลกเปลี่ยนประสบการณระหวางนักเรียนตาง
โรงเรยีนและตางชัน้เรยีน เปดโอกาสใหเด็กไดคดิ 
พัฒนาศักยภาพของตนเอง สรางเสริมความเปน
ผูนํา และไดเพื่อนใหมๆ 

 เปนกิจกรรมที่สามารถนําไปบูรณาการไดทุก
กลุมสาระการเรียนรู

 ไดรบัความรูจากการบรรยายของวทิยากร ทาํให
มีความเขาใจในเรื่องประชาธิปไตยอยางแทจริง  

 ทําใหมองเห็นถึงประโยชนสวนรวม

 ชื่นชอบในกิจกรรม World café เปนพิเศษ 
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 ชอบการไปศกึษานอกสถานที ่เปนแหลงเรยีนรูที่
มีประโยชนมาก พิพิธภัณฑสยามและนิทรรศ
รัตนโกสินทร   ให ความรู  ความเข  า ใจใน
ประวัติศาสตร สวนสํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งและศาลรัฐธรรมนูญ มีวิทยากรและ
กิจกรรมดีมาก 

นอกจากนี�  ผู้เข้าร่วมมีความต้องการ

และมีข้อเสนอแนะเพิ�มเติมคือ :-

 ขอใหจัดกิจกรรมเชนนี้ตอทุกๆ ป และมีนักเรียน
เขารวมจากทกุภาคทัว่ประเทศ จะไดแลกเปลีย่น
วัฒนธรรมกัน

 ขอใหเพิ่มระยะเวลา  เพราะเวลานอย นักเรียน
เหนื่อยล าจากการเดินทางแลวต องมาเริ่ม
กิจกรรมทันที ควรมีเวลาใหพักผอนมากกวานี้

 ควรจัดกิจกรรมเชนนี้ในตางจังหวัด เพราะจะได
ขยายความรู  ให กว างขึ้น จะทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีแกสังคม

 อยากใหมกีารฝกภาษาองักฤษในการทาํกจิกรรม
ดวย เชน ใหนําเสนอเปนภาษาอังกฤษ เพื่อฝก
พูด เตรียมตัวเขาสูประชาคมอาเซียนในป 2558

 อยากใหมีเกมสนุกคลายเครียดบาง

สวนการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสําหรับครู-
อาจารยนั้น จัดไปทั้งหมด 9 ครั้ง ระหวางเดือน
เมษายน 2552 ถึงมกราคม 2555 มีครู-อาจารย
เขารวม 259 ทาน ตอบแบบสอบถาม 252 ทาน 
มีความเห็นสรุปไดดังนี้ :- 

 เปนกิจกรรมที่ดี สามารถนําไปใชในหองเรียนทั้ง
ในการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานสาระ
หนาที่พลเมือง และยังนําไปบูรณาการในการจัด
กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน เปนการสอน
ประชาธิปไตยที่ยั่งยืน

 มีการแลกเปลี่ยนแสดงความคิดอยางเต็มท่ี 
ทกุคนมสีทิธเิสมอกนัในการรวมแสดงทศันะและ
ประสบการณท่ีหลากหลาย ไดแลกเปลี่ยน
เรยีนรูกนัระหวางโรงเรยีน ผูสอนแตละวชิา แตละ
ทองถิ่น เกิดความสนิทสนม เปนเครือขายที่
ผูกพันกัน 

 ไดรับความรูที่จะนําไปใชในกิจกรรมการเรียน
การสอนได

 ไดเขาใจวาประชาธิปไตยมีอยูทุกท่ี ไมวาจะเปน
ในครอบครัว ชุมชน โรงเรียน ไมใชมีเฉพาะเมื่อ
เลอืกตัง้เทานัน้ จะนาํความรูไปใชในโรงเรยีนและ
ปรับใชในหองเรียนตามวิชาตางๆ เพื่อใหเกิด
ประโยชนแกนักเรียนมากที่สุด

 ไดความรูเพิม่จากสิง่ทีเ่คยมองขาม ทาํใหกลบัไป
มองจุดเล็กๆ ในโรงเรียน

 กิจกรรมสนุกมาก ระยะเวลา เหมาะสม 
บรรยากาศอบอุน วิทยากรถายทอดความรูไดดี 
ไมนาเบื่อ สั้นแตไดใจความ ผูเขารวมสัมมนาไม
มากเกินไปทําใหไดรูจักกันทั่วถึง 

 ไดเทคนิคการสอนใหทํา นําใหคิด ทุกคนรวมคิด
รวมทํา

 ไดเทคนิคใหม World Café จะนําไปใชใน
หองเรียน 

 วิทยากรปฏิบัติการ (จากซาย) คุณอาธิศักดิ์ จอมสืบวิสิฐ 
และคุณรัชฎาภรณ แกวสนิท
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 มีกิจกรรมหลายอยางที่สามารถนําไปบูรณาการ
รวมในสภานักเรียนได 

 จะนําแนวคิดประชาธิปไตยและจิตสาธารณะไป
ขยายผลตอ ใหเกิดการปฏิบัติจริงในหมูนักเรียน
และชุมชน เพื่อเปนพลเมืองของชาติ ทําใหครูที่
ไมไดสอนสงัคมศึกษามองเหน็ความสาํคัญของวถีิ

ประชาธิปไตยในชีวิตจริง ชีวิตประจําวัน

และมีขอเสนอแนะดังนี้ :-

 ควรจดัตอไปอยางตอเนือ่ง ควรทาํโครงการนีต้อ
กบั ส.พ.ฐ. ใหเปนนโยบายใหผูบริหารสถานศึกษา 
มาอบรมเชนนี้บาง

 ควรประสานงานกบัสาํนกังานเขตการศกึษาเพือ่
จัดการอบรมเชนนี้ใหแกครูทุกๆ โรงเรียน

 ควรเชิญผูมีอํานาจในแตละหนวยงานมาเขา
สมัมนาอบรมดวย จะทาํใหโครงการคลองตัวและ
คุณธรรมเกิดกับทุกคน 

 ควรเพิ่มเครือขายใหกวางขึ้น มีผูเขารวมมากขึ้น 
อยากใหมีครูใหมๆ มาเขารวม

 ควรใหสภานกัเรยีนมโีอกาสทาํกจิกรรมเชนน้ีบาง 
อยากพานักเรียนมาเขาสัมมนาดวย  

 อยากใหไปจัดการอบรมแบบนี้ในโรงเรียนดวย 

 ควรมีกิจกรรมนันทนาการบาง

 ระยะเวลาการจัดควรจะเปน 3 วัน 

 ควรเผยแพรโครงการนี้และกิจกรรมตางๆ ที่ทํา
ในรูปแบบหนังสือ

 ควรเพิ่มเนื้อหาและวิทยากร

 อยากใหจดักจิกรรมสงเสรมิความรูดานมนษุยชน
แกเด็กนักเรียนในภูมิภาค

 อยากใหมีกิจกรรมตอยอดและยั่งยืนเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพครู

 ควรจัดอบรมในเรื่องอื่นๆ เพิ่มดวย

 อยากใหจัดอบรมครูโรงเรียนประถมดวย

 ควรมีการเปรียบเทียบการเมืองไทยและตาง
ประเทศบาง

 ควรพาครูไปสัมมนาตางประเทศบาง

 ควรมีการติดตามผลครูที่มาเขาอบรม 

 ควรจัดตั้งแกนนําจิตสาธารณะใหเขมแข็ง

 ควรประชาสัมพันธโครงการใหมากกวานี้ เพราะ
เนื้อหาการอบรมสัมมนานาสนใจมาก

 ควรใหโรงเรียนอิสลามมาเขารวมมากกวานี้

การแลกเปลี่ยนเรียนรู ระหว างครู-
อาจารย 

ตามที่ไดกลาวแลววา สถาบันนโยบายศึกษา
ไดใชกลวิธี “เกลี้ยกลอมและหวานลอม” เพื่อให
บรรดาคุณครูทั้งหลายมารวมสัมมนากับเรา ซึ่ง
แปลวาทกุคนทีม่าลวนแตสมคัรใจ เราจงึไดใชกรรมวธิี 
Timeline ในการสัมมนาครูเพื่อให หาคําตอบ
ดวยตนเองวาไดรับผลอยางไรจากการมาเขารวม

เริ่มตนจากช่ัวโมงแรกของวันแรก เราใหครู
ทุกคนเขียนวัตถุประสงคและความคาดหวังในการ
มารวมกจิกรรมใสแผนกระดาษส ีและปดไวทีก่ระดาน
หรือผนังดานหนึ่งดานใดของหอง ในวันสุดทาย
หลังจากการสัมมนาจบแลว ขอใหทุกคนเขียนใหมวา
ไดรับอะไรไปบาง
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ตารางตอไปนี้คือวัตถุประสงคและความคาดหวัง เปรียบเทียบกับสิ่งที่ไดรับเมื่อจบการสัมมนาแลว 

วัตถุประสงคของการเขารวมสัมมนา

• เพ่ือมาแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวการสอน/สงเสริม
ทฤษฎี /หลั กการ  เกี่ ย วกั บการส  ง เ สริ ม
ประชาธิปไตยในโรงเรียน

• หากระบวนการไปปรับประยุกต ใช ในการ
สนบัสนนุโครงการรกัประชาธปิไตยของโรงเรยีน
ในเรื่องของแนวทางตางๆ ในการจัดกิจกรรม

• อยากไดเรื่องใหมๆ ไปเลาใหนักเรียนฟง

• กิจกรรมการเรียนการสอนประชาธิปไตยที่เนน
กระบวนการ

• เพิ่มเติมความรู เทคนิค และแนวคิดใหมๆ จาก
ครูทานอื่นและวิทยากรไปใชที่โรงเรียน

• มารับฟงความเห็นของคนอื่นบาง ไมอยากเปน
กบในกะลา

• ตัวอยางกิจกรรมที่ดีๆ

• ใชวิธีการประชาธิปไตยนําทีมสูความสําเร็จ

• ไดเรยีนรูคาํวา “ประชาธปิไตย” ไดลกึซึง้กวาเดิม

• ไดรูจักเพื่อนครูและนําความรูไปใชกับนักเรียน

• คาดหวังที่จะไดถูกจุดประกายไอเดียใหมที่
สามารถเอาไปใชไดจริง

• แนวคิดที่จะนําไปใชในการจัดกิจกรรมใหเกิด
ประโยชนตอนักเรียน

• เทคนิค กระบวนการสอนประชาธิปไตยใน
โรงเรียน

• เพื่อพัฒนาตนเองนําไปปรับปรุงกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน

• นาํเทคนิควธิกีารทีไ่ดจากการอบรมไปสอดแทรก
ในกิจกรรมการเรียนการสอน

สิ่งที่ไดรับจากการสัมมนา

• ไดรับแนวทาง เทคนิคในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูประชาธิปไตยในโรงเรียน

• ไดรวมกิจกรรมและแลกเปลี่ยนประสบการณ
อยางที่คาดหวังไว

• ไดหลักและการเขียนโครงการเพื่อนําไปใช
ในโรงเรียน 

• ได แลกเปลี่ยนเรียนรู   และไดรับความรู ที่
หลากหลายแปลกใหม

• ไดแนวคิดใหมๆ การจัดกิจกรรมจิตสาธารณะ
เพื่อนําไปปรับใชในโรงเรียน

• ไดแลกเปลี่ยนความรู  ความคิด และไดขอ
เสนอแนะที่ดีๆ จากหลายๆ ทาน

• ไดเปดโลกทัศนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

• ความรู ประสบการณ แนวคิด ไปปรับใชในการ
พัฒนาผูเรียน โรงเรียน ในดานประชาธิปไตย 
การสรางจิตสาธารณะแบบยั่งยืนตอไป

• ไดปรับแนวคิดใหม นวัตกรรมจัดการเรียน
การสอน

• ไดรับกระบวนการเรียนการสอนใหม โดยการ
สรางใหนักเรียนคิดเปน

• ไดแรงบันดาลใจท่ีจะนําประชาธิปไตยไปใช
ในหองเรียนใหมากขึ้น ไดความรู  แนวคิด 
กระบวนการมากๆ

• ไดทักษะกระบวนการแนวความคิดที่จะนําไป
ละลายพฤติกรรมนักเรียน

• ไดแนวคิด หลักการ ปรัชญา ที่หลากหลาย

• นําเอาประชาธิปไตยไปใชในกิจกรรมการเรียน
การสอนและจิตสาธารณะ



ประชาธิปไตยนอกห้องเรียน : เรียนให้ เพลิน - LEARN ด้วยโครงงาน 55

• เพื่อพัฒนาในดานการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับ
ประชาธิปไตย

• เพื่อทราบแนวความคิดเกี่ยวกับประชาธิปไตยท่ี
ถูกตอง

• อยากมาเรียนรูกิจกรรมและแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกับครูโรงเรียนอื่นๆ เพื่อเปดโลกกวาง

• อยากรู ประชาธิปไตยอยางมีสวนรวมควรมี
กิจกรรมอยางไรบาง

• แลกเปลี่ยนเรียนรู การจัดการเรียนการสอน
ประชาธิปไตยกับสถาบันตางๆ

• ตองการแนวคดิในการจัดกจิกรรมเพือ่เสรมิสราง
ประชาธิปไตยในโรงเรียนไดอยางไร

• ตองการทราบลักษณะของกิจกรรมที่เดนๆ ใน
การสงเสริมประชาธิปไตย

• ตองการเรียนรูการนําความรูและกิจกรรมการ
เรียนการสอนไปเผยแพรแกนักเรียน

• ประสบการณการจัดทําที่เกิดขึ้นในโรงเรียนของ
ครูที่ไดทํากอนหนาแลว

• ตองการแนวความคิดและงบประมาณเพื่อนําไป
พัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก

• เพือ่นาํความรูในการอบรมเกีย่วกบัประชาธปิไตย
ไปใชในโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
และเนนคุณธรรมนําความรู

• เพื่อสงเสริมใหนักเรียนสามารถเปนผู นําดาน
ประชาธิปไตยสูสังคมตอไป

• เรียนรูเรื่องประชาธิปไตยอยางถูกตอง

• ความรูที่ถูกตองเพิ่มเติมเพื่อนําไปใชไดดียิ่งขึ้น

• เพ่ือนําความรูที่ไดรับไปสอนใหนักเรียนเปนนัก
ประชาธิปไตย

• อยากไดอุปกรณการเรียนการสอน

• เปนการอบรมท่ีมีการปฏิบัติจริงนําไปใชใน
โรงเรียน

• มัน่ใจในกระบวนการสรางคนจติสาธารณะมาก
ยิ่งขึ้น

• ไดรูสิ่งที่อยากทํา กลับไปทําสิ่งที่ไดรู

• ไดรับรูแบบการสอนใหมและไดเพื่อนใหม

• ความรูจากการทําโครงงานจิตสาธารณะ

• ลีลาวิทยากรที่นาประทับใจ

• ไดแนวคิด/กระบวนการ/ความรูใหม/ความ
มั่นใจ ในการนําสิ่งดีๆ ไปใชใหเกิดผลตอ
นักเรียน

• มาเพราะอยากรู และไดในสิ่งที่อยากรู พรอม
ของแถมคือความประทับใจ

• ไดความรูใหม และแนวคิดนําไปประยุกตใช
ในการเรียนการสอนใหเด็กไดไปใชในทองถ่ิน
และการมีจิตสาธารณะไดดียิ่งขึ้น

• ไดพลังและกําลังใจในการทํางาน ไดเทคนิค
การจดักจิกรรมการเรยีนรูตามวถีิประชาธปิไตย 
และแลกเปลี่ยนความคิดและมิตรภาพ

• ไดเทคนิควิธีการและแลกเปลี่ยนซ่ึงกันและกัน 
ซ่ึงเปนประโยชนอยางมากในการนาํไปประยกุต
ใชในการเรียนการสอน และปรับเปลี่ยนตนเอง
ในทางที่ดีขึ้น

• ความรู  -ประสบการณในการจัดโครงงาน
ส งเสริมประชาธิปไตยที่นําสู การฟ  นจิต
สาธารณะที่ชาติตองการ

• ไดเทคนคิ PBL ไปใชสรางพลเมอืงใหชาตติอไป

• ไดเรียนรูผานกิจกรรม ไดแนวคิดซึ่งนําไปใชใน
การเรียนการสอนได และไดตระหนักและปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรมการสอน พยายามเปนครูที่
นักเรียนอยากเรียนดวยตอไป

วัตถุประสงคของการเขารวมสัมมนา สิ่งที่ไดรับจากการสัมมนา
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• เพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดกิจกรรมและนํา
สิ่งตางๆ มาใชทั้งในและนอกหองเรียน

• เพื่อนําหลักการประชาธิปไตยที่ถูกตองและเปน
ประโยชนไปใชในโรงเรียน

• แลกเปลี่ยนเรียนรูรูปแบบการจัดกิจกรรม

• เพิ่มพูนความรูและเทคนิคการจัดการเรียนการ
สอนประชาธิปไตยในโรงเรียน

• ความรูเพิ่มขึ้น

• ใหรู วิธีการบูรณาการในทุกกลุ มสาระวิชาใน
หลักประชาธิปไตย

• รูปแบบการจัดกิจกรรมที่ประสบผลสําเร็จ

• เพื่อหาแนวทางและขอเสนอแนะในการสราง
บรรยากาศประชาธิปไตยในโรงเรียน

• วิธีการคิด วิธีการถายทอดความรูแบบนอก
กรอบ

• ไดสรางความสัมพันธอันดีกับครูและไดแลก
เปลี่ยนเรียนรูกัน

• ไดทราบถึงความตระหนักในการเนนการคิด
มีจิตสาธารณะ ชวยพัฒนาชาติ

วัตถุประสงคของการเขารวมสัมมนา สิ่งที่ไดรับจากการสัมมนา

จะเหน็ไดวาสิง่ท่ีคณุครทูัง้หลายคาดหวงันัน้ก็
สามารถจะไดรบัอยางครบถวน โดยทีค่วามรูหรอืสิง่
ใหมๆ เหลานั้นไมไดมาจากวิทยากรแตเพียงฝาย
เดียว แตมาจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู แบงปน
ประสบการณระหวางกัน เปนที่นาประทับใจมากที่
ในการสัมมนาครั้งหนึ่ง เรามีอาจารยสองทานจาก
สองโรงเรียน ทานหนึ่งเคยสอนอีกทานในชั้นมัธยม
ปลาย ในวันนั้นเมื่อทั้งสองมาพบกันอีก นอกเหนือ
ไปจากความคารวะสาํนกึในพระคณุแลว ยงัไดมีการ
แลกเปลี่ยนประสบการณกันอีกดวย
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พัฒนาการของโครงการจากป   
2552 ถึง 2555

ตลอดระยะเวลาทีท่าํโครงการประชาธปิไตยใน
โรงเรียน สถาบันนโยบายศึกษาไดประเมินผลงานใน
ทุกๆ ขั้นตอน และมีการปรับปรุงแกไขทั้งในรูปแบบ
การดําเนินงาน การจัดกิจกรรม หัวขอการบรรยาย 
ตัววิทยากร เพิ่มการพานักเรียนไปทัศนศึกษาเรียนรู
นอกสถานที่ แสวงหาพันธมิตรเพื่อเพิ่มความสมบูรณ
ของกจิกรรม และตอยอดการพฒันานกัเรยีนดวยการ
ใหแรงจูงใจ

 การเปล่ียนรปูแบบในการสรางกระบวนทศัน

ใหมใหคุณครู

ในครั้งแรกที่มีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการครู เรา
ใช ทั้ งวิ ธี การบรรยายเรื่ องการเรียนการสอน
ประชาธิปไตยตามหลกัสตูรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน และ
ปฏบิตักิารระดมสมองวาครอบครวั หนวยงานภาครฐั
และประชาสังคมจะมีสวนในการสรางความเปน
ประชาธิปไตยไดอยางไร แลวจึงใหการบานคุณครูวา
กอนจะมาสมัมนากนัในครัง้ทีส่องขอใหเขยีนโครงงาน
นักเรียนสงมาใหก อน โดยชี้แนะวาควรจะสวม
วิญญาณนักเรียนวาถ าจะตองทํากิจกรรมอะไร
สักอยางที่เปนประโยชนแกสวนรวม  ซึ่งไดยํ้าวา 
ขอใหคิดวาตนเองเปนนักเรียนและอยากจะทําอะไร
ใหเปนประโยชนตอโรงเรียนหรือสังคม

แมคุณครูทุกทานสงการบานครบ แตเราพบวา
ครกูย็งัคดิแบบครอูยูนัน่เอง โครงงานท่ีเสนอสวนใหญ
จะเปนโครงงานที่ครูเปนผูลงมือกระทํา เชน สั่งสอน
อบรม หรอืควบคมุมากกวาจะเปนโครงงานทีน่กัเรยีน
เปนผูกระทําหลัก เมื่อไปสัมมนาในครั้งตอไป จึงตัด
การบรรยายเนื้อหาสาระประชาธิปไตยออกไปหมด 
มุ งเนนการเรียนการสอนแบบ Project Based 
Learning และการสรางคุณสมบัติจิตสาธารณะดวย 
Character Education  

เรายังทดสอบการแสดงความคิดเห็นและ
วิพากษเชิงสรางสรรค โดยใหคุณครูเจาของโครงงาน
ออกมานําเสนอแลวใหครูทานอื่นๆ ชวยกันซักถาม
ติชม ผลปรากฏวาทุกคนลวนเกรงใจซึ่งกันและกัน
ไมยอมถาม ไมวิจารณ ติชม 

ขอสรปุจากการสมัมนาสองครัง้ทีผ่านทาํใหได
รูปแบบการสัมมนาครูวาตองเนนท่ีปฏิบัติการแบง
กลุมระดมสมองใหมากๆ ไมควรเสียเวลากับการ
บรรยายเชงิวชิาการ ในการทาํสมัมนาครคูรัง้ตอๆไป 
จึงเนนที่กระบวนการคิด (Critical Thinking) 
ใชการปฏิบัติการระดมสมอง และนําประสบการณ
จากประเทศอืน่มาเลาใหฟง เชน เมือ่พดูถงึเรือ่งวนิยั
ก็ใชตัวอยางนักเรียนอนุบาลในประเทศญี่ปุน เมื่อ
พดูเรือ่งประชาธปิไตยกใ็ชตวัอยางคนงานเหมอืงใน
ประเทศชิลีที่ติดอยูใตดิน เปนตน และมีรูปภาพ
ประกอบในทุกๆ เรื่อง ซึ่งตอมาเราไดนําบาง
ตัวอยางเหลานี้ไปบรรยายใหนักเรียนฟงกอนทํา
โครงงานดวย
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 การสื่อสารกันโดยตรงกอนนักเรียนเริ่มทํา

โครงงาน

แมสถาบันนโยบายศึกษาจะไปเยี่ยมทุกๆ
โครงงานกอนทีน่กัเรยีนจะทาํสาํเรจ็และมานาํเสนอที่
กรุงเทพฯ  แตในปแรก คือ ป 2553 นั้น เราไปเมื่อ
นักเรียนเริ่มทําโครงงานไปแลว คือประมาณเดือน
มิถุนายนถึงกันยายน บางครั้งเปนการไปรวมขณะ
นักเรียนกําลังทํากิจกรรมจริง จึงไมมีโอกาสที่จะพูด
คยุถงึวตัถปุระสงคโครงการ ความคาดหวงัของสถาบนั
นโยบายศึกษา และแนวทางในการทํางานรวมกันใน
วิถีประชาธิปไตย อยางไรก็ตาม นักเรียนในปนั้น
ก็ทํางานสําเร็จและไดนําผลงานมานําเสนอดวยดี 
ซ่ึงเราไดจดัใหมกีารซอมใหญการบรรยายและชวยกนั
ตชิมเพ่ือใหปรบัปรงุแกไขกอนทีจ่ะนาํเสนอผลงานตอ
แขกผูทรงคุณวุฒิ

ในปที่สองและสาม คือ  2554 และ 2555 ไดมี
การปรบัเปลีย่นเวลาในการไปเยีย่มโครงงาน สวนใหญ
ใชเวลาตัง้แตปดภาคเรยีนในเดือนเมษายนถงึมถินุายน 
ตามความสะดวกของแตละโรงเรียน ซึ่งเปนเวลาที่
นักเรียนยังไมเริ่มหรือเพิ่งจะเริ่มทําโครงงาน จึง
เปนการไปพบเพื่อแนะนําสถาบันฯ แนะนําโครงงาน 
และกระตุนสงเสริมใหนักเรียนทํางานรวมกันในวิถี
ประชาธปิไตย มกีารตระเตรียมการบรรยาย มตัีวอยาง
เหตุการณจริง และมีภาพประกอบบุคคลจริงสถานที่
จริง เชน เมื่อพูดถึงขอดีของประชาธิปไตยก็มีการ
ยกตัวอยางขอเสียร ายแรงของเผด็จการในชวง
สงครามโลกครั้งท่ีสอง เปนตน ในบางโรงเรียนได
จัดใหบรรยายกับนักเรียนจํานวนมากในหองประชุม 
บางโรงเรียนก็บรรยายกับเฉพาะกลุมคณะกรรมการ
นักเรียนและตัวแทนนักเรียนที่ทําโครงงาน ถือวา
เปนการเยีย่มโรงเรยีนทีไ่ดผลคุมคา โดยเฉพาะอยางยิง่ 
เมื่อเห็นนักเรียนมีความสนใจมากในเหตุการณ
ประวัติศาสตรที่พวกเขายังไมมีโอกาสเรียน ซึ่ง
ผูบรรยายไดกลาวเสรมิวา หากใครอยากรูรายละเอยีด

เยี่ยมโครงงาน

ก็สามารถจะหาอานไดจากสื่อตางๆ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งจากอินเตอรเน็ทหาอานไดงายที่สุด 

ในโอกาสนั้น นักเรียนก็ไดนําเสนอโครงงาน
ดวยตัวเอง บางโครงงานเริ่มทําไปบางแลว บาง
โครงงานกําลังจะเริ่ม จึงไดมีการใหคําแนะนํา ให
ขอคดิตางๆ เพิม่เตมิ และเทากบัวานกัเรยีนไดซกัซอม
การนําเสนอผลงานเบื้องตนไปแลว ผลปรากฏวา
นักเรียนสามารถพัฒนาโครงงานไดดียิ่งขึ้น เมื่อมา
นําเสนอผลงานท่ีกรุงเทพฯ สามารถจะวิเคราะห
ปญหาอุปสรรค มีขอเสนอแนะการแกไขหากทําใหม 
และบางกลุ มมีโครงการท่ีจะขยายผลตอยอดใน
อนาคต

การพบปะพดูคยุบรรยายกบันกัเรยีนกอนทีจ่ะ
เริ่มทําโครงงานจึงเปนสิ่งที่มีประโยชนยิ่ง ทําให
สามารถสื่อสารถึงนักเรียนไดโดยตรง ซึ่งทําให
นกัเรยีนสามารถทาํโครงงานไดอยางมปีระสทิธภิาพ
ประสิทธิผล
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 เป ดวิ สัยทัศน ด วยการทัศนศึกษานอก

สถานที่

ดวยเวลาทําจํากัดเพียงสามวันสําหรับการ
สมัมนาและนําเสนอโครงงาน และความตองการทีจ่ะ
ใหความรูในเร่ืองประชาธิปไตยแกนักเรียนใหมาก
ที่สุด เราจึงมีความผิดพลาดในปแรก 2553 ที่ไมมี
การนํานักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานที่  แมเราจะ
สังเกตวานักเรียนใหความสนใจและมีสวนรวมทํา
กิจกรรมในหองสัมมนาอยางกระตือรือรน แตหลัง
จบสิ้นการสัมมนาเราก็ประเมินตัวเองวาใหความ
สําคัญกับสาระกิจกรรมและการบรรยายมากเกินไป
จนไมคิดถึงหัวใจของเด็กๆ ที่อยากจะมีโอกาสไปใน
สถานที่อื่น ๆ นอกหองประชุมบาง

ในปทีส่อง 2554 จงึมกีารตดัลดการบรรยายลง 
เปลี่ยนกิจกรรมวันที่สองเปนการทัศนศึกษานอก
สถานที่ โดยในปนั้นไดเลือกพระบรมมหาราชวัง
และวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พิพิธภัณฑการ

เรียนรูแหงชาติ และนิทรรศรัตนโกสินทร โดยมี
วัตถุประสงคตองการใหเรียนรูประวัติศาสตรชนชาติ
ไทย ทุกแหงไดใหความรวมมือดวยดีเขาชมโดยไมมี
คาใชจาย จัดวิทยากรบรรยายให เด็กๆ มีชีวิตชีวากัน
อยางเห็นไดชัด 

แตเราก็สังเกตวานอกจากปฏิสัมพันธในความ
สนุกราเริงแลว ยังขาดความสนใจในองคความรู ไมมี
นกัเรยีนคนไหนซักถามเพิม่ ไมมกีารจดบันทึกขอความ
หรือเหตุการณ ยกเวนแตการถายภาพตนเองโดย
มีสถานที่ทัศนศึกษาเป นฉากหลัง ผลจากการ
ประเมนินีทํ้าใหมกีารปรบัเปลีย่นรปูแบบวธิกีารในการ
ทัศนศึกษาในปท่ีสาม โดยสถาบันนโยบายศึกษา
ตั้งใจมั่นวาจะตองทําใหการทัศนศึกษาในปที่สาม 
2555  เกิดผลสัมฤทธิ์ในทางที่ทําใหเด็กๆ มีสวนรวม
ใหมากทีส่ดุ เพือ่จะไดจดจาํเรือ่งราวตางๆ ทีไ่ดรบัจาก
การทัศนศึกษาตลอดไปวัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระบรมมหาราชวัง

(บน) พิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ
(ลาง) นิทรรศรัตนโกสินทร
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ในปทีส่าม 2555 จึงไดพานกัเรยีนไปทศันศกึษา
ที่สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญและสํานักงานคณะ
กรรมการการเลอืกตัง้ ทัง้สองหนวยงานต้ังอยูในศนูย
ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ บนถนนแจงวัฒนะ 

การพานักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานที่จึง
เปนการปรับปรุงโครงการที่ไดผลดีเยี่ยมทั้งในดาน
การใหความรู และยกระดับความสนใจใหเกิดการ 

“เรียนรู” อยางแทจริง

 แสวงหาพันธมิตรเพื่อโครงการที่สมบูรณขึ้น

ในการดาํเนนิโครงการประชาธปิไตยในโรงเรยีน 
สถาบันนโยบายศึกษายึดแนวทางการทํางานแบบมี
สวนรวมกับหนวยงานอื่นๆ โดยเชิญวิทยากรผูทรง
คุณวุฒิจากหนวยงานตางๆ มาบรรยาย มีทีมงาน
เฉพาะกจิสนบัสนุนการจัดกจิกรรมใหสนกุสนาน และ
ในการพานักเรยีนไปทศันศึกษานอกสถานทีน่ัน้ เราได
ขอความอนุเคราะหพานักเรียนเขาชมโดยไมเสีย
คาใชจาย ขอใหจัดวิทยากรให และบางหนวยงาน
ยังอนุเคราะหของวาง-เครื่องดื่มขณะเขาชมดวย

ที่ศูนยศึกษาประชาธิปไตย ของสํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู อํานวยการศูนยฯ  

พ.ต.ท.หญิง มาลินี ปญญาคําเลิศ ไดนํานักเรียนชม
หองตางๆ ไดแก หองแนะนาํศนูยศกึษาประชาธปิไตย 
เรยีนรูประวตัคิวามเปนมาและการเกดิข้ึนของระบอบ
ประชาธิปไตยในประเทศไทย หองฉายภาพยนตร 
ชมความเปนมาและววิฒันาการการเมอืงการปกครอง 
หองการเรียนรูประชาธิปไตยข้ันพื้นฐานในลักษณะ
ปฏิสัมพันธ  ใหนักเรียนแสดงบทบาทสมมติการหา
เสียงของผูสมัครรับเลือกตั้ง การนับคะแนน การตั้ง
รัฐบาล และการทําหนาที่ของรัฐบาลและพรรค
ฝายคานในการประชมุสภา ทาํใหเดก็ๆ ไดรบัทัง้สาระ
ความรูและความสนุกสนานไปพรอมๆ กัน

สวนที่สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ ไดมีการนํา
ชมหองออกนั่งพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ ถือ
เปนโอกาสพิเศษในชีวิตที่ไดเขาไปในสถานที่สําคัญ

เชนนี้ 

ในแตละป สถาบันนโยบายศึกษาไดแสวงหา
และขอความรวมมือจากหนวยงานอื่นๆ เพื่อทําให
โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียนมีความสมบูรณ
ย่ิงๆ ขึ้น จึงทําใหโครงการนี้มีพัฒนาการขึ้นเปน
ลําดับ

สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
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 การสรางนิสัยดวยสิ่งจูงใจ

จากขอสังเกตที่นําไปสูการประเมินวานักเรียน
ที่เขารวมโครงการในปที่หนึ่งและสองยังไมไดรับการ
สงเสริมใหจดบันทึกสิ่งที่ไดเรียนรู ในระหวางมา
สัมมนาที่กรุงเทพฯ ในปที่สามเราจึงไดเพิ่มบทเรียน
บังคับใหทุกคนจดบันทึก ในวันแรกนักเรียนทุกคนได
รับสมุดบันทึกเลมเล็กๆ และไดรับการชี้แนะใหจด
สิ่งตางๆ ที่ไดยิน ไดรู ไดพบ ลงในสมุดเลมนี้ จะมีการ
สอนใหใชผังความคิด Mind Map สรุปสิ่งที่ไดเรียนรู 
และขอดูสมุดบันทึกของทุกๆ คนกอนเดินทางกลับ

วิธีการนี้ไดผลดียิ่ง นักเรียนทุกคนเริ่มจดตั้งแต
การบรรยาย เร่ือยไปจนถงึเมือ่ไปทศันศึกษา หลงักลบั
มาแลวมกีารทบทวนการทาํผงัความคดิทีเ่กอืบทกุคน
เรยีนรูมาแลวในโรงเรยีน จากนัน้ใหทกุคนสรปุความรู 
จากการทศันศกึษาลงในผงัความคดิระบายสสีวยงาม 
ใหนกัเรยีนดวยกนัเลอืกผงัความคิดทีส่วยทีส่ดุ สถาบนั
นโยบายศึกษามีของเล็กๆ นอยๆ ใหเปนกําลังใจ
เชนเดียวกับนักเรียนที่มีผลงานสมุดบันทึกเลมเล็ก
ที่ดีที่สุดเชนกัน

เราได “เอาใจเขามาใสใจเรา” ลองคิดแบบ
เด็กๆ วาถาไมเคยทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากอนเปนนิสัย 
ในการเริม่ตนครัง้แรกคงตองใชการชกัจงูท่ีมากกวา
ธรรมดา ดังนั้นเราจึงมีของขวัญเล็กนอยตอบแทน

ผลงานแรกเริ่มนั้น 
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ความเห็นของผูทรงคุณวุฒิตอ
โครงงานนักเรียน 

ในทกุปเมือ่ตัวแทนนักเรยีนมานําเสนอโครงงาน
ที่กรุงเทพฯ สถาบันนโยบายศึกษาไดเรียนเชิญผูทรง
คุณวุฒิมารวมรับฟงและขอความเห็น คําติชมเพื่อให
เกิดการพัฒนาตอไป ทานเหลานั้น (ดังมีรายชื่อใน
ภาคผนวก) ไดรวมกนัแสดงความคิดเหน็ทีม่ปีระโยชน
ดังนี้ คือ

 การคนหาความหมายของ “ประชาธิปไตย” จะ
ต องมีทั้ ง เนื้ อหาและรูปแบบควบคู  กันไป 
ประชาธิปไตยจะตองเปนทั้งวิถีชีวิตและวิถี
การเมือง ผูทําโครงการประชาธิปไตยจึงไดทํา
หนาที่ในการสื่อทั้งรูปแบบและเนื้อหาใหผูอื่นได
รบัรูและมสีวนรวมดวย ขอใหเพ่ิมการรบัฟงความ
คิดของบุคคลที่เราไปจัดกิจกรรมใหน้ัน วาเขา
มคีวามเหน็อยางไร ไดประโยชนบางไหม ตรงไหน 
จะทําใหการทําโครงงานมีความสมบูรณยิ่งขึ้น

 ประชาธิปไตยเปนเรื่องของวิถีชีวิตและผนวก
การเมืองเขาไปดวย อยาคิดวาประชาธิปไตยคือ
เรื่ อ งการ เมื อ งที่ ต  อ งถก เถี ย งกัน เท  านั้ น 
ประชาธิปไตยคือทําอยางไรเราจึงจะอยูรวมกัน

ไดอยางมคีวามสขุ คนเราจะอยูรวมกนัอยางมสีขุ
ไดตองมีวิถีประชาธิปไตยสามอยาง คือ ขอแรก 
ตองมีวินัย รูจักหนาที่ รูวาอะไรคือของเขา สิทธิ
ของเขา เราตองไมไปรุกลํ้า ขอสอง คือ ความรับ
ผดิชอบ กจิกรรมภาคปฏบิตัจิะสอนใหรูจกัความ
รบัผดิชอบ และสาม คอื ความยตุธิรรม ความเปน
ธรรม คือธรรมาธิปไตย เรื่องนี้สําคัญมากเพราะ
ถ  า ไ ม  มี ธ ร รมาธิ ป ไตย ในประชาธิ ป ไตย  
ประชาธิปไตยนั้นก็จะเปนเพียงเผด็จการของคน
สวนใหญหรือเผด็จการของคนสวนนอย

 การทําโครงงานนักเรียนเปนสิ่งท่ีมีประโยชน 
แสดงใหเหน็ถงึการมสีวนรวมของสมาชกิในกลุม
ทุกคน ทําใหมีการรับฟงความคิดของผูอื่น การ
ไดฟงมาก เห็นมากทําใหเรามีความมั่งคั่งทาง
ความคดิ ขอใหกจิกรรมนีน้าํไปสูกจิกรรมอืน่ๆ ที่
มปีระโยชนแกโรงเรยีน ชมุชน และสงัคมโดยรวม
ดวย ขอใหอยาหยดุเพยีงจบโครงงานนีเ้ทานัน้ แต
ฝากใหอาจารยทุกทานนําไปตอยอดในโรงเรียน

 การศกึษายคุใหมจะตองใหความสาํคญักบัการทาํ
กิจกรรมมาก เพราะความรูมาจากทั้งหนังสือ 
ตําราและภาคปฏิบัติเทาๆ กัน และตองรวมเปน

ศ.ดร.ชัยอนันต สมุทวณิช 
ประธานสถาบันนโยบายศึกษา

Dr.Canan Atilgan 
ผูแทนมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร 

(ระหวาง ธ.ค. 2550 - มิ.ย. 2554)

Mr.Clauspeter Hill 
ผูแทนมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร 
(ระหวาง ก.ค. 2554 - ปจจุบัน)
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เนื้อเดียวกัน  ในตางประเทศมีกิจกรรมเชนนี้ใน
โรงเรียนมาก แตก็อยาเชื่อถือหรือนํามาใชโดย
ปราศจากการวิเคราะหวาสิ่งใดเหมาะสมกับเรา

 การทีน่กัเรยีนรวมกนัทาํโครงงานคือการเชือ่มโยง
ประชาธปิไตยไปสูมติอิืน่ๆ ทัง้ทีเ่ปนสาระและวถิี
ชีวิต ผูทําไดมีวิธีการหาความรูที่หลากหลาย ทั้ง
การทาํวจิยั สัมภาษณ ลงมอืปฏบิติัจรงิ เลนละคร 
รวมทั้งยังไดเชื่อมโยงรวมพลังในทุกระดับตั้งแต
ผูบริหารโรงเรียน สมาชิกในชุมชน เรื่อยไปถึงครู 
และนักเรียน

 การคิดวางแผนและลงมือปฏิบัติจริงทําใหได
เรียนรูจากประสบการณ ในแตละขัน้ตอนจะตอง
วิเคราะหตนเอง วิเคราะหผลงาน นําไปสูการ
พัฒนาปรับปรุงใหดียิ่งขึ้น

 การนําเสนอโครงงานเปนการพัฒนาการสื่อสาร
ระหวางผูนําเสนอกับผูฟง ทําใหสามารถพัฒนา
ความสามารถเฉพาะตัวใหดียิ่งขึ้น

 การที่ครูซึ่งมีความรูมากกวานักเรียนไดถอยลด
บทบาทเปนเพียงที่ปรึกษาและใหนักเรียนเปน
ตัวเอก ถือวาเปนผลงานที่ยิ่งใหญของครูที่ตอง
ชื่นชม

 โครงงานท้ังหมดเปนเรื่องของจิตอาสาท่ีคิดและ
ทําเพื่อคนอื่น แตก็ทําใหผูทําไดประโยชนดวย 
และอาจจะไดมากกวาดวยซํ้าไป

 บางกลุมมีการประเมินผลงานของตน แตบาง
กลุมอาจจะยังไมมี การประเมินผลจะทําใหเกิด
ความชัดเจนในความคิด แมจะมีความเห็นจาก
การประเมินไมเหมือนกันก็ไมใชเรื่องสําคัญ

 ในการทํางานอาจเจออุปสรรคปญหา ควรจะ
ประมวลประสบการณในการแกปญหาเหลานั้น 
ซึ่ งจะทําให  เกิดการเรียนรู จากป ญหาและ
อุปสรรคอีกทางหนึ่งดวย 

 ความอุตสาหะวิริยะเปนคุณสมบัติที่จะตัดสิน
ความสําเร็จของบุคคลได คนเกงมีมาก แตคน
อดทนไมทอถอยทอแทนั้นมีนอย

 การ ทํา โครงงานนั ก เรี ยน ถือ เป นวิ ธี ก าร 
Edutainment ที่ผูเรียนไดทั้งความรูและความ
สนุกสนาน ที่ใชกิจกรรมแตกตางกัน เชน ดนตรี 
กีฬา การแสดง สามารถเปนแบบอยางในการ
เรียนการสอนในสาขาวิชาตางๆ ได

 การวางแผนงานและเขียนเปน Mind Map จะ
เปนวิธีที่จะตรวจสอบแนวคิดในการทําโครงงาน

คุณสนิท จรอนันต
ที่ปรึกษา สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ

รศ.ตระกูล มีชัย
อาจารยประจําคณะรัฐศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ดร.วิชัย ตันศิริ
อดีตรัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงศึกษาธิการ
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วานําไปสูกิจกรรมอะไรบาง มีความเชื่อมโยงกัน
หรือไม กระบวนการตรวจสอบยอนหลังนี้เรียก
วา Backward Design จะทําใหรูวาจะบรรลุเปา
หมายที่ตั้งไวหรือไม 

 เมื่อทําโครงงานจบแลวอยากใหมีการถอดรหัส 
ถอดบทเรียน ทบทวนสิ่งที่ไดทําลงไป และคิดวา
ตอจากนี้ไปจะทําอะไรได คนรุนตอไปจะตองทํา
อะไรอกี เปนการสบืทอดอดุมการณงานทีท่าํแลว 
การออกแบบโครงการใดๆ จึงไมออกแบบครั้ง
เดียวครั้งแรกแลวจบ แตจะตองมีความคิดวาตอ
ไปจะทาํอยางไรหรอืทาํอะไรใหยัง่ยนื การตัง้เปน
ชมรมตางๆ ในโรงเรียนจึงเป นเรื่องที่ควร
สนับสนุน 

 การจัดบรรยากาศสบายๆ ใหคนไดแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น เชน กระบวนการ World Café ถือ
เปนวิธีการสรางสรรคพัฒนาวิถีประชาธิปไตย

 การหยิบยกสิ่งใดในอดีต เชน กีฬาพื้นบาน อาจ
จะนําไปสูอนาคตได จึงเปนเรื่องที่นาชื่นชม

การทีม่ผีูทรงคุณวฒิุมารวมรบัฟงการนาํเสนอ
โครงงานนักเรียน จึงนอกจากจะทําใหนักเรียนมี
ความตั้งใจที่จะนําเสนอโครงงานอยางดีที่สุดแลว 
ความเหน็ตางๆ ของทานผูทรงคณุวฒิุยงัเปนขอคดิ
ที่มีคุณคาตอทั้งนักเรียนและอาจารยที่ปรึกษา 
เปนการสะทอนประโยชนและใหขอคิดที่มีคุณคาที่
จะนําไปปรับปรุงการเรียนการสอนตอไป

ดร.คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา
อดีตเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ดร.เชาวนะ ไตรมาศ
เลขาธิการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ

คุณสมชาติ เจศรีชัย
ผูทรงคุณวุฒิ สํานักงานคณะกรรมการ

การเลือกตั้ง
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ประชาธิปไตยบนโตะกาแฟ World Café
ผูอํานวยการรวม ทิพยพาพร ตันติสุนทร ไดไป

เรียนรูวิธีปฏิบัติการ World Café เมื่อไปอบรมที่
เยอรมนัและเริม่นาํมาใชในการปฏบิตักิารระดมสมอง
ทีแ่ตเดมินัน้ไมมกีติกา และเมือ่ไมมกีติกา (รวมทัง้ไมมี
บรรยากาศ) การระดมสมองก็ไมประสบความสําเร็จ
เทาทีค่วร เราพบวาคนทีพ่ดูเกงกม็กัจะพดูอยูคนเดียว 
ในขณะที่คนไมพูดก็เอาแตเงียบ บางทีหลายคนพูด
พรอมกัน จนในที่สุดกลายเปนการจับกลุมเล็กกวาใน
กลุมเล็ก การแลกเปลี่ยนความคิดจึงไมกวาง 

เมื่อนํากระบวนการ World Café มาใช สิ่งแรก
คือบรรยากาศที่ตองพยายามทําใหผอนคลายใหมาก
ท่ีสุด ทําใหเหมือนนั่งคุยกันในรานกาแฟ มีท้ังขนม
เครื่องดื่มและเสียงเพลงเสริมบรรยากาศ

สอง ตองมีกติกา คือพูดไดทีละคน  คนพูดตอง
ถือสัญลักษณวาฉันกําลังพูด คือ Talking Stick ซึ่งจะ
เปนอะไรกไ็ด และคนทีไ่มไดถอื Talking Stick จะตอง
ฟงอยางตั้งใจ หามพูดแทรก ถาจะพูดตองแสดงให
ผูรวมสนทนารูวาขอพูดเปนคนตอๆ ไป ระหวางนั้น
จะขีดเขียนจดบันทึกอะไรก็ได แตหามพูดจนกวาจะ
ถึงเวลาของตน

บทที่ 5

กระบวนการใหมๆ  ทีน่าํมาใช
ในโครงการ

เพ่ือให้นักเรียนและครูมีความกระตือรือร้น ตื่นตัว และมี
สวนรวมในกิจกรรมด้วยความเต็มใจ สถาบันนโยบายศึกษา
จึงได้พัฒนานําวิธีการใหมๆ เข้ามาใช้เพื่อให้ผู้เข้ารวมทุกคน
จะต้องคิด ตอบ ถาม และจดบันทึก ซึ่งได้แก
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แตละโตะกาแฟตองมเีจาภาพ (โฮสต- Host) ทาํ
หนาที่รวบรวมความเห็นตางๆ ของทุกๆ คน ถาโฮสต
จะมีความเห็นดวยก็ได แตอยาเอาแตความเห็นของ
ตนเปนขอสรุป 

เมือ่แลกเปลีย่นการสนทนาไปไดระยะเวลาหนึง่ 
ใหเปลี่ยนโตะสลับกันไป เพื่อทุกคนจะไดแลกเปลี่ยน
กนัใหมากทีส่ดุ ไมใชสนทนาอยูแตกลุมเดยีว แตโฮสต
ไมตองเปลี่ยนโตะ คงอยูโตะเดิม และทําหนาที่สรุป
ความเห็นที่ผานมาใหกลุมใหมฟง เพื่อจะไดไมตอง
พูดซํ้าในเรื่องที่มีคนอื่นแสดงความคิดไปแลว

เมือ่เปลีย่นโตะจนครบ หรือพอใจ หรือหมดเวลา 
โฮสตจะสรปุความเหน็ทัง้หมดทีผู่สนทนาฝากไวทีโ่ตะ
ของตนใหที่ประชุมทั้งหมดฟง

เราพบวาทกุคนทีร่วมกระบวนการ World Café 
มีโอกาสแสดงความคิดเห็น ไมมีใครผูกขาดความคิด 
กตกิาของ Talking Stick ทาํใหคนทีย่งัไมไดพดูเกรงใจ
ไมพูดแทรกและรับฟงอยางต้ังใจ เมื่อมีคนต้ังใจฟง 

คนพดูกม็คีวามประณตีในการแสดงความเหน็ เกดิการ
แลกเปลีย่นความเหน็ในประเดน็ตางๆ อยางกวางขวาง 

หลายโรงเรียนไดนํากระบวนการ World 
Café ไปใชและไดผลดีมาก จนกระท่ังนักเรียน
บางคนใหความเห็นวา ถาบรรดานักการเมือง
ใชกระบวนการ World Café กอ็าจจะไมขดัแยงกนั
มากเชนนี้

ที่จริงแลวโตะสนทนาไมไดจํากัดแตเพียง
ในหองหรอืนอกหอง แตท้ังโลกสามารถจะแลกเปลีย่น 
ความคิดรวมกนับนโตะกาแฟโลก เวลานีม้โีตะกาแฟ
มากมายทีเ่ปดประเดน็ปญหาตางๆ ไวใหคนทัว่โลก
ไดรวมแสดงความเห็นโดยใชอินเตอรเน็ทเปนสื่อ

กลาง

ภาพจาก : http://blog4tag.files.wordpress.com
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เสนกาลเวลา Timeline 
ในการสมัมนาเชงิปฏบิติัการคร ูสถาบนันโยบาย

ศกึษาไดนาํวธิกีารทีเ่รยีกวา Timeline มาประยกุตใช 
ในขั้นแรกเมื่อเริ่มการสัมมนา เราไดขอใหคุณครูทุก
ทานเขยีนความคาดหวงัทีจ่ะไดรบัจากการมาสมัมนา
ลงบนแผนกระดาษสี แตละแผนใหเขียนเพียงอยาง
เดียว และคนหนึ่งจะเขียนมากกวาหนึ่งแผนก็ได จาก
น้ันใหทุกคนนํามาติดไวบนเสนเวลาที่เริ่มตนจากวัน
แรกของการสมัมนา หลงัจากนัน้เราจะรวบรวมความ
คาดหวงัในเรือ่งเดยีวกนัไวดวยกนั และสรปุวาทัง้หมด
มีความคาดหวังในเรื่องอะไรบาง

ในวันสุดทายกอนจบการสัมมนา เราใหทุกคน
เขียนสิ่งที่ได รับจากการสัมมนาครั้งนี้ลงในแผน
กระดาษอีกสี และนําไปติดไวที่เสนเวลาที่แสดงถึงวัน
สุดทายนี้ หลังจากรวบรวมความเห็นที่เหมือนๆ กัน
ไดแลว จึงทําการสรุปวามีความคาดหวังใดที่ยังไม
สําเร็จ และมีสิ่งใดที่ไดรับเกินความคาดหวัง

ดวยวิธีการนี้ ผูเขาสัมมนาทุกคนจะไดคําตอบ
ดวยตัวเองวาไดรับประโยชนอะไรบาง และหากยังไม
ครบทกุความคาดหวงักส็ามารถจะใหผูเขารวมชวยกนั
หาทางทาํใหความคาดหวงันัน้บรรลเุปาหมาย ในทาง
ตรงกันขาม ก็อาจจะมีสิ่งที่ไดรับเกินกวาความคาด
หวังไดเชนกัน กิจกรรมนี้ทําใหไดขอสรุปที่เกิดจากผู
เขาสมัมนาเอง และผูจัดหรอืวทิยากรไมไดเปนผูชีแ้นะ
ชี้นํา

Timeline เปนวิธีการที่สามารถนํามาใชในการ
ศกึษาไดเปนอยางด ีเชน ใชในวชิาประวตัศิาสตรแสดง
ใหเห็นเหตุการณตางๆ ในวิชาวิทยาศาสตรแสดงถึง
วิวัฒนาการการเรียนรูในเรื่องหนึ่งเรื่องใด ในวิชา
สงัคมศาสตรแสดงใหเหน็ความเคลือ่นไหวในประเดน็
นั้น ๆ และในการทําโครงงาน ใชแสดงแผนงานสิ่งที่
จะตองทําตามลาํดบัข้ันตอนและสิง่ท่ีทําจรงิ เมือ่เทียบ
กนักจ็ะเหน็วาขัน้ตอนใดยงัไมไดทาํ ทาํชา หรอืทาํเรว็

กวาแผน เปนตน
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การทําผังความคิด Mind Map 
จากการทํากิจกรรมกับทั้งครูและนักเรียน 

สถาบนันโยบายศกึษาพบวามกีารสอนการทาํผงัความ
คิด Mind Map ในเกือบทุกโรงเรียน และนักเรียน
หลายโรงเรียนทีเ่ราเคยรวมกจิกรรมดวย สามารถสรปุ
และสื่อความคิดออกมาเปนผังความคิดที่สมบูรณ 
สวยงามและสรางสรรค เราจึงนํากระบวนการทําผัง
ความคดิมาใชทดสอบการเรยีนรูของนกัเรยีนหลงัจาก
ไปทัศนศึกษาที่ศาลรัฐธรรมนูญ และศูนยศึกษา
ประชาธิปไตย สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ผลปรากฏวาทุกคนสามารถสรุปสิ่งที่ไดพบเห็นออก
มาบนผังความคิด เจ าของผังสามารถทบทวน
เหตกุารณ กจิกรรมและขาวสารทีไ่ดรบัไดเปนอยางดี 

การใชผงัความคดิจงึเปนกระบวนการท่ีทาํให
เกิดการเรียนรูที่มากยิ่งขึ้น และสามารถนําไปสูการ
พฒันาการเรยีนการสอนท่ีมีประสทิธภิาพมากยิง่ข้ึน

การจดบันทึกในสมุดเลมเล็ก
การจดบันทกึคอืคณุสมบัตสิาํคญัทีจ่ะทาํใหเกดิ

การเรียนรูตลอดชีวิต ผูท่ีรักการจดบันทึกจะมีความ
เอาใจใสในเรื่องนั้นๆ มากกวาผูท่ีไมจด และเมื่อนํา
สมุดบันทึกมาอานทบทวนซํ้า สมุดบันทึกจะเปน
เครื่องชวยจําและสามารถนําไปสูการวิเคราะหเพื่อ
การตอยอดหาขอมลูเพิม่เตมิได สมดุจดบนัทกึตามวธิี
การนี้เรียกวา Interactive Notebook ที่แพรหลาย
ในการเรยีนการสอนระดบัมธัยมและอดุมศกึษาในตาง
ประเทศ ในแตละปนักเรียนมัธยมจะมีสมุดบันทึก
คนละเลม ซึ่งจะจดสิ่งที่ครูสอนหรืองานที่ครูสั่งไวใน
หนาขวา ปลอยหนาซายใหวางเพื่อเพิ่มเติมความรูที่
คนความาเพิ่ม คําถาม ปญหา และความเขาใจของ
ตนเอง ซึ่งจะมีไดเมื่อมีการทบทวนสิ่งที่จดไวในหนา
ขวา ดวยวิธีการแบบนี้ ผูเรียนจะเกิดการเรียนรูและ
เขาใจ ซึ่งตางไปจากการเรียนรูและจดจํา

ในการสมัมนานกัเรยีนในปทีส่าม 2555 สถาบนั
นโยบายศึกษาจึงไดเพิ่ม “ภาคบังคับ” ของกิจกรรม
คอืแจกสมดุเลมเลก็ตัง้แตวนัแรก และบอกใหนกัเรยีน
ทุกคนจดสิ่งที่ไดรู ไดพบไดเห็นลงในสมุด และขอดู
สมุดบันทึกของทุกๆ คนหลังจบกิจกรรมในวันที่สอง
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เมื่อ เสร็จการจัดกิจกรรมในทุกป  สถาบันนโยบายศึกษาได ้
ประเมินผลความสนใจ ความพึงพอใจของผู้เข้ารวม และจากการ
สังเกตการณท่ีสถาบันฯ อยูด้วยในทุกๆ ขั้นตอน หากมีข้อบกพรอง
ที่ใดเราก็จะหาวิธีแก้ไข รวมทั้งนํากระบวนการตางๆ ท่ีได้เรียนรู้เพ่ิม
มาใช้ จึงทําให้เกิดมีพัฒนาการในการดําเนินโครงการประชาธิปไตย
นอกห้องเรียน ซึ่งแม้แตอาจารยที่ปรึกษาที่พานักเรียนมาเข้ารวมซํ้า 
ยังกลาววา ได้เรียนรู้สิ่งใหมๆ จากโครงการนี้

เราพบวานักเรียนทุกคนจดสิ่งที่เรียนรูลงใน
สมุด แมจะตางกันในเนื้อหาสาระมากนอย มีความ
สวยงามเรียบรอย และสรางสรรค แตทุกคนก็มี
สิ่งใหมที่ไดเรียนรู บางคนทําไดดีมากมีทั้งขอความ
และภาพ บางคนมคีวามเห็นสวนตวัเพิม่เตมิในเรือ่ง
ตางๆ 

สถาบันนโยบายศึกษาหวังวาการจุดประกาย
ในการบันทึกครั้งนี้จะไดรับการสานตอท้ังจากครู
และนักเรียน และการจดบันทึกในสมุดเลมเล็ก
จะพัฒนาไปสู การจดบันทึกแบบ Interactive 
ครบรูปแบบที่จะเปนเครื่องมือในการเรียนรูและ
เขาใจเรื่องตางๆ ในอนาคตตอไป
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บทที่ 6
ขอเสนอแนะจาก
สถาบันนโยบายศึกษา

สามป  เต็ม ท่ีสถาบันนโยบายศึกษาดํา เนิน โครงการ
ประชาธิปไตยในโรงเรียน เราพบวาในบรรดานักเรียนแตละรุน
ที่เข้ารวมโครงการ ล้วนมีพัฒนาการและความก้าวหน้ามากขึ้น
เปนลําดับ จนกระท่ังสถาบันนโยบายศึกษาไมมีความสงสัย
ในศักยภาพที่จะพัฒนาตนเองในวิถีประชาธิปไตยของเด็ก
นักเรียน แตในขณะเดียวกัน สถาบันฯ ก็ได้มีโอกาสรับรู้ถึง
ความยากลําบาก ปญหาและอุปสรรคในการสร้างประชาธิปไตย
ในวิถีชีวิตจากมุมมองของคณาจารย เราเรียนรู ้ถึงความ
เสียสละของอาจารยที่ปรึกษาแตละทานที่ต้องเพิ่มรับภาระ
รบัผดิชอบ ทัง้ในด้านทีต้่องเปนท่ีปรกึษาในโครงงาน ต้องช้ีแจง
เพื่อขอคําอนุมัติจากผู้บริหาร ต้องรับผิดชอบพานักเรียน
เดินทางมากรุงเทพฯ จึงขอยกความสําเร็จของโครงการ
ประชาธิปไตยในโรงเรียนและโครงงานนักเรียนทั้งหมดให้แก
บรรดาอาจารยท่ีปรึกษาทุกๆ ทาน และขอแบงปนข้อคิดจาก
ประสบการณที่ได้รับมาบอกเลาสูกัน ตามข้อสรุปดังตอไปนี้
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 ผู บริหารโรงเรียนมีส วนสําคัญในการสร าง
ประชาธิปไตย

 การสรางวิถีประชาธิปไตยในโรงเรียนตองทํา
อยางตอเนื่อง และสามารถนําไปใชในทุกๆ เรื่อง

 สรางวิถีประชาธิปไตยในโรงเรียน เริ่มเร็วเทาไร
ยิ่งดี

 ประชาธิปไตยในโรงเรียน ไมใชมีแตเพียงการ
เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน 

 ตอง PLAY และ LEARN  จึง “เพลิน-จํา-นําไป
ใช”  

 สังคมประชาธิปไตย คือสังคมที่ทุกคนมีอิสระท่ี
จะคิดและเห็นตาง 

 พลเมืองในศตวรรษที่ 21 คือพลเมืองในสังคม

ประชาธิปไตย

ผูบริหารโรงเรียนมีสวนสําคัญในการ
รวมเสริมสรางประชาธิปไตย

ในฐานะทีเ่ปนองคกรภาคประชาสงัคม สถาบนั
นโยบายศึกษาไมมีอํานาจอะไรที่จะไป “สั่งการ” ให
โรงเรียนใดดําเนินโครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน
ได ดังนั้น เราจึงตองเริ่มตนดวยการ “ชักชวนและ
หวานลอม” ใหเห็นประโยชนกอนจงึดาํเนนิการ และ
ตามที่ไดกลาวไปแลวในบทที่สอง วาเราไดเริ่มตน
ชกัชวนและหวานลอมอาจารยกลุมเลก็ๆ ทีเ่คยมารวม
กิจกรรมกับเรา เชิญมาสัมมนาเชิงปฏิบัติการกันถึง
สองครั้ง กอนจะขอรองใหอาจารยกลุมนั้นไปชักชวน
นกัเรยีนใหเขยีนโครงงาน โดยมเีงินสนับสนุนคาใชจาย
ในการดําเนินการ และเมื่อทํางานเสร็จแลวตัวแทน
นกัเรยีน 4 คน จะไดมาสมัมนาทีก่รงุเทพฯ ทกุขัน้ตอน
เราไดทําจดหมายเรียนใหผูอํานวยการโรงเรียนทราบ
และขออนุญาตใหอาจารยและนักเรียนในสังกัดมา
รวมการสัมมนากับเราในชวงวันหยุดปดภาคเรียน ซึ่ง
ก็จะไดรับความรวมมือดวยดีเกือบทุกโรงเรียน 

ในระหวางที่นักเรียนกําลังทําโครงงาน สถาบัน
นโยบายศึกษาไดไปตรวจเยี่ยมและใหคําแนะนํา
เพิม่เตมิ บางโครงการเราไปยงัสถานทีด่าํเนนิโครงงาน 
และในบางโครงการเราไปที่โรงเรียนซึ่งทําใหมีโอกาส
ไดพบผูบริหารคือผูอํานวยการหรือรองผูอํานวยการ 
ทําใหมีโอกาสช้ีแจงถึงการดําเนินงานของสถาบันฯ 
และเปาหมายวัตถุประสงคของโครงการนี้โดยตรง 

เราพบวาทุกโครงงานที่ประสบผลสัมฤทธิ์ลวน
ไดรับการสนับสนุนจากผูบริหารสถานศึกษาทั้งสิ้น 
บางโรงเรียนไดนําเรื่องจิตสาธารณะไปดําเนินการตอ
ในรูปแบบตางๆ บางโรงเรียนไดนําวิถีประชาธิปไตย
ไปบูรณาการในการเรยีนการสอนสาขาวชิาอืน่ๆ นอก
เหนอืไปจากสงัคมศกึษา นกัเรยีนบางโรงเรยีนบอกวา
ผูอํานวยการหรือรองผูอํานวยการโรงเรียนไดเขามา
รวมเปนทีป่รกึษาในโครงงาน  ขอมลูเหลานีต้อกยํา้ใน
ความเชื่อตั้งแตเริ่มดําเนินโครงการวา ผูบริหารสถาน
ศึกษามีบทบาทสําคัญยิ่งในการทําโครงงานนักเรียน
เทาๆ กับอาจารยที่ปรึกษา และสามารถจะสนับสนุน
ใหมีการนําวิถีประชาธิปไตยไปขยายผลในวงกวาง
และยั่งยืน

ในทางตรงกันขาม สถาบันนโยบายศึกษาก็มี
ประสบการณที่ไมไดรับความรวมมือจากผูบริหาร
โรงเรียน ในการสัมมนาครั้งหนึ่งที่อาจารยทานหนึ่ง
แจงใหทราบวาไมสามารถจะเดินทางมารวมสัมมนา
เชงิปฏบิตักิารอกีได เพราะไมไดรบัอนญุาตใหเดนิทาง 
แมจะใชวันหยุดสุดสัปดาหในชวงปดภาคเรียนก็ตาม 
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เปนที่นาเสียดายวานักเรียนในโรงเรียนนั้นขาด
โอกาสที่จะสงโครงงานมาเขารวม ขาดโอกาสที่จะได
ทําโครงงาน ขาดโอกาสที่จะไดมานําเสนอผลงานท่ี
กรุงเทพฯ และขาดโอกาสที่จะไดเปดโลกทัศนเรียนรู
สิ่งใหมๆ ไดแลกเปลี่ยนเรียนรู จากนักเรียนตาง
โรงเรียน เราไมอยากจะจินตนาการวาในโรงเรียนท่ี
ผู  บริหาร ไม  ส นับสนุนกิ จกรรม เช นนี้ จะมี วิ ถี
ประชาธิปไตยอยางไร

การสรางวิถีประชาธิปไตยในโรงเรียนจึงตอง
เริ่มตนที่ผู อํานวยการสถานศึกษา ซึ่งมีบทบาท
สําคัญยิ่งในการสนับสนุนหรือขัดขวางความเปน
ประชาธิปไตยในโรงเรยีน บคุคลท่ีมสีวนสาํคญัท่ีสดุ
ในการสรางประชาธิปไตยในโรงเรียนคือผูบริหาร 
หากปราศจากการสนับสนุนนี้แม จะสร างวิถี
ประชาธิปไตยได แตก็คงไมสามารถจะเติบโต
งอกงามอยางยั่งยืน 

การสรางวิถีประชาธิปไตยในโรงเรียน
ตองทําอยางตอเนื่อง 

จากการสงัเกตนกัเรยีนในหลายๆ โรงเรยีนทีเ่ขา
รวมโครงการ สถาบันนโยบายศึกษาพบวา ความ
ตอเนือ่งมสีวนสําคญัตอพฒันาการของนกัเรยีน แมใน
แตละปนักเรียนที่มารวมโครงการจะเปนรุนใหม แต
เพราะไดรับการถายทอดประสบการณจากรุนพี่เกา
ที่เคยเขาโครงการมาแลว จึงมีความคมชัดในการ
นําเสนอผลงาน  สามารถใชวิถีประชาธิปไตยในการ
ทาํงานรวมกนัไดเปนอยางดี มกีารประเมนิผลสมัฤทธิ์ 

วเิคราะหจดุออนจดุแข็ง และยงัมขีอเสนอแนะวาหลงั
จากจบโครงงานนี้แลวควรจะทําอะไรตอไป รวมทั้ง
บางโครงงานก็เปนการตอยอดจากโครงงานเกาท่ีได
ทําไปแลว

เราจึงสรุปวาการสรางวิถีประชาธิปไตยใน
โรงเรียนตองทําอยางตอเนื่อง เพื่อใหขยายผลออก
ไปใหมาก เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู ชี้แนะ
ชี้นําจากรุนสูรุน และสําหรับโรงเรียนที่มาเขารวม
กิจกรรมเพียงครั้งเดียวนั้น เราหวังวาอาจารยที่
ปรกึษาจะเปนผูขยายผลใหเกดิกจิกรรมในลกัษณะ
นี้ตอไป

วิถีประชาธิปไตยตองนําไปใชทั้งในและ
นอกหองเรียน

ไมใชเพยีงแตในระหวางนกัเรยีนดวยกนัเทานัน้ 
ท่ีควรตองนําวิถีประชาธิปไตยมาใช แตระหวางครู
และนักเรียนก็สามารถจะสรางวิถีประชาธิปไตยใน
หองเรียนได และเมื่อสําเร็จ ผู ท่ีไดรับประโยชน
มากกวาคือครู เพราะนักเรียนเกือบทั้งชั้นจะใหความ
รวมมือในการเรียน 

ดังตัวอยางเชน อาจารยทานหนึ่งที่เขารวมการ
สัมมนาเลาวา ทุกตนปการศึกษาจะใหนักเรียนในชั้น
กําหนดกฎกติกาในหองเรียนรวมกัน ผลที่ไดคือ
นักเรียนทั้งชั้นเคารพกติกาที่พวกเขามีสวนรวมสราง
มากกวากติกาท่ีครูกําหนดแตฝายเดียว เชนเดียวกับ
เรื่องการจัดระเบียบในโรงอาหาร เมื่อนักเรียนสวน
ใหญยอมรับในกฎกติกาการเขาแถวซื้ออาหาร โรง
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อาหารที่เปนระเบียบก็นําไปสูการปรับปรุงดานอื่นๆ 
เชน การแยกขยะและเศษอาหาร ความสะอาดและ
สุขอนามัย ฯลฯ 

วถิปีระชาธปิไตย เมือ่จุดตดิแลว จะตองนาํไป
ใชอยางตอเนื่องและแพรหลายท้ังในและนอก

หองเรียน

เสริมวิถีประชาธิปไตย เริ่มเร็วเทาไร
ยิ่งดี 

แตแรกเมือ่เริม่ดําเนนิโครงการ สถาบนันโยบาย
ศึกษาตั้งเปาที่จะทํากิจกรรมกับนักเรียนมัธยมปลาย
เพราะเหน็วาจะดแูลรบัผดิชอบไดงายกวาเมือ่เดินทาง
มากรุงเทพฯ แตเราก็ไมอาจปฏิเสธโครงงานดีๆ 
ที่เสนอมาโดยนักเรียนชั้นมัธยมตน เชน เด็กหญิง
พัชราภา ฤทธิ์ณรงค นักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 2 
โรงเรยีนนางรอง ในปน้ันเราพบวานักเรยีนชัน้มธัยม 2 
มีความรับผิดชอบและสามารถทํากิจกรรมไดดีไมแพ
รุนพี่ๆ 

ในปที่สอง โครงงานของโรงเรียนบานโพธิ์ดอน
หวายโดยอาจารยจุฑามาศ จันทวงษวาณิชย ผาน
เขารอบมาดวย เมื่อจบโครงงานและตัวแทนนักเรียน
มานําเสนอผลงานที่กรุงเทพฯ นักเรียนประถมปลาย
สี่คนไดมาสัมมนารวมกับพี่ๆ ชั้นมัธยม แมวาพวกเขา
จะยังไมพรอมในบางกิจกรรม เชน World Café แต

ก็สามารถมีสวนรวมอยางเขมแข็งและสนุกสนานใน
กิจกรรมอื่นๆ โดยเฉพาะการทัศนศึกษานอกสถานท่ี 
เด็กชายคนที่อายุนอยที่สุดแมจะเมารถตลอดเวลา 
แตก็มีใจสู ไมยอมขาดการทํากิจกรรม และท่ีตอง
ชมเชยเปนพิเศษคือความกลาในการนําเสนอผลงาน
เทียบเคียงกับนักเรียนชั้นมัธยมจากโรงเรียนอื่นๆ

แมเราจะตั้งใจไวเมื่อเริ่มตนโครงการประชา-
ธิปไตยในโรงเรียนวา จะใหนักเรียนมัธยมปลายทํา
โครงงาน แตหลายโรงเรียนก็เลือกนักเรียนชั้นมัธยม
ปที่สามใหทําโครงงานดวยความเหมาะสมที่วา การ
ดําเนินโครงงานอาจจะขามป นักเรียนชั้นมัธยม 6 
จะติดภาระการเตรียมตัวสอบเขามหาวิทยาลัย หรือ
เรยีนจบไปกอนท่ีจะมานาํเสนอผลงาน การใหนกัเรยีน
มธัยม 3 เสนอโครงงานจงึมัน่ใจไดวาจะยงักาํลงัศกึษา
แมจะตองทําโครงงานขามป และเปนโอกาสที่จะ
ฝกการทํางานกลุมและการเปนผูนํากอนจะถึงเวลา
ลงสมัครเปนกรรมการนักเรียนเมื่ออยูมัธยมปลาย 

ดงันัน้แมในหลายประเทศจะเริม่การสอนวชิา
พลเมอืงศึกษา (Civic Education) ในชัน้มธัยม แต
ก็ไมมีกฎวาจะตองรอจนถึงชั้นมัธยมกอนจึงจะ
เรยีนรูวถิปีระชาธปิไตยได ทีจ่รงิแลว การปลกูฝงวถิี
ประชาธิปไตยย่ิงเริ่มเร็วเทาไรย่ิงดี เพราะเด็กๆ 
สามารถเรียนรู ไดดี แตตองใชวิธีการและสื่อที่

เหมาะสมในแตละชวงอายุ  
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ประชาธิปไตยในโรงเรียน ไมใชมีแตเพียง
การเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน 

เมือ่ประชาธปิไตยในสภาเบงบาน การสอนเรือ่ง
ระบอบประชาธปิไตยแบบตัวแทนและการเลอืกต้ังจึง
เปนสิ่งจําเปนในการเรียนในและนอกหองเรียน ทุก
โรงเรียนจัดใหมีการเลือกต้ังคณะกรรมการสภา
นักเรียน มีการลงสมัคร หาเสียงและหยอนบัตรใน
บรรยากาศที่เลียนแบบการเลือกตั้งในระดับชาติและ
ทองถิ่น ในหลายโรงเรียนที่สถาบันนโยบายศึกษาได
ไปเยี่ยม ได พบกับคณะกรรมการนักเรียนที่มี
คุณลักษณะความเปนผู นํา และไดทราบวาคณะ
กรรมการนักเรียนมีสวนรวมในการกําหนดกิจกรรม
ตางๆ ในโรงเรียน 

แตในเวลาเดียวกัน เราก็เคยไดรับฟงมาวา การ
เลือกตัง้ประธานนกัเรยีนเดีย๋วนีม้กีารซือ้เสยีงกนัแลว 
แตเปนการซื้อดวยขนม-ของลอใจ ไมใชใชเงินซื้อ ทั้ง
ผูซือ้ผูขายมองวาเปนเร่ืองสนุกไมจริงจังอะไร  ประเด็น
นี้เรามองวา หากปลอยตอไปโดยคิดวาไมใชเรื่อง
สําคัญ อนาคตของชาติไทยจะเปนอยางไร 

ในขณะทีก่ารเลอืกต้ังคณะกรรมการนกัเรยีนจะ
ตองทําตอไป พรอมชี้ใหเห็นวา การใหอามิสสินจาง
เพื่อแลกกับเสียงเลือกตั้งคือสิ่งผิดที่ตองไมทําทั้งผูให
และผูรับ แตที่เหนือขึ้นไปกวานั้นคือ ทําอยางไรให
นักเรียนเขาใจวาการหยอนบัตรเลือกตั้งไมใชหนาที่

เพียงอยางเดียวของพลเมือง เชนเดียวกับหนาที่ของ
พลเมืองก็ไมไดสิ้นสุดในวันที่ไปเขาคูหาหยอนบัตร
เลือกตั้ง พลเมืองในสังคมประชาธิปไตยยังมีบทบาท
หน า ท่ีรับผิดชอบและสิทธิอื่ นๆ อีกมากมาย 
ประชาธิปไตยคือความเสมอภาคและยุติธรรม คือ
ความแตกตางและความเปนเอกลักษณ คือการมี
กฎกตกิาทีอ่อกแบบและรบัรองโดยตวัแทนประชาชน 
คือการไมละเมิดสิทธิของผูอื่น คือความโปรงใสและ
การตรวจสอบ 

โรงเรียนท่ีเปนประชาธิปไตยจึงไมใชโรงเรียน
ที่มีคณะกรรมการนักเรียนที่มาจากการเลือกตั้ง
เทานั้น หากแตเปนโรงเรียนที่ทุกคนมีสวนรวมใน
กิจกรรมทั้งหลาย มีสิทธิและชองทางที่จะแสดง
ความคิดเห็นอยางเปนอิสระ มีชองทางการสื่อสาร
ท่ีมีประสิทธิภาพระหวางสมาชิกในโรงเรียน คือผู
บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียน และบุคคลที่เปน
คณะกรรมการนักเรียนจะตองเปนผูที่มีจริยธรรม

และเชื่อถือได

ตอง PLAY และ LEARN  จึง “เพลิน-
จํา-นําไปใช”  

ศ.ดร.ชัยอนันต สมุทวณิช ไดริเริ่มการเรียนการ
สอนดวยวธิกีารหลากหลายทีจ่ะสรางความสนกุสนาน
ไปพรอมๆ กับการเรียนรูในวชิราวุธวิทยาลัยเมื่อทาน
เปนผูบังคับการระหวางป พ.ศ. 2539 ถึง 2550 โดย
สรุปแนวทางและวิธีการเหลานั้นไวในคูมือการเรียน
การสอนพลเมือง-พลโลก ที่พิมพครั้งแรกในป พ.ศ. 
2545 ทานไดนาํคาํภาษาองักฤษวา PLEARN ท่ีมาจาก 
PLAY และ LEARN มาใชเปนภาษาไทยวา “เพลิน” 
ซึ่งเปนคําไทยที่สื่อความหมายไดดี

สถาบันนโยบายศึกษาไดนําบทเรียนหลายบท
จาก “คูมอืการเรยีนการสอน พลเมอืง-พลโลก” ไปใช
ในโครงการเยาวชนพลเมืองที่เราเคยจัดมากอนแลว 
และในโครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน ทั้งในการ
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ปฏิบัติการของครูและนักเรียน เชน การใชบทบาท
สมมติตางๆ การระบุปญหาและการระดมความคิด
แกไขปญหา การสอนเพลง การเลนละคร การใชสื่อ
ตางๆ ทั้งที่ผูเรียนผลิตเองและผูอื่นผลิต ตลอดจน
การนําเสนอผลงาน และยังไดเพิ่มรูปแบบกิจกรรม
ใหมๆ ลงไป เช นกระบวนการ World Café 
ประชาธิปไตยบนโตะกาแฟ การทําแผนผังความคิด 
Mind Map การหาคําตอบจากการใช Timeline 
เปนตน

เราพบวาผู เขารวมทุกคนทั้งเด็กและผู ใหญ
มีความสนุกกับการทํากิจกรรม กระตือรือรนที่จะมี
สวนรวม ตั้งใจฟงคําถาม และคอยๆ กลาที่จะตอบ 
แสดงออกถึงความกาวหนาในเชิงปฏิสัมพันธกับ
วทิยากรและผูดาํเนินกจิกรรม และหลงัจบการสมัมนา
ทุกครั้งจะมีแบบสอบถามความเห็นซึ่งทุกคนจะตอบ
ตรงกันวาเปนกิจกรรมที่สนุก อยากใหมีอีก อยากให
จัดนานกวานี้ 

สถาบันนโยบายศึกษาจึงมีข อเสนอว า 
การเรียนการสอนในวิชาพลเมืองศึกษาและ
ประชาธิปไตย จะตองทําให “เพลิน” โดยการใช
กิจกรรม สื่อตางๆ เชน รูปภาพ เพลง ละคร 
เกมคอมพิวเตอร ฯลฯ  เปนสิง่เราใหเรยีนดวยความ
สนุก ไมเบื่อ กระตุนความสนใจ สรางความใฝรู 
เพื่อใหเกิดการเรียนรูที่จะนําไปสูการนําไปใชใน

ชีวิตประจําวัน 

สังคมประชาธิปไตย คือสังคมที่ทุกคน
มีอิสระที่จะคิดและเห็นตาง 

ในขณะท่ีรัฐธรรมนูญเพิ่งรับรองสิทธิเสรีภาพ
และความเสมอภาคไวในรฐัธรรมนญูฉบบั พ.ศ. 2540 
เปนครัง้แรก และบรรจไุวในฉบับตอมา คอื รฐัธรรมนญู
ฉบับ พ.ศ. 2550 สังคมไทยในหลายๆ ที่ยังเคยชิน
กับการ “ออกคําสั่ง” “หามคิด” “ตองทําตามโดย
ไมโตแยง” “อยาเถียงพอ แม คร”ู “ตองเชือ่ฟง” ฯลฯ 
คานิยมเหลานั้นฝงลึกในสังคมไทยมานานจนกระท่ัง
มสีภุาษติมากมายทีห่ลอหลอมใหผูออนอาวโุสไมกลา
ที่จะคิดหรือพูด โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อความคิดนั้น
แตกตางไปจากคานิยมของคนหมู มากหรือความ
ปรารถนาของผูมอีาํนาจ...แตใชวาคนทีถ่กูสัง่ไมใหคดิ
ทุกคนจะปราศจากความคิดเปนของตนเอง จึงมี
บอยๆ ทีใ่ครสกัคนระเบิดอารมณออกมาหลงัจากตอง
กดเอาไวเปนเวลานาน

ก อน ท่ี เราจะนํ าวิ ธี ก าร  Wor ld  Ca fé 
ประชาธิปไตยบนโตะกาแฟมาใช นักเรียนหรือแมแต
ครหูลายคนไมอยากจะพดูแสดงความคดิในการระดม
สมอง แตเมื่อเรานํากฎกติกา World Café มาใช 
เปดโอกาสใหทุกคนไดพูดกันทีละคน ความคิดตางๆ 
ที่หลากหลายก็ลื่นไหลออกมาจากสมองของเด็ก

คู มือการเรียนการสอนพลเมือง-
พลโลก : การบูรณาการการเรียนรู
จากประสบการณจรงิตามแนวทาง
รัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ 
จดัทาํโดย ศ.ดร.ชยัอนนัต สมทุวณชิ 
และ Rex Bloomfield
จดัพมิพโดย กรมวชิาการ กระทรวง 
ศึกษาธิการ ป 2545

ภาพจาก : http://www.theworldcafe.com
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นักเรียน อาจารยที่ปรึกษาหลายทานนําไปใชใน
หองเรียน แมจะมีขอสรุปวาเสียงสวนใหญคิดอยางไร 
แตก็ไม ละเลยความคิด ข อเสนอแนะของเสียง
สวนนอยแมแตเสียงเดียว

นักเรียนไดเรียนรูวาสังคมประชาธิปไตยคือ
สังคมที่ทุกคนมีอิสระที่จะคิด จะพูด จะแสดงออก  
แมวาจะแตกตางออกไปจากคนอ่ืนๆ ตราบเทาที่
การกระทํานั้นไมไปกระทบสิทธิของบุคคลอ่ืน ใน
ขณะเดียวกัน เมื่อสังคมโดยคนสวนใหญไดรวมกัน
กําหนดกฎกติกาแลว ผูที่อยูในสังคมนั้นก็มีหนาท่ี
ตองปฏิบัติตาม จนกระทั่งจะมีการเปลี่ยนแปลง

พลเมืองในศตวรรษที่ 21 คือพลเมือง
ในสังคมประชาธิปไตย

ในอดีตที่สังคมมีขนาดเล็กและตางกลุม ตาง
เผาพนัธุ ตางอยู มนษุยมกีารใชกาํลงัแยงชงิทรพัยากร
และดนิแดนจนกลายเปนสงคราม ชาติทีม่ภียัสงคราม
คุกคามยอมตองการความสามัคคีเชื่อฟงของคนใน
ชาต ิการสรางพลเมอืงจึงมแีตเฉพาะเรือ่งความรกัชาติ
เสียสละเพื่อชาติหรือเชื่อฟงผูนํา จากสงครามยอย
กลายเปนสงครามใหญทีอ่าจยดืเยือ้กนิเวลานาน สราง
ความเสียหายอยางมหันต การสูรบดวยกําลังจึงมี
ทางออกดวยการตอสูอยางสันติวิธี อหิงสา และเกิด
เปนการกอตั้งองคกรความรวมมือระหวางประเทศ 
เชน สหประชาชาติ สหภาพยุโรป และประชาคม
อาเซียน เปนตน 

นับตั้งแตศตวรรษที่ 19 เปนตนมา ประเทศ
ตางๆ ในโลกรวมทั้งประเทศไทยไดเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองมาสูระบอบประชาธิปไตย แมในระยะแรก
เร่ิมที่ เป นประชาธิปไตย เราจะยังคงยึดหลักวา 
พลเมืองในระบอบประชาธิปไตยจะตองเปนผูที่รูจัก
หนาที่รับผิดชอบของตนในสังคม ตั้งแต ระดับ
ครอบครัวไปจนถึงประเทศ เปนผู มีจริยธรรม มี
คุณลักษณะคือ

 เปนสมาชิกที่ดีของหนวยสังคมที่ตนสังกัด

 ชวยเหลือผูอื่น

 มีจิตสาธารณะ

  ตระหนักในคุณความดีของผูอื่น

 มีมารยาท

 รูสิทธิของตนและเคารพสิทธิของผูอื่น

 รูวิธีการแกไขปญหาความขัดแยง

 มีสวนรวมในการรักษาสิ่งแวดลอม และ
ภูมิปญญาทองถิ่น

 มีความรูเรื่องกฎหมายเบื้องตน

 มีสวนรวมในกระบวนการประชาธิปไตยใน
ระดับตางๆ

ตัง้แตปลายศตวรรษที ่20 เปนตนมา คณุลกัษณะ
ของ “พลเมือง” ไดยกระดับขึ้นสูการเปน “พลโลก” 
คือสมาชิกของโลกมิใช จะเปนเพียงสมาชิกของ
ประเทศท่ีตนอาศัยอยู  เท านั้น และการจะเปน 
“พลโลก” ไดก็จะตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ คือ

 เขาใจความหมายของ “สิทธิมนุษยชน”
 เขาใจความแตกตางในเรื่อง

 ความคิด อุดมการณ
 ภาษา
 ศาสนา ลัทธิ
 เชื้อชาติ เผาพันธุ
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 การศึกษา ตองมีความรอบรูในเรื่อง

 ขอมูลขาวสาร
 เทคโนโลยี
 ความรู
 การจัดการ

 มีความรับผิดชอบตอตนเองและสวนรวม

 เต็มใจใชชีวิตเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

 ไมทําลายทรัพยากร
 ประหยัด ทั้งในเรื่องการกิน การอยู  

การใช

 มสีวนรวมในกจิกรรมสาธารณะ ทัง้ในระดบั
หมูบาน ทองถิ่น และชาติ

 รวมคิด

 รวมตัดสินใจ

 รวมทํา

ศตวรรษที่ 21 เปนศตวรรษแหงความรวมมือ
ระหวางนานาชาต ิระหวางมนษุยโลก โดยไมแบงแยก
เชื้อชาติ ผิวพรรณ ศาสนา วัฒนธรรม พลเมืองใน
ศตวรรษที่ 21 จึงตองมีคุณสมบัติที่แตกตางไปจาก
อดีตกอนหนานี้ โดยจะตองปรับตัวใหมีคุณสมบัติ 3 
ประการหลัก คือ

 มีความรู
 มีความชํานาญ 
 มีคุณคาและคานิยม

“ความรู” ประกอบดวย ความรู (Knowl-
edge) และความเขาใจ (understanding) ในเรือ่ง
ตางๆ เชน

 รู เขาใจ และยึดมั่นในความยุติธรรมและ
ความเทาเทียมกันในสังคม (Social justice 
& equality) 

 รูและเขาใจวาในทุกสงัคมตัง้แตบาน โรงเรยีน 
ชมุชน ประเทศตลอดไปจนถึงโลกมทีัง้ความ
เปนเอกลักษณ (Identity ) และความแตก
ตางหลากหลาย (Diversity) ไมวาจะเปน
ผวิพรรณ หนาตา อาชีพ ศาสนา ความคดิเหน็ 
คานิยม วัฒนธรรม ฯลฯ แตทุกคนมีสิทธิ
ที่จะคิด เชื่อ แสดงออก ในความเปนตัวตน
เหลานัน้โดยท่ีไมถูกดถููกและละเมดิโดยผูอืน่ 
ผูทีเ่ขาใจและยอมรับในความแตกตางเหลานัน้
ยอมจะไมละเมิดหรือบังคับใหผูอื่นเช่ือหรือ
ทําตามความคิดของตน

 รูวาโลกนี้เปนโลกาภิวัตนที่เชื่อมตอกันดวย
การสือ่สารและคมนาคมขนสงทาํใหเกดิการ
เชื่อมตอกันในทางเศรษฐกิจ การเมือง 
วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม เทคโนโลยี เมื่อเกิด
ปญหาเรือ่งใดในประเทศใดประเทศหนึง่กจ็ะ
สงผลกระทบไปถึงประเทศอื่น ๆ จึงมีความ
จําเปนท่ีจะตองมีความสัมพันธแบบพึ่งพา
กนั  (Globalization & interdependence) 
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 รูวาการพฒันาจะตองเปนการพฒันาทีย่ัง่ยนื 
(Sustainable development) ไมทําลาย
ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม

 รูจกัแกปญหาความขดัแยงดวยสนัตวิธิ ีและ 
เขาใจและพยายามหลีกเลี่ยงความขัดแยง 

(Peace & conflict) 

พลเมืองในศตวรรษที่ 21 จะตองเปน พลโลก 
ที่มีความชํานาญ (Skills) 2 ดาน คือ

 มีความสามารถและชํานาญในการคิดแบบ
วิเคราะห (Critical thinking )

 มีความสามารถและชํานาญในการโตแยง
อยางมีประสิทธิภาพ (Ability to argue 

effectively) 

การสร้างวิถีประชาธิปไตยในโรงเรียน ครอบครัว สังคม และ
ชีวิตประจําวัน เป นการสร้างประสบการณที่นักเรียนได ้รับจาก
การทํา โครงงาน จึง เป นก ้าวแรกท่ีสํ า คัญยิ่ง ในการเรียนรู ้ วิ ถี
ประชาธิปไตยที่จะนําไปสู “คน” ให้เปน “พลเมือง” เพื่อที่จะเปน “พลโลก” 
ในศตวรรษที่ 21 

และที่สําคัญที่สุด พลเมืองในศตวรรษที่ 21 
จะตองเปนผูที่มีคุณคา (Values) และคานิยม (At-
titudes) 

 สามารถแสวงหาและสืบคนขอมูลตางๆ ได
ไมวาขอมูลนั้นจะอยูใกลหรือไกล

 รักที่จะคิดและวิเคราะห
 มีความสามารถในการสื่อสาร เชน ใชภาษา

ไดดี รูหลายภาษา เปนตน
 เขาใจในวตัถปุระสงคของการแขงขนัในเรือ่ง

ตางๆ ไมวาจะเปนการเรยีน กฬีา ดนตร ีฯลฯ 
วาเพื่อแสวงหาความเปนเลิศ มิใชแขงเพื่อ
เอาแพชนะหรือเปนศัตรู

 มีนํ้าใจเอื้อเฟอตอทุกคน
 เคารพกฎกติกา
 มีจิตสาธารณะ
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บทสงท้าย
การสานตอวถิปีระชาธปิไตย
และความเปนพลเมือง

หลังจากท่ีวิชา “หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม” ถูกกลืน
เข้าไปรวมอยูในหมวดวิชาสังคมศึกษาตามหลักสูตรใหมของ
กระทรวงศึกษาธิการ คําวา “พลเมือง” และความเปนพลเมือง
ก็ถูกลืมไปจากสังคมไทย จนกระทั่งเกิดเหตุการณที่ประชาชน
รวมตวักนัลกุขึน้ตอต้านการปฏวิตัริฐัประหารในเดอืนพฤษภาคม 
2535 ซึ่งเปนจุดเริ่มต้นของการรื้อฟนคําวา “พลเมือง” ขึ้นมา
อีกครั้ง ถึงกระน้ันคนไทยสวนใหญก็ยังไมสามารถจะกลับไป
ตอติดกับคําวา “พลเมือง” ได้อยูดี เพราะหลังจากการประกาศ
ใช้รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540  และมี
ประชาธิปไตยเต็มใบ เราก็มุงมั่นที่จะปฏิรูปการเมือง เปลี่ยนแปลง
การเมืองในสภาและการจัดการเลือก องคกรอิสระตาม
รัฐธรรมนูญ สิทธิมนุษยชน ฯลฯ จนลืมไปวาสิ่งเหลานั้น
เปนเพียงยอดของความเปนประชาธิปไตยท่ีต้องต้ังอยูบนฐาน
ของ “พลเมือง” คือประชาชนทุกคนในชาติ
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ถึงสังคมไทยจะลืมคําวา “พลเมือง” ไป แตใน
แวดวงนักวิชาการรัฐศาสตรก็ยังกลาวถึงความเปน
พลเมอืงอยูเนอืงๆ อาทเิชน ในหนงัสอืของ ศาสตราจารย
ดร. ชยัอนนัต สมุทวณิช “รัฐกับสังคม : ไตรลักษณรัฐ
ไทยในพหุสังคมสยาม” สถาบันนโยบายศึกษา พิมพ
ครั้งแรก พ.ศ. 2533 พิมพครั้งที่สอง พ.ศ. 2554

และ ดร.วิชัย ตันศิริ ก็เขียน “วัฒนธรรม
พลเมือง” ที่จัดพิมพโดย สถาบันนโยบายศึกษา พ.ศ. 
2551

การประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2540 
จึงยังไมใชการกลับไปสูการฟนความเปนพลเมือง
ที่มีหนาที่รับผิดชอบ คําวา “พลเมือง” จึงยังตองการ
คาํอธิบายถงึความหมายใหชดัเจน ซึง่ยงัไมไดรบัความ
สนใจ ไมมีคนสนใจ และไมไดรับการปลูกฝงและ

พฒันาอยางตอเนือ่งยัง่ยนื เหตหุนึง่อาจจะเปนเพราะ
วิกฤติเศรษฐกิจในป 2540 ทําใหสังคมไทยตองให
ความสนใจกันเรื่องปากทอง การฟนตัวทางเศรษฐกิจ
มากกวาอื่นใด และเมื่อเศรษฐกิจฟนตัวคนไทยมี
รายไดดีแลว เราก็ยังติดยึดกับการใหความสําคัญแก
เศรษฐกิจเปนท่ีหนึ่งโดยละลืมความสําคัญทางสังคม
และการสรางความเปนพลเมือง สังคมไทยในชวง
เวลานัน้จงึเปนสงัคมทีแ่สวงหาผลประโยชนตอบแทน
ทางเศรษฐกิจมากยิ่งกวาศีลธรรม จริยธรรม ความมี
จิตสาธารณะที่เห็นแกประโยชนสวนรวม 

ดวยเหตุนี้ นับแตนั้นมาจึงเปนชวงเวลาที่มีการ
คอรรัปชั่นเกิดขึ้นในทุกๆ รูปแบบ ในทุกๆ ระดับชั้น 
ตั้งแตนโยบายประเทศ ไลลงไปจนถึงองคกรทองถิ่น  
ในทุกๆ สาขาอาชีพ จนกระทั่งมีผลสํารวจคานิยม
ของคนไทยใน พ.ศ. 2555 ที่บอกวา รัฐบาลหรือ
นกัการเมอืงโกงไมเปนไรถาประชาชนไดประโยชนดวย 
แสดงใหเห็นถึงความไรเดียงสาของผู ถูกสอบถาม
ที่คิดวาประเทศจะเจริญไดแมจะมีผูบริหารที่ฉอโกง 
และท่ีแยยิ่งกวานี้ก็คือ ผลสํารวจเยาวชนท่ัวประเทศ
ในปเดียวกันที่เห็นวาการคอรรัปชั่นโกงกินเปนเรื่อง
ธรรมดา

ฟางเสนสุดทายที่บงบอกวา ถาหากไมสราง
ความเป นพลเมืองให  เกิดขึ้นในสังคมไทยแล ว 
ประเทศไทยกค็งจะมอีนาคตท่ีมดืมนกค็อืปญหาความ
ขัดแยงทางการเมืองที่เกิดอยางตอเนื่องตั้งแตป พ.ศ. 
2548 เปนตนมาจนกระทัง่ถงึปจจบุนัคอืป 2555 ทีย่งั
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โดยหนังสือเลมนี้ สถาบันนโยบายศึกษาขอแบงปนประสบการณ 
ความสําเร็จ ข้อคิดและข้อเสนอแนะ ฝากมาให้ผู้อานทุกทาน เพ่ือเปน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องของการสร้างพลเมืองในวิถีประชาธิปไตย 
และหวังวาผู้รับผิดชอบและมีอํานาจตัดสินใจในภาครัฐ องคกรอิสระ 
และภาคเอกชนอ่ืนๆ จะรวมกันสานตอการสร้างพลเมืองและปลูกฝง
วิถีประชาธิปไตยที่เริ่มต้นจากสถานศึกษาและขยายตอไปในทุกๆ ภาคสวน
ของสังคมตอไปในอนาคต

ไมมว่ีีแวววาจะคลีค่ลายไปในทางทีจ่ะปรองดองกนัได  
ดังนั้น ในวันนี้หลายภาคสวน หลายหนวยงาน
ทั้งของรัฐ เอกชนและภาคประชาสังคม จึงระดม
สรรพกาํลงักนั ออกมาดําเนินการในเรื่องการสราง
พลเมืองกันอย างเข มแข็ง นับตั้ งแต กระทรวง
ศึกษาธิการไปจนกระทั่งหนวยงานอื่นๆ ของรัฐ ของ
เอกชนและองคกรภาคประชาสังคม เรากําลังอยูใน
ยคุทีม่กีารระดมสรรพกาํลงัและทรัพยากรในการสราง
พลเมืองดวยหลักสูตรการเรียนการสอนทั้งในและ
นอกหองเรียน 

สถาบันนโยบายศึกษาเปนองคกรภาคประชา
สงัคมทีท่าํงานในการสรางความเปนพลเมอืงในสงัคม
ไทยอยางคูขนานกบัองคกรภาครฐั  บอยครัง้ทีล่ํา้หนา
หรือตามตดิ  ประธานของสถาบนัฯ คอื ศาสตราจารย 
ดร.ชยัอนนัต สมทุวณชิ ไมเคยหยดุคดิถงึหนทางทีจ่ะ

ทําใหสังคมไทยเปนสังคมประชาธิปไตยอยางแทจริง 
และทาง เดี ยว ท่ีจะ ทํา ให คนไทยมีความเป น
ประชาธิปไตยอยางแทจริงไดคือการทําใหประชาชน
คนไทยมีความเปนพลเมืองในวิถีชีวิต โดยการเรียนรู
และปฏิบัติ เริ่มตนจากครอบครัว โรงเรียน ชุมชน 
ขึ้นไปจนถึงการปกครองประเทศ

เปนเวลากวาสามปที่สถาบันนโยบายศึกษา
ไดทําโครงการ “ประชาธิปไตยในโรงเรียน” และ
กอนหนานี้เราก็ไดทําการสราง “เยาวชนพลเมือง” 
มาแลวหลายรุ น เราไดเรียนรู ว าองคกรภาค
ประชาสังคมแมจะมีความคลองตัวมากในการ
ทํางาน แตก็มีข อจํากัดในทรัพยากรและขาด
สายงานบังคับบัญชาท่ีจะทําใหมีการสรางพลเมือง
ในแวดวงที่กวางขวาง 
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ภาคผนวก
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รายชื่อครู-อาจารยที่เขารวมโครงการสนับสนุนการเรียนการสอนประชาธิปไตยในโรงเรียน 

ระหวางป 2552-2555

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

ภาคเหนือ

ชื่อครู-อาจารย
โรงเรียน-จังหวัด

เขารวมสัมมนาครั้งที่*

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
นางกมลพร  กุนแกว
โรงเรียนสวนบุญโญปถัมภลําพูน จ.ลําพูน



2
นางกรณิศ มุงเมือง
โรงเรียนสามัคคี จ.เชียงราย



3
นายกีรติพงศ ศิริรัตนประภากร
โรงเรียนแมวินสามัคคี จ.เชียงใหม



4
นายเกื้อกูล แกวจันทร
โรงเรียนนาทรายวิทยาคม จ.ลําพูน



5
นายไกรสร  วงศวิวัฒน
โรงเรียนจักรคําคณาทร จ.ลําพูน



6
นายจักรพงศ ดั้นเมฆ
โรงเรียนเชียงคําวิทยาคม จ.พะเยา



7
นางจันทรฟอง ปญญาวงค
โรงเรียนบานตับเตา จ.เชียงราย



8
นางจิราภรณ  พิริยหะพันธุ
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม



9
นางสาวจิราวรรณ มวงจันทร
โรงเรียนธีรกานตบานโฮง จ.ลําพูน



10
นางสาวจุไรรัตน ไชยวงศ
โรงเรียนจักรคําคณาทร จ.ลําพูน



11
นายชวลิต ยอดยิ่ง
โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ จ.แพร

  

12
นางชูศรี  วงศวิวัฒน
โรงเรียนจักรคําคณาทร จ.ลําพูน
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ชื่อครู-อาจารย
โรงเรียน-จังหวัด

เขารวมสัมมนาครั้งที่*

1 2 3 4 5 6 7 8 9

13
นางทิภาพรรณ ดวงเกตุ
โรงเรียนสันปาตองวิทยาคม จ.เชียงใหม



14
นางธนรัชม  มนัสตรง
โรงเรียนจักรคําคณาทร จ.ลําพูน



15
นางสาวนิธิ์วดี เจดียถา 
โรงเรียนสันปาตองวิทยาคม จ.เชียงใหม



16
นางนิมิตรา แกวบริสุทธิ์
โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ จ.แพร



17
นางบุญเครือ นามบุปผา
โรงเรียนปาซาง จ.ลําพูน



18
นายบุญโญ ประมวลทรัพย
โรงเรียนนารีรัตนจังหวัดแพร จ.แพร



19
นายบุญเทือง จี้ฟู
โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร จ.ลําพูน

 

20
นางเบญจพร พิชัยยา
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย

  

21
นางประยง วังผา
โรงเรียนดงเจนวิทยาคม จ.พะเยา



22
นายประเสริฐ ไทยสังคม
โรงเรียนแมทาวิทยาคม จ.ลําพูน



23
นางสาวโปรยทอง แซแต
โรงเรียนนํ้าดิบวิทยาคม จ.ลําพูน



24
นางพรรณี แสงเกิด
โรงเรียนแมวินสามัคคี จ.เชียงใหม



25
นายพลรม ดอกแกว
โรงเรียนนารีรัตนจังหวัดแพร จ.แพร



26
นางพวงเพชร  ชัยแกว
โรงเรียนแวนโคง จ.พะเยา
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ชื่อครู-อาจารย
โรงเรียน-จังหวัด

เขารวมสัมมนาครั้งที่*

1 2 3 4 5 6 7 8 9

27
นางพัชนีย ศิลปสนธยานนท
โรงเรียนนารีรัตนจังหวัดแพร จ.แพร



28
นางสาวพานทอง  เตชะพลี
โรงเรียนเถินวิทยา จ.ลําปาง



29
ดร.เพ็ญจันทร เกรียงไกรสุข
โรงเรียนจักรคําคณาทร จ.ลําพูน

 

30
นางฟองจันทร หมอกรอง
โรงเรียนนารีรัตนจังหวัดแพร จ.แพร

  

31
นางภรศศิร คําคม
โรงเรียนดงเจนวิทยาคม จ.พะเยา

 

32
นางมัณฑนา สินธุบุญ
โรงเรียนแมทาวิทยาคม จ.ลําพูน



33
นายระนอง  สองศรี
โรงเรียนจักรคําคณาทร จ.ลําพูน



34
นางรําเพย  คําแดงดี
โรงเรียนเชียงคําวิทยาคม จ.พะเยา

  

35
นางสาวฤชุตา จันตะคาด
โรงเรียนเชียงคําวิทยาคม จ.พะเยา



36
นายลิขิต แสงบุญ
โรงเรียนปาตาลบานธิพิทยา จ.ลําพูน



37
นายวรรณพงค ขันติสิทธิ์
โรงเรียนจักรคําคณาทร จ.ลําพูน

 

38
นางวัชรินทร เจริญคํา
โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ จ.แพร



39
นางสาววัลลิกา อวมทิพย
โรงเรียนนารีรัตนจังหวัดแพร จ.แพร



40
นางสาววิจิตรา กลิ่นหอม
โรงเรียนบานปางมดแดง จ.พะเยา
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ชื่อครู-อาจารย
โรงเรียน-จังหวัด

เขารวมสัมมนาครั้งที่*

1 2 3 4 5 6 7 8 9

41
นางสาวแววตา กอบกํา
โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ จ.แพร



42
นางศราวดี นพรัตน
โรงเรียนอุโมงควิทยาคม จ.ลําพูน



43
นางสาวศรุดา นันตุย
โรงเรียนนาทรายวิทยาคม จ.ลําพูน



44
นางศิวัชญา ไชยมงคล
โรงเรียนดงเจนวิทยาคม จ.พะเยา



45
นางสมจิตต ขันติสิทธิ์
โรงเรียนจักรคําคณาทร จ.ลําพูน

   

46
นางสมบูรณ มีมาก
โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ จ.แพร



47
นางสุพิศ สูตรเลข 
โรงเรียนบานหวยหาง จ.ลําพูน



48
นางสุภาวดี  ชุมสวัสดิ์
โรงเรียนศึกษาสงเคราะหเชียงใหม จ.เชียงใหม



49
นางสาวหัสยา สิทธิวัฒน
โรงเรียนบานหวยตอง จ.เชียงใหม



50
นางสาวอรพรรณ หมูเทพ
โรงเรียนเทพศิรินทรเชียงใหม จ.เชียงใหม



51
นางอนงค ขีปนวัฒนา
โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ จ.แพร



52
นางอนงค  อินทะจักร
โรงเรียนหางดงรัฐราษฎรอุปถัมภ จ.เชียงใหม



53
นายอรุณ ขาวลวน
โรงเรียนนารีรัตนจังหวัดแพร จ.แพร



54
นางออมทิพย  ศรีสุวรรณ
โรงเรียนสวนบุญโญปถัมภลําพูน จ.ลําพูน



55
นางอัมพิกา ไกรอํ่า
โรงเรียนเชียงคําวิทยาคม จ.พะเยา
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ชื่อครู-อาจารย
โรงเรียน-จังหวัด

เขารวมสัมมนาครั้งที่*

1 2 3 4 5 6 7 8 9

56
นางอาภรณ ชมภูคํา
โรงเรียนสวนบุญโญปถัมภลําพูน จ.ลําพูน



57
นางสาวอําไพ นอยสะปุง
โรงเรียนบานแปนพิทยาคม จ.ลําพูน



58
นางสาวอําไพ สิทธิกาน
โรงเรียนธีรกานตบานโฮง จ.ลําพูน



ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ชื่อครู-อาจารย
โรงเรียน-จังหวัด

เขารวมสัมมนาครั้งที่*

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 นายกณวรรธน จอมไธสง
โรงเรียนบานกลันทาวิทยา จ.บุรีรัมย



2 นางกนกพร อรรคสูรย
โรงเรียนภูเรือวิทยา จ.เลย

   

3 นางสาวกรรณิการ หรบรรพ
โรงเรียนนางรองพิทยาคม จ.บุรีรัมย



4 นายกฤษณะ พยอมหอม
โรงเรียนเมืองลีงวิทยา จ.สุรินทร



5 นางกัญญา คําไล
โรงเรียนเขาหลวงวิทยา จ.เลย



6 นายกิตติ ชายศรี
โรงเรียนเขาหลวงวิทยา จ.เลย



7 นายเกียรติศักดิ์ อภิระติง
โรงเรียนบานตะเคียน จ.บุรีรัมย



8 นายขวัญใจ โถบํารุง
โรงเรียนวังโพนงามวิทยา จ.เลย



9 นางจันทรเพ็ญ วณิชชาพัชร
โรงเรียนบานสวายจิก จ.บุรีรัมย
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ชื่อครู-อาจารย
โรงเรียน-จังหวัด

เขารวมสัมมนาครั้งที่*

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 นางจารุวรรณ คาโส
โรงเรียนบานสวายสอ (ประชาบูรณะ) จ.บุรีรัมย



11 นางสาวจิตรลดา ยุงไธสง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 
จ.มุกดาหาร



12 นางสาวจินดา  ผาบุตร
โรงเรียนบานสวายสอ (ประชาบูรณะ) จ.บุรีรัมย



13 นายจิรพงษ คงครบ
โรงเรียนชุมชนบานหัววัว (ราษฎรอุทิศ) จ.บุรีรัมย



14 นางจุฑามาศ จันทวงษวาณิชย
โรงเรียนบานโพธิ์ดอนหวาย จ.บุรีรัมย



15 นางจุรีรัตน สอดทรัพย
โรงเรียนชุมชนบานหัววัว (ราษฎรอุทิศ) จ.บุรีรัมย



16 นางสาวฉัฐกาญจน กิติธนาสุทธิภูมิ
โรงเรียนบานปรุบุมะคา จ.บุรีรัมย



17 นายเฉลิม ศรนารายณ
โรงเรียนประชาสวัสดิ์วิทยา จ.บุรีรัมย



18 นายชัชชนะชัย ภูมิพิชิตชัย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย จ.เลย



19 นายชาติชาย สืบคา
โรงเรียนวัดบานบัลลังก จ.บุรีรัมย



20 นายชุบ ชาญประโคน
โรงเรียนบานฝงงา จ.บุรีรัมย



21 นายไชยสิทธิ์ ทองกระโทก
โรงเรียนบานฝงงา จ.บุรีรัมย



22 นางสาวดวงดาว มงคลสวัสดิ์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 
จ.มุกดาหาร



23 นางถนอมศรี สมานชาติ
โรงเรียนนางรอง จ.บุรีรัมย
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ชื่อครู-อาจารย
โรงเรียน-จังหวัด

เขารวมสัมมนาครั้งที่*

1 2 3 4 5 6 7 8 9

24 นายทวีวัฒน พิมพพัฒน
โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย



25 นางทิพมาศ ปญญาใส
โรงเรียนชุมชนบานดอนนางงาม จ.บุรีรัมย



26 นางธนพร ทรงรัมย
โรงเรียนบานสารภี จ.บุรีรัมย



27 นางธนาลัย เธียรวรรณ
โรงเรียนบานโคกระกา จ.บุรีรัมย



28 นางสาวนงคใย จันทาชนะ
โรงเรียนภูเรือวิทยา จ.เลย

 

29 นางนฤชล ศรีมหาพรหม
โรงเรียนนางรองพิทยาคม จ.บุรีรัมย



30 นางสาวนองนาง ยอดเพชร
โรงเรียนเมืองลีงวิทยา จ.สุรินทร



31 นางสาวนารีรัตน เต็มบุญ
โรงเรียนวังโพนงามวิทยา จ.เลย



32 นางนํ้าผึ้ง พิชัยกาล
โรงเรียนบานสารภี จ.บุรีรัมย



33 นางนิศากร วสุธารัฐ
โรงเรียนพระครูพิทยาคม จ.บุรีรัมย



34 นายบัญชา อามาตยเสนา
โรงเรียนบานตลาดควาย จ.บุรีรัมย



35 นางบัวเงิน  จุฑาศรี
โรงเรียนหนองแดงวิทโยดม จ.อุดรธานี



36 วาที่รอยตรีหญิงบัวหลวง เบาะแฉะ
โรงเรียนภูเรือวิทยา จ.เลย



37 นายประเด็น สุขผดุง
โรงเรียนบานตลาดควาย จ.บุรีรัมย



38 นางสาวประเทือง จันทรสวาง
โรงเรียนนางรองพิทยาคม จ.บุรีรัมย
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ชื่อครู-อาจารย
โรงเรียน-จังหวัด

เขารวมสัมมนาครั้งที่*

1 2 3 4 5 6 7 8 9

39 นางสาวประไพ การชัญกาศ
โรงเรียนพิมพรัฐประชาสรรค จ.บุรีรัมย



40 นางประไพ ทับสุลิ
โรงเรียนบานมวงวิทยาคาร จ.บุรีรัมย



41 นางสาวประยูร กรุงรัมย
โรงเรียนบานตะโกตาเนตร จ.บุรีรัมย



42 นางประยูร  ยืนยิ่ง
โรงเรียนบานพะไล จ.บุรีรัมย



43 นายปริญญา  ทรงบรรพต
โรงเรียนบานโคกระกา จ.บุรีรัมย



44 นางปยา ครองไกรเวช
โรงเรียนนางรองพิทยาคม จ.บุรีรัมย



45 นางพรวีณา นองสินไทย
โรงเรียนพิมพรัฐประชาสรรค จ.บุรีรัมย



46 นางเพลินพิศ สุพพัตกุล
โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม จ.บุรีรัมย



47 นางแพรวพรรณ บรรจงศิริทัศน
โรงเรียนนางรอง จ.บุรีรัมย

  

48 นางไพรจันทร วิทยาไพโรจน
โรงเรียนบานหนองปรือนอย จ.บุรีรัมย



49 นายไพฑูรย  ศรีบุรินทร
โรงเรียนเชียงกลมวิทยา จ.เลย



50 นายมงคล  พันธแกน
โรงเรียนขุขันธ จ.ศรีสะเกษ

 

51 นางมณี  นรสาร
โรงเรียนเมืองลีงวิทยา จ.สุรินทร

  

52 นางสาวมัณฑนา เธียรวรรณ
โรงเรียนพิมพรัฐประชาสรรค จ.บุรีรัมย





ประชาธิปไตยนอกห้องเรียน : เรียนให้ เพลิน - LEARN ด้วยโครงงาน 91

ชื่อครู-อาจารย
โรงเรียน-จังหวัด

เขารวมสัมมนาครั้งที่*

1 2 3 4 5 6 7 8 9

53 นางมาลี นอยพลี
โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ จ.บุรีรัมย



54 นายโยธี  ศิริธนศาสตร
โรงเรียนภูเรือวิทยา จ.เลย

 

55 นายระบิล ญาณมงคลศิลป
โรงเรียนบานมวงวิทยาคาร จ.บุรีรัมย



56 นางระมัด  ไขหินตั้ง
โรงเรียนหนองหินวิทยา จ.เลย



57 นายราชัย นามวงคษา
โรงเรียนพระแกวอาสาวิทยา จ.เลย



58 นางราตรี วีระวัฒนโสภณ
โรงเรียนวังนํ้าเย็นวิทยาคม จ.สระแกว

  

59 นางลดาวัลย  โสกันทัต
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา จ.เลย



60 นางวรรณรัตน วิสุทธรรมนาถ
โรงเรียนวัดบานบัลลังก จ.บุรีรัมย



61 นางวลัยลักษณ ขําผา
โรงเรียนบานตะเคียน จ.บุรีรัมย



62 นางวัชรพร กลมประโคน
โรงเรียนประชาสวัสดิ์วิทยา จ.บุรีรัมย



63 นางวารุณี  โซว
โรงเรียนภูเรือวิทยา จ.เลย



64 นางวารุณี หัสนิสสัย
โรงเรียนนางรองพิทยาคม จ.บุรีรัมย



65 นายวิเชียร วณิชชาพัชร
โรงเรียนบานสวายจิก จ.บุรีรัมย



66 นางสาววิลาวัลย  สุคําภา
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 
จ.มุกดาหาร





92 สถาบันนโยบายศึกษา

ชื่อครู-อาจารย
โรงเรียน-จังหวัด

เขารวมสัมมนาครั้งที่*

1 2 3 4 5 6 7 8 9

67 นายวีรวัฒน วงศเจษฎาวณิชย
โรงเรียนบานหนองปรือนอย จ.บุรีรัมย



68 นายวีระชน แข็งแรง
โรงเรียนภูเรือวิทยา จ.เลย



69 นายวุฒิกร พุทไธวัฒน
โรงเรียนบานกลันทาวิทยา จ.บุรีรัมย



70 นางศรีรัตต มงคลชาติภิรักษ
โรงเรียนพิมพรัฐประชาสรรค จ.บุรีรัมย



71 นางสาวศิริวรรณ ตุมมี
โรงเรียนวังนํ้าเย็นวิทยาคม จ.สระแกว



72 นางสาวศิริวรรณ บุญพอก
โรงเรียนเมืองลีงวิทยา จ.สุรินทร



73 นางสาวศุภภา สุวรรณวงษ
โรงเรียนวังนํ้าเย็นวิทยาคม จ.สระแกว



74 นายสนทยา บงพรม
โรงเรียนภูเรือวิทยา จ.เลย

 

75 นางสมบัติ ชัชวาลย
โรงเรียนบานโคกวัด จ.บุรีรัมย



76 นายสัญญา เสนาพันธ
โรงเรียนพระครูพิทยาคม จ.บุรีรัมย



77 นายสันติ  บัวผัน
โรงเรียนบานพะไล จ.บุรีรัมย



78 นายสาคร กางรัมย
โรงเรียนบานตะโกตาเนตร จ.บุรีรัมย



79 นางสาวสุกัญญา  เพาะแปน
โรงเรียนวังนํ้าเย็นวิทยาคม จ.สระแกว

 

80 นางสุขุมาลย  อนุเวช
โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก จ.รอยเอ็ด
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ชื่อครู-อาจารย
โรงเรียน-จังหวัด

เขารวมสัมมนาครั้งที่*

1 2 3 4 5 6 7 8 9

81 นางสุนัญภรณ  เจริญยุทธ
โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย



82 นางสุภัคจิตร ปาโมกข
โรงเรียนนางรอง จ.บุรีรัมย



83 นางสาวสุภัคพร  เรือโปะ
โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม จ.บุรีรัมย



84 นางสุภาพ เจริญรัมย
โรงเรียนนางรองพิทยาคม จ.บุรีรัมย



85 นางสุภาวดี ขันคํา
โรงเรียนเมืองลีงวิทยา จ.สุรินทร



86 นางสาวสุมาลี กันธุ
โรงเรียนนาแหววิทยา จ.เลย



87 นายสุรเชษฐ ครองงาม
โรงเรียนบานโพธิ์ดอนหวาย จ.บุรีรัมย



88 นางสุวรรณี เจริญพานิชยกุล
โรงเรียนบานโคกวัด จ.บุรีรัมย



89 นายอภิรักษ จงวงศ
โรงเรียนโรงเรียนบานหนองตอจ.บุรีรัมย



90 นางอรุณี สายคง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 
จ.มุกดาหาร

 

91 นางสาวอาภรณ แอแดง
โรงเรียนภูเรือวิทยา จ.เลย



92 วาที่รอยตรีอาวุธ ดวงดาวพารัมย
โรงเรียนเชียงกลมวิทยา จ.เลย



93 นางอําพันธ แกวใหญ
โรงเรียนเมืองลีงวิทยา จ.สุรินทร



94 นายอุไทย โกยชัย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย จ.เลย





94 สถาบันนโยบายศึกษา

ชื่อครู-อาจารย
โรงเรียน-จังหวัด

เขารวมสัมมนาครั้งที่*

1 2 3 4 5 6 7 8 9

95 นางอุบล  คํามา
โรงเรียนหนองหินวิทยา จ.เลย



96 นางอุไร บงแกว
โรงเรียนวังโพนงามวิทยา จ.เลย



ภาคใต

ชื่อครู-อาจารย
โรงเรียน-จังหวัด

เขารวมสัมมนาครั้งที่*

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
นายกรอม ศรีประพันธ
โรงเรียนธรรมโฆสิต จ.สงขลา



2
นายกอเส็ม เก็มเหล็ม
โรงเรียนธรรมศึกษามูลนิธิ จ.สงขลา



3
นางกัลยา วรกุลชัยวัฒน
โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม จ.สงขลา



4
นางสาวกิตติยา ธรรมรัตนพฤกษ
โรงเรียนพณิชยการหาดใหญ จ.สงขลา



5
นายโกสิต อินทมาโน
โรงเรียนธรรมโฆสิต จ.สงขลา



6
นางจินตนา ปริศวงศ
โรงเรียนเทพา จ.สงขลา  

 

7
นางจินตนา รัตโนดม
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน จ.สงขลา

  

8
นางจินตพิชญ  กลั่นประยูร
โรงเรียนวัดดอนตูม จ.ราชบุรี



9
นางจีรนันท บุญยอด
โรงเรียนรัตภูมิวิทยา จ.สงขลา



10
นางจุรีพร ดุกหลิ่ม
โรงเรียนกอบกาญจนศึกษามูลนิธิ จ.สงขลา
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ชื่อครู-อาจารย
โรงเรียน-จังหวัด

เขารวมสัมมนาครั้งที่*

1 2 3 4 5 6 7 8 9

11
นางฉลวย คงแปน
โรงเรียนระโนด จ.สงขลา



12
นางสาวณิชชา ผลยะฤทธิ์
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ จ.สงขลา



13
นางดรุณี นุราช
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน จ.สงขลา

 

14
นางดวงตา มูสิกชนะ
โรงเรียนนารีเฉลิมสงขลา จ.สงขลา



15
นางดาวเรือง แกนทอง
โรงเรียนปาดังติณสูลานนท จ.สงขลา



16
นางทิชา เจริญสิน
โรงเรียนสทิงพระวิทยา จ.สงขลา



17
นายนิรัตน เสมอภพ
โรงเรียนควนโดนวิทยา จ.สตูล



18
นางนุจรี  ชายเกตุ
โรงเรียนประภัสสรรังสิต จ.พัทลุง



19
นางสาวบัณฑิตา มังสาทอง
โรงเรียนนารีเฉลิมสงขลา จ.สงขลา



20
นายบุญสราง เปรมยกยอง
โรงเรียนปาดังติณสูลานนท จ.สงขลา



21
นางเบญจมาศ นาคหลง
โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย 2 จ.สงขลา



22
นายประกิจ ทองรักษ
โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย จ.สงขลา



23
นางประจวบ เหนี่ยวทอง
โรงเรียนเทพา จ.สงขลา



24
นางสาวประดับ แกวเกาะสะบา
โรงเรียนเทพา จ.สงขลา





96 สถาบันนโยบายศึกษา

ชื่อครู-อาจารย
โรงเรียน-จังหวัด

เขารวมสัมมนาครั้งที่*

1 2 3 4 5 6 7 8 9

25
นายประดิษฐ  ลัดเลีย
โรงเรียนกําแพงวิทยา จ.สตูล



26
นางสาวประภาศรี หมะสะอะ
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ จ.สงขลา



27
นายประสิทธิ์ นาคบุญชวย
โรงเรียนปาดังติณสูลานนท จ.สงขลา



28
นายปานมนัฎ เหลาจันทร
โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย จ.สงขลา



29
นางพเยาว ไชยชนะ
โรงเรียนกอบกาญจนศึกษามูลนิธิ จ.สงขลา



30
นางพรทิพย จันทโรจวงค
โรงเรียนหาดใหญพิทยาคม จ.สงขลา

 

31
นางพรทิพย สุวรรณรัตน
โรงเรียนประภัสสรรังสิต จ.พัทลุง



32
นางพิมพผกา อนุสาร
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน จ.สงขลา



33
นางสาวพุทธวรรณ เจริญวัฒน
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน จ.สงขลา



34
นางพุมพร สงสุข
โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย 2 จ.สงขลา 



35
นางภัสราพร บุญศิริ
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ จ.สงขลา



36
นางยุกหลั่น แสงหวา
โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย 2 จ.สงขลา

   

37
นางเยาวเรศ คําแหง
โรงเรียนพณิชยการหาดใหญ จ.สงขลา



38
นายรอเซ็ด นารีเปน
โรงเรียนทาแพผดุงวิทย  จ.สตูล



39
นางรัชนีกร เจษฎารุงโรจน
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน จ.สงขลา
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ชื่อครู-อาจารย
โรงเรียน-จังหวัด

เขารวมสัมมนาครั้งที่*

1 2 3 4 5 6 7 8 9

40
นางสาวรัตนา เสงสุข
โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย 2 จ.สงขลา



41
นางราตรี ขนาบแกว
โรงเรียนเวียงสระ จ.สุราษฎรธานี

  

42
นางสาวรุงรัตน สุขศรี
โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย 2 จ.สงขลา



43
นายลุกมาน หนูยาหมาด
โรงเรียนพิมานพิทยา จ.สตูล



44
นางวนิดา ออนดี
โรงเรียนรัตภูมิวิทยา จ.สงขลา



45
นางวรรณา เอี่ยมเศวต
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน จ.สงขลา



46
นางสาววันเพ็ญ รัตนพันธ
โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย 2 จ.สงขลา

 

47
นายศักดา ยุทธโกศา
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน จ.สงขลา

 

48
นางศิริกัญญา จันทรโชติ
โรงเรียนควนเนียงวิทยา จ.สงขลา



49
นางศิรีรัตน คงชวย
โรงเรียนทุงหวาวรวิทย จ.สตูล



50
นายสมโชค คงวัดใหม
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน จ.สงขลา



51
นายสมศักดิ์  สวัสดี
โรงเรียนเวียงสระ จ.สุราษฎรธานี



52
นางสาวสิริพรรณ นิลพันธุ
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ จ.สงขลา



53
นางสุพัตรา วงศวชิรา
โรงเรียนประภัสสรรังสิต จ.พัทลุง



54
นายอดุล มาเหร็ม
โรงเรียนกําแพงวิทยา จ.สตูล





98 สถาบันนโยบายศึกษา

ชื่อครู-อาจารย
โรงเรียน-จังหวัด

เขารวมสัมมนาครั้งที่*

1 2 3 4 5 6 7 8 9

55
นางอนันดา ไชยกุล
โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม จ.สงขลา



56
นายอนุชิต  กลั่นประยูร
โรงเรียนวัดดอนตูม จ.ราชบุรี



57
นางสาวอรวรรณ  พลรักษเขต
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา จ.ชุมพร



58
นางสาวอวัสดา หมัดอะดัม
โรงเรียนธรรมศึกษามูลนิธิ จ.สงขลา



59
นางอรุณสุข ลีลารุจิเจริญ
โรงเรียนหาดใหญเจริญราษฎรพิทยา จ.สงขลา



* การสัมมนาครู-อาจารย โครงการสนับสนุนการเรียนการสอนประชาธิปไตยในโรงเรียน

ครั้งที่ วันที่ สถานที่

1 วันพฤหัสบดีที่ 23 – วันศุกรที่ 24 เมษายน 2552 เค.ยู.โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

กรุงเทพฯ

2 วันจันทรที่ 12 – วันพุธที่ 14  ตุลาคม 2552 โรงแรมเลอ คาซา บางแสน  อ.เมือง จ.ชลบุรี

3 วันจันทรที่ 15 – วันอังคารที่ 16 มีนาคม 2553 โรงแรมไดมอนดพลาซา อ.หาดใหญ จ.สงขลา

4 วันศุกรที่ 26 – วันเสารที่ 27 มีนาคม 2553 ศูนยพัฒนาชนบทผสมผสานนางรอง อ.นางรอง 

จ.บุรีรัมย

5 วันศุกรที่ 2 – วันเสารที่ 3  เมษายน 2553 โรงแรมศิรินาถ การเดนท   อ.เมือง  

จ.เชียงใหม

6 วันพฤหัสบดีที่ 10 – วันศุกรที่ 11 มีนาคม 2554 โรงแรมภูเรือรีสอรท อ.ภูเรือ จ.เลย

7 วันพฤหัสบดีที่ 24 – วันศุกรที่ 25 มีนาคม 2554 โรงแรมโกลเดนคราวน พลาซา อ.หาดใหญ 

จ.สงขลา

8 วันพฤหัสบดีที่ 27 – ศุกรที่ 30 มิถุนายน 2554 โรงแรมศิรินาถ การเดนส อ.เมือง จ.เชียงใหม

9 วันพฤหัสบดีที่ 26 – ศุกรที่ 27 มกราคม 2555 โรงแรมเทพนคร อ.เมือง จ.บุรีรัมย
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รายชื่อนักเรียน อาจารยที่ปรึกษา และหัวขอโครงงานนักเรียน
ที่มารวมสัมมนาเชิงปฏิบัติการที่กรุงเทพฯ ระหวางป 2553-2555

โรงเรียน โครงงาน อาจารยที่ปรึกษา-ตัวแทนนักเรียน

ครั้งที่ 1 วันพุธที่ 20 – วันศุกรที่ 22 ตุลาคม 2553 ณ เคยู โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กรุงเทพฯ

1 โรงเรียนนางรอง 
อ.นางรอง จ.บุรีรัมย

พัฒนาชุมชนใหนาอยู 
เยาวชนรูโทษอบายมุข
เพื่อความสุขของชุมชน
บานตากแดด

อาจารยแพรวพรรณ บรรจงศิริทัศน 

ด.ญ.พัชราภา ฤทธิ์ณรงค
นายชลภักดิ์ คงกําเนิด
น.ส.รัตติกาล แมลงผึ้ง
ด.ญ.อาทิตยา ไพรชัฎ

2 โรงเรียนเมืองลีงวิทยา 
อ.จอมพระ จ.สุรินทร

ประชาธิปไตยในโรงเรียน อาจารยมณี นรสาร 

นายอัษฏางค สุขจิต
นายสุรชาติ หลักหนองบัว
น.ส.สุรีรัตน ลายเงิน
น.ส.วิชุดา เกษมศรี

3 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 
อ.เมือง จ.เชียงราย

ประชาธิปไตยแหงหมูบาน
ศรีลานนา

อาจารยเบญจพร พิชัยยา 

นายภาคภูมิ ปงชายคํา
น.ส.ธัญญารัตน ยิ่งเจริญ
น.ส.เปรมกมล อินหลี
น.ส.ศิดาพร สุยะเอย

4 โรงเรียนเชียงคําวิทยาคม 
อ.เชียงคํา จ.พะเยา

อนุสรณรอยใจ
ประชาธิปไตยสรางสรรค

อาจารยรําเพย คําแดงดี 

นายณัฐพล ปญญากอง
ด.ช.จิรเมธ วงศใหญ
ด.ญ.จุฑามาศ โยธาดี
น.ส.สุนันทา ปจจะ

5 โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ 
อ.เดนชัย จ.แพร

จิตอาสาเพื่อพัฒนา
โรงเรียน

อาจารยชวลิต ยอดยิ่ง

นายภาคภูมิ ใจไว
นายบูรพา วิธุระ
น.ส.ปวีณา ประกาศ
น.ส.ฐิตาภา สายวงค
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โรงเรียน โครงงาน อาจารยที่ปรึกษา-ตัวแทนนักเรียน

6 โรงเรียนภูเรือวิทยา 
อ.ภูเรือ จ.เลย

กีฬาสามัคคี
ดนตรีสรางสุข

อาจารยกนกพร อรรคสูรย และ 
อาจารยสนทยา บงพรม

นายทศพงษ พรหมรักษา
นายอดิศักดิ์  บุญศรีภูมิ
น.ส.นันทนา ศรีสกุลเตียว
น.ส.เนตรนภา แสงทอง

ครั้งที่ 2 วันจันทรที่ 3 - วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2554 ณ เคยู โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กรุงเทพฯ

1 โรงเรียนเวียงสระ 
อ.เวียงสระ จ.สุราษฎรธานี

ประชาธิปไตยใน
โรงอาหาร

อาจารยสมศักดิ์ สวัสดี 

นายปฏิพัทธ ศรีโชติ
นายพรประสิทธิ์ ไชยยศ
นายธีรภัทร พิกุลทอง
น.ส.ภาสินี ทับหลา
น.ส.วณิรยา ปานุวงศ

2 โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย 2 
อ.หาดใหญ จ.สงขลา

จิตอาสาประชาธิปไตย อาจารยวันเพ็ญ รัตนพันธ

น.ส.วันทนีย พัชรพิสุทธิ์สิน
น.ส.กัลยกร ชินวร
นายอัษฎายุทธ เพชรสกุล
นายจักรพงศ บริรักษกิจดํารง

3 โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน 
อ.หาดใหญ จ.สงขลา

หองสมุดสีเขียว อาจารยศักดา ยุทธโกศา

นายวรพล เหลืองอักษร
นายฉัตรเพชร เคนานัน
นายธรรมชาติ สีหานาม
นายพีรณัฐ ซุนโฮ

4 โรงเรียนบานโพธิ์ดอนหวาย 
อ.เมือง จ.บุรีรัมย

ประชาธิปไตยและวินัย
นักเรียน : โรงเรียนสะอาด
ดวยสองมือเรา

อาจารยจุฑามาศ จันทวงษวาณิชย

ด.ช.สหชัย คะเลรัมย
ด.ญ.พัชราภรณ ปานกระโทก
ด.ญ.ศุภมาศ อุตมะ
ด.ช.ศุภชัย อักษรศรี
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โรงเรียน โครงงาน อาจารยทีป่รกึษา-ตวัแทนนกัเรยีน

5 โรงเรียนเชียงคําวิทยาคม 
อ.เชียงคํา จ.พะเยา

ละครสะทอน
ประชาธิปไตย

อาจารยฤชุตา จันตะคาด 

นายพิทักษพงษ หอมนาน
น.ส.ประกายวรรณ สบบง
นายไชยยา ประชาชาง
ด.ญ.พัทธนันท วงคมูล

6 โรงเรียนจักรคําคณาทร 
อ.เมือง จ.ลําพูน

ประชาธิปไตยกับศีล 5 ดร.เพ็ญจันทร เกรียงไกรสุข

น.ส.กชกร กองคํามูล
น.ส.กรรณิการ จันตะนิด
นายวันชาติ แยมกลิ่น
น.ส.กนกวรรณ ไชยลังกาพิงค

7 โรงเรียนจักรคําคณาทร 
อ.เมือง จ.ลําพูน

สงเสริมคนดีในวิถี
ประชาธิปไตย

อาจารยวรรณพงค ขันติสิทธิ์ 

น.ส.อินธุอร พรมปญญา
น.ส.ชื่นนภา ขาใจ
น.ส.อัจจิมา ขาใจ

ครั้งที่ 3 วันพุธที่ 3 - ศุกรที่ 5 ตุลาคม 2555 ณ เคยู โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กรุงเทพฯ

2 โรงเรียนสันปาตองวิทยาคม 
อ.สันปาตอง จ.เชียงใหม

ประชาธิปไตยพัฒนา
ศักยภาพผูเรียน

อาจารยทิภาพรรณ ดวงเกตุ

ด.ญ.ไปรยา จาตม
ด.ญ.ญาณิศา กมลลักษสกุล
ด.ญ.ชาลินี แสงจันทร
ด.ญ.นฤมล ติ๊บดง

1 โรงเรียนเชียงคําวิทยาคม 
อ.เชียงคํา จ.พะเยา

กีฬาพื้นบาน เสริมสราง
สัมพันธในชุมชน

อาจารยวิชาญ ไชยมงคล

ด.ช.อดุลวิทย ทัศนิยม
ด.ญ.อัลฉรีย อินเทพ
ด.ญ.เชาวนันท มุงจันทร
นายณพปฎล พันเลิศพานิชย
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โรงเรียน โครงงาน อาจารยทีป่รกึษา-ตวัแทนนกัเรยีน

3 โรงเรยีนนาทรายวทิยาคม 
อ.ลี้ จ.ลําพูน

สรางจิตอาสาสานตอคุณคา
วรรณกรรมทองถิ่น

อาจารยศรุดา นันตุย 

ด.ญ.พิมพอัปสร ตาธิยะ
ด.ญ.สรชา มาถา
ด.ญ.ศศิธร สุนันตา
ด.ญ.พิภาธร ปญโปธา

4 โรงเรียนจักรคําคณาทร 
อ.เมือง จ.ลําพูน

คายพัฒนาเยาวชนและ
อนุรักษสิ่งแวดลอม รุนที่ 1

อาจารยระนอง สองศรี 

นายพิทักษพงศ คําฤทธิ์
น.ส.ณัฐชา จี้ยศกาบ
นายวิศรุต คําฉางขาว
น.ส.กรกนก พิมพทนต

5 โรงเรียนจักรคําคณาทร 
อ.เมือง จ.ลําพูน

ประชาธิปไตยมีชีวิตแบบ
พอเพียง

ดร.เพ็ญจันทร เกรียงไกรสุข 

น.ส.สุธิดา อรินแจ
นายพงษกรณ อริยจักร
น.ส.ชนินาถ เรือนแกว
นายสรรเพ็ชร เตโช

6 โรงเรียนจักรคําคณาทร 
อ.เมือง จ.ลําพูน

บันได 5 ขั้น การเรียนรูสูคนดี
ในวิถีประชาธิปไตย

อาจารยวรรณพงค ขันติสิทธิ์ และ
อาจารยสมจิตต ขันติสิทธิ์

น.ส.เพชรรัตน จิโนเปง
น.ส.กัญญาพัชร หลาโสด
น.ส.พัชรินทร ปนตาธรรม
น.ส.สิรสา สุขประเสริฐ
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รายชื่อผูทรงคุณวุฒิ 
ที่เขารวมชมการนําเสนอโครงงานนักเรียนและใหคําแนะนํา ติชม

1. ศ.ดร.ชัยอนันต สมุทวณิช ประธานสถาบันนโยบายศึกษา

2. Dr.Canan Atilgan ผูแทนมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร 
ประจําประเทศไทย
(ธันวาคม 2550 - มิถุนายน 2554)

3. Mr.Clauspeter Hill ผูแทนมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร 
ประจําประเทศไทย
(กรกฎาคม 2554 - ปจจุบัน)

4. คุณสนิท จรอนันต ที่ปรึกษา สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ

5. รศ.ตระกูล มีชัย อาจารยประจําคณะรัฐศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

6. ดร.วิชัย ตันศิริ อดีตรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ

7. ดร.คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา อดีตเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

8. ดร.เชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ

9. คุณสมชาติ เจศรีชัย ผูทรงคุณวุฒิ สํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง
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หัวขอการบรรยายและวิทยากรในการสัมมนานักเรียน

หัวขอบรรยาย วิทยากรโดย ตําแหนงปจจุบัน/ประวัติยอ

การสรางบุคลิกภาพของ
พลเมืองในสังคม
ประชาธิปไตยและภาวะ
ผูนํา

อาจารยธรรมรงค ใจสมคม ผูอํานวยการกองกลาง สํานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช และวิทยากรฝกอบรมดาน
พัฒนาบุคลิกภาพ สถาบันฝกอบรม 
มัลติสมารท

สอนใหทํา นําใหคิด ดร.ชาติ แจมนุช ศึกษานิเทศกเขตพื้นที่การศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 1

พลเมืองในศตวรรษที่ 21 คุณยศวดี  บุณยเกียรติ ผูอํานวยการรวม สถาบันนโยบายศึกษา

หัวขอการปฏิบัติการและวิทยากรในการสัมมนานักเรียน

หัวขอปฏิบัติการ ดําเนินรายการโดย ตําแหนงปจจุบัน/ประวัติยอ

ประชาธิปไตยในวิถีชีวิต คุณยศวดี บุณยเกียรติ และ
คุณทิพยพาพร ตันติสุนทร

ผูอํานวยการรวม สถาบันนโยบายศึกษา

ประชาธิปไตยมีชีวิต” ดวย
วิธีการ World Café 

คุณยศวดี บุณยเกียรติ และ
คุณทิพยพาพร ตันติสุนทร

ผูอํานวยการรวม สถาบันนโยบายศึกษา

กิจกรรมนําสูความเปน
พลเมือง

อาจารยอรรถพล วชิรสิโรดม 

คุณพิเชษฐ  นิลสุข

คุณประทีป รูปเหมาะดี

อาจารยประจําคณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร
เจ าหน าท่ีกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัท 
กระทิงแดง จํากัด 
บุคลากรฝายสันทนาการ คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

การสรางสรรคผังความคิด อาจารยอรรถพล วชิรสิโรดม 
คุณพิเชษฐ  นิลสุข
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หัวขอการบรรยายและวิทยากรในการสัมมนาครู-อาจารย

หัวขอบรรยาย วิทยากรโดย
ตําแหนงปจจุบัน/

ประวัติยอ

ศึกษาและทบทวนคูมือประกอบการ

เรียนการสอนประชาธิปไตย ตาม

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

อาจารยจิตรลดา  ศิริรัตน อดีตศึกษานิเทศก ผูเขียน

ตนฉบับ “คูมือประกอบ

การเรียนการสอน

ประชาธิปไตยสําหรับ

ครู-อาจารย”

ดร.ชาติ แจมนุช ศึกษานิเทศก สํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษา

กรุงเทพมหานคร เขต 1 

และเปนวิทยากรพัฒนาครู 

ในอดีตเปนคณะทํางาน

พัฒนาหลักสูตรการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน กลุมสาระ

สังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม/ เปนเลขานุการ

พัฒนาครูแกนนํากรมสามัญ

ศึกษา

สอนใหทํา-นําใหคิด ดร.ชาติ  แจมนุช  

สรางวิถีประชาธิปไตยดวย Project-

based Learning

คุณยศวดี บุณยเกียรติ ผูอํานวยการรวม สถาบัน

นโยบายศึกษา

Civic Education : บทเรียนจาก

ประเทศเยอรมัน

คุณทิพยพาพร ตันติสุนทร ผูอํานวยการรวม สถาบัน

นโยบายศึกษา

 จริยธรรมกับประชาธิปไตย คุณยศวดี บุณยเกียรติ

สรุปและถอดบทเรียน คุณยศวดี บุณยเกียรติ
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หัวขอการปฏิบัติการและวิทยากรในการสัมมนาครู-อาจารย 

หัวขอปฏิบัติการ ดําเนินรายการโดย
ตําแหนงปจจุบัน/

ประวัติยอ

ครูกับการจัดกิจกรรมเพื่อสอน

ประชาธิปไตยในโรงเรียน  

คุณยศวดี บุณยเกียรติ และ

คุณทิพยพาพร ตันติสุนทร

บทบาทของครอบครัว หนวยงาน

ภาครัฐและประชาสังคมในการสอน

ประชาธิปไตยนอกหองเรียน

คุณอาธิศักดิ์ จอมสืบวิสิฐ

(เรืองโรจน  จอมสืบ)

ผูตรวจการ สํานักงานคณะ
กรรมการการเลือกตั้ง  ใน
ระหวางเปนวิทยากรใหกับ
โครงการฯ ดํารงตําแหนงผู
อํานวยการสํานัก
ประชาสัมพันธ สํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง

คุณรัชฎาภรณ  แกวสนิท 

 

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
จังหวัดกาฬสินธุ เคยรับ
ราชการเปนอาจารยประจํา
คณะสังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตร มหาวิทยาลัย
มหิดล / เปนผูประสานงาน
ขบวนการผูหญิงกับการ
ปฏิรูปการเมือง / เปนที่
ปรึกษาผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร

คุณภัชรา  คติกุล ผูเชี่ยวชาญพิเศษ สํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ในระหวางเปนวิทยากรให
กับโครงการฯ ตําแหนง   
รองผูอํานวยการสํานัก
พัฒนาบุคลากร สํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง

ระดมสมองหาขอเสนอแนะในการ

จัดกิจกรรมและทําสื่อประกอบการ

เรียนการสอนประชาธิปไตย

คุณอาธิศักดิ์ จอมสืบวิสิฐ

(เรืองโรจน  จอมสืบ)

คุณรัชฎาภรณ  แกวสนิท  
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หัวขอปฏิบัติการ ดําเนินรายการโดย
ตําแหนงปจจุบัน/

ประวัติยอ

แนวคิดและวิธีปฏิบัติในการสอน

แบบ Project Approach และ 

Character Education 

คุณยศวดี บุณยเกียรติ

ระดมสมองเพื่อหาแนวคิด

ในการจัดกิจกรรม

คุณยศวดี บุณยเกียรติ และ

คุณทิพยพาพร ตันติสุนทร

Role Play “Back to the Class 
Room”

คุณทิพยพาพร ตันติสุนทร

Role Play “โรงเรียนของฉัน” คุณทิพยพาพร ตันติสุนทร

Teaching VS Learning by 
Doing

คุณทิพยพาพร ตันติสุนทร

Top Ten  Learning Methods คุณทิพยพาพร ตันติสุนทร

การออกแบบโครงงานจิตสาธารณะ
ในโรงเรียน

คุณทิพยพาพร ตันติสุนทร

World Café 
“ลักษณะหองเรียนประชาธิปไตย”  

คุณทิพยพาพร ตันติสุนทร

World Café “จะสอนจริยธรรมใน
โรงเรียนไดอยางไร?”

คุณทิพยพาพร ตันติสุนทร

สรางเด็กๆ ดวยกิจกรรม
นอกตําราเรียน

คุณยศวดี บุณยเกียรติ

สรุปและถอดบทเรียน คุณยศวดี บุณยเกียรติ
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สถานที่และองคกรที่พานักเรียนไปเยี่ยมชม

สถานที่/องคกร ที่อยู โทรศัพท/โทรสาร

พระบรมมหาราชวังและ
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

ถนนหนาพระลาน 
แขวงพระบรมมหาราชวัง 
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
http://www.palaces.thai.net 

โทรศัพท 0 2623 5499, 
            0 2623 5500

พิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ 4 ถนนสนามไชย 
แขวงพระบรมมหาราชวัง 
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
http://www.museumsiam.com 

โทรศัพท  02 225 2777 
โทรสาร   02 225 2775 

นิทรรศนรัตนโกสินทร 100 ถนนราชดําเนินกลาง 
แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร 10200
www.nitasrattanakosin.com 

โทรศัพท 0 2621 0044
 โทรสาร 0 2621 0043

สถาบันพัฒนาการเมืองและ
การเลือกตั้ง
สํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง

ชั้น 7 อาคารรวมหนวยราชการ 
(อาคาร บี) 
ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 
ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง 
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
http://www2.ect.go.th 

โทรศัพท 0 2141 8683, 
           0 2141 8685, 
           0 2141 8688 
โทรสาร  0 2143 8620-23

สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 
พรรษาฯ ถนนแจงวัฒนะ 
แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ 
กรุงเทพมหานคร 10210
http://www.constitutionalcourt.

or.th 

โทรศัพท 0-2141-7777 
โทรสาร  0-2143-9522
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สถาบันนโยบายศึกษา  
Institute of Public Policy Studies  

สถาบันนโยบายศึกษา (Institute of Public Policy Studies _ IPPS) เปนองคกรอิสระที่ดําเนินงาน                            
ภายใตมูลนิธิสงเสริมนโยบายศึกษา (Foundation for the Promotion of Public Policy Studies _ FPPS) 
ซึ่งไดรับการสนับสนุนจากมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร (Konrad Adenauer Foundation) แหงประเทศ
สาธารณรัฐเยอรมันนับแตกอตั้งจนถึงปจจุบัน  

กําเนิด 
สถาบนันโยบายศึกษากอกาํเนดิในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2528 โดยมจีดุเริม่ตนจากโครงการศกึษานโยบาย

สาธารณะภายใตสมาคมสังคมศาสตรแหงประเทศไทย ตอมาสถาบันฯ ไดแยกตัวออกจากการบริหารงานของ
สํานักเลขาธิการสมาคมสังคมศาสตรภายใตชื่อ “โครงการศึกษาสาธารณะ” โดยมี ศ.ดร.สมศักดิ์ ชูโต 
เปนผูอํานวยการ และ ศ.ดร.ชัยอนันต สมุทวณิช เปนผูอํานวยการรวม ปจจุบัน สถาบันนโยบายศึกษามี 
ศ.ดร.ชัยอนันต สมุทวณิช เปนประธานและมีผู บริหารรวมสองคน คือ นางยศวดี บุณยเกียรติ และ 
นางทิพยพาพร ตันติสุนทร  

วัตถุประสงค 
สถาบันนโยบายศึกษาเปนองคกรเอกชนที่ดําเนินกิจกรรมโดยไมมุ งหวังผลกําไร มีวัตถุประสงค

ที่จะดําเนินงานที่เกี่ยวของกับนโยบายสาธารณะ โดยมีการทํากิจกรรมในรูปแบบของการสัมมนา การวิจัย 
ผลิตสื่อและสิ่งพิมพ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม ตามวัตถุประสงคดังนี้ 

1. เพื่อสงเสริมและเผยแพรความรูความเขาใจการเมืองระบอบประชาธิปไตย 

2. เพื่อใหการศึกษาและเผยแพรขาวสารกิจการนโยบายสาธารณะ และสนับสนุนการศึกษาทาง
การเมืองใหพลเมืองไดมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายสาธารณะที่สําคัญตอสังคมสวนรวม 

3. เพื่อสรางพลเมืองใหมีความสามารถที่จะใชเสรีภาพบนพื้นฐานของความรับผิดชอบทั้งตอตนเอง
และสังคม  

4. เพือ่สนับสนุนการเสวนา สมัมนาและฝกอบรม วจิยั ผลติสิง่พมิพและสือ่ตางๆ เพือ่สนบัสนนุแนวทาง
การปฏิรูปการเมืองและการกระจายอํานาจโดยใหพลเมืองมีสวนรวมในทุกระดับของสังคม   

กิจกรรม 
สถาบันนโยบายศึกษา มีการดําเนินงานในรูปการจัดกิจกรรม 4 รูปแบบใหญ ๆ คือ 

1. การจัดเสวนา สัมมนา และฝกอบรม เพื่อเปนเวทีแลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็นและถกเถียง
ระหวางกลุมตัวแทนตางๆ ของสังคม ตอประเด็นนโยบายสาธารณะที่สําคัญๆ เพื่อเสนอตอสาธารณะและ
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รัฐบาล อีกทั้งยังเปนเวทีในการนําเสนอขอมูลขาวสารที่สําคัญจากหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวของ
ตอประชาชน เพื่อทําหนาที่ในการใหความรูและทักษะทางการเมืองและสังคม  

2. วจิยั โดยใหการสนบัสนนุการศกึษาและวจิยัในเรือ่งตางๆ ทีจ่ะมผีลกระทบตอสาธารณชน ผลงาน
สําคัญๆ ที่ผานมา อาทิเชน การกระจายอํานาจการปกครองสวนทองถ่ิน การปฏิรูปการเมือง พ.ร.บ.ขอมูล 
ขาวสาร ฯลฯ ซึง่ผลของงานวจิยัดงักลาวไดมสีวนสาํคญัยิง่ในการเปลีย่นแปลงและการพฒันาทางการเมอืงของ
ประเทศ 

3. สิ่งพิมพ จัดทําจดหมายขาวรายเดือนเปนประจําตั้งแต “ผูแทนราษฎร” ในป พ.ศ. 2529 ซ่ึง
ในตนป พ.ศ. 2533 ไดเปลี่ยนเปน “จดหมายขาวปฏิรูปการเมือง” และปจจุบัน คือ จดหมายขาว “ปฏิรูป
การเมือง-กระจายอํานาจ” เนื้อหาสาระของจดหมายขาวของสถาบันฯ คือการติดตามความเปลี่ยนแปลงดาน
เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ นอกจากนี้ สถาบันฯ ยังจัดพิมพหนังสือ เอกสารนโยบาย เอกสาร
ขอมูล เอกสารวิจัย เอกสารสัมมนาตางๆ เปนประจําทุกป 

4. สื่อการศึกษา จัดทําสื่อในหลายรูปแบบเพื่อเปนสื่อใหความรูทางการเมืองแกประชาชนได
มากขึ้น อาทิ  

  ธนาคารเสียง (Digital Voice Bank) เปนการรวบรวมขอมูลเสียงของบุคคลตางๆ ในระดับ
ผูตัดสินนโยบายของประเทศ รวมทั้งนักวิชาการและนักธุรกิจ  ในหัวขอท่ีนาสนใจไวเพื่อใชประโยชนในการ
คนควา อางอิง โดยจัดทําเปน ซีดี ที่ประกอบดวยภาพและเสียงท่ีไดรวบรวมจากรายการวิทยุของโครงการ 
“ศกึษานโยบายสาธารณะทางวทิย”ุ ทีอ่อกอากาศทางสถานวีทิยกุระจายเสยีง อสมท. เอเอม็ 1494 เปนประจาํ
ทุกวันเสาร ดําเนินรายการโดย ศ.ดร.สมศักดิ์ ชูโต ขอมูลเหลานี้ถือเปนหลักฐานชั้นตนทางประวัติศาสตรที่จะ
เปนประโยชนยิ่งในการกอตั้งหองสมุดเสียง เพื่อประโยชนทางการศึกษาตอไป  

  ปฏิทินประวตัศิาสตรทางการเมืองและเกมการเมอืง เชน เกมวงเวยีนประชาธปิไตย ไพการเมอืง 
ปฏิทินรัฐธรรมนูญไทย และเกมเลือกตั้ง เปนการสรางสรรคมิติใหมในการใหความรูทางการเมืองแกเยาวชน 
และบุคคลทั่วไป  

  เว็บไซตของสถาบันนโยบายศึกษา เปนสื่ออิเล็กทรอนิกสท่ีมีท้ังภาษาไทยและอังกฤษ ซ่ึง
ทานผูใชอินเทอรเน็ตสามารถเขาชมไดโดยผานเว็บไซต www.fpps.or.th ซึ่งจะนําเสนอ:- 

  - จดหมายขาวรายเดือน “ปฏิรูปการเมือง-กระจายอํานาจ”  

  - บทความ 

  - หนังสือทางวิชาการ  

  - กิจกรรมของสถาบันฯ   

  - e-library โดยนําหนังสือที่สถาบันฯ จัดพิมพ ขึ้นเผยแพรใหผูที่สนใจไดหาความรูโดย
ไมเสียคาใชจาย
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 สิ่งพิมพสถาบันนโยบายศึกษา

Policies of Thai Political Parties in the 1995 General Election (1995) 50 บาท

 Kiratipong Naewmalee, Nattaya  Kuanrak,
 Prachak Kongkirati, Win Phromphaet
 (Translated and edited by Santhad Atthaseree,
 David Peters, Parichart Chotiya)

Thai Constitutions in Brief (1997) 50   บาท

 Parichart Siwaraksa, Chaowana Traimas,
 Ratha Vayagool

เปรียบเทียบนโยบาย 4 รัฐบาล (พิมพครั้งที่ 2  2541)   60 บาท

 ปาริชาต ศิวะรักษ

กรอบนโยบายแมบทของพรรคการเมืองไทยยุคใหม (2541) 50  บาท

 เชาวนะ ไตรมาศ

กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญฝรั่งเศส : ขอคิดเพื่อ 160 บาท
การปรับปรุงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญไทย (2541)

 นันทวัฒน  บรมานันท

บทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญกับการปฏิรูปการเมือง (2541) 60 บาท

 นันทวัฒน  บรมานันท

ปฏิรูปประเทศไทย…จากวิกฤตสูสหสวรรษใหม (2541) 20 บาท

 วุฒิพงษ  เพรียบจริิยวัฒน

มาตรการทางกฎหมายในการเสริมสรางเสถียรภาพรัฐบาล (2541) 60  บาท

 มานิตย จุมปา

ทฤษฎีใหม :  มิติที่ยิ่งใหญทางความคิด (2541) 70  บาท

 ชัยอนันต สมุทวณิช

ขอมูลพื้นฐาน 66 ป ประชาธิปไตยไทย (2541) 150  บาท

 เชาวนะ ไตรมาศ

ศักยภาพทางการคลังของ อบต. (2541)  130 บาท

 จรัส  สุวรรณมาลา
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Portfolio Government and Multiple Legislative Processes /  20 บาท

ขอเสนอในการออกแบบระบบการเมืองและการบริหารใหม (2542)

 ชัยอนันต  สมุทวณิช

การเลือกตั้งและพรรคการเมือง : บทเรียนจากเยอรมัน (2542) 120 บาท

 บุญศรี  มีวงศอุโฆษ

การเลือกตั้งแบบใหม : ทําไมคนไทยตองไปเลือกตั้ง (2542) 50 บาท

 เชาวนะ  ไตรมาศ

บทบาทใหมของขาราชการไทย : ในบริบทของรัฐธรรมนูญปจจุบัน (2542) 50 บาท

 เชาวนะ  ไตรมาศ

องคกรชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาล (2542)  80 บาท

 นันทวัฒน  บรมานันท

ความเขาใจเรื่องการปกครองทองถิ่น (พิมพครั้งที่ 2  2543)  70 บาท

 สนิท  จรอนันต

กับดักของสงครามความเปลี่ยนแปลง : ทางเลือกและทางรอด  70 บาท

ของสังคมการเมืองไทยในสหัสวรรษใหม (2543)

 เชาวนะ  ไตรมาศ

เลือกตั้งอยางไร : คนไทยและประเทศจึงไมเสียโอกาส (2543) 50 บาท 
เชาวนะ  ไตรมาศ

การใชกลไกรัฐธรรมนูญสําหรับประชาชน (2545) 80 บาท

 เชาวนะ  ไตรมาศ

Thailand : State-Building, Democracy and Globalization (2002) 210 บาท

 Chai-Anan Samudavanija

รัฐบาลทํางานอยางไร (พิมพครั้งที่ 2  2546) 120 บาท

 สนิท  จรอนันต

นิติรัฐกับประชาสังคม (2546) 210 บาท

 นันทวัฒน  บรมานันท

สิ่งแวดลอมกับความมั่นคง :  ความมั่นคงของรัฐกับความไมมั่นคงของราษฎร (2546) 150 บาท

 ชัยอนันต  สมุทวณิช 
 กุสุมา สนิทวงศ ณ อยุธยา 
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อนาคตที่ไลลาประเทศไทย : แนวโนมของโลก สังคม เศรษฐกิจ การเมือง 150 บาท
กับอนาคตของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  (2546)

 ถิรพัฒน  วิลัยทอง
 ชัยอนันต  สมุทวณิช และคณะ

คูมือสิทธิมนุษยชน ฉบับพลเมือง (เลม 1) (2546)  185 บาท

 จรัล  ดิษฐาอภิชัย

ประชารัฐกับการเปลี่ยนแปลง (พิมพครั้งที่ 3  2547) 130  บาท

 ชัยอนันต  สมุทวณิช

การปฏิรูประบบราชการ : เพื่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน (2547) 30  บาท

 สถาบันนโยบายศึกษา

ฅนไทยกับการเมือง : ปติฤาวิปโยค (2547) 200  บาท

 อภิญญา  รัตนมงคลมาศ
 วิวัฒน  คติธรรมนิตย

วัฒนธรรมการเมืองและการปฏิรูป (พิมพครั้งที่ 2  2547) 120   บาท

 วิชัย  ตันศิริ

นโยบายพรรคการเมืองไทย (2547) 150   บาท

 เชาวนะ ไตรมาศ

…กวาจะเปนพลเมือง (2547) 200  บาท

 สถาบันนโยบายศึกษา

คูมือสิทธิมนุษยชน ฉบับพลเมือง (เลม 2)  (2548) 150   บาท

 จรัล  ดิษฐาอภิชัย

ความเขาใจเรื่องการปกครองทองถิ่น (ฉบับปรับปรุง) (2548) 90   บาท

 สนิท  จรอนันต

Thai Political Parties in the Age of Reform (2006) 350 บาท

 Siripan Nogsuan Sawasdee

บนหนทางสิทธิมนุษยชน (2549) 150   บาท

 จรัล  ดิษฐาอภิชัย

ขอมูลพื้นฐาน 75 ป ประชาธิปไตยไทย (2550) 200   บาท

 เชาวนะ ไตรมาศ
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อุตสาหกรรมโทรคมนาคมกับเศรษฐกิจไทย (2550) 150 บาท

 เศรษฐพร  คูศรีพิทักษ

โพลเลือกตั้งกับการเมืองไทย (ในมิติกฎหมาย) (2550) 150   บาท

 ณรงคเดช  สรุโฆษิต

วัฒนธรรมพลเมือง (2551) 90   บาท

 วิชัย  ตันศิริ

การจัดการศึกษาในทองถิ่น (2551) 150   บาท

 สนิท  จรอนันต

การเมืองในรัฐธรรมนูญ (2551) 200   บาท

 เชาวนะ  ไตรมาศ

รัฐ  (2551)  200   บาท

 ชัยอนันต  สมุทวณิช

วิทยุชุมชน :  กฎหมายและการพัฒนา (2552) 80   บาท

 ธนาวัชณ  แกวพงศพันธุ

ไปดู Civic Education ที่เยอรมัน (2553) -   บาท

 ทิพยพาพร  ตันติสุนทร

100 ปแหงการปฏิรูประบบราชการ : วิวัฒนาการของ
อํานาจรัฐและอํานาจการเมือง  (พิมพครั้งที่ 4   2554) 260   บาท

 ชัยอนันต  สมุทวณิช

รัฐกับสังคม : ไตรลักษณรัฐไทยในพหุสังคมสยาม (พิมพครั้งที่ 2   2554) 240   บาท

 ชัยอนันต  สมุทวณิช

การชุมนุมสาธารณะ (2554) 150   บาท

 โสพล  จริงจิตร
 ทิพยพาพร ตันติสุนทร

ประชาธิปไตยนอกหองเรียน : เรียนใหเพลิน - LEARN ดวยโครงงาน (2555)  -   บาท

 ยศวดี บุณยเกียรติ

การศึกษาเพื่อสรางพลเมือง (พิมพครั้งที่ 2  2556) 180   บาท

 ทิพยพาพร ตันติสุนทร
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สื่อความรูทางการเมืองของสถาบันนโยบายศึกษา

วงเวียนประชาธิปไตย 80  บาท

แผนที่เสนทางประชาชน-ถนนประชาธิปไตย 75  บาท

Road of Democracy Map 40  บาท

ไพการเมือง  100  บาท

เกมการเมือง (Political Monopoly) 200  บาท

เกมเลือกตั้ง  200  บาท

ปฏิทินรัฐธรรมนูญไทย 2475-2545 50 บาท

ธนาคารเสียง (Digital Voice Bank) – บาท

สนใจกรุณาติดตอ : สถาบันนโยบายศึกษา 

   99/146  ถนนงามวงศวาน  แขวงลาดยาว  

   เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ  10900 

   โทร. 0 2941-1832-3   โทรสาร: 0 2941-1834 

   e-mail: ipps_fpps@yahoo.com 

   www.fpps.or.th
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ประวัติผูเขียน

นางยศวดี  บุณยเกียรติ

การศึกษาและฝกอบรม

• สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

• City Planning, University of Walse Institute of Science and Technology, UK

• Certificate in Urban and Regional Planning, University of Oslo, Norway

• พ.ศ. 2541-ปจจุบัน ผูอํานวยการรวม สถาบันนโยบายศึกษา  

o เขารวมการสัมมนาในโครงการของมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร Dialogue Programme in 

“Strengthening the Interaction of Civil-society with Political Society”, Brussels และ 

Berlin, 12-17 กันยายน 2553

สื่อสิ่งพิมพ  เขียนคอลัมน “สังคมสีเขียว” ตีพิมพทุกสัปดาหในหนังสือพิมพผูจัดการรายวันระหวาง

วันที่ 28 พฤษภาคม 2541 ถึง 15 สิงหาคม 2545 รวม 221 ตอน

  หนังสือ เมืองกับสิ่งแวดลอม, 2546

การวิจัย  โครงการศึกษาเปรยีบเทยีบนโยบายการศกึษาของพรรคการเมอืงในตางประเทศ สาํนกังาน

คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ พฤศจิกายน 2542 ถึง กุมภาพันธ 2543

  โครงการศึกษานโยบายการศึกษาของผูสมัครรับเลือกตั้งผูวากรุงเทพมหานคร สํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ มิถุนายน ถึง กรกฎาคม 2543

  โครงการศึกษาเปรียบเทียบนโยบายดานการศึกษาของผูสมัครรับเลือกตั้งประธานาธิบดี

สหรัฐอเมริกา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ กันยายน ถึง ธันวาคม 2543

  โครงการปฏิรูปดานระบบบริหารและการเงินทางการศึกษาภายใตโครงการนํารองการ

กระจายอาํนาจการบรหิารการศกึษาและการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธกิาร 

เมษายน ถึง กรกฎาคม 2544




