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คํานํา 
 
 องคกรปกครองทองถ่ิน หรือ อปท. เปนองคกรสําคัญที่ใกลชิดประชาชนมากที่สุด และเปนองคกรที่
มีภาระอันหนักอ้ึง เนื่องจากตองแบกรับภาระหนาที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองทองถ่ิน พ.ศ. 2542 ใหมีหนาที่ดูแลความเปนอยูและทุกขสุขของประชาชนใน
เขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ ไมวาจะเปนเด็ก สตรี คนทํางาน หรือวัยชรา ทั้งในดานสาธารณูปโภคดานตางๆ 
ตลอดจนคุณภาพชีวิตของทุกๆ คน ใหอยูดีมีสุข และเปนหนวยงานที่ทําหนาที่ประสานงานกับภาคบริหารของ
ประเทศ เพ่ือบอกเลาทุกขสุข และความตองการของประชาชน นับวาองคกรนี้มีความสําคัญกับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของทุกๆ คนในชาติอยางที่สุด 
 เมื่อเด็กและเยาวชนไดรับการขนานนามใหเปน “กําลังของชาติ” หรือ “พลเมืองในอนาคต” จึงมี
ความจําเปนที่จะตองปลูกฝงใหเด็กและเยาวชนมีความรู ความเขาใจ และประกอบไปดวยคุณลักษณะของ
พลเมืองที่สามารถนําพาประเทศชาติไปสูการพัฒนาอยางย่ังยืนตอไปได ทั้งนี้ เด็กและเยาวชนมีอยูทุกแหง
หนทั่วทั้งพ้ืนที่ที่ถูกแยกออกเปนตําบลตางๆ ดังนั้นองคกรปกครองทองถ่ินจึงมีหนาที่สําคัญประการหน่ึง  
ในการพัฒนาคุณภาพของเด็กและเยาวชนใหเติบโตเปนผูใหญที่เปนพลเมืองของชาติอยางสมบูรณ ซ่ึงเชื่อกัน
วา ถาเด็กรุนใหมนี้ ไดรับการปลูกฝงความเปนพลเมืองแลว เมื่อเขาเติบใหญข้ึน ปญหาตางๆ ในสังคม จะ
ไดรับการแกไขคลี่คลายลงไปได ไมวาจะเปนปญหาเรื่องการแบงแยก ไมสามัคคี ปญหาความรุนแรง ปญหา
ยาเสพติด ตลอดจนปญหาทางสังคมอี่นๆ ที่ยากจะแกไขไดในยุคปจจุบันนี้ 
 การสรางความเปนพลเมืองใหเกิดข้ึนในเด็กและเยาวชน เปนงานใหญและยาก แตใชวาจะไมสามารถ
ทําได ปจจุบันมีเครื่องมือหลายประการที่จะชวยปลูกฝงความเปนพลเมืองและประชาธิปไตยใหกับเด็กและ
เยาวชน หนึ่งในนั้นคือ พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ.ศ. 2550 ซ่ึงกอใหเกิด
องคกรเด็กและเยาวชน หัวใจหลักของการพัฒนาเด็กและเยาวชน ที่รูจักกันในนาม “สภาเด็กและเยาวชน” แม
ในขณะนี้กฎหมายไดกําหนดใหมีสภาเด็กและเยาวชนเพียง 3 ระดับ ไดแก สภาเด็กและเยาวชนระดับประเทศ 
จังหวัด และอําเภอ อยางไรก็ตาม แนวคิดการพัฒนาเด็กและเยาวชนท่ีควรจะเปน ควรเริ่มตนท่ีทองถ่ิน จึงทํา
ใหตลอดระยะเวลา 2 ปที่ผานมา มีการกอต้ังสภาเด็กและเยาวชนระดับตาํบลข้ึนอยางตอเนื่อง ตามแนวคิดที่วา 
ถาตําบลเขมแข็ง อําเภอจะเขมแข็ง เมื่ออําเภอเขมแข็ง จังหวัดจะเขมแข็ง และเมื่อจังหวัดเขมแข็ง ประเทศชาติ
ยอมเขมแข็งเชนกัน อยางไรก็ตาม เด็กก็ยังเปนเด็ก ยังขาดประสบการณและความรูในการทํางานแบบผูใหญ
หรอืผูเชี่ยวชาญ ยอมตองการโอกาสในการฝกฝน ตองการการสนับสนนุ และคาํปรึกษาจากผูใหญ เพ่ือใหพวก
เขาไดรับประสบการณและทักษะที่เปนฐานของการกาวไปสูความเปนพลเมอืง 
 ดวยเหตุนี้ จึงเปนที่มาของการทํางานรวมกันระหวางเด็กกับผูใหญในทองถ่ิน และเนื่องจาก 
การทํางานรวมกันในรูปแบบนี้ยังถือเปนสิ่งใหมที่ยังตองการการเรียนรูซ่ึงกันและกันระหวางเด็กและผูใหญ 
คูมือเลมนี้ จึงนําเสนอแนวทางการทํางานรวมกันระหวางองคกรปกครองทองถ่ินกับองคกรเด็ก ใหสามารถ
ทํางานรวมกันได โดยมีจุดหมายรวมกันคือการพัฒนาชุมชนอยางย่ังยืน และพัฒนาคุณภาพของเด็กและ
เยาวชนในทองถ่ิน ใหมีลักษณะพรอมของความเปนพลเมืองของชาติ ผานการอบรมใหความรูและการลงมือ
ปฏิบัติ โดยเริ่มตนจากการเขาใจธรรมชาติของกันและกัน และทํางานรวมกันอยางสอดคลองกลมกลืน ทั้งนี้
ผูวิจัยหวังเปนอยางย่ิงวา คูมือการสรางความเปนพลเมืองดีในสภาเด็กและเยาวชน ฉบับนี้ จะสามารถตอบ
คําถามในใจของผูนําองคกรปกครองทองถ่ิน ตลอดจนเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับสภาเด็กและเยาวชนระดับ
ทองถ่ิน ใหสามารถเริ่มตน หรือปรับใชกับแนวทางการทํางานอยางมีสวนรวมกับเด็กและเยาวชนที่
ดําเนินการอยูใหดีข้ึนไดอยางมีความสุข เพียงเพ่ือประโยชนสูงสุดของประเทศชาติตอไป 
 
         รศ.ดร.สมพงษ  จิตระดับ 
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แนวทางการใชคูมอื 
 
ข้ันตอนการใชคูมือ 

1. ตั้งคําถามในใจ วาตองการทราบเรื่องอะไรบาง เกี่ยวกับการสรางความเปนพลเมืองดีในสภาเด็ก
และเยาวชนระดับทองถ่ิน 

2. เลือกคําถามจากตารางดานลางที่ตรงหรือใกลเคียงกับคําถามในใจมากที่สุด 
3. เปดไปยังบท/หัวขอ ตามดัชนีที่แนะนําไวในตาราง ไมจําเปนตองอานหมดทั้งเลม 
4. หากไมมีคําถามในใจของทานตรงกับดัชนีรายการที่กําหนดไว โปรดเลอืกเปดสารบัญเพื่อคนหา

หัวขอที่ทานสนใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําถาม 

1. อะไรคือความเปนพลเมืองดี 

2. คุณลักษณะความเปนพลเมืองดีมีอะไรบาง 

3. จะจัดตั้งสภาเด็กฯ ทองถิ่นอยางไร 

4. สภาเด็กฯ จัดตั้งขึ้นมาทําไม 

5. สภาเด็กฯ ทองถิ่น มีหนาที่อะไร 

6. ทองถิ่นควรจะทํางานรวมกับเด็กอยางไร 

7. ทองถิ่นควรเตรียมความพรอมของตนเอง
อยางไร มีบทบาทอยางไร 

8. จะสรางความเปนพลเมืองดีไดอยางไร 

9. เมื่อไดสภาเด็กฯ มาแลว จะสนับสนุน ดูแลเขา
อยางไร 

10. จะเริ่มตนสนับสนุน และติดตามการทํางาน
ของสภาเด็กฯ อยางไร 

อานบทที่ / หนา 

บทที่ 1 / 1-1 

บทที่ 1 / 1-5 

บทที่ 2 / 2-23 

บทที่ 2 / 2-8 

บทที่ 2 / 2-20 

บทที่ 3 / 3-3 

บทที่ 3 / 3-18 
 

บทที่ 4 / ท้ังบท 

บทที่ 5 / 5-3 ถึง 5-21 
 

บทที่ 5 / 5-22 
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คําถาม 

12. ถาสภาเด็กฯ ของเราพ่ึงจัดตั้ง จะเริ่ม
ดําเนินการสนับสนุนอยางไร 

13. จะวัดระดับศักยภาพของสภาเด็กฯ อยางไร 

14. เมื่อรูระดับศักยภาพของสภาเด็กฯ แลว จะ
ดําเนินการสนับสนุน และติดตามการทํางาน
อยางไร จึงจะเหมาะสม 

15. การประเมินผลเชิงคุณภาพ ทําอยางไร 

16. แนวคิดในการสรางความเปนพลเมืองดี  
เปนอยางไร 

17. สรางความเปนพลเมืองดีในสภาเด็กฯ ระดับ
ทองถิ่นแลว ไดผลอยางไรบาง 

18. ทองถิ่นควรระมัดระวัง หรือปญหาอะไรที่อาจ
เจอระหวางการสรางความเปนพลเมืองดีบาง 

อานบทที่ / หนา 

บทที่ 5 / 5-23 
 

บทที่ 5 / 5-24 

บทที่ 5 / 5-28 
 
 

บทที่ 5 / 5-31 

บทที่ 6 / 6-1 
 

บทที่ 6 / 6-3 
 

บทที่ 6 / 6-11 
 

 



สารบัญ 
 
 
 หนา 

(บทที่ – หนา) 
คํานํา           ก 
แนวทางการใชคูมือ         ข 
บทที ่1 นยิาม และคณุลักษณะของความเปนพลเมอืง 
 

 

 : ความเปนพลเมือง คืออะไร ?       1 - 2 

 : คุณลักษณะของพลเมือง        1 - 5 

  

บทที ่2 รูจักสภาเดก็และเยาวชนในประเทศไทย 
 

 

 : ความเปนมาของสภาเด็กและเยาวชน      2 - 2 

- พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ.ศ. 2550 
- สภาเด็กและเยาวชน : นวัตกรรมจาก พรบ.สงเสรมิการพัฒนาเด็กและ

เยาวชนแหงชาติ พ.ศ. 2550      

2 – 3 
 

2 - 6 
 : บทบาทหนาท่ีของสภาเด็กและเยาวชน      2 – 8 

- สิทธิและหนาทีสํ่าคัญของสภาเด็กและเยาวชนแหงประเทศไทย  
- สิทธิและหนาทีสํ่าคัญของสภาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัด   
- สิทธิและหนาทีสํ่าคัญของสภาเด็กและเยาวชนระดับอําเภอ   

2 – 10 
2 – 13 
2 – 16 

 : สภาเด็กและเยาวชนระดับตําบล       2 - 19 

- บทบาทและหนาที่สําคัญของสภาเด็กและเยาวชนระดับตําบล   
- แนวทางการจัดตั้ง และหนุนเสริมใหสภาเด็กและเยาวชนระดับตําบล

เขมแข็ง         

2 – 20 
 

2 - 23 
  

บทที ่3 องคกรปกครองสวนทองถิน่ กับเดก็และเยาวชน 
 

 

 : การทํางานดานเด็กและเยาวชนของทองถ่ิน     3 – 2 

- แนวคิดการทํางานกับเด็กและเยาวชนในทองถ่ิน : เด็กทําผูใหญหนนุ  
- แนวคิดการทํางานกับเด็กและเยาวชนในทองถ่ิน : 4 เสา   
- แนวคิดการสนับสนุนสภาเด็กและเยาวชนในทองถ่ิน    

3 – 4 
3 – 10 
3 – 14 

 : ความตองการจําเปนในการทํางานดานเด็กและเยาวชนขององคกรปกครอง
   สวนทองถ่ิน         

 
3 – 18 

- แนวทางสนับสนุนแบบ 3 เสา 3 - 20 

 
 
 



สารบัญ (ตอ) 
 
 
 หนา 

(บทที่ – หนา) 
บทที ่4 การสรางสาํนกึพลเมอืงในสภาเด็กและเยาวชนระดับทองถิน่ 
 

 

 : หลักสตูรการสรางสํานกึพลเมือง       4 - 2 

- ข้ันตอนที่ 1 ระบุปญหา       
- ข้ันตอนที่ 2: คัดเลือกหนึ่งปญหา      
- ข้ันตอนที่ 3: รวบรวมขอมูลของปญหาที่คัดเลือก    
- ข้ันตอนที่ 4: จัดทําแฟมผลงาน (Portfolio) และผังนิทรรศการ  
- ข้ันตอนที่ 5: การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนเพื่อนําเสนอ  
- ข้ันตอนที่ 6: ทบทวนประสบการณ      

4 – 2 
4 – 3 

4 – 10 
4 – 12 
4 – 12 
4 - 14 

 : กระบวนการถายทอดสํานึกพลเมือง      4 - 15 

 : ...หลักสูตรรอง... หลักสูตรหนุนเสริมการสรางสํานึกพลเมือง   4 - 17 

  
บทที ่5 การสนับสนนุ ตดิตามการทํางานของสภาเดก็และเยาวชนระดับทองถิน่ 
 

 

 : รูปแบการสนับสนุนติดตามการทํางานของสภาเด็กและเยาวชนระดับทองถ่ิน 5 - 3 

- รปูแบบการสนับสนนุผานสภาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัด และระดับอําเภอ 
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เยาวชนระดับทองถ่ิน       

- อํานวยการตามบทบาทที่เหมาะสม      
- การประเมนิผลเชิงคุณภาพ      
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    บทที่ 1 - นิยาม และคุณลักษณะของความเปนพลเมือง : 1 

  บทที ่1  

นิยาม และคุณลักษณะของความเปนพลเมือง 
 
 

วามเปนพลเมืองดี เคยไดรับการบรรจุเปนเนื้อหาเรื่องหนึ่งอยู 
ในรายวิชา ‘หนาที่พลเมืองและศีลธรรม’ ตั้งแต พ.ศ. 24751 
ซ่ึงเปล่ียนชื่อมา จาก ‘วิชาจรรยา’ ตอมาภายหลังจากสงคราม 
โลกครั้งที่ 2 ไดบรรจุวิชาหนาที่พลเมืองและศีลธรรม อยูใน
หมวดวิชาสังคมศึกษา จากนั้น ชื่อของรายวิชานี้ จึงคอยๆ 
เปล่ียนแปลงไปจนหายไปจากรายวิชาสังคมศึกษาอยูชวงหนึ่ง 

 
จนเมื่อวันที่ 11  สิงหาคม  2543 พระบาทสมเด็จพระบรมราชินีนาถ

ทรงมีพระราชเสาวนียเรื่องการเรียนการสอนรายวิชาสังคม
ศึกษาวาดวย พระองคทรงมีความหวงใย ตอการศึกษาของ
ชาติโดยเฉพาะอยางย่ิงเนื้อหาดานประวัติศาสตร ดาน 

ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม การดําเนินชีวิตในสังคม เศรษฐศาสตร ประวัติศาสตร 
ภูมิศาสตร และหนาที่พลเมือง ซ่ึงเยาวชนไมมีโอกาสไดศึกษาเนื้อหาดังกลาวไดดีเทาที่ควร ทําให
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ไดรายงานถึงรายละเอียดเรื่องการเรียน 
การสอนประวัติศาสตรและหนาที่พลเมือง ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการ ไดนําเรียนรายงานดังกลาว
ตอนายกรัฐมนตรีเพ่ือทราบและพิจารณา เพ่ือปรับปรุงหลักสูตรวิชาสังคมศึกษา ใหสนองตอ 
พระราชเสาวนียของพระบาทสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ซ่ึงมีการปรับปรุงเนื้อหา และกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนมาอยางตอเนื่อง จนถึงปจจุบัน2 
 
 
บจากนั้นเปนตนมา หลักสูตรเรื่องความเปนพลเมืองดี จึงกลับมามี
บทบาทอีกครั้งในระบบการศึกษาไทย  ในป พ.ศ. 2544 นายสมศักด์ิ 
ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้น 
กลาวถึงการศึกษาเรื่องหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาหนาที่
พลเมือง-ศีลธรรมวา ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบตามที่กระทรวง 
ศึกษาธิการเสนอใหบรรจุหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาหนาที่
พลเมือง-ศีลธรรม ไวในหลักสูตรทุกระดับ โดยใหนําเนื้อหาวิชา 
ที่เกี่ยวกับหนาที่พลเมือง-ศีลธรรม เปนการเฉพาะในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ซ่ึงจะเริ่มใหมี
การเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2544 เปนตนไป โดยใหมีการเรียนการสอนอยาง
นอยสัปดาหละ 1 คาบ และใหมีการเนนการปฏิบัติจริงดวย 3 

                                                            
1

 วรรณา สติุวิจิตร. (2538). การศกึษาปัญหาของการใช้หลกัสตูรพระพทุธศาสนาในกลุม่สร้างเสริมลกัษณะนิสยั ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3. 

วารสารเกษตรศาสตร์ (สังคม) ปีท่ี 16 : 115-124. 
2

 นงศิลินี โมสิกะ. ปรับปรุงการเรียนการสอนวิชาประวติัศาสตร์. ข่าวสํานักงานรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ.ข่าวท่ี 242/251 

 ท่ีมา: http://www.moe-news.net/index.php?option=com_content&task=view&id=965&Itemid=2&preview=popup 

 เข้าถึงเม่ือวนัท่ี 24 พ.ค. 2554. 
3 
ข่าว ThaiPR.net วนัพธุท่ี 4 ตลุาคม 2543. ทีมา http://www.ryt9.com/s/prg/243667 . เข้าถงึเม่ือวนัท่ี 24 พ.ค. 2554. 
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บทที่ 1 - นิยาม และคุณลักษณะของความเปนพลเมือง : 2 

 ‘ความเปนพลเมือง’ คอือะไร ? 
 

 
   ผูใหนิยามของคําวา ‘ความเปนพลเมือง’ อยูหลายนิยาม 

  หากถอดความตามพจนานุกรม ฉบับราบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 
  2542 จะไดความหมายของคําวาพลเมือง ดังนี้ 

 
  “พลเมือง” หมายถึง ประชาชน ราษฎร ชาวประเทศ 
 

เมื่อถอดคําตามความหมายของคําที่ประกอบเปนคําวาพลเมือง 
จะพิจารณาความหมายของคําวา พล (พะละ) และ เมือง 

 
- พล (พะละ) หมายถึง กําลัง 
- เมือง หมายถึง ประเทศ 
 

ดังนั้น คําวา “พลเมือง” จึงนาจะหมายถึง ราษฎร หรือ
ประชาชนที่เปนกําลังของเมือง  

  
อยางไรก็ตาม ธเนศวร เจริญเมือง (2549) ใหความหมาย

ของ “พลเมือง” ไววา พลเมืองเปนสมาชิกของชุมชนการเมือง หรือ
รัฐ ความเปนพลเมืองก็คือการเขามามีสวนรวมในชุมชนการเมือง 
คือ มีสวนรวมในการใชอํานาจจัดการบริหารกิจกรรมตางๆ ภายใน
ชุมชนนั้นๆ นั่นเอง 

สวนคณะกรรมการพัฒนาการศึกษาเพ่ือสรางความเปน
พลเมือง (2553) ใหความหมายวา  

 
“พลเมือง (citizen) หมายถึง สมาชิกของสังคมที่มี
สิทธิเสรีภาพโดยควบคูกับความรับผิดชอบ ยอมรับ
ความแตกตาง เคารพสิทธิเสรีภาพของผูอ่ืน เคารพ
หลักความเสมอภาค เคารพกติกา ไมใชความรุนแรง
ในการแกไขปญหา มีจิตสาธารณะ มีสวนรวมตอ
ความเปนไปและในการแกปญหาของสังคมในดาน
ตางๆ ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
สิ่งแวดลอม ในระดับตางๆ ที่เกี่ยวของกับตนเอง ไมวา
จะเปนครอบครัว ชุมชน โรงเรียน มหาวิทยาลัย     
ที่ทํางาน ประเทศ และโลก มีความภาคภูมิใจในสังคม
หรือชุมชนของตนเอง และภาคภูมิใจในความเปนไทย 
ควบคูกับการมีความรับผิดชอบตอประเทศอื่นๆ ทั้งใน
ประชาคมอาเซียน และในโลก” 

ความหมายของ ‘พลเมือง’ 
- พจนานกุรม (2542) 

 : “ประชาชน ราษฎร ชาวประเทศ” 
 

- ธเนศวร์ เจริญเมือง (2549) 

 : พลเมืองเป็นสมาชิกของชมุชนการเมือง 

หรือรัฐ ความเป็นพลเมืองก็คือการเข้ามามี

สว่นร่วมในชมุชนการเมือง คือ มีสว่นร่วมใน

การใช้อํานาจจดัการบริหารกิจกรรมตา่งๆ 

ภายในชมุชนนัน้ๆ 
 

- สํานกังาน กศน. (2553) 

 : “พละกําลงัของประเทศ ซึง่มีสว่นเป็น

เจ้าของประเทศ” 
 

- Thomson (1970) 

 : “ผู้ ท่ีมีความสามารถทัง้ในปัจจบุนัและ

ในอนาคตท่ีจะมีสว่นในการกําหนด

แนวทางในทางการเมือง 
 

- Center for Civic Education (2006) 

 : “สมาชิกของประเทศชาติผู้ซึง่ถือวา่มี

สทิธิ และเอกสทิธ์ิของการเป็นสมาชิก 

และเป็นผู้ มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ

แหง่สมาชิกภาพ” 

 

มี มี

 



    บทที่ 1 - นิยาม และคุณลักษณะของความเปนพลเมือง : 3 

นอกจากนี้ สํานักงาน กศน . (2553) กลาวถึงนิยามของ
พลเมืองวา พลเมือง หมายถึง พละกําลังของประเทศ ซ่ึงมีสวนเปน
เจาของประเทศ 

 
ในขณะที่ในตางประเทศก็ใหความหมายของคําวา พลเมือง 

(citizen) ที่ใกลเคียงกัน ดังนี้ 
 
Thomson (1970) 4 “ผูที่มีความสามารถทั้งในปจจุบันและใน

อนาคตที่จะมีสวนในการกําหนดแนวทางในทางการเมือง 
 
Center for Civic Education (2006) ใหความหมายของ 

“Citizen” ไววา “สมาชิกของประเทศชาติผูซ่ึงถือวามีสิทธิ และ 
เอกสิทธิ์ของการเปนสมาชิก และเปนผูมีหนาที่และความรับผิดชอบ
แหงสมาชิกภาพ” 

 
 
 

วามแตกตางระหวางคําวา ‘ราษฎร/ประชาชน’ (people) และ ‘พลเมือง’ (citizen) มีอยูหลายประการ 
ถึงแมวาสองคํานี้จะมีความหมายใกลเคียงกัน แตมีคุณสมบัติบางอยางที่แตกตางกัน ดังรายละเอียด
ตอไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
4 อ้างถงึใน โสภิตา พิพฒัน์เพ็ญ, 2553 
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ราษฎร/ประชาชน (People) พลเมอืง (Citizen) 

- เปนฝายรับผลทางกฎหมาย หรือนโยบาย
ของฝายบริหารประเทศ 
 

- ดําเนินกิจกรรมไปตามกรอบ และบทบาท
ที่สังคมกําหนดไว 
 

- มักมองตนเองวาเปนเพียงผูนอย ไมมีสทิธิ
มีเสียงที่จะผลักดันการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม 

- เปนฝายรุก หรือฝายกระทํา หรือมสีวน
เกี่ยวของกับกระบวนการกําหนดนโยบาย
หรือกฎหมาย 

- มีบทบาทเหนือกวากรอบท่ีไดถูกกําหนดไว
แตเดิม กระตอืรือรน ที่จะแสวงหา     
การเปลี่ยนแปลง เพ่ือสิ่งที่ดีข้ึนในสังคม 

- มักมองตนเองวา เปนสวนหนึ่งของสังคม 
และมีสิทธิมีเสยีงที่จะมีสวนรวมในการ
กําหนดลักษณะหรืออนาคตของสังคมนัน้ๆ 

ความหมายของ ‘พลเมือง’ โดย
คณะกรรมการพัฒนาการศกึษาเพ่ือ
สร้างความเป็นพลเมือง (2553) 
- พลเมือง (Citizen) หมายถึง สมาชิกของสงัคม 

- มีสิทธิเสรีภาพควบคูก่บัความรับผิดชอบ  

- ยอมรับความแตกตา่ง  

- เคารพสิทธิเสรีภาพของผู้ อ่ืน  

- เคารพหลกัความเสมอภาค  

- เคารพกติกา  

- ไมใ่ช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหา  

- มีจิตสาธารณะ  

- มีสว่นร่วมในการแก้ปัญหาของสงัคม 

- มีความภาคภูมิใจในสังคมหรือชุมชนของ

ตนเอง และภาคภมิูใจในความเป็นไทย  

 



บทที่ 1 - นิยาม และคุณลักษณะของความเปนพลเมือง : 4 

 

 จากนิยาม และคุณสมบัติที่กลาวมาแลวขางตน พอที่จะสรุปไดวา พลเมือง คือราษฎรในประเทศ
นั้นๆ ที่มีสวนรวมในการบริหารประเทศ เปนกําลังของประเทศดวยการเปนสวนหนึ่งในการขับเคล่ือน
การพัฒนาประเทศ ใหมีความเจริญกาวหนา มีบทบาททั้งในสวนของการบริหาร และการตรากฎหมาย 
เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการจัดระเบียบสังคมของตน รูจักการใชสิทธิของตนเองโดยไมรุกลํ้าสิทธิของ
ผูอ่ืน และปฏิบัติหนาที่ของตนเองไดอยางสมบูรณ 
 
 แตกอนนี้หลายประเทศมีมุมมองตอผูที่เปนราษฎร หรือประชาชน วา เปนเพียงผูที่ไมใชผูปกครอง 
(Non-ruler) เปนผูที่มีหนาที่ ปฏิบัติภารกิจที่ตนไดรับมอบหมายจากรัฐ ในการดําเนินชีวิตประจําวัน    
ทําการคาขายเล้ียงชีพของตน จายเบี้ยคาการใชประโยชนบนแผนดินของประเทศ ที่เรียกกันวา “ภาษี” 
(Tax) เพ่ือใชในการบริหารประเทศตามแนวนโยบายของกลุมคนท่ีเรียกวา ฝายปกครอง (Ruler) โดย
ไมไดรับรู ถึงรายละเอียดของการบริหารประเทศใดๆ เลยแมแตนอย ตอมาประเทศตะวันตกไดมี 
การเปล่ียนแปลงระบอบการปกครองเปนประชาธิปไตย เปนการเพ่ิมบทบาทใหแกประชาราษฎร  
ไดยกระดับข้ึนมาเปน พลเมือง ดวยการใหบทบาททางการเมือง กลาวคืออยางนอยราษฎรก็มีบทบาท 
ในการเลือกต้ัง เพ่ือกําหนดผูที่จะทํางานดานการบริหารประเทศ และมีสิทธิมีเสียงในการแสดง 
ความคิดเห็นตอกลุมผูบริหาร เพ่ือกําหนดนโยบายในการพัฒนาประเทศ ตลอดจนเรียกรองใหเกิด 
การเปล่ียนแปลงในทางที่ดีข้ึนทางสังคม เพ่ือชวีิตที่สงบสขุของทกุคนในประเทศชาติ 

 
 
 
 
 

ถอยวจีแหงพลเมือง 5

                                                            
5
 อ้างถงึใน ธเนศวร์ เจริญเมือง (2549) 

“คนเป็นสตัว์การเมือง และคนจะสามารถพฒันาศกัยภาพ

ในชีวิต และอปุนิสยัไดอ้ย่างเต็มทีก็่ดว้ยการเข้าร่วมกิจการ

ของชมุชนการเมือง (Polis) เท่านัน้...” 
   อริสโตเตลิ, 2,350 ปีที่แล้ว 
  “บา้นหลายหลงั รวมกนัเป็นเมือง แต่คนเป็น

ผูส้ร้างเมือง” 
 Jean-Jacques Rousseau, 1762 AD. 
 

“ถ้ามนุษย์เป็นเทวดาก็ไม่ จําเป็นต้องมี

รัฐบาล และถ้าเทวดามาปกครองมนุษย์ 

การควบคุมรัฐบาล ทั้งจากภายในและ

ภายนอกก็ไม่มีความจําเป็น” 
A. Hamilton & J. Madison, 1786-1787 AD. 

“ความเป็นพลเมือง (แบบ)ใหม่ เป็นแนวคิดที่ว่า

คนเรามิได้เป็นพลเมืองตัง้แต่เกิด แต่คนจําเป็น 

ต้องได้รับการศึกษาและฝึกฝนอบรม การฝึก 

อบรมนีต้อ้งเนน้ความสําคญัที่การทําความเข้าใจ

ในสิทธิของพลเมือง และส่งเสริมให้ประชาชนมี

ส่วนร่วมทางการเมืองอย่างสม่ําเสมอ...” 
      Craig A. Rimmerman, 2005 AD. 



    บทที่ 1 - นิยาม และคุณลักษณะของความเปนพลเมือง : 5 

 คุณลักษณะของพลเมือง 
 

 
มื่อถามวา “พลเมืองในบริบทของไทยตองมีคุณลักษณะ
อยางไร ?” ก็มีคําตอบที่หลากหลาย ที่มองจากมุมมองตางๆ 
หลายมิติ ดังตอไปนี้ 
 
โสภิตา พิพัฒนเพ็ญ (2553) ไดสรุป “คุณธรรมความเปน

พลเมือง” ไววา คุณลักษณะพื้นฐานของการเปนพลเมือง ไดรวมถึง
คุณธรรมที่ เกี่ยวของกับทั้งตัวบุคคล และสวนรวมเปนสําคัญ  
อันประกอบดวย 

1. การมีวินัยในตนเอง (Self-discipline) 
2. การมีความกลาหาญทางจริยธรรม (Moral courage) 
3. การมีจิตสาธารณะ (Public mind) 
4. การมีความรับผิดชอบตอสวนรวม (Responsibility to 

other) 
5. การมีความผูกพันและยึดมั่นในการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยแบบมสีวนรวม (Democratic engagement) 
6. การใหความรวมมือและการมีสวนรวมในกิจกรรมกลุม

และสมาคม (Cooperation and participation to group 
activities) 

 
สํานักงาน กศน . (2553) มองคุณลักษณะของความเปน

พลเมืองดีตามหลักธรรม 3 สวน คือ จริยธรรม คุณธรรม และ
ศีลธรรม 

 
จริยธรรม คือ หลักการของกิริยาที่ควรประพฤติ ทําใหสังคม

อยูไดโดยสงบ เชน อยูในระเบียบวินัย ตรงตอเวลามีความ
รับผิดชอบ ไมเบียดเบียนผูอ่ืน ไมทําใหผูอ่ืนเสียหายเปนตน 

คุณธรรม คือ หลักการที่ดีที่สังคมมองเห็นรวมกันวาเปนสิ่ง 
ดีงาม เชน ซื่อสัตย สุจริต มีเมตตา เอื้อเฟอเผื่อแผ เห็นแกประโยชน
สวนรวม เปนตน 

ศีลธรรม คือ ความเปนปกติ หรือการรักษากาย วาจา ใจให
เปนปกติ  ไม เบียดเบียนผู อ่ืน  เชน  การรักษาศีล 5 ในทาง
พระพุทธศาสนา เปนตน 

 
 
 
 
 
 

คุณสมบัตขิอง ‘พลเมือง’ ตามมติ
คณะกรรมการพัฒนาการศกึษาเพ่ือ
สร้างความเป็นพลเมือง (2553) 
 

1) มีอิสรภาพท่ีควบคูก่บัความรับผิดชอบ  

พลเมืองในระบอบประชาธิปไตยเป็น

เจ้าของชีวิตตนเอง ไมอ่ยูใ่ต้การ

ครอบงําหรือความอปุถมัภ์ของใคร และ

ใช้สทิธิเสรีภาพโดยมีความรับผิดชอบ 

2) เคารพสทิธิผู้ อ่ืน  ไมใ่ช้สทิธิเสรีภาพของ

ตนไปละเมิดสทิธิเสรีภาพผู้ อ่ืน 

3) เคารพความแตกตา่ง  และเคารพผู้ อ่ืน

ท่ีแตกตา่งจากตนเอง 

4) เคารพหลกัความเสมอภาค  มีศกัด์ิศรี

ความเป็นมนษุย์ 

5) เคารพกติกาหรือกฎหมาย  เคารพ

กติกา เคารพกฎหมาย ไมใ่ช้กําลงั

แก้ปัญหา และยอมรับผลของ 

การละเมิดกติกา 

6) มีสว่นร่วมแก้ปัญหาโดยเร่ิมต้นท่ีตนเอง  

ตระหนกัวา่ตนเป็นสมาชิกคนหนึง่ของ

สงัคม และมีสว่นร่วมในการแก้ปัญหา 

และลงมือด้วยตนเอง 

 

สามารถสรุปได้เหลือสามประการ คือ  

1) เคารพผู้ อ่ืน – เคารพสทิธิผู้ อ่ืน เคารพ 

ความแตกตา่ง เคารพหลกัความเสมอภาค  

2) เคารพกติกา  

3) มีสว่นร่วมรับผิดชอบตอ่สงัคมโดย

แก้ปัญหาโดยเร่ิมต้นท่ีตนเอง 

เ เ 

สมการพลเมืองไทย 
 

      พลเมืองไทย = ประชาชน + สว่นร่วมทางการเมือง + สทิธิ + หน้าท่ี + คณุธรรม (ศีลธรรม) + ความเป็นไทย 

 

 



บทที่ 1 - นิยาม และคุณลักษณะของความเปนพลเมือง : 6 

 
 

 ทั้ งนี้  ภณิดา   มาประ เสริ ฐ  ( 2554 )  กล าว ถึ ง
คุณลักษณะของพลเมืองดี ไมวาจะเปนระดับทองถ่ิน หรือระดับโลก 
จะตองประกอบดวยคุณลักษณะ 3 ประการ คือ 

1. มีฐานความรูภาคพลเมือง 
 การมีความรู ความคิด ทัศนคติ คานิยม และทักษะที่

สอดคลองกับแนวทางการพัฒนาการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรมของสังคมที่เปนสมาชิก พลเมืองตองเขาใจ
แนวคิด หลักการ มโนมติที่สําคัญของระบบที่ใชในสังคม เชน เขาใจ
ในความยุติธรรม เขาใจการเมืองภาคพลเมือง เขาใจเศรษฐกิจ
ฐานความรู เขาใจการคัดกรองทางสังคมและวัฒนธรรม มีขอมูล
สารสนเทศที่กวางขวางและหลากหลายมุมมอง ซ่ึงจะตองผาน
กระบวนการคิดวิเคราะหที่ดีกอนนําไปใช 

2. มีสวนรวมอยางจริงจังและจริงใจ 
 การมีสวนรวมกับการปกครองครอง เศรษฐกิจ 

สังคม วัฒนธรรมของสังคมอยางเต็มใจ และกระตือรือรนตาม
แนวทางที่สังคมกําหนด มีสวนรวมอยางจริงจัง กลาวคือ ทั้งรวมคิด 
ลงมือกระทํา ประเมินผล และรับผลที่เกิดข้ึน ตามสิทธิและหนาที่ 
ของพลเมืองในการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

3. เคารพความแตกตาง และแสวงหาสันติวิธ ี
 การมีความรูความเขาใจพลเมืองในระบอบที่เต็มไป

ดวยความแตกตางจากตน ทั้งดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม แสวงหาแนวทางอยูรวมกันบนความแตกตางอยางสันติ 
ไมใชความรุนแรงยุติปญหาตางๆ ที่เกิดข้ึน 

 
 จะเห็นไดวา คุณลักษณะของพลเมือง ตามแนวคิดของ 

ภณิดา  มาประเสริฐ จะแสดงใหเห็นถึงความเปนพลเมืองดี ทั้งในมิติ
ของการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม อยางไร
ก็ตาม ภณิดา  มาประเสริฐ ไดเนนใหความสําคัญกับคุณลักษณะดาน
การเมืองการปกครองมากที่สุด โดยให เหตุผลวา การเมือง 
การปกครองมีบทบาทในการพัฒนาดานตางๆ ของประเทศมากกวา
ดานอ่ืนๆ อยางไรก็ตาม คุณลักษณะทั้ง 3 ประการขางตน จะชวยให
บุคคล เปนพลเมืองที่มีความรูความเขาใจ การคิด และทักษะที่เปน
ประโยชนตอทุกๆ สังคม (political literacy) และเปนพลเมืองที่มี
ความกระตือรือรน มีความเชี่ยวชาญ และมีสวนรวมในการพัฒนา
สังคมในฐานะ “พลเมือง” (active citizen) 

 
“แท้จริงแล้ว ความแข็งแกร่งของมนษุย์ไมไ่ด้อยูท่ี่กล้ามเนือ้รอบต้นแขน แตอ่ยูท่ี่อวยัวะ

เทา่กําปัน้ในทรวงอกด้านซ้ายท่ีเรียกวา่หวัใจ” 

สุทธิพงษ์  ธรรมวุฒ ิ(พธีิกร) 6 
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 นิตยสาร A day weekly ฉบบัท่ี 1 21-27 พ.ค. 2547 

คุณธรรมของการเป็นพลเมืองดี 
(สาํนักงาน กศน., 2553)  
 

ประกอบด้วย คณุธรรม 8 ประการ ได้แก่ 

1. เหน็แก่ประโยชน์สว่นรวม 

2. มีระเบียบวินยัและรับผิดชอบตอ่

หน้าท่ี 

3. รับฟังความคิดเหน็ของกนัและกนั 

เคารพในมติของเสียงสว่นมาก 

4. ความซ่ือสตัย์สจุริต 

5. ความสามคัคี 

6. ความละอาย และเกรงกลวัตอ่การ

กระทําความชัว่ 

7. ความกล้าหาญและเช่ือมัน่ใน

ตนเอง 

8. การสง่เสริมให้คนดีปกครอง

บ้านเมืองและควบคมุคนดีไมใ่ห้มี

อํานาจ 

 
จริยธรรมของการเป็นพลเมืองดี 
(สาํนักงาน กศน., 2553)  
 

ประกอบด้วย จริยธรรม 6 ประการ ได้แก่ 

1. ความจงรักภกัดีตอ่ชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย์ 

2. ความมีระเบียบวินยั 

3. ความกล้าทางจริยธรรม 

4. ความรับผิดชอบ 

5. การเสียสละ 

6. การตรงตอ่เวลา 



    บทที่ 1 - นิยาม และคุณลักษณะของความเปนพลเมือง : 7 

นอกจากนี้ มผีูกําหนดคุณลักษณะของความเปนพลเมืองดีสําหรับเยาวชนไทยไว ดังนี้ 
ศักด์ิชัย  นิรัญทว ี(2548) 7 สรุปคุณลักษณะที่พึงประสงคของความเปนพลเมืองของเยาวชน

ไทย โดยแบงเปน 3 มิติ ดังแผนภาพที่ 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 1 สามมติิของคณุลักษณะความเปนพลเมืองของเยาวชนไทย 
 
 
อยางไรก็ตาม ในการดําเนินงานโครงการการสรางความเปนพลเมืองดีในสภาเด็ก 

และเยาวชนระดับทองถ่ินนี้ ยึดเอาคุณลักษณะของความเปนพลเมอืงตามมติของ คณะกรรมการพัฒนา
การศึกษาเพ่ือสรางความเปนพลเมือง (2553) เปนแกนหลักในการพัฒนาคุณลักษณะดังกลาวใหเกิด
ข้ึนกับสภาเด็กและเยาวชนระดับทองถ่ิน ซ่ึงเปนหนวยที่สําคัญย่ิงในการพัฒนาประเทศดวยระบบ 
การบริหารจากฐานลาง (bottom up) โดยคุณลักษณะเหลานี้จะนําไปใชเปนฐานในการวาง 
แนวทางการเรียนการสอนในโรงเรียนตอไป 
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 อ้างถงึใน พณิดา มาประเสริฐ (2554) 

1. หลกัและระเบียบการปกครองประเทศ 

2. สทิธิและหน้าท่ี ของตนเองและผู้ อ่ืน 

3. ความเก่ียวโยงกนัของสถานภาพของคนกลุม่ตา่งๆ ในสงัคม 

4. มิติสมัพนัธ์ระหวา่งรัฐกบัประชาชน / การเมืองภาคประชาชน / 

สทิธิของชมุชน / ทนุทางสงัคมท่ีหลากหลาย 

5. การเปล่ียนแปลงทางสงัคมทัง้ในระดบัประเทศและระดบัโลก 

6. เทคโนโลยีสมยัใหม ่วิถีชีวิตใหมต่ามควรแก่วิชาชีพของตน 

1. มีเจตคติท่ีดีต่อการมีสว่นร่วมในกิจกรรมทาง

การเมือง 

2. มีเจตคติท่ีดีต่อการอยูร่่วมกนัอยา่งเอือ้อาทร 

3. เป็นผู้ มีความคิดเหน็ตอ่เหตกุารณ์บ้านเมือง 

4. เหน็คณุคา่ของวฒันธรรมไทย วิถีชีวิตและ

คา่นิยมไทย 

5. เหน็คณุคา่และผดงุความเป็นชาติร่วมกบัผู้ อ่ืน 

6. มีความคิดเห็นท่ีทนัสมยั 

1. ปฎิบติัตนถกูต้องตามกฎหมาย ศีลธรรมและ

กติกาของชมุชน 

2. ปฏิบติัตนตามหลกัสทิธิ หน้าท่ีของพลเมือง 

3. ปฏิบติัตนให้เป็นประโยชน์ตอ่ผู้ อ่ืน 

4. มีสว่นร่วมในกิจกรรมท่ีเป็นเร่ืองของการจรรโลง

ความถกูต้อง ความเป็นระเบียบ ความดีงาม

ของสงัคม 

ด้านความรู้ความเข้าใจ 

ด้านความคดิเหน็ / เจตคต ิ ด้านการปฏบัิตติน 



บทที่ 1 - นิยาม และคุณลักษณะของความเปนพลเมือง : 8 

คุณลักษณะความเปนพลเมืองดีตามมติคณะกรรมการพัฒนาการศึกษาเพ่ือสรางความเปน
พลเมือง (2553) ประกอบไปดวยคุณลักษณะ 6 ประการ ดังตอไปนี้ 

1. มีอิสรภาพที่ควบคูกับความรับผิดชอบ  พลเมืองในระบอบประชาธิปไตยเปนเจาของชีวิตตนเอง 
ไมอยูใตการครอบงําหรือความอุปถัมภของใคร และใชสิทธิเสรีภาพโดยมีความรับผิดชอบ 

2. เคารพสิทธิผูอ่ืน  ไมใชสิทธิเสรีภาพของตนไปละเมิดสิทธิเสรีภาพผูอ่ืน 
3. เคารพความแตกตาง  และเคารพผูอ่ืนที่แตกตางจากตนเอง 
4. เคารพหลักความเสมอภาค  มีศักด์ิศรีความเปนมนุษย 
5. เคารพกติกาหรือกฎหมาย  เคารพกติกา เคารพกฎหมาย ไมใชกําลังแกปญหา และยอมรับ

ผลของการละเมิดกติกา 
6. มีสวนรวมแกปญหาโดยเร่ิมตนที่ตนเอง  ตระหนักวาตนเปนสมาชิกคนหนึ่งของสังคม และมี

สวนรวมในการแกปญหา และลงมือดวยตนเอง 
 
 
 
ากคุณลักษณะในแตละมุมมองที่ไดกลาวมาแลวขางตน จะสังเกตวา ภายใตบริบทของไทย  
การเปนพลเมืองนั้น จะตองมีพ้ืนฐานมาจากคนดี คือตองมีคุณธรรมและศีลธรรมเปนฐาน  
ตองไมลืมความเปนไทย อยางไรก็ตาม สิ่งสําคัญ คือการมีเจตคติที่ดีตอการเมืองการปกครอง 
รวมไปถึงการมีสวนรวมในการบริหารประเทศ มีความสนใจ และความกระตือรือรนที่จะมี 
สวนรวมดังกลาว ใชพละกําลังทั้งกายและสติปญญา ผลักดันประเทศใหพัฒนากาวหนาย่ิงข้ึน
สืบไป 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

จ จ 



    บทที่ 2 – รูจักสภาเด็กและเยาวชนในประเทศไทย : 1 

  บทที ่2  

รูจักสภาเดก็และเยาวชนในประเทศไทย 
 
 

 
วัตกรรมที่นักวิชาการดานเด็กและเยาวชนหลายคนเชื่อวานาจะสามารถชวยแกปญหาเด็ก 

และเยาวชนได คือ “สภาเด็กและเยาวชน” ซ่ึงเปนองคกรที่เกิดข้ึนจากแนวคิดที่วา “เรื่องของเด็ก ตองใหเด็ก
แก” อยางไรก็ตาม ในฐานะผูใหญเราไมสามารถเพิกเฉย และไมเหลียวมองการทํางานของเด็กๆ ได แตตอง
ทําหนาที่เปนที่ปรึกษา เพราะมีประสบการณ และวุฒิภาวะมากกวา ดังนั้น ผูใหญจะตองเรียนรูธรรมชาติ 
ของพวกเขา และพยายามรวมทํางานกับพวกเขาใหไดอยางกลมกลืน 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
เด็กและผูใหญ การประสานพลังเพื่อการสรางสรรคสังคม 

 
 

ธรรมชาติของเด็กและเยาวชน ที่ผูใหญ
สามารถเขาใจงายๆ คือ “การเลน” แตการเลน
ของเด็กและเยาวชน บางทีก็สามารถกอใหเกิดสิ่ง
ดีๆ ข้ึนไดในสังคม โดยเฉพาะการเลนกิจกรรม 
ของเด็กและเยาวชนบางกลุม ที่เรียกวา สภาเด็ก
และเยาวชน การเลนของพวกเขาควรมีความเปน
ธรรมชาติ ที่เกิดจากการสรางสรรคของเด็กๆ  
เอง ในขณะที่ ตัวผูเลนเกิดจากการรวมตัวที่จะ 
“อยากเลน” ของพวกเขาเอง ไมใช “ถูกบังคับ”  
ใหมาเลน เมื่อไรที่ธรรมชาติของเขาผิดเพ้ียนไป 
ประสิทธิภาพของการเลน ก็จะลดลง 

วิธีการเขาใจงายๆ ในการทําความเขาใจ
ธรรมชาติของเด็กและเยาวชน คือการใชหลักเอา
ใจเขามาใสใจเรา เพราะผูใหญก็เคยเปนเด็ก 
มากอน ยอมเคยเขาใจ และรูความตองการ 
ของเด็กและเยาวชน เมื่อเราโตข้ึนเราก็แคลืม
ธรรมชาติตรงนั้นไปเสีย แตหากยอนระลึกถึงครั้ง
เมื่อเรายังเปนเด็กได เราก็จะสามารถเขาใจเด็กได
เชนกัน ดังนั้น ในบทนี้ เราจะมาเริ่มตนรู จัก
ธรรมชาติของพวกเขา ... ธรรมชาติของสภาเด็ก
และเยาวชนในประเทศไทย ... จะชวยใหเราเริ่มตน
สามารถทํางานกับเด็กและเยาวชนไดอยางยั่งยืน 

น น 



บทที่ 2 – รูจักสภาเด็กและเยาวชนในประเทศไทย : 2 

ความเปนมาของสภาเด็กและเยาวชน 
 

 
          ภาเด็กและเยาวชนรุนแรก เกิดข้ึนเมื่อป พ .ศ . 2550 มี 
การเลือกต้ัง จัดตั้งเปนไปตามระเบียบที่ตราไวในพระราชบัญญัติ
สงเสริมการพัฒนาสภาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ.ศ. 2550 โดย
กําหนดใหมีคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน
แหงชาติ และสภาเด็กและเยาวชน เพ่ือรวมกันสงเสริม และพัฒนา
เด็กและเยาวชนของชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       เด็กสรางงาน  งานสรางเด็ก 
 
 
 จุดเริ่มตนความคิดของการกอต้ังองคกรสภาเด็กและเยาวชน
ในประเทศไทย มาจากการรวมตัวกันของเด็กและเยาวชนเปนกลุมๆ 
ซ่ึงมีอยู ทั่วทุกภูมิภาค ซ่ึงรวมตัวกันเพ่ือทํากิจกรรมในทองถ่ิน 
แกปญหาทองถ่ินอยางสรางสรรค แตทวา กลุมเด็กและเยาวชนแตละ
กลุมตางทํางานแบบแยกกันทํา ไมไดรวมกันทํางานอยางเปนระบบ  
อีกทั้งยังขาดการสนับสนุนการทํางานอยางจริงจัง จนบางครั้งทําให 
เด็กและเยาวชนบางกลุมตองลมเลิกความต้ังใจที่จะทําเพื่อสังคม หรือ
ชุมชนของตนเอง 
 
 ดวยเหตุนี้ นักวิชาการจึงใหมีการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนข้ึน 
ผานพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาสภาเด็กและเยาวชนแหงชาติ 
พ.ศ. 2550 โดยตองการใหสภาเด็กและเยาวชนเปนศูนยกลาง 
ของกลุม เ ด็กและ เยาวชน  ในการ ดํา เ นินกิ จกรรม  และให 
การสนับสนุนกลุมเด็กและเยาวชนเหลานั้น ใหสามารถดําเนินงาน
หรือกิจกรรมของกลุมไดตามเปาประสงค และความต้ังใจที่ตั้งไว 
ดัง นั้น  สภาเ ด็กและเยาวชน  จึง เปนไมผ ลัดแรก  ในการให 
การสนับสนุนกลุมเด็กและเยาวชน โดยมีผูใหญเปนไมผลัดสอง ที่ให
การหนุนเสริมภารกิจของสภาเด็กและเยาวชน ทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ภายใตหลักการ “เด็กทํา ผูใหญหนุน” 
 
 

สภาเดก็และเยาวชนในประเทศไทย  
ในมุมมองของผู้ใหญ่ในวันนี ้

 

นบัตัง้แต่ พรบ.ส่งเสริมการพฒันา

เด็กและ เยาวชนแห่ งชา ติ  พ .ศ .  2550 

ประกาศใช้ องค์กรสภาเด็กและเยาวชนก็ได้

ถือฤกษ์กําเนิดขึน้ แต่อย่างท่ีทกุคนเข้าใจกนั

ว่า องค์กรนี  ้เป็น “นวัตกรรม” หรือ “สิ่ ง

ใหม่ ”  ทําใ ห้ผู้ ใหญ่หลายคนยังไม่ รู้จัก

ศักยภาพของเด็กและเยาวชนท่ีแท้จริง อีก

ทัง้ยังยึดติดกับสํานวนเก่าท่ีว่า “อย่าคบ

เด็กสร้างบ้าน” เพราะจะนํามาซึ่งความ

ล้มเหลว แต่ในความเป็นจริงแล้ว สํานวนนี ้

ไม่อาจใ ช้ ไ ด้ อีกต่อไป  ในวัน นี เ้ด็กและ

เยาวชนมีศกัยภาพมากขึน้ ความสร้างสรรค์

ของพวกเขา สามารถจุดประกายให้เกิดสิ่ง

ใหม่ๆ  ขึ น้ ไ ด้มากมายในสังคม  ทัง้ทาง

กายภาพและทางจิตใจ 

ส ส 



    บทที่ 2 – รูจักสภาเด็กและเยาวชนในประเทศไทย : 3 

1.1 พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ.ศ. 2550 
 
ดังที่กลาวไวขางตนแลววา สภาเด็กและเยาวชนถือกําเนิดข้ึนภายใต พระราชบัญญัติสงเสริม 

การพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ.ศ. 2550 ดังนั้นสิ่งแรกเราควรทําความรูจักกับพระราชบัญญัติฉบับนี้
กันกอน เพ่ือใหเขาใจที่มาที่ไปของตนกําเนิด ของสภาเด็กและเยาวชนในประเทศไทย 

 
ความเปนมาของพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็กและ

เยาวชนแหงชาติ พ.ศ. 2550 สืบเนื่องมาจากความหวังของผูใหญ
หลายๆ คนในประเทศไทยที่มองเห็นศักยภาพของเด็กและเยาวชน  
ซ่ึงรวมกลุมกันทํากิจกรรมเพ่ือสังคม และชุมชนของตนเอง โดยกลุม
เ ด็กและเยาวชนมีมากมาย กระจายตัวอยู ทั่ วทุกภูมิภาค เชน  
กลุมเยาวชนสรางสรรคสังคม (จ. นนทบุรี) กลุมขวงละออน (จ. นาน) 
กลุมสภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร (จ. กทม.) เปนตน การรวมตัวของ
กลุมเด็กและเยาวชนเหลานี้ รวมตัวกันตามธรรมชาติ กลาวคือ เด็กและ
เยาวชนที่มีความคิดเห็นตรงกัน มีความอยากทํากิจกรรมรวมกัน ก็จะ
รวมตัวกันเพื่อทํากิจกรรมที่เปนประโยชน แตไดรับการสนับสนุนใน 
การทํางานแตกตางกันไป บางกลุมไมมีผูใหญคอยสนับสนุนดูแลเสีย
ดวยซํ้า แตพวกเขาก็ยังคงทํากิจกรรมตามที่กลุมตองการตอไป  
โดยแสวงหางบประมาณในการทํากิจกรรมเทาที่จะทําได 

การทํากิจกรรมสาธารณประโยชนของกลุมเด็กและเยาวชน
ที่กลาวมานี้ อยูในสายตาของผูใหญในบานเมือง ที่มองเห็นถึงศักยภาพ
ของเด็กและเยาวชน ตลอดจนสภาพปญหาในการทํางาน ประกอบกับ
ความหวังที่ตองการใหเด็กและเยาวชน เปนผูแกปญหาเด็กและเยาวชน
ดวยกันเอง เพ่ือใหเด็กและเยาวชนเกิดการพัฒนา พรอมที่จะเติบโตเปน
พลเมืองที่ สํ า คัญของชาติตอไป  จึ งผ ลักดันให เกิดการแต ง ตั้ ง 
คณะอนุกรรมการยกราง พรบ.สงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน
แหงชาติ นําโดย ครูเกื้อ แกวเกตุ เปนประธานอนุกรรมการฯ  
ทําหนาที่รางพระราชบัญญัติ เพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนในประเทศไทย โดยปรับปรุงจากกฎหมายเยาวชนเดิม คือ 
พระราชบัญญัติสงเสริมและประสานงานเยาวชนแหลงชาติ พ.ศ. 2521 
ที่ใชมาเปนเวลานานเพื่อใหสอดคลองกับสภาพการเปล่ียนแปลงไป 
ของสังคมปจจุบัน 

ในที่สุดวันที่ 30 ธันวาคม 2550 พระราชบัญญัติสงเสริม 
การพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พุทธศักราช 2550 ก็ได รับ 
การประกาศในราชกิจจานุเบกษา และบังคับใชอยางเปนทางการใน
วันที่ 14 มกราคม 2551 พรบ. ฉบับนี้ ประกอบดวยขอกฎหมาย  
45 มาตรา แบงออกเปน 3 หมวด ไดแก  

- หมวดที่ 1 บททั่วไป 
- หมวดที่ 2 คณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาเด็กและ

เยาวชนแหงชาติ 
- หมวดที่ 3 มาตรการสงเสริมการดําเนินงานเพ่ือ 

การพัฒนาเด็กและเยาวชน 

ครเูกื้อ  แกวเกต ุ
สมาคมศนูยพฒันาเยาวชน 

YPDC 

ครูวลัลภ ตงัคณานรุกัษ (ครหูยยุ) 
อดีตสมาชิกวุฒสิภา 2 สมยั สมาชิก

สภานติบิัญญตั ิ1 สมยั  
ประธานคณะทํางานดานเด็ก 

รศ.ดร.สมพงษ  จิตระดบั 
นกัวชิาการดานเด็กและเยาวชน 

คณะครศุาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 
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 ผลของการประกาศ พรบ. ฉบับนี้ สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ที่สําคัญเกี่ยวกับสถานการณเด็กและเยาวชนในประเทศไทยเปนอยาง
มาก ดังนี้ 1 

 
- แนวทางการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่กําหนดไวในกฎหมาย  

หนุนเสริมใหเกิดการสนับสนุนในเชิงบูรณาการรวมกันระหวาง
หนวยงานและองคกรตางๆ รวมไปถึงการสรางการทํางาน
แบบมีสวนรวมกับเด็กและเยาวชนมากข้ึนการพัฒนาเยาวชน
ตองคํานึง ถึงประโยชนสูงสุดของเด็กและเยาวชนเปน 
อันดับแรก ตองใหเด็กและเยาวชนมีสิทธิ มีสวนรวม ไดรับ 
การคุมครองและพัฒนาอยางเต็มที่ 

 
- กอใหเกิด คณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ

มีอํานาจหนาที่ดําเนินการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก
และเยาวชน จัดทํานโยบายและแผนพัฒนาเด็กและเยาวชน
แหงชาติ กําหนดแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในดานตาง ๆ ให
สอดคลองกับนโยบายและแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ 
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรดานเด็กและเยาวชน ศึกษาวิจัย
หรือสนับสนุนใหมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและ
เยาวชน ดําเนินงานดานสิทธิเด็ก จัดทําระบบฐานขอมูล  
และรวบรวมขอคิดเห็นของเด็กและเยาวชน ตลอดจน เปน
ศูนยกลางในการประสานงาน เผยแพร และประชาสัมพันธงาน
และกิจการเกี่ยวกับ การพัฒนาเด็กและเยาวชน 

 
- กําหนดสิทธิใหเด็กและเยาวชนทุกคนมีสิทธิไดรับการจดทะเบียน

รับรองการเกิด การพัฒนา การยอมรับ การคุมครองและ
โอกาสในการมีสวนรวมอยางเทาเทียม โดยไมมีการเลือก
ปฏิบัติโดยไมเปนธรรมเพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่อง 
ถ่ินกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทาง
กายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือ
สังคม ความเชื่อทางศาสนาและวัฒนธรรม การศึกษาอบรม 
ความคิดเห็นทางการเมือง การเกิดหรือสถานะอื่นของเด็กและ
เยาวชน บิดามารดา หรือผูปกครอง 

 
- การสนับสนุนการทํ า กิจกรรมของ เด็กและ เยาวชนโดย 

องคกรปกครองสวนทองถ่ินเขามามีบทบาทในการจัดทําแผน 
การสนับสนุน หากเยาวชนรวมตัวกัน และเขาไปขอใหมี 
การจัดทําแผน โครงการ กิจกรรม ก็เปนสิ่งที่ อบต. หรือ 
อบจ. หรือ เทศบาล องคกรทองถ่ินตางๆ ตองใหการสนับสนุน
อยางเปนรูปธรรม 

                                                            
1
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เจตนารมณ์ของ พรบ. ส่งเสริม 
การพัฒนาเดก็และเยาวชนแห่งชาต ิ
พ.ศ. 2550 กับการจัดตัง้สภาเดก็และ

เยาวชนในประเทศไทย 

เม่ือ พรบ.ส่งเสริมการพฒันาเด็ก

และ เยาวชนแห่ ง ชา ติ  พ .ศ .  2550 ไ ด้

ประกาศใช้อย่างเป็นทางการแล้ว ทําให้เกิด

นวัตกรรมใหม่ๆ ท่ีเป็นกลไกในการทํางาน

เ พ่ือแ ก้ ไข ปัญหา  และพัฒนาเด็กและ

เยาวชนในประเทศไทย เช่น  

- แนวทา งกา ร ทํ า ง านแบบ มี 

สว่นร่วม โดยคํานงึถงึสทิธิเดก็เป็นพืน้ฐาน  

- เ กิ ดคณะกรรมการส่ ง เส ริม 

การพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ เป็น

แกนกลางในการกําหนดนโยบาย  และ

ดําเนินงานด้านเดก็และเยาวชน 

- เกิดสภาเด็กและเยาวชนแห่ง

ประเทศไทย ระดบัจงัหวดั และระดบัอําเภอ 

 

 หลักการสําคัญของกฎหมายนี ้

ได้แก่ การคํานึงถึงประโยชน์ของเด็กและ

เยาวชนเป็นสําคัญ มีสิทธิในการศึกษาขัน้

พืน้ฐานตามรัฐธรรมนูญ มีสิทธิในการรับ

บริการสาธารณสขุท่ีได้มาตรฐาน เด็กพิการ 

เด็กท่ีมีข้อจํากัดทางการเรียนรู้ และเด็กท่ีมี

ความสามารถพิเศษ มีสทิธิได้รับการศกึษาท่ี

จัด ใ ห้ เ ป็นพิ เ ศษ  และสิท ธิ ในการ เล่น  

การพกัผอ่น การร่วมกิจกรรมและการละเลน่ 

การ มีส่ วน ร่ วม ด้ าน ศิลปวัฒนธร รม ท่ี

เหมาะสมกบัวยั 

 ทั ง้ นี  ้นวัตกรรมและหลักการ

ดงักล่าวข้างต้น มีเจตนารมณ์เพียงประการ

เดียวคือ ต้องการให้เกิดการทํางานด้านเด็ก

และเยาวชนร่วมกัน  โดยมีแกนกลางใน 

การขับเคล่ือน ทัง้ภาคผู้ ใหญ่ และภาคเด็ก

และเยาวชน 
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- ในคณะกรรมสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ ใหมี
ตัวแทนมีเด็กและเยาวชน 2 คน รวมเปนคณะกรรมการดวย 
ซ่ึงถือเปนกฎหมายดานเด็กและเยาวชนฉบับแรกที่เปดโอกาส
ใหเยาวชนเขารวมอยูในคณะกรรมการระดับชาติ 

 
-จัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนในประเทศไทย แบงเปน 4 ระดับ ไดแก 

สภาเด็กและเยาวชนแหงประเทศไทย สภาเด็กและเยาวชน
กรุงเทพมหานคร สภาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัด และระดับ
อําเภอข้ึน เ พ่ือเปนกลไกการประสานงาน และการทํา
กิจกรรมของเด็กและเยาวชนในระดับพ้ืนที่ ทั้งนี้สภาเด็กและ
เยาวชนจะเปนเวทีการเรียนรูของเด็กและเยาวชน เปนตัวแทน
เสียงของเด็กและเยาวชนที่จะใหขอเสนอแนะ ตอการทํางาน 
นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของภาครัฐในเรื่องที่
เกี่ยวของกับเด็กและเยาวชน อีกดวย 

 
- คณะกรรมการและสภาเด็กและเยาวชนแหงชาติ จะรวมกันจัด"

สมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ"ปละ 1 ครั้ง ข้ึน
เพ่ือเปนเวทีในการวิเคราะหสถานการณดานเด็กและเยาวชน 
ทบทวนกลไกและกระบวนการทํางานและพัฒนาองคความรู 
ทักษะ และทัศนคติในการพัฒนาเด็กและเยาวชนของประเทศ 
เพ่ือนําไปสูนโยบายดานเด็กและเยาวชนแหงชาติตอไป 

 
 

  จากที่กลาวมาขางตน พระเอกของ พรบ. ฉบับนี้ คงไมพนสภาเด็กและเยาวชน ซ่ึงถือไดวาเปน 
นวัตกรรมชิ้นแรกที่ผูใหญเปดโอกาสใหเด็กและเยาวชนเขามามีบทบาท มีสวนรวมในการบริหารประเทศ 
พรอมๆ ไปกับการพัฒนาตนเอง โดยหวังวา สภาเด็กและเยาวชนจะเปนองคกรที่เปนศูนยกลางในการทํา
กิจกรรมเชิงสาธารณประโยชนของเด็กและเยาวชนในประเทศไทย อันจะนํามาซ่ึงการแกปญหาดานเด็กและ
เยาวชน และการพัฒนาเด็กและเยาวชนของชาติอยางยั่งยืน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

สภาเด็กและเยาวชน นาํเดก็และเยาวชนทาํกจิกรรมสาธารณประโยชน  
และกิจกรรมพฒันาตนเอง 
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  1.2 สภาเด็กและเยาวชน : นวัตกรรมจาก พรบ.สงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ.ศ. 2550 
 
สภาเด็กและเยาวชนที่ถือกําเนิดข้ึนภายใตพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน

แหงชาติ พ.ศ. 2550 แบงเปน 4 ระดับ คือ 
 
- สภาเด็กและเยาวชนแหงประเทศไทย 
- สภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร 
- สภาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัด 
- สภาเด็กและเยาวชนระดับอําเภอ 
 
ในพระราชบัญญัติไดตรารายละเอียดเกี่ยวกับโครงสรางคณะกรรมการของสภาเด็กและเยาวชน

ทั้ง 4 ระดับไว รวมถึงแนวทางในการจัดต้ัง อีกท้ังยังกําหนดใหมีหนวยงานที่เหมาะสมคอยใหการสนับสนุน
อีกดวย อยางไรก็ตาม อํานาจหนาที่ของสภาเด็กและเยาวชนในแตละระดับจะมีความแตกตางกันไป ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาํนาจหน้าที่ของสภาเดก็และเยาวชน
จังหวัด และสภาเดก็และเยาวชน

กรุงเทพมหานคร (ม.31) 

 
  1.  ประสานงานระหว่างสภาเดก็และ
เยาวชนอาํ เภอ และแลกเปล่ียนความรู้และ
ประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ ของเดก็และ
เยาวชนในเขตจังหวัดหรือเขต
กรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี 
 2. เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และ
เผยแพร่ด้านวิชาการ การศึกษา กีฬา และ
วัฒนธรรม 
 3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สภาเดก็
และเยาวชนอาํเภอ และสถานศกึษาในเขต
จังหวัดหรือเขตกรุงเทพมหานคร แล้วแต่
กรณี ได้มีการจัดกจิกรรมต่าง ๆ อันเป็น
ประโยชน์เพื่อส่งเสริมและพฒันา 
เดก็และเยาวชน 
 4. ออกข้อบงัคับเก่ียวกับการประชุม
และการดาํเนินงานตามอาํนาจหน้าที่ 

อาํนาจหน้าที่ของสภาเดก็และเยาวชนระดับอาํเภอ (ม.24) 

 
 1. ส่งเสริม สนับสนุน และเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านวิชาการและกจิกรรมเกี่ยวกับ การศึกษา กีฬา และวัฒนธรรม 
ในท้องถิ่นของเดก็และเยาวชน 
 2. จัดกจิกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมและพฒันาเดก็และเยาวชนในท้องถิ่นให้มีความรู้ ความสามารถ และจริยธรรม 
 3.  เสนอแนะและให้ความเหน็ต่อสภาเดก็และเยาวชนจังหวัดเก่ียวกับการพฒันาเดก็และเยาวชนในท้องถิ่น 

อาํนาจหน้าที่ของสภาเดก็และเยาวชนแห่ง
ประเทศไทย (ม.33) 

 
 1.  เป็นศูนย์กลางประสานงานเพื่อดาํเนิน
กจิกรรมการพฒันาเดก็และเยาวชนในจงัหวัดต่าง ๆ 
 2. ให้ความร่วมมือในการดาํเนินงานของรัฐและ
องค์กรเอกชนหรือองค์กรชุมชนในการพฒันาเดก็
และเยาวชน 
 3. ให้ความเหน็ในการกาํหนดนโยบาย แผนงาน 
และงบประมาณของหน่วยงานของรัฐเพื่อการพฒันา
เดก็และเยาวชน 
 4. เสนอข้อคดิเหน็เก่ียวกับกจิกรรมการพฒันา
เดก็และเยาวชนที่อาจมีผลกระทบต่อเดก็และ
เยาวชน 
 5. เสนอคณะกรรมการเก่ียวกับการปฏบิตังิาน
ของหน่วยงานของรัฐและองค์กรเอกชนหรือองค์กร
ชุมชน 
 6. ออกข้อบงัคับเก่ียวกับการประชุมและ 
การดาํเนินงานตามอาํนาจหน้าที่ 
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จากบทบาทหนาที่ดังกลาว จะสังเกตเห็นถึงเจตนารมณที่แทจริงในการจัดต้ังสภาเด็กและเยาวชน
ของ พรบ.สงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2550 วา ตองการใหสภาเด็กและเยาวชนเปนศูนยกลาง
ของเด็กและเยาวชนในประเทศไทย และเปนสื่อกลางระหวางเด็กกับผูใหญ ใหสามารถรวมมือกันทํางานได
อยางมีประสิทธิภาพ แตในความเปนจริงแลว ทั้งองคกรเด็กและองคกรผูใหญ ยังมีความเขาใจคลาดเคลื่อน
ไปจากเจตนารมณสําคัญของ พรบ. ฉบับนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ดังนั้น สภาเด็กและเยาวชนจึงไมไดจัดตั้งข้ึน เพ่ือตอบสนองงานของผูที่มีหนาที่เปนที่ปรึกษา หรือ

ผูดูแลสภาเด็กและเยาวชน หากแตเจตนารมณที่แทจริง คือ การจัดต้ังสภาเด็กเพ่ือใหเปนศูนยกลางของเด็ก
และเยาวชนในประเทศ ดวยเหตุนี้ ผูใหญจึงไมควรแสวงหาผลประโยชนจากสภาเด็กและเยาวชน นอกจาก
จะเปนการทํารายเด็กและเยาวชนในความดูแลแลว ยังเปนการขัดขวางกระบวนการพัฒนาไปสูการเปน
พลเมืองของพวกเขาอีกดวย 

 

 

 

ความคิดที่ไมควรคิดของผูใหญ ตอหนาท่ีของสภาเด็กและเยาวชน 
- สภาเด็กฯ มีไวสําหรับคอยทํากิจกรรมที่เกีย่วกับเด็กและเยาวชน

ตามนโยบายของผูใหญ หรือที่ปรึกษา 
- หนาทีห่ลักของสภาเด็กฯ คือรวมตัวเด็กเพื่อมารวมกิจกรรมที่

ผูใหญจัดข้ึน 
- จะไวใจใหเด็กและเยาวชนตัดสินใจทํางานดานเด็กที่ 

สําคัญๆ ไดอยางไร ถางานเสียข้ึนมาจะทําอยางไร 
 

ความคิดที่ไมควรคิดของเด็กและเยาวชน ตอหนาที่ของสภาเด็กและเยาวชน 
- สภาเด็กฯ เกิดข้ึน เพ่ือเปนหลักในการชวยงานของผูใหญตามที่ขอมา 
- สภาเด็กฯ ตองเปนผูสรางกิจกรรม โดยกําหนดกิจกรรมข้ึนมา เชน

วันเด็ก วันเยาวชน ฯลฯ แลวชวนเด็กกลุมอื่นๆ มาเขารวมงาน 
- การตัดสินใจ ควรใหผูใหญชวยตัดสิน เรายังเปนเด็ก ยังไมรูอะไรอีก

หลายอยาง อยาพ่ึงตัดสินใจดวยตนเองดีกวา 
- เกรงใจผูใหญ เขาใหทําอะไรเราก็ควรตองตอบรับปาก 

เพราะมันคือหนาที่ของเรา 
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บทบาทและหนาทีข่องสภาเดก็และเยาวชน 
 

 
   จตนารมณที่สําคัญของพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนา

เด็กและเยาวชนแหงชาติ พ.ศ. 2550 ไดกําหนดใหมีสภาเด็กและ
เยาวชนข้ึนในประเทศไทย เพ่ือใหเปนศูนยกลางในการทํากิจกรรม
ของเด็กและเยาวชนที่กระจัดกระจายเปนกลุมๆ ทั่วทั้งประเทศไทย 
โดยกําหนดใหมีสภาเด็กและเยาวชน 4 ระดับ ไดแก สภาเด็กและ
เยาวชนแหงประเทศไทย สภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร  
สภาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัด และสภาเด็กและเยาวชนระดับ
อําเภอ ซ่ึงจะสังเกตวา การแบงระดับของสภาเด็กและเยาวชน  
จะลอตามระบบการปกครอง ที่มีสภาผูแทนราษฎรเปนตัวแทน
ระดับชาติ มีสภาจังหวัด โดยผูวาราชการจังหวัดเปนแกนนํา 
การบริหารระดับจังหวัด และมีนายอําเภอเปนผูนําในระดับอําเภอ 

 
โดยธรรมชาติแลว สภาเด็กและเยาวชนท้ัง 4 ระดับ มีบทบาท

เหมือนกัน คือเปนศูนยกลางของเด็กและเยาวชนในประเทศ ที่
รวมตัวกันทํากิจกรรมสาธารณประโยชน อันเปนกลไกในการนําไปสู
ความเปนพลเมืองดีที่เกิดจากการปฏิบัติ แตเนื่องจากกลุมเด็กและ
เยาวชนเหลานี้ดําเนินกิจกรรมอยางไมมีรูปธรรม และไมไดรับ 
การสนับสนุนอยางที่ควรจะเปน จึงเปนเหตุใหสภาเด็กและเยาวชน
เขามามีบทบาทสําคัญในการบริหารงานดานเด็กและเยาวชนของ
ประเทศชาติ เพื่อเปนฟนเฟองกลางคอยหมุนฟนเฟองเล็กๆ มากมาย 
เพ่ือหมุนกงลอแหงการพัฒนานี้ ไปสูความเจริญและการพัฒนาเด็ก
และเยาวชนของชาติอยางยั่งยืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กงล้อแห่งการพัฒนาด้านเดก็และเยาวชน 
 

 หากเปรียบการดําเนินงานด้าน

เด็กและเยาวชนโดยเด็กและเยาวชน เป็น

เสมือนกงล้อ ท่ีหมุนอย่างต่อ เ น่ืองไปสู่

ความก้าวหน้าของการพัฒนาเด็กและ

เยาวชน ตามเจตนารมณ์ของ พรบ.ส่งเสริม

การพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 

2550 จะประกอบด้วยองค์ประกอบสําคัญ  

4 ป ร ะ ก า ร  เ ส มื อ น ฟั น เ ฟื อ ง  4 ช นิ ด  

ท่ีปฏิบติัการให้ล้อหมนุไปได้ คือ  

 

1. สภาเดก็และเยาวชนแหง่ประเทศไทย  

 

2. สภาเด็กและเยาวชนระดบัจงัหวดั (รวม

กรุงเทพมหานครด้วย)  

 

3. สภาเดก็และเยาวชนระดบัอําเภอ  

 

4. กลุม่เดก็และเยาวชน 

 

เ เ 
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 หลักการสําคัญงายๆ ที่สะทอนออกมาจากภาพกงลอ
แหงการพัฒนาดานเด็กและเยาวชน คือ  

 
กงลอ.... 
ฟนเฟองจะถายแรงขับเคล่ือน จากเฟองใหญตรงกลาง ไปยัง

เฟองขนาดกลางที่อยูถัดออกมา และสงแรงตอไปยังฟนเฟองขนาด
เล็กจํานวนมาก เฟองย่ิงมีขนาดเล็ก จะย่ิงใหความวองไวใน 
การขับเคลื่อน ในขณะที่เฟองใหญจะสนับสนุนแรงใหมีพละกําลัง 
ในการขับเคลื่อนอยางมีประสิทธิภาพ 
 

สภาเด็กและเยาวชน... 
สภาเด็กและเยาวชนแหงประเทศไทย จะสงแรงขับเคล่ือน

ออกไปยังสวนภูมิภาคในรูปของนโยบาย แผนการดําเนินงานรายป 
วาระแหงชาติ หรือการปรับแกกฎหมายที่เกี่ยวของกับเด็กและ
เยาวชน เพ่ือใหการพัฒนาเด็กและเยาวชนสามารถขับเคล่ือนไปได
อยางมีประสิทธิภาพ โดยผานสภาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัด  
ในการกําหนดแผนการดําเนินงานของแตละจังหวัด ใหเหมาะสมกับ
สภาพบริบทที่แตกตางกัน จากนั้นสภาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัด 
จะสงตอแรงขับเคล่ือน ในรูปของโจทยการทํางานระดับจังหวัด และ
แนวทางในการปฏิบัติงานดานเด็กและเยาวชนประจําป ใหกับสภา
เด็กและเยาวชนระดับอําเภอ ซ่ึงสภาเด็กและเยาวชนแตละอําเภอ
จะตองพัฒนาแรงขับเคลื่อนใหกลายเปนงานระดับอําเภอ จากนั้นจึง
รวมกับกลุมเด็กและเยาวชนในอําเภอของตน (รวมถึงสภาเด็กและ
เยาวชนระดับตําบลดวย) สราสรรคกิจกรรมในพ้ืนที่ของตน หรือ
รวมกันบูรณาการกับอําเภอใกลเคียงจัดกิจกรรมรวมกัน หรืออาจ
บูรณาการจนกลายเปนกิจกรรมระดับจังหวัดตอไปได 

 
 การขับเคลื่อนดังกลาว อาจสรุปเปนแผนภาพไดดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กงล้อแห่งการพัฒนาด้านเดก็และเยาวชน 
(ต่อ) 

 

 จะสงัเกตวา่ ภาพกงล้อการพฒันา

ด้านเด็กและเยาวชน จะมีฟันเฟืองขนาด

ใหญ่ เป็นแกนหลักในการขับเคล่ือนล้อให้

หมนุไปข้างหน้า แต่ไม่ได้อยู่ติดกบัเพลาล้อ

เอง เปรียบเสมือนสภาเด็กและเยาวชนแห่ง

ประเทศไทย ท่ีควรทําหน้าท่ีในการควบคุม

งานด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนของ

ประเทศทัง้หมด  แต่ไม่ ใช่ลงไปดําเ นิน

กิจกรรมขบัเคล่ือนด้วยตนเอง 

 ฟันเฟืองขนาดกลาง เสมือนสภา

เด็กและเยาวชนระดบัจงัหวดั (รวมสภาเด็ก

และเยาวชนกรุงทพมหานครด้วย) ซึ่งจะรับ

นโยบายมาจากสภาเด็กและเยาวชนแห่ง

ประ เทศไทยไปปฏิบั ติ  โดยการจัด ทํา

แผนงานและถ่ายทอดลงสูฟั่นเฟืองชัน้ต่อไป

คือสภาเด็กและเยาวชนระดับอําเภอ เพ่ือ

นําไปเป็นแนวปฏิบติักับการทํางานร่วมกับ

กลุม่เดก็และเยาวชนในแตล่ะพืน้ท่ีตอ่ไป 
 

 

 

สภาเด็กและเยาวชน 
แหงประเทศไทย 

สภาเด็กและเยาวชน 
ระดับจังหวัด 

สภาเด็กและเยาวชน 
ระดับอําเภอ 

สภาเด็กและเยาวชน 
ระดับตําบล /  

กลุมเด็กและเยาวชน 

นโยบายระดับชาติ แผน 
หรือวาระเด็กแหงชาติ 

-นโยบาย / แผน / วาระและ
กิจกรรมระดับจังหวัด 

-แผนการสนับสนุนติดตาม 

-การสนับสนุนระดับ
อําเภอ 

-กิจกรรมในทองถิ่น 
ที่สนองตอนโยบาย
ระดับชาติและจังหวัด 

-ใชขอมูล และแผนงาน
ระดับทองถิ่น ในการ
กําหนดนโยบาย แผน 
หรือวาระระดับชาติ 

-จัดทํารายงานผลระดับจังหวัด 
-ใชขอมูลระดับทองถ่ินใน 
การกําหนดแผนระดับจังหวัด  
-ใหการสนับสนุนความตองการ
จําเปนระดับทองถ่ิน / ขอการ
สนับสนุนจากสภาเด็กระดับประเทศ 
-เปนสื่อประสานระหวางผูใหญระดับ
จังหวัด กับเด็กและเยาวชนทองถ่ิน 

-นําผลระดับทองถ่ิน จัดทํา
แผนการใหการสนบัสนุน 
-เสนอสรุปรายงานกิจกรรม
และความตองการจําเปน 
ของเด็กระดับทองถ่ินที่อยูใน
อําเภอของตนเอง 
-สรุปปญหาดานเด็กและ
เยาวชนระดับอําเภอ 

-กําหนดแผนรายป และ 2 ป 
-ถอดบทเรียนและรายงานผล
การจัดกิจกรรมระดับทองถ่ิน 
-รายงานสภาพปญหาดานเด็ก
และเยาวชนในทองถ่ินอยาง
ตอเนื่อง 
-วิเคราะหอุปสรรคและ 
ความตองการจําเปน 
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  จากภาพกงลอการพัฒนาดานเด็กและเยาวชน จะสะทอนใหเห็นวา สภาเด็กและเยาวชนแตละ
ระดับ ควรทําหนาที่ที่ตางกัน แตมีบทบาทเดียวกัน คือเปนศูนยกลางการขับเคลื่อนของกลุมเด็กและเยาวชน 
ตลอดจนหนวยงานที่ทํางานดานเด็กและเยาวชนในประเทศ ซ่ึงแนวทางที่สภาเด็กและเยาวชนแตละระดับ  
จะสามารถปฏิบัติหนาที่ของตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ ควรตองไดรับ “สิทธิ” ที่เหมาะสมตอการปฏิบัติ
หนาที่นั้นดวย โดยสิทธิ และหนาที่ของสภาเด็กและเยาวชนแตละระดับพึงมี ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

 
  2.1 สทิธแิละหนาทีส่าํคัญของสภาเดก็และเยาวชนแหงประเทศไทย 

 
  หากเปรียบสภาเด็กและเยาวชนแหงประเทศไทย กับระบบการปกครอง อาจเปรียบไดกับรัฐสภา 
ที่ทําหนาที่ในสวนของการบริหาร ดังนั้น ภาระงานหรือกิจกรรมที่สภาเด็กและเยาวชนแหงประเทศไทย ควร
ปฏิบัติก็จะคลายๆ กับรัฐสภา แตเปนรัฐสภาเด็กและเยาวชน ซ่ึงควรปฏิบัติหนาที่ตางๆ ดังนี้ (ระยะเวลาตาม
วาระ 24 เดือน) 
 

ระยะ หนาที ่ สิทธิที่พึงไดรับเพ่ือการปฏิบัติหนาที ่

ระยะตน 
 

หลัง
เลือกตั้ง
เสร็จ

ประมาณ 
3 เดือน
แรก 

1. เสริมความเขมแข็งขององคกร 
 - กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ แนวทาง 

การปฏิบัติงาน และรูปแบบการทํางานของ
องคกรใหชัดเจน 

 - จัดสัมมนาปฐมนิเทศ 5 วัน เพ่ือใหสมาชิก
สรางความคุนเคยกัน และเรยีนรูวิถีองคกร
รวมกัน 

1.1 สิทธิในการบรหิารองคกรอยางอิสระ 
1.2 สิทธิในการรองขอคําปรกึษา หรือความ

ชวยเหลือจากที่ปรึกษา 
1.3 สิทธิในการใชทรัพยากร และสถานที่ของ

หนวยงานที่ทําหนาที่เปนท่ีปรึกษา (สท.) 
อยางเหมาะสม 

 
2. วางแผนการทํางาน 2 ป และแผนรายป 
 - กําหนด Timeline ในการทาํงาน 
 - กําหนดกิจกรรมขององคกรที่จะเกิดข้ึนตาม

แผนที่วางไว (กิจกรรมดานการบริหาร หรือ
หนนุเสรมิความเขมแข็งของสภาเด็กและ
เยาวชนระดับอื่นๆ) 

 - จัดสรรงบประมาณที่ไดรับ 
 - แผนการทํางานแบบการสรางการมีสวนรวม 

2.1 สิทธิในการกําหนดวาระการจัดประชุมดวย
ตนเอง 

2.2 สิทธิในการรองขอคําปรกึษา หรือความ
ชวยเหลือจากที่ปรึกษา 

2.3 สิทธิในการใชทรัพยากร และสถานที่ของ
หนวยงานที่ทําหนาที่เปนท่ีปรึกษา (สท.) 
อยางเหมาะสม 

2.4 สิทธิในการแสดงความคดิเห็น ในเรื่อง 
การบริหารงาน และการจัดสรร
งบประมาณ 

3. เรียนรูจากประสบการณของสภาเด็กฯ รุนกอน
หนานี ้
 - จัดใหมีการประชมุ “การสงไมตอ” จากรุนสู

รุน เพ่ือใหเกิดการสัง่สมทุนทางความคิดของ
สภาเด็กและเยาวชนรุนปจจุบัน (ไมตองเริม่
จากศูนย) 

 - ศึกษารายงานผลการดําเนินงานของสภาเด็ก
และเยาวชนรุนกอนหนา และนํามาปรับใชใน
การวางแผนการทํางาน 

3.1 สิทธิในการเชิญสภาเด็กและเยาวชนแหง
ประเทศไทยรุนกอนหนา มาเปนวิทยากร 
โดยสามารถจัดสรรงบประมาณสนับสนุน
เปนคาตอบแทน หรือคาเดินทางได 

3.2 สิทธิในการรองขอรายงานผลการ
ดําเนินงาน และเอกสารอ่ืนๆ ของสภาเด็ก
และเยาวชนรุนกอนหนา 

3.3 สิทธิในการใชทรัพยากร และสถานที่ของ
หนวยงานที่ทําหนาที่เปนท่ีปรึกษา (สท.) 
อยางเหมาะสม 



    บทที่ 2 – รูจักสภาเด็กและเยาวชนในประเทศไทย : 11 

ระยะ หนาที ่ สิทธิที่พึงไดรับเพ่ือการปฏิบัติหนาที ่

ระยะ
กลาง 

 
เดือนที่ 

4  
ถึง 

เดือนที่ 
18 
  

1. ดําเนินงานตามแผนที่กําหนดไว 
 - แผนงานที่กาํหนด ไมควรเปนลักษณะของ

กิจกรรมภาคสนาม (Event) แตควรเปน
แผนงานเชิงนโยบาย และการหนุนเสริม
ความเขมแข็งของสภาเด็กฯ ระดับอื่นๆ 

 - ยึด Timeline ของการดําเนนิงานเปนหลัก 
สามารถปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม 
แตตองระวัง ไมใหหลุดออกนอก Timeline  
ที่กําหนดไวมากเกินไป 

1.1 สิทธิในการดําเนินงานอยางเต็มที่ 
ปราศจากการแทรกแซงจากผูใหญ 

1.2 สิทธิในการเลือกทํางานที่นอกเหนือจาก
แผนงานทีกํ่าหนดไว ซ่ึงงานนอก อาจมา
จากผูใหญที่ดูแลเองมาขอความชวยเหลือ 
หรือจากตัวสมาชิกเองก็ตาม 

1.3 สิทธิในการปรับเปลี่ยนแผนงานให
เหมาะสมตามสถานการณ 

1.4 สิทธิทางการศึกษาในการลากิจ 
2. หาโอกาสเขาประชุมกับผูใหญที่เปนคณะบรหิาร
ประเทศ เทาทีจ่ะทําได 
 - เพ่ือรายงานความกาวหนาการพัฒนาเด็กและ

เยาวชน และนําเสนอวาระเรงดวนสําหรับเด็ก
และเยาวชน ตลอดจนรายงานผล 
การปฏิบัติงานของสภาเด็กและเยาวชนแหง
ประเทศไทยอยางตอเนื่อง และรวมตัดสนิใจ
ในกรณีสําคัญๆ ที่เกี่ยวของกับเด็กและ
เยาวชนในประเทศ 

 - ทําหนาที่เปนกระบอกเสียงของเด็กๆ ให
สะทอนไปถึงผูใหญ 

2.1 สิทธิเขารวมประชุมกับคณะบรหิารของ
ประเทศ 

2.2 สิทธิในการมีสวนรวม แสดงความคิดเห็น
ในฐานะตัวแทนของเด็กและเยาวชนท้ัง
ประเทศ 

 

3. สํารวจสถานการณเด็กและเยาวชน และฟงเสียง
ของเด็กๆ ใหมากที่สุด 
 - วางแนวทางการรวบรวมขอมลูเด็กและเยาวชน 

โดยอาจใหมีลักษณะของการสมัครสมาชกิ เพ่ือ
รวบรวมไวเปนฐานขอมลูเด็กและเยวชนที่
สามารถนาํไปใชประกอบการตัดสินใจของสภา
เด็กและเยาวชนอ่ืนๆ ได (การจัดทาํฐานขอมลู
อาจไมสามารถทาํสาํเร็จในระยะเวลาอันส้ัน 
แตตองมกีารรเิริ่ม จึงจะสานตอได) 

 - จัดประชุมเด็กและเยาวชนระดับชาติ 
เพ่ือรวบรวมเสยีงจากตัวแทนเด็กๆ ทัว่ประเทศ 
แลวนาํไปสะทอนตอใหกับผูใหญไดรับทราบ 

 - สานตอศูนยประสานงานระดับภูมิภาค เพ่ือ
ความสะดวกในการประสานงาน 

3.1 สิทธิในการเขาถึงขอมูลพื้นฐานของเด็กและ
เยาวชนในแตละจังหวัด 

3.2 สิทธิในการใชขอมูลสําหรับประกอบ 
การตัดสินใจ 

3.3 สิทธิในการเรียกประชมุตัวแทนเด็กและ
เยาวชนทั่วประเทศ 

3.4 สิทธิในการไดรับการสนับสนนุจากผูใหญ 
หรือองคกรที่เกี่ยวของ 

4. บริหารองคกรใหเขมแข็งอยูเสมอ 
 - หมั่นดูแลสุขภาพกาย และใจ ของสมาชิก และ

คณะบริหารใหพรอมทํางานอยูเสมอ 
 - มีกิจกรรมผอนคลายการทํางานบาง ถาเห็น

วาทุกคนเหนื่อยลาจากการทํางาน 
 - สรางสรรคสิ่งใหมๆ ใหเกิดข้ึนในองคกรบาง 

4.1 สิทธิในการพักผอน 
4.2 สิทธิในการบริหารงานองคกรอยางเปนอิสระ 
4.3 สิทธิในการแสดงออกทางความคิดนอก

กรอบ อยางเปนอิสระ  
4.4 สิทธิในการจัดการอบรมเพื่อเสริมสราง 

การเรียนรู 
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ระยะ หนาที ่ สิทธิที่พึงไดรับเพ่ือการปฏิบัติหนาที ่

ระยะ
ปลาย 

 
เดือนที่ 

18  
ถึง 

เดือนที่ 
24 
 

1. จัดมหกรรมแสดงผลงานดานเด็กและเยาวชน
ระดับชาต ิ
 - เพ่ือเปนการรวมตัวเด็กและเยาวชนท้ัง

ประเทศ แสดงศักยภาพของเด็กและเยาวชน
ในการสรางสรรคสิ่งดีงาม ใหผูใหญไดรับรู 

 - มหกรรมระดับชาตินี้ อาจจัดปละครั้ง หรือ  
2 ปครั้งกไ็ด แลวแตความเหมาะสม 

 - ควรรวมกับสภาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัด 
ในการเตรียมงาน และการกําหนดรูปแบบ
ของงาน 

1.1 สิทธิในการสั่งการตอสภาเด็กและเยาวชน
ระดับจังหวัด 

1.2 สิทธิในการบรหิารจัดการงานมหกรรม
เยาวชนระดับชาติโดยปราศจาก 
การแทรกแซงของผูใหญ 

 

2. จัดเตรียมการถอดบทเรียนการทํางาน กอน
สิ้นสุดภารกิจตามวาระ 
 - จัดประชุมถอดบทเรียน และจัดทํารายงาน

สรุปผลการดําเนินงานที่ผานมา 
 - ผูเขารวมการประชุม ตองมีตัวแทนจากทุก

ฝายที่เกี่ยวของ ไมประชุมเพียงเฉพาะคณะ
กรรมการบริหารสภาเด็กฯ เทานั้น 

2.1 สิทธิในการกําหนดรูปแบบการจัดประชุม
ถอดบทเรียนอยางเปนอิสระ 

2.2 สิทธิในการเชิญผูใหญ และตัวแทนองคกรที่
เกี่ยวของ เขารวมประชุมถอดบทเรียน 

2.3 สิทธิในการใชทรัพยากร และสถานที่ของ
หนวยงานที่ทําหนาที่เปนท่ีปรึกษา (สท.) 
อยางเหมาะสม 

3. เตรียมการสงไมตอใหกับสภาเด็กและเยาวชนรุน
ตอไป 
 - จัดทําเอกสารประเมินผลการดําเนินงาน 

เพ่ือใหเปนบทเรียนและแนวทางการดําเนนิ 
งานของสภาเด็กและเยาวชน รุนตอไป 

 - ถายทอดเคล็ดลับการดําเนนิงาน ปญหา และ
อุปสรรคใหกับคณะกรรมการบริหารงานรุน
ตอไป ผานคูมอืการปฏิบัติงานสภาเด็กและ
เยาวชนแหงประเทศไทย 

3.1 สิทธิในการดําเนินการประเมนิผล 
การทํางาน 

3.2 สิทธิในการรองขอขอมูล และความคิดเห็น
ของบุคคลตางๆ ที่เกี่ยวของกับการทํางาน
ของสภาเด็กและเยาวชนแหงประเทศไทย 

 

 

สรุปสิ่งที่ควรทํา และไมควรทํา สําหรับสภาเด็กและเยาวชนแหงประเทศไทย 
สิ่งที่ควรทํา สิ่งที่ไมควรทํา 

1. เนนการดําเนินงานดานการบริหาร และสงเสริม 
ความเขมแข็งสภาเด็กและเยาวชนระดับอื่นๆ 

1. เนนการดําเนินงานดานกิจกรรมภาคสนาม 

2. มีระเบียบและขอตกลงในการทํางานที่ชัดเจน ยืดหยุนได
ตามเหมาะสม แตไมหยอนยาน 

2. ยึดระเบียบกฎเกณฑในการทํางานมากเกินไป  
จนทําใหผูรวมงานรูสึกอึดอัด 

3. ไมยึดถืองบประมาณเปนที่ตั้ง 3. รอคอยงบประมาณ และความชวยเหลือจากผูใหญ 
4. ปฎิบัติงานตามแผนที่วางไว โดยสามารถเลือกรับงาน

นอกตามคํารองขอของผูอ่ืนไดบาง ตามความเหมาะสม 
4. รับงานนอกมาทําตามคํารองขอของผูอ่ืน  

จนเกิดภาวะ “งานเขา” 
5. กําหนดวาระงาน และโจทยงานดานเด็กและเยาวชนให

ชัดเจน เพื่อเปนแกนหลักในการทํางานทั้งประเทศ 
5. ดําเนินงานแบบ “จับฉาย” ขาดหลักคิดใน 

การดําเนินงาน 
6. ใชขอมูลจากสภาเด็กฯ ระดับทองถิ่น ในการวางนโยบาย 

และแผน 
6. ไมมีขอมูลอางอิงในการกําหนดนโยบายและ

แผนการทํางานในระดับชาติ 
7. พัฒนาบุคลากร ในเรื่องการบริหารองคกรใหมี

ประสิทธิภาพ 
7. เพิกเฉยตอการตอยอดการพัฒนาองคความรู

ใหกับบุคลากร เพียงอางวา “ไมมีเวลา” 
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2.2 สิทธิและหนาที่สาํคัญของสภาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัด 
 
สภาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัด เปนดานแรกที่จะรับถายแรงขับเคล่ือนจากสวนกลาง คือสภา

เด็กและเยาวชนแหงประเทศไทย ไปสูการทํางานระดับทองถ่ิน ดังนั้น บทบาทสําคัญของสภาเด็กและ
เยาวชนระดับจังหวัด คือเปนจุดเชื่อมตอระหวางสภาเด็กและเยาวชนแหงประเทศไทย กับสภาเด็กและ
เยาวชนภาคทองถ่ิน โดยสิทธิและหนาที่ที่สภาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัดพึงมี มีดังตอไปนี้ 

 
ระยะ หนาที ่ สิทธิที่พึงไดรับเพ่ือการปฏิบัติหนาที ่

ระยะตน 
 

หลัง
เลือกตั้ง
เสร็จ

ประมาณ 
3 เดือน
แรก 

1. เสริมความเขมแข็งขององคกร 
 - กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ แนวทาง 

การปฏิบัติงาน และรูปแบบการทํางานของ
องคกรใหชัดเจน 

 - จัดสัมมนาปฐมนิเทศ 3 วัน เพ่ือใหสมาชิก
สรางความคุนเคยกัน และเรยีนรูวิถีองคกร
รวมกัน โดยมตัีวแทนสภาเดก็และเยาวชน
ระดับอําเภอเขารวมดวย 

 - จัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับการบริหารองคกร 
การบริหารโครงการ และการจัดการ
งบประมาณ 

1.1 สิทธิในการบรหิารองคกรอยางอิสระ 
1.2 สิทธิในการรองขอคําปรกึษา หรือความ

ชวยเหลือจากที่ปรึกษา 
1.3 สิทธิในการใชทรัพยากร และสถานที่ของ

หนวยงานที่ทําหนาที่เปนท่ีปรึกษา (พมจ.) 
อยางเหมาะสม 

 

2. วางแผนการทํางาน 2 ป และแผนรายป 
 - กําหนด Timeline ในการทาํงาน 
 - กําหนดกิจกรรมขององคกรที่จะเกิดข้ึนตาม

แผนที่วางไว (กิจกรรมดานการบริหาร และ
กิจกรรมภาคสนาม เพ่ือหนุนเสริมความ
เขมแข็งของสภาเด็กและเยาวชนระดับอําเภอ 
และการทํางานของสภาเด็กและเยาวชนใน
จังหวัด) 

 - จัดสรรงบประมาณที่ไดรับ 
 - แผนการทํางานแบบการสรางการมีสวนรวม 
 – การวางแผน ใหยึดนโยบาย หรือโจทย

ระดับชาติเปนหลัก 

2.1 สิทธิในการกําหนดวาระการจัดประชุมดวย
ตนเอง 

2.2 สิทธิในการรองขอคําปรกึษา หรือ 
ความชวยเหลอืจากที่ปรึกษา 

2.3 สิทธิในการใชทรัพยากร และสถานที่ของ
หนวยงานที่ทําหนาที่เปนท่ีปรึกษา (พมจ.) 
ตลอดจน สถานที่ราชการในจังหวัด  
อยางเหมาะสม 

2.4 สิทธิในการแสดงความคดิเห็น ในเรื่อง 
การบริหารงาน และการจัดสรรงบประมาณ 

3. เรียนรูจากประสบการณของสภาเด็กฯ รุนกอน
หนานี ้
 - จัดใหมีการประชมุ “การสงไมตอ” จากรุนสู

รุน เพ่ือใหเกิดการสัง่สมทุนทางความคิดของ
สภาเด็กและเยาวชนรุนปจจุบัน (ไมตองเริม่
จากศูนย) 

 - ศึกษารายงานผลการดําเนินงานของสภาเด็ก
และเยาวชนรุนกอนหนา และนํามาปรับใชใน
การวางแผนการทํางาน 

3.1 สิทธิในการเชิญสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด
รุนกอนหนา มาเปนวิทยากร โดยสามารถ
จัดสรรงบประมาณสนับสนุนเปน
คาตอบแทน หรือคาเดินทางได 

3.2 สิทธิในการรองขอรายงานผลการ
ดําเนินงาน และเอกสารอ่ืนๆ ของสภาเด็ก
และเยาวชนรุนกอนหนา 

3.3 สิทธิในการใชทรัพยากร และสถานที่ของ
หนวยงานที่ทําหนาที่เปนท่ีปรึกษา (พมจ.) 
อยางเหมาะสม 
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ระยะ หนาที ่ สิทธิที่พึงไดรับเพ่ือการปฏิบัติหนาที ่

ระยะ
กลาง 

 
เดือนที่ 

4  
ถึงเดือน
ที่ 18 

1. สรางเครือขายการทํางานกับหนวยงานภาครัฐ 
เอกชน และ NGO ในจังหวัด 
 - เปนสื่อกลางระหวางเด็กและเยาวชนกับ

หนวยงานตางๆ ที่มีสวนเกี่ยวของกับ 
การดําเนนิงานของสภาเด็กและเยาวชนใน
จังหวัด โดยขอการสนับสนุน และ 
ความชวยเหลอื เพ่ือใหการดําเนินงานของ
กลุมเด็กและเยาวชนมีประสทิธิภาพ 

 - จัดทําฐานขอมูลผูมีสวนเกี่ยวของ และผูให
การสนับสนนุกิจกรรมดานเด็กและเยาวชน 
เพ่ือใหเปนขอมูลประกอบการวางแผน หรอื
เขียนโครงการเสนอขอสนับสนุนงบประมาณ
ของกลุมเด็กและเยาวชน 

1.1 สิทธิในการเขาถึงผูนําองคกรของรัฐ NGO 
และบริษัทหางรานเอกชน ในจังหวัด 

1.2 สิทธิในการรองขอคําปรกึษา หรือความ
ชวยเหลือจากที่ปรึกษา และผูใหญที่มีสวน
เกี่ยวของ 

1.3 สิทธิในการใชทรัพยากร และสถานที่ของ
หนวยงานที่ทําหนาที่เปนท่ีปรึกษา (พมจ.) 
ตลอดจนสถานที่ราชการ อยางเหมาะสม 

 

2. ประชาสัมพันธองคกรสภาเด็กและเยาวชน ทั้ง
ระดับจังหวัดและระดับอําเภอใหเปนที่รูจักของชุมชน 
 - กําหนดแผนการประชาสัมพันธ หรือจัด

กิจกรรมภาคสนาม (Event) เพ่ือแสดง
ศักยภาพของเด็กและเยาวชนใหผูใหญไดรับรู 
และมองเหน็ตัวตนของสภาเด็กและเยาวชน 
อันจะนํามาซึ่งการใหความรวมมือ และ 
การสนับสนนุตอไป  

2.1 สิทธิในการจัดประชาสัมพันธรูปแบบตางๆ 
ภายในจังหวัด 

2.2 สิทธิในการจัดกิจกรรมภาคสนาม 
2.3 สิทธิในการใชทรัพยากร และสถานที่ของ

หนวยงานที่ทําหนาที่เปนท่ีปรึกษา (พมจ.) 
ตลอดจนสถานที่ราชการ อยางเหมาะสม 

 

3. ดําเนินงานตามแผนงานที่กําหนดไว  
 - ดําเนินงานโดยเนนการใหความสําคัญกับ

การประสานงานรวมกับสภาเด็กและเยาวชน
ระดับอําเภอ 

 - จัดการประชุมสามัญเดือนละครัง้ โดยมี
ตัวแทนแตละอําเภอเขารวมการประชุม เพ่ือ
รายงานสถานการณของแตละพื้นที่ โดยจะ
ทําใหเห็นสถานการณ และความคืบหนาใน
การทํางานภาพรวมของจังหวัด 

 - จัดอบรมเสรมิศักยภาพการทํางานใหกับเด็ก
และเยาวชนระดับอําเภอ และระดับทองถ่ิน 
รวมถึงกลุมเด็กและเยาวชนในจังหวัดดวย 

3.1 สิทธิในการเชิญตัวแทนสภาเด็กและเยาวชน
ระดับอําเภอเขารวมประชุม โดยสามารถ
จัดสรรงบประมาณสนับสนุนเปน
คาตอบแทน หรือคาเดินทางได 

3.2 สิทธิในการจัดการอบรม โดยสามารถเชิญ
วิทยากรทั้งภายในและภายนอกจังหวัดได 

3.3 สิทธิในการจัดสรรงบประมาณเพื่อใชใน
การจัดการอบรมและการประชุม 

3.4 สิทธิในการใชทรัพยากร และสถานที่ของ
หนวยงานที่ทําหนาที่เปนท่ีปรึกษา (พมจ.) 
ตลอดจนสถานที่ราชการ อยางเหมาะสม 

4. ดูแล และทําหนาที่เปนพี่เล้ียงใหกับสภาเด็กและ
เยาวชนระดับอําเภอ และระดับทองถ่ินดวย 
 

4.1 สิทธิในการเขาถึงพื้นที่ของสภาเด็กและ
เยาวชนที่รองขอความชวยเหลือ 

4.2 สิทธิในการใหความชวยเหลือและสนับสนุน 
5. สะทอนสถานการณ และความตองการของเด็กและ
เยาวชนในจังหวัด สูสภาเด็กและเยาวชนระดับประเทศ 
 - จัดประชุมเด็กและเยาวชนระดับจังหวัด เพ่ือ

รวบรวมเสียงจากเด็กและเยาวชน 

5.1 สิทธิในการเขารวมประชมุสามัญ
ระดับประเทศ 

5.2 สิทธิในการจัดประชมุเด็กและเยาวชนใน
จังหวัด 
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ระยะ
ปลาย 

 
เดือนที่ 

18  
ถึง 

เดือนที่ 
24 
 

1. จัดมหกรรมแสดงผลงานดานเด็กและเยาวชน
ระดับจังหวัด 
 - เพ่ือเปนการรวมตัวเด็กและเยาวชนในจังหวัด 

เปนการแสดงศักยภาพของเด็กและเยาวชน
ในการสรางสรรคสิ่งดีงาม ใหผูใหญในจังหวัด
ไดรับรู 

 - มหกรรมระดับชาตินี้ อาจจัดปละครั้ง หรือ  
2 ปครั้งกไ็ด แลวแตความเหมาะสม 

 - ควรรวมกับสภาเด็กและเยาวชนระดับอําเภอ ใน
การเตรยีมงาน และการกาํหนดรปูแบบของงาน 

 - ควรมีการแจงขาวใหมีตัวแทนของสภาเด็ก
และเยาวชนระดับประเทศลงมาสังเกตดวย 

1.1 สิทธิในการสั่งการตอสภาเด็กและเยาวชน
ระดับอําเภอ 

1.2 สิทธิในการบรหิารจัดการงานมหกรรม
เยาวชนระดับจังหวัด โดยปราศจาก 
การแทรกแซงของผูใหญ 

 

2. จัดเตรียมการถอดบทเรียนการทํางาน กอน
สิ้นสุดภารกิจตามวาระ 
 - จัดประชุมถอดบทเรียน และจัดทํารายงาน

สรุปผลการดําเนินงานที่ผานมา 
 - ผูเขารวมการประชุม ตองมีตัวแทนจากทุก

ฝายที่เกี่ยวของ ไมประชุมเพียงเฉพาะคณะ
กรรมการบริหารสภาเด็กฯ เทานั้น 

2.1 สิทธิในการกําหนดรูปแบบการจัดประชุม
ถอดบทเรียนอยางเปนอิสระ 

2.2 สิทธิในการเชิญผูใหญ และตัวแทนองคกร 
ที่เกี่ยวของ เขารวมประชุมถอดบทเรียน 

2.3 สิทธิในการใชทรัพยากร และสถานที่ของ
หนวยงานที่ทําหนาที่เปนท่ีปรึกษา (พมจ.) 
อยางเหมาะสม 

3. เตรียมการสงไมตอใหกับสภาเด็กและเยาวชนรุน
ตอไป 
 - จัดทําเอกสารประเมินผลการดําเนินงาน 

เพ่ือใหเปนบทเรียนและแนวทางการดําเนนิ 
งานของสภาเด็กและเยาวชน รุนตอไป 

 - ถายทอดเคล็ดลับการดําเนนิงาน ปญหา และ
อุปสรรคใหกับคณะกรรมการบริหารงานรุน
ตอไป ผานคูมอืการปฏิบัติงานสภาเด็กและ
เยาวชนระดับจังหวัด 

3.1 สิทธิในการดําเนินการประเมนิผล 
การทํางาน 

3.2 สิทธิในการรองขอขอมูล และความคิดเห็น
ของบุคคลตางๆ ที่เกี่ยวของกับการทํางาน
ของสภาเด็กและเยาวชนในจังหวัด 

 

 

สรุปสิ่งที่ควรทํา และไมควรทํา สําหรับสภาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัด 
สิ่งที่ควรทํา สิ่งที่ไมควรทํา 

1. เนนการดําเนินงานเชิงประสานงาน และให 
การสนับสนุนแกสภาเด็กฯ ระดับอําเภอและทองถิ่น 

1. เนนการดาํเนนิงานดานกิจกรรมภาคสนาม เพื่อ
การแกปญหาหรือพัฒนาเด็กและเยาวชนในทองถิ่น 

2. มีรูปแบบการทํางานแบบพี่สอนนอง และญาติมิตร
ครอบครัว 

2. ทํางานภายใตรูปแบบ เจานายกับลูกนอง ซึ่งจะไม
ดีตอการเรียนรูและการพัฒนาของทีมงาน 

3. ไมยึดถอืงบประมาณเปนที่ตั้ง จัดหางบประมาณเสริมไดเอง 3. รอคอยงบประมาณ และความชวยเหลือจากผูใหญ 
4. ปฎิบัติงานตามแผนที่วางไว โดยสามารถเลือกรับงาน

นอกตามคํารองขอของผูอ่ืนไดบาง ตามความเหมาะสม 
4. รับงานนอกมาทําตามคํารองขอของผูอ่ืน จนเกิด

ภาวะ “งานเขา” 
5. พัฒนาบุคลากร ในเรื่องการบริหารองคกรใหมี

ประสิทธิภาพ 
5. เพิกเฉยตอการตอยอดการพัฒนาองคความรู

ใหกับบุคลากร เพียงอางวา “ไมมีเวลา” 
6. รวมงานกับภาคีเครือขายภาคผูใหญดวยความสมานฉันท 6. มีอคติตอบุคคล หรือองคกรที่เปนเครือขาย 
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2.3 สิทธิและหนาที่สาํคัญของสภาเด็กและเยาวชนระดับอําเภอ 
 
สภาเด็กและเยาวชนระดับอําเภอ ถือเปนองคกรสุดทายในภาคทองถ่ินที่ใกลชิดกลุมเด็กและ

เยาวชนในทองถ่ินมากที่สุดตามที่ พรบ. สงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ.ศ. 2550 ไดกําหนด
ไว มบีทบาทสําคัญในการกระจายนโยบายระดับชาติ สูกลุมเด็กและเยาวชน เพื่อใหการดําเนินงานของเด็ก
และเยาวชนเปนไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือตอบสนองตอปญหาดานเด็กและเยาวชนของประเทศอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยมีสิทธิและหนาที่ ที่เหมาะสม ดังตอไปนี้ 

 
ระยะ หนาที ่ สิทธิที่พึงไดรับเพ่ือการปฏิบัติหนาที ่

ระยะตน 
 

หลัง
เลือกตั้ง
เสร็จ

ประมาณ 
3 เดือน
แรก 

1. เสริมความเขมแข็งขององคกร 
 - กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ แนวทาง 

การปฏิบัติงาน และรูปแบบการทํางานของ
องคกรใหชัดเจน 

 - จัดสัมมนาปฐมนิเทศ 3 วัน เพ่ือใหสมาชิกสราง
ความคุนเคยกัน และเรียนรูวถีิองคกรรวมกัน 
โดยอาจรวมกับสภาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัด 

 - จัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับการบริหารองคกร 
การบริหารโครงการ และการจัดการ
งบประมาณ 

 - จัดการประชุมพบปะอยางนอยสัปดาหละ 1 ครั้ง 

1.1 สิทธิในการบรหิารองคกรอยางอิสระ 
1.2 สิทธิในการรองขอคําปรกึษา หรือความ

ชวยเหลือจากที่ปรึกษา 
1.3 สิทธิในการใชทรัพยากร และสถานที่ของ

หนวยงานที่ทําหนาที่เปนท่ีปรึกษา (ที่วา
การอําเภอ) อยางเหมาะสม 

 

2. วางแผนการทํางานเปนแผนรายป และรายเดือน 
 - กําหนด Timeline ในการทาํงาน โดยประชุม

วางแผนรวมกับกลุมเด็กและเยาวชนในอําเภอ 
 - กําหนดกิจกรรมที่จะเกิดข้ึนตามแผนที่วางไว 

(เนนไปที่กิจกรรมภาคสนามท่ีเกิดข้ึนโดยกลุม
เด็กและเยาวชนในอําเภอ) โดยกิจกรรมควร
สอดคลองกับนโยบาย และแผนของจังหวัด 

 - จัดสรรงบประมาณที่ไดรับ 
 – การวางแผน ใหยึดนโยบาย หรือโจทยระดับ

จังหวัดเปนหลัก 

2.1 สิทธิในการกําหนดวาระการจัดประชุม
ดวยตนเอง 

2.2 สิทธิในการรองขอคําปรกึษา หรือความ
ชวยเหลือจากที่ปรึกษา 

2.3 สิทธิในการใชทรัพยากร และสถานที่ของ
หนวยงานที่ทําหนาที่เปนท่ีปรึกษา (ที่วา
การอําเภอ) ตลอดจน สถานที่ราชการ
ในจังหวัด อยางเหมาะสม 

2.4 สิทธิในการแสดงความคดิเห็น ในเรื่อง 
การบริหารงาน และการจัดสรรงบประมาณ 

3. เรยีนรูจากประสบการณของสภาเด็กฯ รุนกอนหนานี้ 
 - จัดใหมีการประชมุ “การสงไมตอ” จากรุนสูรุน 

เพ่ือใหเกิดการสั่งสมทุนทางความคิดของสภา
เด็กและเยาวชนรุนปจจุบัน (ไมตองเริม่จาก
ศูนย) 

 - ศึกษารายงานผลการดําเนินงานของสภาเด็ก
และเยาวชนรุนกอนหนา และนํามาปรับใชใน
การวางแผนการทํางาน 

3.1 สิทธิในการเชิญสภาเด็กและเยาวชน
อําเภอรุนกอนหนา มาเปนวทิยากร โดย
สามารถจัดสรรงบประมาณสนับสนนุ
เปนคาตอบแทน หรือคาเดินทางได 

3.2 สิทธิในการรองขอรายงานผลการ
ดําเนินงาน และเอกสารอ่ืนๆ ของสภา
เด็กและเยาวชนรุนกอนหนา 

3.3 สิทธิในการใชทรัพยากร และสถานที่ของ
หนวยงานที่ทําหนาที่เปนท่ีปรึกษา (ที่วา
การอําเภอ) อยางเหมาะสม 

 



    บทที่ 2 – รูจักสภาเด็กและเยาวชนในประเทศไทย : 17 

ระยะ หนาที ่ สิทธิที่พึงไดรับเพ่ือการปฏิบัติหนาที ่

ระยะ
กลาง 

 
เดือนที่ 

4  
ถึงเดือน
ที่ 18 

1. สรางเครือขายการทํางานกับกลุมเด็กและเยาวชน 
ในอําเภอ 
 - เปนสื่อกลางระหวางกลุมเด็กและเยาวชนใน

อําเภอกับสภาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัด
ตลอดจนหนวยงานตางๆ ที่มีสวนเกี่ยวของกับ 
การดําเนนิงานของสภาเด็กและเยาวชนใน
อําเภอ  

 - จัดทําฐานขอมูลกลุมเด็กและเยาวชนในอําเภอ 
โดยอาจทําเปนแผนที่อําเภอ ที่แสดงใหเหน็
ถึงจุดรวมตัวของกลุมเด็กและเยาวชนใน
อําเภอนั้นๆ รวมถึงรายละเอียดของแตละกลุม 

 - บูรณาการรวมกับอําเภอใกลเคียง 

1.1 สิทธิในการเขาถึงผูนํา และไดรับความ
รวมมือองคกรของรัฐ NGO และบริษัทหาง
รานเอกชน ในจังหวัด 

1.2 สิทธิในการรองขอคําปรกึษา หรือความ
ชวยเหลือจากที่ปรึกษา และผูใหญที่มีสวน
เกี่ยวของ 

1.3 สิทธิในการใชทรัพยากร และสถานที่ของ
หนวยงานที่ทําหนาที่เปนท่ีปรึกษา (ที่วา
การอําเภอ) ตลอดจนสถานที่ราชการ 
อยางเหมาะสม 

 

2. ลงพื้นที่สนับสนนุกิจกรรมของกลุมเด็กและ
เยาวชนในอําเภอ 
 - หลังจากไดกาํหนดตารางกิจกรรมแลว ควร

จัดลําดับ และเลือกลงสํารวจรวมกิจกรรมที่
กลุมเด็กและเยาวชนจัดข้ึน เพ่ือเก็บ
รายละเอียด ขอมูล และความสําเร็จของงาน 
โดยจะเปนประโยชนในการประเมินตอไป 

2.1 สิทธิในการใชยานพาหนะของอําเภอ โดย
ไมเสียคาใชจาย หรือสิทธไิดรับคาใชจาย
การเดินทางเพื่อสนับสนนุงานของกลุมเด็ก
และเยาวชน 

2.2 สิทธิในการจัดกิจกรรมภาคสนาม 
2.3 สิทธิในการใชทรัพยากร และสถานที่ของ

หนวยงานที่ทําหนาที่เปนท่ีปรึกษา (ที่วา
การอําเภอ) ตลอดจนสถานที่ราชการ 
อยางเหมาะสม 

3. ดําเนินงานตามแผนงานที่กําหนดไว  
 - ดําเนินงานโดยเนนการใหความสําคัญกับ

การประสานงานรวมกับสภาเด็กและเยาวชน
ระดับอําเภอ 

 - จัดการประชุมสามัญเดือนละครัง้ โดยมี
ตัวแทนแตละอําเภอเขารวมการประชุม เพ่ือ
รายงานสถานการณของแตละพื้นที่ โดยจะ
ทําใหเห็นสถานการณ และความคืบหนาใน
การทํางานภาพรวมของจังหวัด 

 - จัดอบรมเสรมิศักยภาพการทํางานใหกับเด็ก
และเยาวชนระดับอําเภอ และระดับทองถ่ิน 
รวมถึงกลุมเด็กและเยาวชนในจังหวัดดวย 

3.1 สิทธิในการเชิญตัวแทนสภาเด็กและเยาวชน
ระดับอําเภอเขารวมประชุม โดยสามารถ
จัดสรรงบประมาณสนับสนุนเปน
คาตอบแทน หรือคาเดินทางได 

3.2 สิทธิในการจัดการอบรม โดยสามารถเชิญ
วิทยากรทั้งภายในและภายนอกจังหวัดได 

3.3 สิทธิในการจัดสรรงบประมาณเพื่อใชใน
การจัดการอบรมและการประชุม 

3.4 สิทธิในการใชทรัพยากร และสถานที่ของ
หนวยงานที่ทําหนาที่เปนท่ีปรึกษา (ที่วา
การอําเภอ) ตลอดจนสถานที่ราชการ 
อยางเหมาะสม 

4. ดูแล และทําหนาที่เปนพี่เล้ียงใหกับกลุมเด็กและ
เยาวชนในอําเภอ 
 

4.1 สิทธิในการเขาถึงพื้นที่ของสภาเด็กและ
เยาวชนที่รองขอความชวยเหลือ 

4.2 สิทธิในการใหความชวยเหลือและสนับสนุน 
5. เก็บรายละเอียด และจัดทาํรายงานสถานการณ 
การทํางานดานเด็กและเยาวชนในอําเภออยางตอเนื่อง 
 - ควรประสานงานกับสภาเด็กและเยาวชน

ระดับจังหวัดอยางตอเนื่อง 

5.1 สิทธิในการเขารวมกิจกรรมของกลุมเด็ก
และเยาวชน 

5.2 สิทธิในการจัดประชมุเด็กและเยาวชนใน
อําเภอ 



บทที่ 2 – รูจักสภาเด็กและเยาวชนในประเทศไทย : 18 

 
ระยะ หนาที ่ สิทธิที่พึงไดรับเพ่ือการปฏิบัติหนาที ่

ระยะ
ปลาย 

 
เดือนที่ 

18  
ถึง 

เดือนที่ 
24 
 

1. รายงานสถานการณการทํากิจกรรมดานเด็กและ
เยาวชน 
 - รายงานใหกับสภาเด็กและเยาวชนระดับ

จังหวัด และอาจจัดนิทรรศการปละครั้งใน
อําภอของตนเอง ในวันเยาวชน เพ่ือแสดง
ผลงานของกลุมเด็กและเยาวชน โดยรวมกับ
สภาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัด ในการเตรยีม
งาน และการกําหนดรปูแบบของงาน 

1.1 สิทธิในการสั่งการตอกลุมเด็กและเยาวชน
ในอําเภอ 

1.2 สิทธิในการบรหิารจัดการ โดยปราศจาก 
การแทรกแซงของผูใหญ 

 

2. จัดเตรียมการถอดบทเรียนการทํางาน กอน
สิ้นสุดภารกิจตามวาระ 
 - จัดประชุมถอดบทเรียน และจัดทํารายงาน

สรุปผลการดําเนินงานที่ผานมา 
 - ผูเขารวมการประชุม ตองมีตัวแทนจากทุก

ฝายที่เกี่ยวของ ไมประชุมเพียงเฉพาะคณะ
กรรมการบริหารสภาเด็กฯ เทานั้น 

2.1 สิทธิในการกําหนดรูปแบบการจัดประชุม
ถอดบทเรียนอยางเปนอิสระ 

2.2 สิทธิในการเชิญผูใหญ และตัวแทนองคกรที่
เกี่ยวของ เขารวมประชุมถอดบทเรียน 

2.3 สิทธิในการใชทรัพยากร และสถานที่ของ
หนวยงานที่ทําหนาที่เปนท่ีปรึกษา  
(ที่วาการอําเภอ) อยางเหมาะสม 

3. เตรียมการสงไมตอใหกับสภาเด็กและเยาวชนรุน
ตอไป 
 - จัดทําเอกสารประเมินผลการดําเนินงาน 

เพ่ือใหเปนบทเรียนและแนวทางการดําเนนิ 
งานของสภาเด็กและเยาวชน รุนตอไป 

 - ถายทอดเคล็ดลับการดําเนนิงาน ปญหา และ
อุปสรรคใหกับคณะกรรมการบริหารงานรุน
ตอไป ผานคูมอืการปฏิบัติงานสภาเด็กและ
เยาวชนระดับจังหวัด 

3.1 สิทธิในการดําเนินการประเมนิผล 
การทํางาน 

3.2 สิทธิในการรองขอขอมูล และความคิดเห็น
ของบุคคลตางๆ ที่เกี่ยวของกับการทํางาน
ของสภาเด็กและเยาวชนในจังหวัด 

 

 

สรุปสิ่งที่ควรทํา และไมควรทํา สําหรับสภาเด็กและเยาวชนระดับอําเภอ 
สิ่งที่ควรทํา สิ่งที่ไมควรทํา 

1. เนนการดําเนินงานรวมกับกลุมเด็กและเยาวชนในอําเภอ 
สําหรับการจัดกิจกรรมภาคสนาม 

1. ลงเปนเจาภาพการจดักิจกรรมภาคสนามดวยตนเอง 
ทุกกิจกรรมที่เกิดข้ึนในอําเภอ 

2. มีรูปแบบการทํางานแบบพี่สอนนอง และญาติมิตร
ครอบครัว 

2. ทํางานภายใตรูปแบบ เจานายกับลูกนอง ซึ่งจะไม
ดีตอการเรียนรูและการพัฒนาของทีมงาน 

3. ไมยึดถอืงบประมาณเปนที่ตั้ง จัดหางบประมาณเสริมไดเอง 3. รอคอยงบประมาณ และความชวยเหลือจากผูใหญ 
4. ปฎิบัติงานตามแผนที่วางไว โดยสามารถเลือกรับงาน

นอกตามคํารองขอของผูอ่ืนไดบาง ตามความเหมาะสม 
4. รับงานนอกมาทําตามคํารองขอของผูอ่ืน จนเกิด

ภาวะ “งานเขา” 
5. พัฒนาบุคลากร และกลุมเด็กและเยาวชน ในเรื่องการ

บริหารองคกรใหมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะเรื่องการ
บริหารจัดการโครงการ 

5. เพิกเฉยตอการตอยอดการพัฒนาองคความรู
ใหกับบุคลากร เพียงอางวา “ไมมีเวลา” 

6. รวมงานกับภาคีเครือขายภาคผูใหญดวยความสมานฉันท 6. มีอคติตอบุคคล หรือองคกรที่เปนเครือขาย 
7. หมั่นติดตอสื่อสาร และเขารวมประชุมกับสภาเด็กและ

เยาวชนระดับจังหวัดอยางตอเนื่อง 
7. ขาดการติดตอกับสวนกลางเปนเวลานาน 
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สภาเด็กและเยาวชนระดับตาํบล 
 

 
          มวา พรบ.สงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ.ศ. 
2550 จะกําหนดใหมีสภาเด็กระดับประเทศ ระดับจังหวัด และระดับ
อําเภอ ในการดําเนินงานเปนศูนยกลางของการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนในประเทศไทย โดยลอระบบการปกครองแบบกระจาย
อํานาจลงสูทองถ่ิน อยางไรก็ตาม ในสภาวะที่แทจริงสภาเด็กและ
เยาวชนระดับอําเภอ ซ่ึงจัดเปนสภาเด็กและเยาวชนระดับลางสุด 
ตาม พรบ .ฉบับนี้  ยังไมสามารถลงปฏิบัติภารกิจใหบรรลุตาม
เจตนารมณของ พรบ. ไดอยางเต็มที่ เนื่องจากยังมีชองวาง (gap) 
ระหวางเด็กและเยาวชนในแตละพ้ืนที่ของอําเภอกับสภาเด็กและ
เยาวชนอําเภออยูมาก ทําใหสภาเด็กและเยาวชนระดับอําเภอมี
บทบาทในสวนทองถ่ินนอย และไมสามารถเปนศูนยกลางของกลุม
เด็กและเยาวชนในแตละพื้นที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ดวยเหตุนี้นักวิชาการ และผูทํางานดานเด็กและเยาวชนจึงมี
แนวคิดในการจัดต้ัง “สภาเด็กและเยาวชนระดับตําบล” ข้ึนในแตละ
พ้ืนที่ เพ่ือเติมเต็มชองวางระหวางสภาเด็กและเยาวชนระดับอําเภอ 
กับกลุมเด็กและเยาวชนนั้น 
 อยางไรก็ตาม สภาเด็กและเยาวชนระดับตําบล หรือระดับ
ทองถ่ิน ยังไมไดตราไวในพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็กและ
เยาวชน พ.ศ. 2550 ทําใหยังไมมีผูดูแล แนวทางการจัดต้ัง และ 
การสนับสนุนที่ชัดเจนแนนอน แตในขณะนี้ ไดมีคําสั่งจากองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) ใหแตละตําบลมีการจัดตั้งสภาเด็กและ
เยาวชนระดับตําบลข้ึน ทั่วประเทศ แตขณะนี้มีเพียงรอยละ 70 ที่
จัดตั้งแลว และมีเพียงรอยละ 30 ที่สามารถดําเนินการไดอยาง
สมบูรณ โดยรายละเอียดสําคัญที่จะทําใหเรารู จักสภาเด็กและ
เยาวชนระดับตําบลมากข้ึน มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

สภาเดก็และเยาวชนระดับท้องถิ่น 
 

 แนวคิดในการจัดตัง้สภาเด็กและ

เยาวชนระดบัท้องถ่ิน หรือระดบัตําบล เป็น

ผลพวงมาจากความต้องการในการเติม

ช่องว่างระหว่างสภาเด็กและเยาวชนระดับ

อําเภอ และกลุ่มเด็กและเยาวชนในพืน้ท่ี

ต่ า งๆ  โดยการ เ ติม เต็มช่ อ งว่ า ง นี  ้จะ

สอดคล้องกบัหลกัการปกครองแบบกระจาย

อํานาจสูท้่องถ่ิน ดงันี ้

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แ แ 

รัฐสภา  สภาเดก็ฯ 

แห่งประเทศไทย 

การปกครอง

สว่นจงัหวดั 

และ อบจ. 

สภาเดก็ฯ 

ระดบัจงัหวดั 

การปกครอง

สว่นอําเภอ 

สภาเดก็ฯ 

ระดบัอําเภอ 

อบต. สภาเดก็ฯ 

ระดบัตําบล 

การปกครอง

ระดบัหมู่บ้าน 

/ ชมุชน 

สภาเดก็ฯ 

ระดบัหมู่บ้าน / 

ชมุชน 

สว่นกลาง 

สว่นท้องถ่ิน 

คาดวา่จะเกิดขึน้

ในอนาคต 
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3.1 บทบาทและหนาที่สาํคัญของสภาเด็กและเยาวชนระดับตําบล 
 
มีแนวโนมสูงที่จะมีการปรับแก พรบ.สงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ.ศ. 2550 โดย

มีการบรรจุสภาเด็กและเยาวชนระดับทองถ่ินไวในพรบ. ดวย เนื่องจากขณะนี้ ไดมีการศึกษาผลจาก 
การจัดต้ังสภาเด็กและเยาวชนระดับตําบล เพ่ือดําเนินการในฐานะที่เปนศูนยกลางของเด็กและเยาวชนใน
แตละตําบล และประสานงานรวมกับสภเด็กและเยาวชนระดับจังหวัด และอําเภอ พบวา ไดผลลัพธในเชิง
บวก ทําใหการพัฒนาดานเด็กและเยาวชนดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน และสงเสริมใหสภาเด็กและ
เยาวชนระดับอําเภอ มีบทบาทมากข้ึน และยังชวยลดภาระการทํางานของสภาเด็กและเยาวชนระดับอําเภอ
ไดอยางมีประสิทธิภาพอีกดวย 

อยางไรก็ตาม บทบาทสําคัญของสภาเด็กและเยาวชนระดับตําบล ยังคงคลายกับสภาเด็กและ
เยาวชนระดับอื่นๆ คือ เปนศูนยกลางในการทํากิจกรรมของกลุมเด็กและเยาวชนในพ้ืนที่ เปนผูคอยอํานวย
ความสะดวก สนับสนุน และเปนสื่อกลางระหวางกลุมเด็กและเยาวชนแตละกลุม ตลอดจนประสานงานกับ
องคการบริหารสวนตําบลในการทํางานดานเด็กและเยาวชน เพ่ือการพัฒนา และตอบสนองหลักสิทธิเด็กใน
ตําบลของตน 

สําหรับหนาที่ของสภาเด็กและเยาวชนระดับตําบล จะมากกวาสภาเด็กและเยาวชนระดับอ่ืนๆ 
เนื่องจากจะตองรับนโยบายจากดานบนแปลงเปนชุดกิจกรรมที่จะตองดําเนินการประสานงานรวมกับเด็ก
และเยาวชนในพ้ืนที่ ตลอดจนตองดําเนินการสื่อสารความตองการ และสถานการณของเด็กและเยาวชนใน
พ้ืนที่ข้ึนไปยังสวนกลาง สําหรับการวางนโยบาย และแผนระดับชาติตอไป 

ดังนั้นจะสังเกตวา การดําเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนระดับตําบลมีความสําคัญมาก และ
จะตองทํางานสองทาง (duplex responsibilities) ตองรองรับการทํางานท้ังจากบนลงลาง (top-down) 
และจากลางข้ึนบน (bottom-up) โดยมีรูปแบบการทํางานที่ควรจะเปน ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สภาเด็กและเยาวชน 
แหงประเทศไทย 

สภาเด็กและเยาวชน 
ระดับจังหวัด 

สภาเด็กและเยาวชน 
ระดับอําเภอ 

สภาเด็กและเยาวชน 
ระดับตําบล 1 

สภาเด็กและเยาวชน 
ระดับตําบล 2 

สภาเด็กและเยาวชน 
ระดับตําบล 3 

กลุมเด็กฯ 
1 

กลุมเด็กฯ 
2 

กลุมเด็กฯ 
3 กลุมเด็กฯ 

4 
กลุมเด็กฯ 

5 

กลุมเด็กฯ 
6 

กลุมเด็กฯ 
7 

ทิศทางการทาํงาน
แบบบนลงลาง 

ทิศทางการทาํงาน
แบบลางข้ึนบน 

นโยบายระดับชาติ 
วาระแหงชาติ  

และการชวยเหลือ 

โจทยระดับจังหวัด  
ที่สนองนโยบายระดับชาติ 

และการสนับสนุน 

แนวทางการดําเนิน
กิจกรรมในพื้นที่ 

และสนับสนนุประสานงาน 

โจทยระดับ
ชมุชน 

- กิจกรรม 
- สถานการณ 
- ขอมูลของกลุม 
- ความตองการ
จําเปน 

- สถานการณภาพรวมตําบล 
- กิจกรรมที่เกิดข้ึน 
- ปญหาและความตองการจําเปน 

- สถานการณภาพรวมอําเภอ 
- กิจกรรมที่เกิดข้ึน 
- ความตองการสนับสนุน 

- สถานการณภาพรวมจังหวัด 
- กิจกรรมที่เกิดข้ึน 
- ความตองการสนับสนุนจากสวนกลาง 
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จากแผนภาพขางตน จะพบวา สภาเด็กและเยาวชนระดับตําบล จะตองเปนศูนยกลางของ 
กลุมเด็กและเยาวชนในพื้นที่มีมากกวา 1 กลุม โดยแนวทางการทํางาน สามารถอธิบายไดดังนี้ 

 
แนวทางการทาํงานจากบนลงลาง 

(top-down) 
กระบวนการทีค่าดวานาจะเกิดข้ึนแตละขั้นตอน 

1. รับโจทยจากอําเภอ ซึ่งผานการแปลงมาจาก
นโยบายระดับประเทศ และระดับจังหวัดแลว 

1.1 ประชมุรวมกบัสภาเด็กและเยาวชนระดับจงัหวดัและระดบั
อําเภอ เพื่อทําความเขาใจนโยบาย และโจทยระดับจงัหวดั 

1.2 รวมประชมุกบัสภาเด็กและเยาวชนระดบัอําเภอ เพือ่ตั้ง
โจทยที่จะทําในแตละพื้นที่ 

1.3 ใชกระบวนการสรางสาํนึกพลเมอืงเขามาชวยในการตั้ง
ประเด็นโจทยที่จะทํา 

2. นําโจทยที่ไดรับจากอําเภอ ถายทอดสูกลุมเด็กและ
เยาวชน ดวยการนัดประชุมกลุมเด็กและเยาวชนทุก
กลุม หรือสภานักเรียน และกลุมเด็กนอกระบบใน
พื้นที่ เพื่อรับทราบโจทย และกําหนดกิจกรรมตางๆ 
ที่จะเกิดข้ึนในพื้นที่ 

2.1 เรียกประชุมกลุมเด็กและเยาวชน สภานักเรียน และกลุม
เด็กนอกระบบ (ถามี) เพื่อรวมกันกําหนดกิจกรรมที่
สนองตอโจทยที่ไดรับ 

2.2 วางแผนรายป และรายเดือน โดยจัดทําปฏิทินกิจกรรม
ตลอดทั้งป เพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานใน
ทองถิ่น 

2.3 เคล็ดลับสําคัญ คือการสรางความไวเนื้อเชื่อใจ และ
สัมพันธภาพอันด ีกับกลุมเด็กและเยาวชน ตองพยายาม
สานความสัมพันธ และเอาใจของกลุมเด็กและเยาวชน
แตละกลุมไวใหได 

3. สนบัสนนุการดาํเนินการของกลุมเด็กและเยาวชน 
ในพื้นที่ โดยบางกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนระดบั
ตาํบลอาจตองเปนเจาภาพรวมกบักลุมเด็กและ
เยาวชนในพื้นที่ 

3.1 ประสานงานกับหนวยงานภาครัฐ องคกรเอกชน และ
องคกรอิสระที่อยูในพื้นที่ เพื่อขอการสนับสนุน และ 
การประชาสัมพันธ 

3.2 ลงพื้นที่เยี่ยมกิจกรรมของเด็กและเยาวชนที่เกิดข้ึนอยาง
ตอเนื่อง 

3.3 ชวยเหลอืในกระบวนการถอดบทเรยีน และการประเมินผล
กิจกรรมของกลุมเด็กและเยาวชนหลังเสร็จสิ้น
กระบวนการ (อาจขอความชวยเหลือจากสภาเด็กฯ 
ระดับจังหวัด และอําเภอ) 

4. จัดทําฐานขอมูลกลุมเด็กและเยาวชนในพื้นที่ ให
ทันสมัยอยูเสมอ 

4.1 ออกสํารวจในพื้นที่ของตน เพื่อจัดทําฐานขอมูลกลุมเด็ก
และเยาวชน สภานักเรียน กลุมเด็กนอกระบบโรงเรียน 

4.2 เก็บขอมูลชื่อกลุม ที่ตั้งหรือที่รวมพล ประเภท 
ความสามารถ ความสนใจ ผูใหการสนับสนุนของกลุม 
ฯลฯ 

5. รายงานผลการดําเนินกิจกรรมของเด็กและ
เยาวชนที่เกิดข้ึนในพื้นที่ 

5.1 ประชุมสรุปผลการดําเนินงานกลางป และทาย
ปงบประมาณ เพื่อจัดทํารายงานความกาวหนาใน 
การดําเนินงานดานเด็กและเยาวชนในพื้นที่ 

5.2 จัดนิทรรศการ หรือนํารายงานเขาที่ประชุมของ อบต. 
และของสภาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัดและระดับ
อําเภอ 

5.3 อาจใชการวิเคราะห SWOT เขามาชวยในการสรุปผล
การดําเนินงาน 

6. จัดกิจกรรมกระตุนการดําเนินงานของกลุมเด็กและ
เยาวชน 

6.1 จัดกิจกรรมประกวดโครงการ หรือกิจกรรมของกลุมเด็ก
และเยาวชนที่สนองตอบโจทยที่ไดรับ อยางนอยปละครั้ง 
จะชวยกระตุนการทํางานของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ได 
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แนวทางการทํางานจากลางข้ึนบน 
(bottom-up) 

กระบวนการที่คาดวานาจะเกิดข้ึนแตละขั้นตอน 

1. รวบรวมสถานการณการดําเนินงานของเด็กและ
เยาวชนในพื้นที่ ตลอดจนสถานการณของเด็กและ
เยาวชนในพื้นที่ดวย 

1.1 จัดทําปฏิทินกิจกรรมรายเดือน เพื่อนําไปจัดทํา
ฐานขอมูลกิจกรรมที่เกิดข้ึนตลอดป  

1.2 เขารวมกิจกรรมที่จัดโดยกลุมเด็กและเยาวชนในพื้นที่ 
แลวสรุปผลการจัดกิจกรรมของเด็กและเยาวชน 

1.3 สนับสนุนการถอดบทเรียนของกลุมเด็กและเยาวชนใน
พื้นที่ ภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม 

1.4 รวบรวมรายงานผลการจัดกิจรรมใหเปนระบบ 
1.5 ประชุมกลุมเด็กและเยาวชนในตําบล เพื่อประเมิน

สถานการณของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ และจัด
เรียงลําดับความสําคัญตามความเรงดวน 

2. รายงานผลการดําเนินกิจกรรมของเด็กและ
เยาวชนในตําบล ตลอดจนสถานการณเด็กและ
เยาวชน รายงานสภาพปญหาการทํางาน และ 
ความตองการจําเปนในการทํางานของกลุมเด็ก
และเยาวชน 

2.1 จัดทํารายงานผลการดําเนินกิจกรรมของเด็กและ
เยาวชนในตําบล และรายงานสถานการณของเด็กและ
เยาวชนในพื้นที่ดวย 

2.2 เขารวมประชุมกับสภาเด็กและเยาวชนระดับอําเภอและ
ระดับจังหวัด เพื่อจัดทํารายงานสถานการณการ
ดําเนินงานดานเด็กและเยาวชนในภาพรวมของจังหวัด 

2.3 สํารวจสภาพปญหาการทํางาน และความตองการ
จําเปนในการดําเนินงาน โดยอาจทําการสํารวจในชวง
ถอดบทเรียนก็ได 

2.4 จัดทํารายงานสรุปปญหาการทํางาน และความตองการ
จําเปนที่มีการจัดเรียงความตองการจําเปนแลว และ
รายงานใหกับ อบต. ไดรับทราบ แลวหาแนวทาง 
การแกปญหา ตลอดจนการตอบสนองความตองการ
จําเปน ในการดําเนินงานครั้งตอไป 

3. จัดทําแผนรายป และราย 2 ป (1 วาระ) 3.1 รายงานปญหาการทํางาน และความตองการจําเปน 
3.2 ใชขอมูลที่ไดรับจากเด็กและเยาวชนแตละกลุมใน 

การจัดทําแผนรายป และราย 2 ป 
3.3 รายงานแผนรายป และราย 2 ปใหกับสภาเด็กและ

เยาวชนระดับอําเภอและจังหวัด เพื่อใชเปนแนวทางการ
จัดทําแผนระดับจังหวัดและระดับชาติตอไป 

สรุปสิ่งที่ควรทํา และไมควรทํา สําหรับสภาเด็กและเยาวชนระดับตําบล 
สิ่งที่ควรทํา สิ่งที่ไมควรทํา 

1. เนนการดําเนินงานรวมกับกลุมเด็กและเยาวชนสําหรับ
การจัดกิจกรรมภาคสนาม 

1. ลงเปนเจาภาพการจดักิจกรรมภาคสนามดวยตนเอง 
ทุกกิจกรรมที่เกิดข้ึนในตาํบล 

2. สนับสนุนติดตาม และเขารวมกิจกรรมของเด็กและ
เยาวชนอยางตอเนื่อง ตลอดจนสื่อสารกับกลุมเด็กและ
เยาวชนอยูเสมอ รวมถึงประชุมรวมกับสภาเด็กและ
เยาวชนระดับจังหวัดและอําเภอเปนประจํา 

2. ขาดการติดตอกับกลุมเด็กและเยาวชนเปนระยะ
เวลานาน 

3. ไมยึดถอืงบประมาณเปนที่ตั้ง จัดหางบประมาณเสริมไดเอง 3. รอคอยงบประมาณ และความชวยเหลือจากผูใหญ 
4. พยายามวางบทบาทขององคกรใหเปนศูนยกลางในการ

ทํางานของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ 
4. วางบทบาทเปนพียงกลุมเด็กและเยาวชนอีกกลุม

หนึ่งท่ีทํากิจกรรมในพื้นที่ 
5. พัฒนาบุคลากร และกลุมเด็กและเยาวชน ในเรื่องการ

บริหารองคกรใหมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะเรื่องการ
บริหารจัดการโครงการ 

5. เพิกเฉยตอการตอยอดการพัฒนาองคความรู
ใหกับบุคลากร เพียงอางวา “ไมมีเวลา” 

6. สรางเครือขายทั้งภายในและภายนอก ทั้งเด็กและผูใหญ 6. มีอคติตอบุคคล หรือองคกรที่เปนเครือขาย 
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3.2 แนวทางการจัดตั้ง และหนนุเสริมใหสภาเด็กและเยาวชนระดับตําบลเขมแข็ง 
 
สภาเด็กและเยาวชนที่เกิดข้ึนในปจจุบัน มีลักษณะการจัดตั้ง และการรวมตัวของเด็กและเยาวชน

ที่แตกตางกันไป อยางไรก็ตามทั้งหมดเกิดข้ึนภายใตคําสั่งของกระทรวงมหาดไทย ที่สั่งการลงไปยังองคการ
บริหารสวนตําบล (อบต.) ใหมีการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนระดับตําบล ซ่ึงบางพ้ืนที่ที่มีความเขมแข็งใน
การทํางานดานเด็กและเยาวชนเปนทุนอยูแลว ก็จะเขาใจกระบวนการสรรหาสมาชิกและกระบวนการจัดต้ัง
สภาเด็กและเยาวชนระดับตําบลใหมีประสิทธิภาพ ในขณะที่บางพ้ืนที่ ยังขาดความรูความเขาใจ  
ในกระบวนการดังกลาว จึงตองจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนระดับตําบลเพียงแคสนองตอคําสั่งในการจัดตั้ง
เทานั้น ทําใหสภาเด็กและเยาวชนตําบลสวนใหญของประเทศไมสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ
เมื่อไดรับการแตงตั้งแลว โดยสาเหตุสําคัญคือ ทั้งเด็กและผูใหญขาดความรู ความเขาใจในเรื่องของสภาเด็ก
และเยาวชน 

การจัดต้ังสภาเด็กและเยาวชนระดับตําบลมีหลายรูปแบบ ซ่ึงองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะ
สามารถเร่ิมกระบวนการจัดตั้งไดทันทีที่ไดรับคําสั่งจากสวนกลางใหจัดตั้ง ทั้งนี้ข้ึนอยูกับขนาดของเทศบาล 
หรือตําบล โดยจะมีบริบทที่แตกตางกันท้ังในสวนของปริมาณเด็กและเยาวชนในพ้ืนที่ ตลอดจนทรัพยากร
ดําเนินงานขององคกรเอง ทําใหรูปแบบของการจัดต้ังแตกตางกันไป รูปแบบของการจัดตั้งสภาเด็กและ
เยาวชนสามารถสรุปได ดังแผนภาพและรายละเอียดตอไปนี้ 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพขางตนเปนรูปแบบการจัดต้ังสภาเด็กและเยาวชนระดับตําบลทั้ง 10 รูปแบบ แตละ

รูปแบบมีจุดออนและจุดแข็งที่แตกตางกันไป หากผูนําตําบลตองการจะจัดต้ังสภาเด็กและเยาวชน ควรเลือก
รูปแบบการจัดต้ังใหเหมาะสมกับบริบทของตนเอง เพื่อลดจุดออน และเสริมจุดแข็งใหโดดเดนย่ิงข้ึน ซ่ึงอาจ
เริ่มจากการทบทวนสภาพบริบทของตําบลตนเอง ตามแบบฟอรมตอไปนี้  

 

การจัดตั้งสภาเด็ก
และเยาวชนระดับ

ตําบล 

มีการเลือกตั้ง 

ไมมีการเลือกตั้ง 

ผูสมคัรลงเลอืกตั้ง 
มาจากโรงเรยีน / 

กลุมเดยีวกนัทั้งหมด 

ผูสมัครลงเลือกตั้ง 
มาจากหลายๆ 

โรงเรียน 

ตัวแทนเด็กและเยาวชน 
มาจากโรงเรยีน / กลุม

เดยีวกนัทั้งหมด 

ตัวแทนเด็กและเยาวชน
มาจากหลายๆ 

โรงเรียนในเขตตําบล 

เปนนักเรียนในระบบโรงเรียนทั้งหมด 

เปนนักเรียนนอกระบบโรงเรียนทั้งหมด 

ผสมทั้งในและนอกระบบโรงเรียน 

เปนนักเรียนในระบบโรงเรียนทั้งหมด 

เปนนักเรียนนอกระบบโรงเรียนทั้งหมด 

เปนนักเรียนในระบบโรงเรียนทั้งหมด 

เปนนักเรียนนอกระบบโรงเรียนทั้งหมด 

เปนนักเรียนในระบบโรงเรียนทั้งหมด 

เปนนักเรียนนอกระบบโรงเรียนทั้งหมด 

ผสมทั้งในและนอกระบบโรงเรียน 

F 

G 

H 

I 

J 

A 

B 

C 

D 

E 
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(ตองซื่อสัตยตอตนเองในการใชแบบฟอรมนี้) 
 

ตอนที่ 1 ทบทวนความพรอมของเทศบาล / อบต. 
ขอความ ก ข ค ตอบ 

ก/ข/ค 
1.1 จํานวนบุคคลากรที่สามารถรับผิดชอบเรื่องเด็กและ

เยาวชนโดยตรง 
0 
คน 

1 
คน 

มากกวา 
1 คน 

 

1.2 งบประมาณที่จัดสรรไวเฉพาะงานดานเด็กและ
เยาวชน (คิดจากงบประมาณรายปทั้งหมดที่ไดรับ) 

ไมไดจัด 
งบฯ ไว 

จัดไวนอยกวา 
10 % 

จัดไว 10% 
ข้ึนไป 

 

1.3 เครือขายการทํางานดานเด็กและเยาวชนของ อบต. ยังไมมี
เครือขาย 

มีเครือขาย  
1 – 5 แหง 

มีเครือขาย 
มากกวา 5 แหง 

 

1.4 ทรัพยากร เชนอุปกรณสํานักงาน หองวางสําหรบั
ใชเปนที่ทํางาน ฯลฯ 

ไมพรอม 
เพราะมีนอย 

สามารถ
จัดแบงใหได

บาง 

มีเพียงพอตอ
การดําเนินงาน

ของเด็กๆ 

 

1.5 องคความรูดานเด็กและเยาวชน ไมมีความรู
ดานนี้เลย 

มีบาง เคยทํา
มาบาง 

ดําเนินงานดาน
นี้มาตลอด 

 

 

ตอนที่ 2 ทบทวนเด็กและเยาวชนในเทศบาล / ตําบล 
ขอความ ก ข ค ตอบ 

ก/ข/ค 
2.1 กลุมเด็กและเยาวชนในเทศบาล / ตําบล มีมากกวา  

5 กลุมข้ึนไป 
มี 2 – 5 กลุม ไมมีเลย /  

มี 1 กลุม /  
ไมทราบเลย 

 

2.2 จุดรวมตัวที่สรางสรรคของเด็กและเยาวชน เชน 
สนามกีฬา หองสมุดชุมชน ลานกิจกรรม ฯลฯ 

ทุกกลุมมีที่
รวมตัวที่ชัดเจน 

บางกลุม
เทานั้นที่มีที่
รวมตัวที่
ชัดเจน 

ไมมีการรวมตัว
ของกลุมเด็ก / 

ไมทราบขอมูลเลย 

 

2.3 กิจกรรมที่เกิดข้ึนโดยเด็กและเยาวชนเอง เกิดกิจกรรมข้ึน
ทุกๆเดือน 

เกิดกิจกรรม 
อยางนอยป

ละครั้ง 

ไมมีกิจกรรมที่
เกิดข้ึนจากเด็กและ
เยาวชนเองเลย 

 

2.4 ความหลากหลายของเด็กและเยาวชนในตําบล มีทั้งเด็กใน และ
นอกระบบ
โรงเรียน 

มีแตเด็กใน
ระบบ

โรงเรียน 

ไมมีเด็กทั้งในและ
นอกระบบโรงเรียน
สนใจทํากิจกรรม 

 

2.5 สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดและอําเภอ เขามาในพื้นที่
เสมอ และ
คุนเคยกับ 

เทศบาล/อบต. 

เขามาบาง 
แตไมได

ประสานงาน
รวมกันตอ 

ไมเคยเขามาใน
เทศบาล / ตําบล

เลย 

 

 

ตอนที่ 3 บริบททางสังคม และชุมชน 
ขอความ ก ข ค ตอบ 

ก/ข/ค 
3.1 จํานวนโรงเรียน (การศึกษาในระบบ) ในตําบล 0 โรง 1-3 โรง 4 โรงขึ้นไป  
3.2 จํานวนโรงเรียน (การศึกษานอกระบบ) หรือ

วิทยาลัยอาชีพ  
0 โรง 1-3 โรง 4 โรงขึ้นไป  

3.3 ระดับความรวมมือของประชาชนในเทศบาล/ ตําบล ไมคอยให
ความรวมมือ 

ปานกลาง ใหความรวมมือ 
ดีมาก หรือเสมอๆ 

 

 



    บทที่ 2 – รูจักสภาเด็กและเยาวชนในประเทศไทย : 25 

การใหคะแนน :::--- 
ขอ 1.1 – 1.5 ตอบ   ก.   ได  0 คะแนน 
  ตอบ   ข.   ได  1 คะแนน 
  ตอบ   ค.   ได  2 คะแนน 
 
ขอ 2.1 – 2.5  ตอบ   ก.   ได  2 คะแนน 
  ตอบ   ข.   ได  1 คะแนน 
  ตอบ   ค.   ได  0 คะแนน 
 
ขอ 3.1 – 3.3 ตอบ   ก.   ได  0 คะแนน 
  ตอบ   ข.   ได  1 คะแนน 
  ตอบ   ค.   ได  2 คะแนน 
 
 
แปลผล :::--- 
 
ตอนที่ 1 ทบทวนความพรอมของเทศบาล / อบต. 
 

ได 0 – 3 คะแนน 
( สัญลักษณ=  ) 

- หมายถึง เทศบาล / อบต. ยังขาดความพรอมในการจัดต้ังสภาเด็กและเยาวชนตําบล 
จะตองไดรับการสนับสนุนดานความรูความเขาใจ และทรัพยากรหนุนเสริม เพ่ือให 
สภาเด็กและเยาวชนตําบลที่เกิดข้ึน มีความเขมแข็งสามารถดําเนินงานไดดวยตนเอง 

- สิ่งจําเปนที่ตองเตรียมการกอนจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนระดับตําบล :  
 1. เตรียมบุคลากรใหมีความพรอมทั้งความรู ประสบการณ และ “ใจ” ใน 

การทํางานดานเด็กและเยาวชน เพ่ือสามารถเปนที่ปรกึษาที่มีประสิทธิภาพได 
 2. เตรียมแผนการดําเนนิงานดานเด็กและเยาวชน ใหพรอมกอน เพ่ือใหสภาเด็กและ

เยาวชนที่จัดตัง้ข้ึนมามีทิศทางเริ่มตนในการทํางาน 
 3. เตรียมทรัพยากร และการสนับสนุนใหพรอม ตองมีสถานที่ทํางานใหพวกเขา และ

ทําความเขาใจกับขาราชการในเทศบาล หรืออบต. เกี่ยวกับการใหการสนับสนนุ
สภาเด็กและเยาวชนตําบล 

ได 4 – 6 คะแนน 
( สัญลักษณ=  ) 

- หมายถึง เทศบาล / อบต. มีความพรอมในการจัดต้ังสภาเด็กและเยาวชนตําบล แต
จะตองเตรียมการเพ่ิมเติม เพ่ือใหสภาเด็กและเยาวชนตําบลที่เกิดข้ึน มีความเขมแข็ง
สามารถดําเนนิงานไดดวยตนเอง 
- สิ่งจําเปนที่ตองเตรียมการกอนจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนระดับตําบล :  

 1. เตรียมบุคลากรใหมีความพรอมทั้งความรู ประสบการณ และ “ใจ” ใน 
การทํางานดานเด็กและเยาวชน เพ่ือสามารถเปนที่ปรกึษาที่มีประสิทธิภาพได 

 2. เตรียมแผนการดําเนนิงานดานเด็กและเยาวชน ใหพรอมกอน เพ่ือใหสภาเด็กและ
เยาวชนที่จัดตัง้ข้ึนมามีทิศทางเริ่มตนในการทํางาน 

ได 7 – 10 คะแนน 
( สัญลักษณ=  ) 
 

- หมายถึง มีความพรอมในการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนตําบล และสามารถสนับสนุน
สภาเด็กและเยาวชนระดับตําบลได อยางไรก็ตาม ในการจัดตั้ง ควรประสานงานกับ
สภาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัดและอําเภอ เขามาชวยดําเนินการและใหคําปรกึษา 
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ตอนที่ 2 ทบทวนเด็กและเยาวชนในเทศบาล / ตําบล 
 

ได 0 – 3 คะแนน 
( สัญลักษณ=  ) 

- หมายถึง ยังไมมีกลุมเด็กและเยาวชนในเทศบาล/ตําบลอยางแนชัด ที่มีศักยภาพใน 
การดําเนนิงานสภาเด็กและเยาวชนระดับตําบล การจัดต้ัง อาจตองใชเวลา แตก็ตอง 
ใจเย็น ไมรีบรอนจัดตั้ง เพราะอาจทําใหสภาเด็กและเยาวชนตําบลไมสามารถ
ดําเนินงานตอไปดวยตนเองได 

- สิ่งจําเปนที่ตองเตรียมการกอนจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนระดับตําบล : 
 1. จะตองสํารวจ สืบคน จนไดกลุมเด็กที่ “มีแวว” หรือเด็กและเยาวชนที่มีความสนใจ

และพอสามารถเขามาเรียนรูกระบวนการทาํงานของสภาเด็กและเยาวชนได 
 2. ควรประชาสัมพันธ หรือจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือใหเด็กและเยาวชนที่มคีวาม

สนใจ เขามาทําความรูจักสภาเด็กและเยาวชนระดับตําบล นอกจากนี้ กจิกรรมเชิง
ปฏิบัติการ จะยังชวยใหผูใหญมองเหน็แววของเด็กๆ ไดดวย 

 3. พยายามดึงการมีสวนรวมของสภาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัดและอาํเภอ เขามา
ชวยทําความเขาใจกับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ 

ได 4 – 6 คะแนน 
( สัญลักษณ=  ) 

- หมายถึง มกีลุมเด็กและเยาวชนในพื้นที่ที่พอจะพัฒนาใหเปนสภาเด็กและเยาวชนตําบล
ได แตอาจมีขอจํากัดในเรื่องของความหลากหลายของคณะบรหิารสภาเด็กและเยาวชน
ระดับตําบล ซ่ึงจะสงผลตอการยอมรับของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ได 

- สิ่งจําเปนที่ตองเตรียมการกอนจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนระดับตําบล : 
 1. อาจตองสํารวจ สืบคน กลุมเด็กที่ “มีแวว” หรือเด็กและเยาวชนทีม่คีวามสนใจและ

พอสามารถเขามาเรียนรูกระบวนการทํางานของสภาเด็กและเยาวชนได ใหมากข้ึน 
 2. ควรประชาสัมพันธ ใหเด็กและเยาวชนในเทศบาล / ตําบล เขาใจเรื่องของสภาเด็ก

และเยาวชน และกระตุนใหเกิด “ไฟ” ที่จะเขามารวมงานกับสภาเด็กและเยาวชนที่
กําลังจะจัดตั้งข้ึน 

 3. พยายามดึงการมีสวนรวมของสภาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัดและอาํเภอ เขามา
ชวยทําความเขาใจกับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ 

ได 7 – 10 คะแนน 
( สัญลักษณ=  ) 

- หมายถึง มกีลุมเด็กและเยาวชนในพื้นที่ ที่สามารถเชญิชวนเขามาดําเนนิงานในฐานะ
สภาเด็กและเยาวชนระดับตําบลไดมากพอที่จะกอใหเกิดความหลากหลาย และไดรับ
การยอมรับจากเด็กและเยาวชนในพื้นที่สูง 

 
ตอนที่ 3 บริบททางสังคม และชุมชน 
 

ขอ 3.1 และ 3.2 เปนบริบทที่จะตองใชเวลาในการพัฒนาใหไดคะแนนมากข้ึน จํานวนโรงเรียน (การศึกษาใน
ระบบ) จะสะทอนใหเห็นถึงกลุมเด็กและเยาวชนในลักษณะของ “สภานักเรียน” หรือ 
“คณะกรรมการนักเรียน” ย่ิงมีโรงเรียนมาก ย่ิงมีโอกาสไดความหลากหลายของตัวแทนเด็ก
และเยาวชนที่จะนํามาจัดตั้งเปนสภาเด็กและเยาวชนระดับตําบลได ดังนั้น นําคะแนนในขอ 
3.1 และ 3.2 มารวมกัน 

  ได 0 คะแนน=สัญลักษณ  1 คะแนนข้ึนไปได=สัญลักษณ  
 
ขอ 3.3  เปนบริบทของชุมชน ที่จะเขามาใหความรวมมือกับการทํางานของสภาเด็กและเยาวชน 
  ได 0 คะแนน=สัญลักษณ  1 คะแนนข้ึนไปได=สัญลักษณ  
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เมื่อไดสัญลักษณในแตละขอแลว ใหนํามาประกอบกัน จะทําใหสามารถเลือกรูปแบบการจัดต้ัง
สภาเด็กและเยาวชนระดับตําบลที่เหมาะสมกับบริบทของตนเองได ดังนี้ 

 

สัญลักษณ รูปแบบที่เหมาะสม 
(ตัวอักษรหนาและขีดเสนใต คือ รูปแบบที่ตองการ

แนะนํามากที่สุด) 

ระดับความชวยเหลือที่ตองไดรับ
จากสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด 

และอําเภอ ในการจัดตั้ง 
1 2 3.1+3.2 3.3 

    F  มากที่สุด และเรงดวน 
    F  มากที่สุด และเรงดวน 
    H , I , J มากที่สุด และเรงดวน 
    H , I , J มากที่สุด และเรงดวน 
    F , G  มากที่สุด 
    F , G  มากที่สุด 
    A , H , I , J  มากที่สุด 
    A , H , I , J มากที่สุด 
    A , B , F , G  มากที่สุด 
    A , B , F , G มากที่สุด 
    C , D , E , H , I , J มากที่สุด 
    C , D , E , H , I , J มากที่สุด 
    A , B , F , G มาก 
    A , B , F , G มาก 
    A , B , C , D , E , H , I , J มาก 
    A , B , C , D , E , H , I , J มาก 
    A , F , G , H มาก 
    A , F , G , H ปานกลาง 
    C , D , E , H , I , J มาก 
    C , D , E , H , I , J ปานกลาง 
    A , B , C , D , F , G  มาก 
    A , B , C , D , F , G  ปานกลาง 
    A , B , C , D , E , F , G , H , I , J มาก 
    A , B , C , D , E , F , G , H , I , J ปานกลาง 
    A , B , F , G  มาก 
    A , B , F , G  ปานกลาง 
    A , B , C , D , E , H , I , J ปานกลาง 
    A , B , C , D , E , H , I , J ปกติ 
    A , B , C , D , E , F , G , H , I , J ปกติ 
    A , B , C , D , E , F , G , H , I , J ปกติ 
    A , B , C , D , E ปกติ 
    A , B , C , D , E  ปกติ 
    C , D , E ปกติ 
    C , D , E ปกติ 
    C , D , E  ปกติ 
    C , D , E  ปกติ 
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 อยางไรก็ตาม แผนภาพ และแนวทางในการจัดต้ังสภาเด็กและเยาวชนที่กลาวมาขางตน 
เปนการคาดคะเน และประเมินแบบคราวๆ ซ่ึงในเชิงปฏิบัติจริงๆ ควรพิจารณาถึงปจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวของดวย 
เชน ความตองการของผูมีอํานาจสั่งการ ธรรมชาติของเด็กและเยาวชนในพ้ืนที่ ความรวมมือของโรงเรียน 
และหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ องคกรอิสระ NGO เปนตน  

 
 ไมวาการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนระดับตําบล จะมีรูปแบบอยางไรก็ตาม แตสิ่งสําคัญ

ที่สุด คือ .....“ความพรอม”...... และ .......”ความรู”....... ของทั้งฝายผูใหญ และเด็กๆ ที่จะตองทําความเขาใจ 
ซ่ึงกันและกัน การจัดต้ังสภาเด็กและเยาวชนระดับตําบลมีความสําคัญมาก และจัดตั้งใหสมบูรณไดยากที่สุด  

 
 โดยสรุปแลว การจัดต้ังสภาเด็กและเยาวชน ควรเริ่มตนดวยการเสาะหาเด็กและเยาวชน

ที่มี “ความสนใจ” อันเปนจุดเริ่มตนเล็กๆ ของการเรียนรู และการพัฒนาที่ย่ิงใหญในตัวของพวกเขา และ 
นั่น...ก็เปนหนาที่ที่ยากที่สุดของผูใหญเชนเดียวกัน วาจะทําใหพวกเขาเกิดความสนใจไดอยางไร...? ถาหาก
พ้ืนที่ใดสามารถสรางความลงตัวใหเกิดข้ึนทั้งฝายผูใหญและเด็กได สภาเด็กและเยาวชนที่ไดรับการจัดต้ัง
ข้ึนมา ก็จะสามารถเริ่มกาวแรกของการเดินทางบนถนนงานดานเด็กและเยาวชนในพื้นที่ตอไปไดดวยตนเอง
อยางยั่งยืน 

 
 
 

 
 
 
 

 



    บทที่ 3 – องคกรปกครองสวนทองถ่ิน กับเด็กและเยาวชน: 1 

  บทที ่3  

องคกรปกครองสวนทองถิน่ กับเด็กและเยาวชน 
 
 

 
หากไดงบมาแลวจะตัดถนน 10 เสนในปนี้ 
ขอไดไหม ขอเอางบที่จะใชตัดถนนสัก 2 เสน 
มาใชเปนงบเพ่ือลูกหลานในชุมชนกอน 
ไดไหม แลวปหนาคอยตัดเพ่ิม 

 
ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ 

 
 

นึ่งในหลายๆ ขอความจากเด็กๆ ที่พยายาม
สงไปใหถึงผูบริหารทองถ่ิน แตนอยครั้งนัก ที่เสียง
เล็กๆ จากเด็กและเยาวชนจะสะทอนข้ึนไปถึงผูใหญ
ในชุมชน 

สภาเด็กและเยาวชน เปนนวตกรรมหนึ่งใน
การทํางานดานเด็กและเยาวชน ที่เกิดข้ึนใน
ประเทศไทย ตั้งแตป พ.ศ. 2550 ซ่ึงเกิดข้ึนตาม
เจตนารมณของ พรบ.สนับสนุนการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนแหงชาติ พ.ศ. 2550 โดยกําหนดใหมีสภา
เด็กและเยาวชนแหงประเทศไทย สภาเด็กและ
เยาวชนระดับจังหวัด และระดับอําเภอ ซ่ึงมุงหวัง
ใหเปนตัวแทนเสียงของเด็กๆ และเปนศูนยกลาง
การรวมตัวกันของเด็กๆ และเยาวชน เนื่องจาก

กอนหนานี้ เด็กและเยาวชนมีการรวมตัวกันเปน
กลุมๆ อยางกระจัดกระจาย ไมเปนระเบียบ เพ่ือ
ตองการทํ า กิจกรรมร วม กัน  อีก ทั้ ง ยังขาด 
การสนับสนุนอยางเปนทางการ จึงทําใหบางกลุม
ไมสามารถดําเนินกิจกรรมที่ตนเองอยากทําได
อยางเต็มที่ ดังนั้น การเกิดข้ึนของสภาเด็กและ
เยาวชน จึง เปนกลไกที่จะเปนศูนยกลางใน 
การรวมกลุมเด็กและเยาวชนที่ตองการทํากจิกรรม
รวมกัน ใหการสนับสนุน และสะทอนเสียงของเด็ก
และเยาวชนใหรับรูไปถึงผูใหญระดับประเทศได 
โดยนักวิชาการเชื่อกันวา สภาเด็กและเยาวชนจะ
เปนกลไกที่จะสามารถแกปญหาเด็กและเยาวชนใน
ประเทศได 

 
 

หากแตวาการแกปญหาเด็กและเยาวชน ควรจะเรี่มตนจากระดับลางสุด คือระดับทองถ่ิน ตามแนวคดิที่วา 
 

ถาตําบลเขมแขง็ อาํเภอจะเขมแขง็  
เมื่ออําเภอเขมแขง็ จังหวัดจะเขมแขง็  

เมื่อจังหวัดเขมแขง็ ประเทศไทยกจ็ะเขมแขง็ 
 

แนวทางดังกลาว เปนแนวคิดพื้นฐานของการทํางานแบบลางสูบน (Bottom-Up model) เปนรูปแบบที่องคกร
ทองถ่ินจะเปน “พระเอก” หรือผูมีบทบาทมากที่สุดในการทํางาน สอดคลองกับแนวคิดของระบบการกระจาย
อํานาจสูทองถ่ิน ใหทองถ่ินไดบริหารงานกันเอง ภายใตโจทย และบริบทที่แตกตางกันไปตามแตละทองถ่ิน 

‘ ‘ 
’ ’ 

ห ห 
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การทํางานดานเด็กและเยาวชนของทองถิน่ 
 

 
   นวคิด “เด็กทํา ผูใหญหนุน” เปนแนวคิดที่ทั้งนักวิชาการ 
และผูนําในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน กําลังนิยมนํามาพูดถึงใน
การทํางานดานเด็กและเยาวชน เปนแนวคิดที่ตองการใหผูใหญคอย
เปนเบื้องหลังการทํากิจกรรมรวมกันของเด็กและเยาวชน คอยให
การสนับสนุน และใหกําลังใจอยูใกลๆ ในยามที่เด็กและเยาวชน
ตองการความชวยเหลือ ซ่ึงจากการศึกษาวิจัยของโครงการ 
การสรางความเปนพลเมืองดีในสภาเด็กและเยาวชนระดับทองถ่ิน  
ไดคนพบวา มีไมถึงรอยละ 10 ใน 10 จังหวัดนํารองของโครงการ 
ที่สามารถนําแนวคิดนี้ไปใชไดจริงในเชิงปฏิบัติ จึงเกิดคําถามที่ชวน
คิดวา “ทําไมแนวคิดงายๆ เชนนี้ จึงนําไปใชจริงไดยากย่ิงนัก ???”  
 
 

 
ผูใหญในชุมชน = กุญแจดอกสําคัญของความสําเร็จในการทํางานดานเด็กและเยาวชน 

 
 
 เรามักพยายามที่จะคนหาคําตอบจากภายนอกตลอดเวลาวา 
ทําไมถึงเปนอยางนั้น ทําไมถึงเปนอยางนี้ อะไรเปนสาเหตุหลักที่ 
ทําใหเด็กและเยาวชนในทองถ่ินไมเขมแข็ง ซ่ึงไดแตทอดสายตามองดู
สิ่งตางๆ ที่คาดวาจะเปนคําตอบจากภายนอก เชน ปญหาดานยา 
เสพติด ปญหาความรุนแรงในหมูเด็กและเยาวชน ปญหาสื่อไม
เหมาะสม ปญหา ICT ปญหาครอบครัว ฯลฯ จนลืมกลับมามองตัวเรา
เองวา แทจริงแลว ปญหาหลักนาจะเกิดข้ึนจากตัวเราเองมากกวา
หรือไม ดังนั้น จึงอยากเชิญชวนใหผูอานไดชวยกันดู ชวยกันคิด 
ชวยกันพิจารณาถึงสาเหตุที่วา ทําไมนวัตกรรมที่เรียกวาสภาเด็กและ
เยาวชน จึงไมสามารถขับเคลื่อนการแกปญหาเด็กและเยาวชนไดใน
หลายๆ พ้ืนที่ของประเทศไทยไดอยางมีประสิทธิภาพ เปนเพราะ
ปจจัยภายนอก หรือปจจัยภายในกันแน ? 

 

ทฤษฎีขัน้บันไดของการมีส่วนร่วม 
Ladder of Participation ของ Roger Heart 

(Teressa Malevu et al., 2007) 
 

การทํางานด้านเดก็และเยาวชนท่ีดี ควร

สร้างการมีสว่นร่วมกบัเดก็และเยาวชน 

การวิเคราะห์วา่องค์กรของเราสร้างการมี

สว่นร่วมกบัเดก็และเยาวชนในระดบัใดแล้ว

นัน้ อาจใช้เคร่ืองมือ บนัไดของการมีสว่น

ร่วมในการวิเคราะห์ ดงันี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากผลการวิจัยโครงการวิจัยการพัฒนา

รูปแบบสภาเด็กและเยาวชนในประเทศไทย 

(สมพงษ์ จิตระดบั และคณะ, 2553) พบว่า 

สภาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัด มีส่วน

ร่วมกับการดําเนินงานของผู้ ใหญ่ อยู่

ระหวา่งขัน้ 6 และ 7 

แ แ 
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1.1 แนวคิดการทํางานกับเด็กและเยาวชนในทองถิ่น 
 
องคกรบริหารสวนทองทองถ่ิน โดยเฉพาะ องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) เปนองคกรที่นับได

วาอยูใกลชิดประชาชนมากที่สุด เกิดข้ึนภายใตหลักการกระจายอํานาจสูทองถ่ิน ตามพระราชบัญญัติ 
สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 โดยยก
ฐานะจากสภาตําบลที่มีรายไดโดยไมรวมเงินอุดหนุนในปงบประมาณที่ลวงมาติดตอกันสามป เฉล่ียไมต่ํา
กวาปละหนึ่งแสนหาหมื่นบาท1 มีอํานาจหนาที่ประการหน่ึงตามมาตราที่ 67 วาดวยเรื่องของการสงเสริม
การพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผูสูงอายุและคนพิการ ทําใหภารกิจสําคัญประการหนึ่งของ อบต. คือ  
การพัฒนาคุณภาพของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ของตนใหมีคุณภาพ  

 
หากพิจารณาถึงอํานาจหนาที่ตามแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ ในพระราชบัญญัติกําหนด

แผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองทองถ่ิน พ.ศ. 2542 กําหนดให อบต.มีอํานาจและ
หนาที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเองตามมาตรา 16 
ที่ประกอบดวยภารกิจนับรวมแลวทั้งสิ้น 31 ประการ จะเห็นไดวา อบต. ไมอาจมุงความสนใจมาจัดการแต
งานดานเด็กและเยาวชนได อยางไรก็ตาม ภารกิจนี้ก็ไมอาจเพิกเฉย หรือละท้ิงไปได 

 
หากถามองในอีกมุมหนึ่งโดยพิจารณาจากอํานาจหนาที่ 

ที่กําหนดไวใน พรบ. ฉบับดังกลาว ประการหน่ึง คือ สงเสริมการมีสวน
รวมของราษฎรในการพัฒนาทองถ่ิน จะแสดงใหเห็นวา ภาระการงาน
ตางๆ ของ อบต. สามารถเบาลงได ดวยการสรางการมีสวนรวมกับ
ชุมชน (Community Engagement) ในการทํางานดานตางๆ ทั้งนี้ งาน
ดานเด็กและเยาวชน มีสภาเด็กและเยาวชนระดับตําบล ซ่ึงเปน
นวัตกรรมที่สามารถชวยแบงเบาภารกิจนี้ได และอาจทําไดมากกวา
การตอบสนองตอภารกิจดานเด็กและเยาวชนขององคกรอีกดวย 
เพียงแตตองรูวิธีการเขาถึง เขาใจ ใหทาง และวางตัวใหเหมาะสม  
จะชวยใหการทํางานดานเด็กและเยาวชนสําเร็จลุลวงไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และยั่งยืน 

 
คูมือฉบับนี้ขอนําเสนอแนวคิดงายๆ ในการทํางานโดย 

การสรางการมีสวนรวมกับเด็กและเยาวชน ผานสภาเด็กและเยาวชน
ระดับตําบล 2 แนวคิด ประกอบดวย 

 
แนวคิดที่ 1: หลัก “เด็กทํา ผูใหญหนุน” 
แนวคิดที่ 2: หลัก “4เสา:::เขาถึง เขาใจ ใหทาง วางตัว” 
 
 
 
 
 
 

                                                            
1
 ทีมา http://th.wikipedia.org/ เข้าถงึเม่ือวนัท่ี 25 ก.ย. 2554. 

พลังเด็กและเยาวชน 
พลังสรางสรรคสําหรับการสรรคสรางส่ิงดีสูชุมชน 
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แนวคดิที่ 1: หลัก “เดก็ทาํ ผูใหญหนนุ” 
 

การทํางานรูปแบบการสรางการมีสวนรวมกับเด็กและเยาวชน อาจเริ่มจากการวิเคราะหระดับการมี
สวนรวมของเด็กและเยาวชน ดวยทฤษฎีขั้นบันไดของการมีสวนรวม (Ladder of Participation) ซ่ึงพัฒนามาจาก
ทฤษฎีของ Roger Heart (Teressa Malevu et al., 2007) โดยแบงระดับของการมีสวนรวมของเด็กและเยาวชน 
เปน 3 ชวง 8 ระดับ ดังนี้ 

 

 
 

ชวงที่ 1 เด็กไมไดคิด ไมไดตัดสินใจ แบงเปน 3 ระดับ ไดแก 
ระดับที่ 1 ถูกบงการ = เปนระดับการมีสวนรวมของเด็กและเยาวชนในฐานะผูปฏิบัติตามคําสั่งของผูใหญเพียง

อยางเดียว ผูใหญจะเปนผูริเริ่ม และกําหนดงานทุกอยาง จากนั้นจะถายทอดคําสั่งใหเด็ก
และเยาวชน ปฏิบัติตามที่ผูใหญสั่งการ เชน ใหระดมเด็กและเยาวชนในพ้ืนที่มารวมงานที่
ผูใหญจัด หรือใหตามตัวแทนของผูใหญไปชวยปฏิบัติงาน เปนตน 

 
ระดับความสัมพันธ: เจานายกับคนใช 
ระดับความอิสระทางความคิด 

เด็ก           
ผูใหญ           

ระดับความอิสระในการตัดสินใจ 
เด็ก           

ผูใหญ           
ระดับความอิสระในการปฏิบัติ 

เด็ก           
ผูใหญ           

ระดับความเปนเจาของงาน 
เด็ก           

ผูใหญ           
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ระดับที่ 2 ไมประดับ = เปนระดับการมีสวนรวมของเด็กและเยาวชนในฐานะผูปฏิบัติตามคําบอกของผูใหญเพียง
อยางเดียว ผูใหญจะเปนผูริเริ่ม และกําหนดงานทุกอยาง จากนั้นจะบอกใหเด็กมารวมงาน 
หรือชวยทํางานบางอยางที่ผูใหญตองการ เพ่ือใหงานสําเร็จ จะสังเกตวาผูใหญไมไดใช
คําสั่ง แตอาจอาศัยประโยชนจากความเคารพยําเกรงบอกเด็กใหทํานั่นทํานี่ 

 
ระดับความสัมพันธ: ผูใหญกับเด็ก 
ระดับความอิสระทางความคิด 

เด็ก           
ผูใหญ           

ระดับความอิสระในการตัดสินใจ 
เด็ก           

ผูใหญ           
ระดับความอิสระในการปฏิบัติ 

เด็ก           
ผูใหญ           

ระดับความเปนเจาของงาน 
เด็ก           

ผูใหญ           
 

 
ระดับที่ 3 ทําพอเปนพิธี = เปนระดับการมีสวนรวมของเด็กและเยาวชนในฐานะผูปฏิบัติตามคําบอกของผูใหญ 

โดยผูใหญจะแบงงานบางสวนที่กําหนดไวแลวใหกับเด็กและเยาวชนเปนผูดําเนินงาน 
โดยตั้งขอบเขต และรายละเอียดสําคัญของงานนั้นใหกับเด็กและเยาวชนไวแลวลวงหนา 

 
ระดับความสัมพันธ: ผูใหญกับเด็ก 
ระดับความอิสระทางความคิด 

เด็ก           
ผูใหญ           

ระดับความอิสระในการตัดสินใจ 
เด็ก           

ผูใหญ           
ระดับความอิสระในการปฏิบัติ 

เด็ก           
ผูใหญ           

ระดับความเปนเจาของงาน 
เด็ก           

ผูใหญ           
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ชวงที่ 2 เด็กไดคิด ไมไดตัดสินใจ แบงเปน 2 ระดับ ไดแก 
ระดับที่ 4 ถูกมอบหมายใหทําแตรับทราบกอน = เปนระดับการมีสวนรวมของเด็กและเยาวชนในฐานะผูรวมคิด 

โดยเด็กและเยาวชนจะไดรับทราบแผนการดําเนินงานของ
ผูใหญกอนลงมือปฏิบัติตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย ซ่ึงอาจ
เสนอแนะความคิดเห็นในการดําเนินงานไดบางสวน อยางไรก็
ตาม การปฏิบัติงานของเด็กและเยาวชนจะอยูภายใตการกํากับ
ควบคุมของตัวแทนฝายผูใหญดวย 

 
ระดับความสัมพันธ: หัวหนางานกับลูกนอง 
ระดับความอิสระทางความคิด 

เด็ก           
ผูใหญ           

ระดับความอิสระในการตัดสินใจ 
เด็ก           

ผูใหญ           
ระดับความอิสระในการปฏิบัติ 

เด็ก           
ผูใหญ           

ระดับความเปนเจาของงาน 
เด็ก           

ผูใหญ           
 
 

ระดับที่ 5 ขอคําปรึกษาเด็ก = เปนระดับการมีสวนรวมของเด็กและเยาวชนในฐานะผูรวมคิด โดยเด็กและเยาวชน
สามารถเขารวมการประชุมวางแผนการทํางานกับผูใหญ และเสนอความคิดเห็น
ตางๆ ได ผูใหญจะรับฟงความคิดเห็นของเด็กและเยาวชนและใชเสียงของเด็ก
ประกอบการตัดสินใจ อยางไรก็ตาม ผูใหญจะเปนผูตัดสินใจสิ่งตางๆ เองทั้งหมด 

 
ระดับความสัมพันธ: รุนพี่กับรุนนอง 
ระดับความอิสระทางความคิด 

เด็ก           
ผูใหญ           

ระดับความอิสระในการตัดสินใจ 
เด็ก           

ผูใหญ           
ระดับความอิสระในการปฏิบัติ 

เด็ก           
ผูใหญ           

ระดับความเปนเจาของงาน 
เด็ก           

ผูใหญ           



    บทที่ 3 – องคกรปกครองสวนทองถ่ิน กับเด็กและเยาวชน: 7 

ชวงที่ 3 เด็กไดคิด ไดตัดสินใจ แบงเปน 3 ระดับ ไดแก 
ระดับที่ 6 ผูใหญริเริ่ม เด็กมีสวนรวมตัดสินใจ = เปนระดับการมีสวนรวมของเด็กและเยาวชนในฐานะผูรวมงาน 

โดยเด็กและเยาวชนไดรวมประชุมวางแผนตางๆ กับผูใหญ รวม
พิจารณาแผนงาน หรือกิจกรรมที่ริเริ่มโดยผูใหญ เด็กและ
เยาวชนสามารถแสดงความคิดเห็น และมีสิทธิในการออกเสียง
ในที่ประชุม 

 
ระดับความสัมพันธ: เพ่ือนกับเพื่อน 
ระดับความอิสระทางความคิด 

เด็ก           
ผูใหญ           

ระดับความอิสระในการตัดสินใจ 
เด็ก           

ผูใหญ           
ระดับความอิสระในการปฏิบัติ 

เด็ก           
ผูใหญ           

ระดับความเปนเจาของงาน 
เด็ก           

ผูใหญ           
 

ระดับที่ 7 เด็กริเริ่ม เด็กกําหนด แตผูใหญตัดสินใจ = เปนระดับการมีสวนรวมของเด็กและเยาวชนในฐานะผู
ดําเนินงาน โดยเด็กเปนผูวางแผน ออกแบบกิจกรรม และ
แนวทางการประเมิน อาจนําเสนอในรูปของโครงการ ตาม
แนวทาง (theme) หรือวาระที่ผูใหญกําหนด อยางไรก็ตาม 
ผูใหญจะมีอํานาจในฐานะเปนผูตัดสิน หรืออนุมัติโครงการ
หรือแผนงานของเด็กและเยาวชน หากผูใหญไมเห็นดวย 
หรอืไมอนมัุติ เด็กและเยาวชนจะไมไดรับโอกาสการทํางานน้ัน 

ระดับความสัมพันธ: พ่ีกับนอง 
ระดับความอิสระทางความคิด 

เด็ก           
ผูใหญ           

ระดับความอิสระในการตัดสินใจ 
เด็ก           

ผูใหญ           
ระดับความอิสระในการปฏิบัติ 

เด็ก           
ผูใหญ           

ระดับความเปนเจาของงาน 
เด็ก           

ผูใหญ           



บทที่ 3 – เด็กและเยาวชน กับทองถ่ิน : 8 

ระดับที่ 8 เด็กริเริ่ม มีผูใหญรวมตัดสินใจ = เปนระดับการมีสวนรวมของเด็กและเยาวชนในฐานะผูดําเนินงาน 
โดยเด็กและเยาวชนมีอิสระอยางเต็มที่ ทั้งในการคิด และการลงมือ
ปฏิบัติ ผูใหญจะมีบทบาทเปนผูรวมพิจารณา และใหขอมูลสําคัญ 
ประกอบการพิจารณาของเด็กและเยาวชน นอกจากนี้ ผูใหญจะคอย
สนับสนุนอยูเปนเบื้องหลังการทํางานของเด็กและเยาวชน และคอย
ประคับประครองไมใหออกนอกลูนอกทาง แตก็ไมครอบงําความคิด 
และการตัดสินใจดําเนินการตางๆ ของเด็กและเยาวชน 

 
ระดับความสัมพันธ: พอแมกับลูก 
ระดับความอิสระทางความคิด 

เด็ก           
ผูใหญ           

ระดับความอิสระในการตัดสินใจ 
เด็ก           

ผูใหญ           
ระดับความอิสระในการปฏิบัติ 

เด็ก           
ผูใหญ           

ระดับความเปนเจาของงาน 
เด็ก           

ผูใหญ           
 
 

 จากทฤษฎีข้ันบันไดของการมีสวนรวม จะสังเกตวาเปาหมาย
สูงสุดของการสรางการมีสวนรวมกับงานดานเด็กและเยาวชน คือ
การสรางการมีสวนรวมดวยการใหเด็กเปนเจาของงานอยางแทจริง 
ทั้งการคิด กําหนด วางแผน และปฏิบัติ โดยหนาที่ของผูใหญ คือ
การเฝาดู ใหขอมูลแกเด็กๆ เพ่ือประกอบการตัดสินใจดวยตัวเขาเอง 
และประคับประครองไมใหออกนอกลูนอกทาง อยางไรก็ตามผูใหญ
ตองระมัดระวังการประคับประครอง ไมใหกลายเปนการแทรกแซง
ทางความคิด ตองระมัดระวังอคติของตนเองดวย 
 การสรางการมีสวนรวมกับเด็กและเยาวชน สามารถเริ่มตนได
งายๆ กับสภาเด็กและเยาวชนระดับตําบล ซ่ึงปจจุบัน มีการจัดตั้ง
แลว กวารอยละ 70 ทั่วประเทศ 
 การสนับสนุนของผูใหญ สามารถทําไดหลายแนวทาง อาจ
แบงตามระยะการดําเนินการของเด็กและเยาวชน ไดดังนี้ 
 
 ระยะที่ 1 : ระยะเตรียมการ 
 ระยะที่ 2 : ระยะดําเนินการ 
 ระยะที่ 3 : ระยะสรุปประสบการณ 
 

การสนับสนนุของผูใหญ 
 
 การประคับประครองทาง
ความคิ ดของผู ใหญ  ตอง เ ร่ิมจาก 
การปรับทัศนคติของตนเองใหเชื่อมั่น
ในเด็กและเยาวชน ลบอคติสวนตน 
ยอมรับผลที่จะเกิดข้ึน “ความสําเร็จ 
และความลมเหลว มีคาเทากัน” เพราะ
เ ด็ ก ไ ม ใ ช นั ก กิ จ ก ร ร ม มื อ อ า ชี พ  
จะคาดหวังแตความสําเร็จจากพวกเขา
อยางเดียว คงเปนไปไมได ดังนั้นควรชี้
ใหเขาเห็นถึงความผิดพลาด และใหเขา
เรียนรูจากความผิดพลาดนั้น เพ่ือเพ่ิม
โอกาสแหงความสํา เร็ จ  และเปน 
การพัฒนาพวกเขาไปดวยในตัว 
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ระยะที่ 1 : ระยะเตรียมการ 
คําอธิบาย: 

 
ระยะเตรียมการ หรือระยะเย็นตัว เปน

ระยะที่สภาเด็กและเยาวชนเริ่มตนการดําเนินงาน
ดวยการ รวมกลุม และประชุมพูดคุยถึงสิ่งที่จะทํา
ในทุกๆ เดือน ของป ผลการดําเนินงานในระยะนี้
จะออกมาในรูปของแผนงาน หรือโครงการ  
ที่สภาเด็กและเยาวชนจะดําเนินงาน 
 
ความสําคัญของระยะนี้: 
 
การรวมกลุม / การพดูคยุ / การเตรยีมการ 

รูปแบบการสนับสนุนในระยะที่ 1 
 

1. สํานักงาน / สถานที่สําหรับการประชุมงาน และเก็บ 
อุปกรณที่ตองเตรยีมไวใชในการดาํเนินงาน  

2. เจาหนาที่ ที่สามารถเปนพี่เลี้ยงใหขอมูลประกอบ
การตัดสินใจ และเปนสื่อกลางระหวางเด็กกับผูใหญได 

3. กําลังใจ และการเอาใจใสกับการดําเนินงานของเด็ก
และเยาวชน การเขารวมประชุมกับพวกเขา จะทําให
เกิดการเรียนรู และความเขาใจซึ่งกันและกัน 

4. งบประมาณเล็กๆ นอยๆ ในการจัดประชุม หรือ 
การเดินทางไปรวมประชุม หรือกิจกรรม 

5. องคความรูดานการบริหารจัดการองคกร และ
โครงการ 

ระยะที่ 2 : ระยะดําเนินการ 
คําอธิบาย: 

 
ระยะดําเนินการ หรือระยะตื่นตัว เปนระยะ

ที่สภาเด็กและเยาวชนเริ่ มดํ า เนินการตาม
แผนงาน หรือโครงการที่ กําหนดไว เปนชวง
ระยะเวลาเพียงสั้นๆ แตสําคัญ เพราะอาจสงผล
ตอการตัดสินใจคงอยู หรืออําลาวงการของ
สมาชิก 
 
ความสําคัญของระยะนี้: 
 
การประชมุ / การปฏิบัติ / การขอความสนบัสนนุ 

รูปแบบการสนับสนุนในระยะที่ 2 
 

1. คําแนะนํา ในการดําเนินงานที่เหมาะสม และนําไปสู
ความสาํเร็จของการทํางาน 

2. วัสดุ อุปกรณ และเครื่องมือตางๆ สําหรับการดําเนิน
กิจกรรม 

3. ความรวมมือตางๆ ตามที่สภาเด็ฏและเยาวชนรองขอ 
เชน การรับเกียรติเปนประธานในพิธี การชวยแรง
ในการจัดกิจกรรม การประชาสัมพันธกับชุมชน  
เปนตน 

4. สนับสนุนสถานที่ประชุมและเตรียมงาน 
5. งบประมาณหนุนเสริมการดําเนินกิจกรรมของเด็ก

และเยาวชน 

ระยะที่ 3 : ระยะสรุปประสบการณ 
คําอธิบาย: 

 
ระยะสรุปประสบการณ หรือระยะพักตัว 

เป น ร ะยะที่ ส ภา เ ด็ กและ เยาวชน  จะหยุ ด 
การดํ า เนิ น กิ จกรรม  เพื่ อ ร วมกันทบทวน
ประสบการณจากการทํางานมาตลอดทั้งป มักจะ
อยู ในชวงทายของปงบประมาณ พวกเขาจะ
เหนื่อยลา และตองการการพักผอน เพื่อเตรียม
แรงสําหรับการดําเนินงานในวงรอบตอไป 
 

ความสําคัญของระยะนี้: 
 

การพกัผอน / การถอดบทเรยีน / การจดัทําเอกสาร 

รูปแบบการสนับสนุนในระยะที่ 3 
 

1. อบรมกระบวนการถอดบทเรียน เพื่อรวมกันถอด
ประสบการณทั้งเด็กและผูใหญ และจัดทํารายงาน
สรุปผลการดําเนินงานรายป 

2. สนับสนุนสถานที่สรุปถอดบทเรียน / หองประชุม
สํ าหรับถอดบทเรียน  แลกเปลี่ ยนความรูและ
ประสบการณ 

3. งบประมาณเล็กๆ นอยๆ ในการจัดทํารายงานสรุป 
4. อุปกรณการจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน 
5. จัดทัศนศึกษา เรียนรู เพื่อเพ่ิมเติมประสบการณการ

ทํางานของสภาเด็กและเยาวชน และเตรียมความ
พรอมสําหรับการทํางานในวงรอบตอไป 



บทที่ 3 – เด็กและเยาวชน กับทองถ่ิน : 10 

แนวคดิที่ 2 หลัก “4เสา:::เขาถงึ เขาใจ ใหทาง วางตัว” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หลักการสงเสริมการทํางานแบบมีสวนรวมรวมกับสภาเด็กและเยาวชนระดับตําบล อาจใช

แนวคิดการสงเสริมแบบ 4 เสา ที่จะชวยพยุงความสําเร็จของงานดานเด็กและเยาวชนโดยเด็กและเยาวชน 
ซ่ึงประกอบดวย  

  เสาที่ 1 : เขาถึง 
  เสาที่ 2 : เขาใจ 
  เสาที่ 3 : ใหทาง 
  เสาที่ 4 : วางตัว 
 
เขาถึง เปนหลักของการเขาไปมีสวนรวมแบบเชิงรุก คือ ผูใหญตองเปลี่ยนแนวคิดในการทํางาน

รวมกับเด็ก ดวยการเขาไปถึงแหลงการทํางานของเด็กๆ ไมนั่งรอใหเด็กวิ่งเขาหาเพียงอยางเดียว  
การสอดสองดูแลการทํางานของเขา การใหความเอาใจใสดวยการทักทายถามถึงสารทุกขสุขดิบ เพ่ือเปน
การเปดบทสนทนากับเด็กและเยาวชน เปนวิธีที่งายที่สุดในการเขาถึงความเปนตัวตนที่แทจริงของสภาเด็ก
และเยาวชนในพ้ืนที่ การเขาถึงจะตองอาศัย “ใจ” เปนกุญแจเปดนําทางใหสามารถเขาถึงอีก “ใจ” ของ
เด็กๆ ดวย จัดประชุมพูดคุยกับพวกเขาโดยใชหองประชุมของเทศบาล หรือ อบต. เอง ในวันเสารหรือ 
วันอาทิตย อยางนอยเดือนละครั้ง จะชวยใหผูใหญสามารถเขาถึงเด็กไดเปนอยางดี 

 
กลไกการ “เขาถึง”::: กุญแจหัวใจ 5 ดอก 
 
 
 
 
  

เขาถึง 

เขาใจ 

ใหทาง 

วางตัว 

กุญแจ 
สนใจ 

กุญแจ 
ใสใจ 

กุญแจ 
ซื้อใจ 

กุญแจ 
เปดใจ 

กุญแจ 
วางใจ 
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เขาใจ เราจะสามารถเขาใจสภาเด็กและเยาวชนได จะตองเร่ิมจากการเปดใจยอมรับความเปน
เด็กและเยาวชนกอน ตองเรียนรูธรรมชาติการทํางานของเด็กและเยาวชน และปรับตัวใหเขากับการทํางาน
กับเด็กและเยาวชน ลดความเปนอัตตาที่ยึดมั่นวาตนเองเปนผูใหญ เปนผูรู และตองพรอมเปนเสมือนน้ําแกว
เปลา คือพรอมเรียนรูสิ่งตาง ๆ จากสภาเด็กและเยาวชน ในขณะที่พวกเขาก็จะพยายามเรียนรูสิ่งตางๆ จาก
ที่ปรึกษาของเขาเชนกัน ถึงแมวาอํานาจหนาที่ของผูดูแลจะไมไดกําหนดไวอยางชัดเจนใน พ.ร.บ.สงเสริม 
การพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ.ศ.2550 แตภารกิจหลักของที่ปรึกษา คือใหคําแนะนํา ใหความรู และ
การสนับสนุนแกสภาเด็กและเยาวชนอยางเต็มที่ ทั้งนี้การปฏิบัติงานในฐานะของที่ปรึกษาสภาเด็กและ
เยาวชนไมไดเปนเพียงภาระงานที่ไดรับจากผูบังคับบัญชาที่ “ตอง” ทํา หากแตเปนงานที่ “เต็มใจ” ทํา 
เพราะการทํางานกับเด็กและเยาวชนจะตองทํางานดวยใจ จึงจะสามารถเรียนรูการทํางานกับพวกเขา และ
สามารถทํางานรวมกันไดอยางราบรื่น 

 
กลไกการ “เขาใจ” ::: อาขยาน การเขาใจเด็ก 
 
 

 เขาใจ เราคือเด็ก  ตัวเล็กเล็กตองถนอม 
 หากทําดวยจํายอม อาจตองตรอมช้าํชีวัน 
 เขาใจเราคือเด็ก ตัวเล็กเล็กแตสรางสรรค 
 หากเราคิดดวยกัน ทานและฉันก็เปรมปรีย 
 เขาใจเราคือเด็ก ตัวเล็กเล็กมีศักดิ์ศร ี
 พลาดพลั้งคือยาด ี ทําใหมีประสบการณ 
 เขาใจเราคือเด็ก ตัวเล็กเล็กอยูอีกนาน 
 บางคนเปนคนพาล เราจัดการใหทานเอง 
 เขาใจเราคือเด็ก ตัวเล็กเล็กเด็กแตเจง 
 อยูอยางคนกันเอง นี่คือเพลงของพวกเรา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 3 – เด็กและเยาวชน กับทองถ่ิน : 12 

  ใหทาง คือการสนับสนุนทุกรูปแบบที่สภาเด็กและเยาวชนตองการ เพ่ือการขับเคล่ือนงานดาน
เด็กและเยาวชน คอยอํานวยความสะดวก ชวยแกปญหาท้ังในสวนของความขัดของในกระบวนการทํางาน 
และตอบสนองความตองการจําเปนที่เกิดข้ึนจากการดําเนินงานดานเด็กและเยาวชน องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินจะใหทางแกเด็กไดอยางไร ? สามารถทําไดเบื้องตนดวยการเปนคนกลาง ประสานงานกับ
หนวยงาน หรือองคกรภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชน เนื่องจาก อบต. เปนผูมีอํานาจในการสั่งการ และ
ประสานความรวมมือกับภาคประชาสังคมในทองถ่ินอยูแลว จึงมีความชอบธรรมที่จะชวยสนับสนุนใน 
การเปนสื่อกลาง เพ่ือใหเด็กและเยาวชนสามารถทํางานไดอยางราบรื่น รวมถึงการประชาสัมพันธ และ 
ทําความเขาใจกับคนในชุมชนตางๆ เพ่ือใหเกิดความรวมมือที่ดีตอการทํางานของเด็กและเยาวชนดวย 

 
กลไกการ “ใหทาง” ::: ความชอบธรรม – อํานาจสื่อกลาง 
 
 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การวางตัว คือการรู และเขาใจบทบาท หนาที่ของตนเอง ในฐานะขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน กอนอ่ืนตองทําความเขาใจวาสภาเด็กและเยาวชนที่เกิดข้ึนตามเจตนารมยของ พ.ร.บ.สงเสริม 
การพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ.ศ.2550 มิไดกอต้ังเพ่ือใหสภาเด็กและเยาวชนเปนองคกรที่คอย
ตอบสนองงานดานเด็กและเยาวชนของผูดูแลตามกฎหมาย แตกอต้ังข้ึนเพ่ือเปนศูนยกลางของ 
การขับเคล่ือนงานเพ่ือแกปญหาและพัฒนาเด็กและเยาวชนในประเทศไทย โดยงานที่เกิดข้ึนควรเปนงานที่
เกิดจากความตองการของสภาเด็กและเยาวชนเอง แมใน แนวทางในเชิงรุก คือ การยอมรับ และใหโอกาส
สภาเด็กและเยาวชนมีสวนรวมกับการวางแผน และการดําเนินงานดานเด็กและเยาวชนในทองถ่ิน จะชวย
ใหผูใหญและเด็กมีความเขาใจซ่ึงกันและกัน และพรอมที่จะทํางานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ผูที่
ตัดสินใจที่แทจริงตองเปนสภาเด็กและเยาวชน ในขณะที่ผูดูแลตองรักษาขอบเขตของบทบาทหนาที่ใหมีสวน
รวมในการตัดสินใจของสภาเด็กและเยาวชนเทานั้น อาจมีสวนรวมในเรื่องของการใหขอมูลสารสนเทศ หรือ
กําหนดแนวโนมในการทํางาน เพ่ือใหสภาเด็กและเยาวชนสามารถตัดสินใจดําเนินการตาง ๆ ได 

สิ่งสําคัญอีกประการหน่ึง คือตองระวังไมใหเกิดภาวะ “งานเขา” กับสภาเด็กและเยาวชน เพราะ
เด็กและเยาวชนมีหนาที่หลักสําคัญ คือการศึกษาเลาเรียน แตการทํางานเพื่อสาธารณประโยชนผาน 
สภาเด็กและเยาวชน เปนเสมือนการทํากิจกรรมเสริมสรางประสบการณชีวิตเทานั้น หากผูดูแลยังสงตอ
งานที่ตนเองตองการไปใหสภาเด็กและเยาวชนทํา นอกจากจะไมเปนการสนับสนุนการทํางานของสภาเด็ก
และเยาวชนแลว ยังเปนการขัดขวางใหสภาเด็กและเยาวชนไมสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพอีก
ดวย ดังนั้นผูดูแลจึงตองเปล่ียนทัศนคติ และกรอบความคิดจากเดิมที่มีมุมมองตอสภาเด็กและเยาวชนเปน

สั่งการ/ประสานงาน 

เด็กและเยาวชน 

แสดงความตองการ
ขอการสนับสนุน 

อปท. 

หนวยงานภาครัฐ 

หนวยงานภาคเอกชน 

ภาคสังคม/ประชาชน 

ขอความรวมมือ 

ขอความรวมมือ/

ประชาสัมพันธ 

ผลสะทอนกลับ ในการสนับสนุน
สงเสริมงานของเด็กและเยาวชน 

ผลสะทอนกลับ ในการสนับสนุน
สงเสริมงานของเด็กและเยาวชน 
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เพียงเครื่องมือในการทํางานใหกับองคกรของตนเอง ใหเปลี่ยนเปนมุมมองใหมที่สอดคลองกับเจตนารมณที่
แทจริงของการกอต้ังสภาเด็กและเยาวชนในประเทศไทยขึ้น ที่วา สภาเด็กและเยาวชนเปนองคกรที่ตั้งข้ึน
เพ่ือเปนศูนยกลางของเด็กและเยาวชน ที่รวมกันทํางานดานเด็กและเยาวชน เพ่ือประโยชนและความสุข
ของเด็กและเยาวชนในประเทศไทย โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจรวมกับเด็กและเยาวชนในทองถิ่น
ได เปนเจาภาพในการจัดงานของเด็กและเยาวชน แตตองยกความดีความชอบกับเด็กและเยาวชน และตอง
ไมขโมยผลงานเด็กมาเปนผลงานของตนเอง ซ่ึงในรายงานผลการดําเนินงานรายปของ อปท. สามารถ
รายงานถึงสถานการณหรือเชื่อมโยงงานของเด็กและเยาวชนไดวา เกิดการขับเคลื่อนอะไรบาง และดําเนิน
ไปในทิศทางใด อันเปนการสะทอนใหเห็นถึงความกาวหนาของงานดานเด็กและเยาวชนในพ้ืนที่ดวย จะเห็น
วา การวางตัวเชนนี้ นอกจากจะเปนการสงเสริมงานดานเด็กและเยาวชน เพื่อแกปญหาเด็กและเยาวชนได
แลว ยังสามารถตอบโจทยการทํางานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดานการพัฒนาเด็กและเยาวชนได
อีกดวย 

 
กลไกการ “วางตัว” ::: เขาใจ ในนอก ไมหลอกใช ทําใจใหเปนกลาง 
 
 
 
 

เขาใจ 

เขาใจบทบาท 
ของตนเอง 

ในฐานะผูสนับสนุน  
มิใชในฐานะเจาของงาน 

หรือเจาขององคกรเด็กและเยาวชน 

ในนอก 

เพ่ิมบทบาท 
ภายในองคกร 

ในการสนับสนุนงานเด็ก 
ลดบทบาทภายนอกองคกร 

โดยใหเด็กเปนเจาของงานที่แทจริง 

ไม 
หลอกใช 

พูดจริงทําจริง 
ไมโยนงานใหเด็ก 

ไมเปนตนเหตุของภาวะ งานเขา 
ใหเครดิตกับเด็กฯ ในการทํางาน 

ทําใจเปนกลาง 

ไมหูเบา ไมมีอคติตอเด็กฯ  
งานคืองาน เรื่องสวนตัว 

ตองเก็บไวกอน 
มีเหตุผล 
มีสติ 
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  1.3 แนวคิดการสนับสนนุสภาเด็กและเยาวชนในทองถิ่น 
 

  แนวคิดในการสนับสนุนงานของสภาเด็กและเยาวชนที่สําคัญ อาจใช แนวคิดรูปแบบมนุษย 
(Human model) เปนฐานในการใชการสนับสุน ซ่ึงมีรายละเอียด ดังตอไปนี้  
  กอนอ่ืนตองทําความเขาใจวา รูปแบบของสภาเด็กและเยาวชนท้ังในระดับประเทศ จังหวัด 
อําเภอ ทองถ่ิน ลวนแตกตางกันออกไปตามสังคมบริบทของแตละพ้ืนที่ ข้ึนอยูความพรอม และความคิดริเริ่ม 
วิสัยทัศนดานเด็กและเยาวชน ความเปนผูนํา ทีมที่ปรึกษา และทีมงานที่พ่ึงพาชวยเหลือกัน โดยสรุปรูปแบบของ
สภาเด็กและเยาวชนที่ประสบความสําเร็จจะมีองคประกอบสําคัญ คือ 

1) วิสัยทัศน นโยบายของผูนํา ผูวาราชการจังหวัดที่คิดริเริ่ม การเห็นความสําคัญ “วาระการดูแล
คุมครองเด็ก” การสงเสริมพื้นที่สรางสรรค การสนับสนุนโครงงานตาง ๆ 

2) องคการปกครองสวนทองถ่ิน นับรวมระดับ อบจ. เทศบาล อบต. ที่ใหความสําคัญกับคุณภาพชีวิต 
อนาคตของลูกหลานในพื้นที่ตนเอง การสรางแผนปฎิบัติการเด็กและเยาวชนอาย ุ0-25 ป  ระยะเวลา 3 ป  

3) สภาเด็กและเยาวชนระดับตางๆ  ภาวะความเปนผูนํา การคิดนอกกรอบ การตัดสินใจ  
การประสานงานระหวางหนวยงาน การยืดหยุนเพื่อความสําเร็จมนุษยสัมพันธและอื่น ๆ  

4) ทีมปรึกษา ขาราชการที่รักเด็กและไววางใจเด็ก ภูมิปญญาทองถ่ิน รุนพ่ีในสภาเด็กและเยาวชน 
รุนกอน นักวิชาการที่ทํางานดานเด็กและเยาวชน 

5) ทีมงานที่รวมมือรวมใจ มีความสนใจเหมือนกัน กลุมเด็กและเยาวชนที่มีจิตอาสา จิตสาธารณะ เปน
รุนนอง เพ่ือนทั้งในระบบและนอกระบบที่ชวยกันดําเนินงานทุกอยางที่ชวยกันคิด วางแผนงาน ลงมือปฏิบัติจน
บรรลุผลสาํเร็จได 
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 รูปแบบโครงสรางมนุษย (Human Model) เปนรูปแบบพ้ืนฐาน (basic model) ของสภาเด็กและเยาวชน
ในประเทศไทยทุกระดับ หากวิเคราะหใชกับสภาเด็กและเยาวชนในระดับทองถ่ิน จะสามารถวิเคราะหไดวา 
รูปแบบโครงสรางมนุษยของสภาเด็กและเยาวชนระดับทองถ่ิน ประกอบดวยโครงสราง 2 สวน คือ โครงสราง
ภายนอก และโครงสรางภายใน ดังนี้ 
 

1. โครงสรางภายนอก 
  หมาย ถึ ง  องค ก รทุ กภาคส วนที่ เ กี่ ย ว ข อ ง กับ 
การดําเนินงานของสภาเด็กและเยาวชน ซ่ึงจะชวยสนับสนุน 
สงเสริมใหการทํางานของสภาเด็กและเยาวชนสามารถดําเนินงาน
ไปไดอยางราบรื่น แบงเปน 3 องคประกอบ ไดแก 
 
 1 . 1  องคประกอบหลัก :  องคประกอบหลักที่สํ า คัญของ 
การทํางานของเด็กและเยาวชนประกอบดวย  
  1) โครงสรางตามกฎหมายของสภาเด็กและเยาวชน 
  2) ทีมที่ปรึกษาที่แทจริง  

3) สภาเด็กและเยาวชนระดับหมูบาน  
  4) เครือขายเด็กและเยาวชน หรือกลุมเด็กในพื้นที่ 
  5) ที่ปรึกษาสภาเด็กและเยาวชนที่ไดรับการจัดตั้ง 

6) โครงสรางฝายสนับสนุน โดยมีกลไกประสานงาน/ 
สื่อกลาง เปนผูประสานทุกฝายเขาดวยกันกับสภา
เด็กและเยาวชน 

 
 1.2 องคประกอบรอง: เปนองคกรที่มีสวนเกี่ยวของในทางออม 
กับสภาเด็กและเยาวชน ซ่ึงไมไดมีสวนไดสวนเสียโดยตรงกับ 
สภาเด็กและเยาวชน แตการทํางานในพ้ืนที่ อาจตองได รับ 
ความรวมมือเปนกรณีพิเศษ จึงจะทําใหงานของสภาเด็กและเยาวชน
ดําเนินตอไปได เชน เครือขายผูปกครอง สามารถชวยแกปญหาเรื่อง 
ความไม เขาใจในการทํากิจกรรมของเด็กและเยาวชน หรือ
สถาบันการศึกษาสามารถชวยแกไขปญหาหรือสนับสนุนกิจกรรม
ดานการศึกษาของเด็กและเยาวชนได เปนตน โดยองคประกอบรอง
จะแตกตางไปตามแตละบริบทของสภาเด็กและเยาวชน 
  
 
 

รูปแบบโครงสร้างมนุษย์ 
(Human Model) 

 

สมพงษ์ จิตระดบั และคณะ, 2553 
 

รูปแบบโครงส ร้างมนุษ ย์  เ ป็น รูปแบบ

พืน้ฐานท่ีใช้อธิบายความเป็นตวัตนของสภา

เด็กและเยาวชนระดับท้องถ่ิน  สามารถ

นําไปใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์แนว

ทางการสนับสนุนการทํางานของสภาเด็ก

และเยาวชนได้ทกุๆ ระดบั รูปแบบโครงสร้าง

มนษุย์ ประกอบด้วย องค์ประกอบ ดงันี ้

 

1. โครงสร้างภายนอก แบง่เป็น 2 

องค์ประกอบยอ่ย ได้แก่ 

 1.1 องค์ประกอบหลกั 

- องค์ประกอบท่ีต้องมีเหมือนกนัใน

ทกุๆ สภาเดก็และเยาวชน 

 1.2 องค์ประกอบรอง 

- องค์ประกอบท่ีต้องมีในทกุๆ สภา

เดก็และเยาวชนแตจ่ะแตกตา่งกนั

ไปตามบริบทแวดล้อม 

 1.3 รูปแบบดําเนินการ 

- รูปแบบ หรือแนวทางท่ีเกิดขึน้จาก

สภาเดก็และเยาวชนเอง ซึง่อาจเห

มืนกนั หรือแตกตา่งกนัก็ได้ 

2. โครงสร้างภายใน เป็นองค์ประกอบท่ีอยู่

ภายใน ซึง่จะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็ง

ของสภาเดก็ฯ แบง่เป็น 3 ประการ ได้แก่ 

 2.1 ปัจจยัการทํางาน (factors) 

 2.2 วฒันธรรมองค์กร (organizational  

     culture) 

 2.3 จริยธรรมการทํางาน (merit) 
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 1.3 รูปแบบการดําเนินงาน: เปนรูปแบบการดําเนินงานของ
สภาเด็กและเยาวชน ซ่ึงแตละองคกรจะมีรูปแบบการทํางานที่
เฉพาะ อาจเหมือน หรือตางกันก็ได ทั้งนี้ ข้ึนอยูกับปจจัยบริบท  
3 ประการ คือ  

1) ปจจัยบริบทภายในของสภาเด็กและเยาวชน 
(คุณลักษณะดาน input เชน บุคคลและทรัพยากร)  

2) ปจจัยบริบททางสังคม (เชน ลักษณะของบุคคลใน
ทองถ่ิน การสนับสนุนจากหนวยงานในทองถ่ิน 
วัฒนธรรมถองถ่ิน ฯลฯ)  

3) ปจจัยบริบทของผูนําสภาเด็กและเยาวชน (รูปแบบ
ความคิด ลักษณะความเปนผูนํา ความเชื่อในการ
ดําเนินงาน ฯลฯ)  

 
2. โครงสรางภายใน 
  หมายถึง องคประกอบที่ชวยเสริมสรางความเขมแข็ง 
และความสําเร็จในการทํางานของสภาเด็กและเยาวชน แบงเปน  
3 องคประกอบ คือ 
 
  2.1 ปจจัยการทํางาน (factors): ในแตละองคกร จะมี
ปจจัยการทํางานที่สําคัญคลายคลึงกัน หรืออาจกลาวไดวา ปจจัย
การทํางาน คือ ความตองการจําเปนดานปจจัยนําเขา เชน 
งบประมาณ ความสะดวกสบายในการเดินทาง ระยะเวลาใน 
การทํางาน เปนตน 
 
  2.2 วัฒนธรรมองคกร (organizational culture): 
เปนคุณลักษณะที่มีรวมกันในองคกร แตละองคกรจะมีวัฒนธรรม
องคกรที่แตกตางกัน ตามขอตกลงภายในกลุม เชน เปาหมาย 
การทํางาน  การใหความสํา คัญกับองคกร  นโยบายการ
บริหารงาน แผนการดําเนินงาน เปนตน 
 
  2.3 จริยธรรมการทํางาน (merit): เปนคุณลักษณะ
สวนบุคคลที่พึงมี (คุณลักษณะอันพึงประสงค) ซ่ึงแตละบุคคลจะมี
จริยธรรมการทํางานมากนอยแตกตางกัน เชน ความซื่อสัตย 
ความตรงตอเวลา ประสบการณการทํางาน เปนตน 
 

 องคประกอบทั้ง 3 สวน จะสงผลซึ่งกันและกัน เชน หากปจจัยการทํางานออนลง วัฒนธรรมองคกร
จะลดระดับลง ทําใหจริยธรรมการทํางานตํ่าลง เชน ถางบประมาณไมเพียงพอ เปาหมายที่องคกรวางไว อาจตอง
ลดระดับลงใหเล็กลง หากเกิดเหตุการณนี้บอยครั้ง สมาชิก หรือผูปฎิบัติงานก็จะเบื่อ หรือหมดแรงใจที่จะทํางาน 
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 หากมองโครงสรางทั้งหมด  
จะพบว า  มีส วนคล าย กับการทํ างานที่
มหัศจรรยที่สุดในธรรมชาติ คือการทํางาน
ของรางกายนั่นเอง หากเปรียบเทียบกับ
รางกายของมนุษย จะสามารถเปรียบเทียบ
ใหเกิดความเขาใจไดงายข้ึน ดังนี้ 
 
 
 

 
โครงสราง รางกาย คาํอธบิาย 

สภาเด็กและเยาวชน  หัวใจ  มคีวามสาํคัญท่ีสุดที่ทําใหการทํางานดานเด็กและเยาวชน
ดําเนินการได  

ทีมที่ปรกึษา  สมอง  ชวยคิด ชวยควบคุม ใหการทํางานของสภา ฯ ดําเนินไปถูกทิศถูก
ทางจนประสบความสําเร็จ  

สภาเด็กฯ หมูบาน มือขวา  กําลังหลัก ที่สงเสริมการทํางานของสภา ฯ หลัก มสีวนรวมตลอด 
การดําเนนิงานของสภา ตัง้แตข้ันวางแผน จนถึงข้ันประเมินผล 
การปฏิบัติงาน  

เครือขายเด็กและเยาวชน 
หรือกลุมเด็กในพื้นที่ 

มือซาย  กําลังหลักอีกแรงหนึ่ง ที่ชวยใหงานดําเนนิงานสามารถดําเนินไป
ดวยความราบรื่น  

คณะที่ปรึกษาตามกฎหมาย  เทาซาย  มีบทบาท 3 ประการ คือเขาใจ ใหทาง วางตัว เปนฐานกําลังที่คอย
ใหความสนับสนุนในทกุเรื่อง เพ่ือใหการดําเนินงานเดินตอไปได  

ผูสนับสนนุ (รัฐ เอกชน และ
อปท.)  

เทาขวา  มีบทบาท 3 ประการคือ ใหปจจัยนําเขา อํานวยความสะดวก และ
ใหความรวมมอื เพ่ือใหการดําเนินงานดําเนินตอไปได  

กลไกประสานงาน / 
สื่อกลาง  

หลอดเลือด  ประสานงาน เพ่ือใหองคประกอบทั้งหมดในโครงสรางสามารถ
เชื่อมตอ และทําหนาที่ของตนเองไดอยางสอดคลอง  

องคประกอบรอง  เครื่องประดับ  ดําเนินการตามทําหนาที่ของตนเอง เพ่ือใหเอ้ือตอการทํางานของ
สภาเด็กและเยาวชน  

รูปแบบการทํางาน  เสื้อผา  มคีวามหลากหลายแตกตางกันไปตามแตละบริบทที่แวดลอมอยู 
รอบๆ สภาฯ  

โครงสรางภายใน  
 Factors  
 Culture  
 Merit  

วิตามนิ  เปนสวนที่ตองไดรับ หรือตองมีปรากฏในองคกร จึงจะทําใหทํางาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสดุ หากขาด จะไมถึงข้ันทํางานไมได แต
จะเกิดความขัดสนจนอาจสงผลกระทบถึงโครงสรางหลักได  

 
 การประยุกตใชแนวคิดเรื่องรูปแบบโครงสรางมนุษยกับสภาเด็กและเยาวชนระดับทองถ่ิน อาจทําไดงายๆ 
ดวยการใชเปนแนวทางในการประเมินสถานการณของสภาเด็กและเยาวชนระดับทองถ่ินในแตละองคประกอบวามี
ความเขมแข็ง หรือยังขาดหายไปซ่ึงตองการการเติมเต็ม เพ่ือใหสภาเด็กและเยาวชนระดับทองถ่ินสามารถทํางาน
ไดอยางเต็มที่ สอดคลองกับหลักการสรางการมีสวนรวมกับเด็กและเยาวชนของทองถ่ินอยางสมบูรณ 
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ความตองการจําเปนในการทํางานดานเด็กและเยาวชน 
ขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 

 
 

   มวาการทํางานกับเด็กโดยใชหลักการสรางการมีสวนรวม 
จะตองใชเวลาในการทําใหเปนรูปธรรม แตผลลัพธที่จะไดรับ
กลับมา คือเด็กและเยาวชนในพ้ืนที่ที่ไดรับการพัฒนาจนมีคุณภาพ 
และสามารถเปน “พลเมือง” ที่ดีของประเทศชาติได 
 
 อยางไรก็ตาม เราไมอาจปฏิเสธวา การทํางานดานเด็กและ
เยาวชนขององคกรปกครองส วนทอง ถ่ินมี อุปสรรค  และ 
ความตองการจําเปนอีกมากมาย จึงจะทําใหงานดานเด็กและ
เยาวชนของทองถ่ินสําเร็จไดอยางมีคุณภาพ 
 
 “ความตองการจําเปน” อาจมีความหมาย 2 นัย ไดแก 
 
 นัยที่ 1 นัยของความแตกตาง (discrepancy definition) 
กลาวคือ งานดานเด็กและเยาวชนขององคปกครองสวนทองถ่ิน  
ไมสําเร็จ เนื่องจาก สภาพท่ีเปนอยูทั้งในสวนกายภาพ และคุณภาพ
ของปจจัยตางๆ ที่ตองใชประกอบในการทํางานดานนี้ ยังไม
เอ้ืออํานวยตอการปฏิบัติงาน หรือยังไมดีพอนั่นเอง ดังนั้นนิยาม
ลั กษณะนี้  จะมองความต อ งการ จํ า เป น ใน ลั กษณะของ  
“ความแตกตาง” หรือ “ชองวาง” ระหวางสภาพของปจจัย 
การทํางานที่เปนอยู กับสภาพที่ควรจะเปน ตามการรับรูของ
ผูปฏิบัติงาน 
 
 นัยที่ 2 นัยเชิงแกไขปญหา (solution definition) กลาวคือ 
งานดานเด็กและเยาวชนขององคปกปกครองสวนทองถ่ิน ไมสําเร็จ 
เนื่องจากขาดแคลนบางอยาง “ที่จําเปนจะตองมี” เพ่ือนํามาใช
ประกอบในการทํางานดานนี้ขององคกร จึงทําใหเกิดปญหาข้ึน 
และการทํางานจะมีประสิทธิภาพไดก็ตอเม่ือไดรับการเติมเต็มความ
ตองการนั้นแลว โดยการประเมินความตองการจําเปนในมุมมองนี้ 
จะประเมินไดจากการสอบถาม สํารวจ ระดมสมอง ฯลฯ หรือ 
การสบืคนตนตอของปญหาที่แทจริง แลวจึงหาทางแกปญหา 
 
 การประเมินความตองการจําเปนประกอบไปดวยข้ันตอน
สําคัญ 3 ข้ันตอน ไดแก 
1. การเก็บรวบรวมความตองการจําเปน (Needs Conducting) 
2. การจัดลําดับความตองการจําเปน (Needs Ranking) 
3. การแกปญหาความตองการจําเปน (Needs Solution) 

การประเมนิความต้องการจาํเป็น 
 

 การประเมินความต้องการจําเป็น 

(needs assessment) มีเป้าหมายเพ่ือตอบ

คําถามท่ีเ ก่ียวข้องกับการกําหนดความ

ต้องการจําเป็นท่ีจะต้องเสาะแสวงหาโดยใช้

กระบวนการวิจยั วิธีการวิจยัในการประเมิน

มีขัน้ตอนทางวิทยาศาสตร์ มีกระบวนการ

ค้นหาความจริงท่ีเช่ือถือได้ เทคนิคท่ีใช้ในมี

ลกัษณะเฉพาะ โดยการนําเทคนิคการเก็บ

ข้อมูล ท่ี มี อยู่ ม า ใ ช้ห รือประยุก ต์  ห รือ

ดัดแปลงให้สามารถกําหนดความต้องการ

จําเป็นท่ีเหมาะสมได้ 

 การประเมินความต้องการจําเป็น

มุ่งแสวงหาคําตอบท่ีนําไปใช้ในการวางแผน

งานท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคต เม่ือได้ข้อมูล

มาแล้วจะมีการดําเนินงานในสว่นท่ีเป็น 

การจัดลําดับความสําคัญของความต้องการ

จําเป็นประกอบด้วย ซึ่งถือเป็นลกัษณะเฉพาะ

ของเทคนิคการประเมินความต้องการ

จําเป็น 

 การจัดลําดับความสําคัญของ

ความต้องการจําเป็น นิยมใช้วิธี Modified 

Priority Needs Index (PNIModified) ใน 

การจดัลําดบัความต้องการจําเป็น โดยหาได้

จาก ผลต่างของสภาพท่ีคาดหวงั (I) กับ

สภาพท่ีเป็นจริงในปัจจบุนั (D) แล้วหารด้วย

สภาพท่ีเป็นจริงในปัจจบุนั (D) เพ่ือควบคมุ

ขนาดของความต้องการจําเป็นให้อยู่ในพิสยั

ท่ีไมมี่ช่วงกว้างมากเกินไป 

 
  (PNIModified)  =  (I‐D)/D 

 

แ แ 



    บทที่ 3 – องคกรปกครองสวนทองถ่ิน กับเด็กและเยาวชน: 19 

 จากการศึกษาขององคกรยูนิเซฟ รวมกับกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
สถาบันนานาชาติดานสิทธิเด็กและการพัฒนา มหาวิทยาลัยวิคตอเรีย (IICRD) 
ประเทศแคนาดา และคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เกี่ยวกับความ
ตองการจําเปนในการพัฒนาศักยภาพในการดําเนินงานดานสิทธิเด็กของบุคลากร
ปกครองสวนทองถ่ิน ภายใตโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองคกร
ปกครองทองถ่ิน ในการวางแผน การกํากับติดตาม และการประเมินผล การทํางาน
ดานเด็กและเยาวชนของชุมชน โดยเนนสิทธิและประโยชนตอเด็กเปนพ้ืนฐาน ระยะ 
ที่ 1 (2553-2554) 2 พบวา ผลการจัดลําดับความตองการจําเปนในการดําเนินงาน
ดานสิทธิเด็กของบุคลากรปกครองสวนทองถ่ิน 4 ดาน ไดผลดังนี้  
 
 
 
 ลําดับที่ 1 ดานทรัพยากร  
 ลําดับที่ 2 ดานการมีสวนรวมของตนเองและผูอ่ืน  
 ลําดับที่ 3 ดานการประเมินผลการดําเนินงาน 
 ลําดับที่ 4 ดานองคความรู  
 
 
ในความตองการจําเปนแตละดาน ประกอบดวยประเด็นของความตองการจําเปน ดังตารางที่ 3.1 
 

ลาํดับที่
ความสาํคัญ 

ความตองการจําเปน ประเดน็ (เรียงตามลําดับความสาํคัญ) 

1  ดานทรัพยากรดําเนินงาน  1. วิทยากร/ผูเชี่ยวชาญดานเด็กและเยาวชน  
2. เอกสารและเครื่องมือในการดําเนินงานดานเด็กและเยาวชน  
3. งบประมาณที่เพียงพอ  

2  ดานการมีสวนรวม 
ของตนเองและผูอ่ืน  

1. ความรวมมือจากสหวิชาชีพ  
2. การมีสวนรวมของเด็กและเยาวชน  
3. การมีสวนรวมของตนเอง  
4. การมีสวนรวมของชุมชน  

3  ดานการประเมินผล ฯ  1. การประเมินผลการดําเนินงานดานเด็กและเยาวชน  
4  ดานองคความรู  1. ความรูความสามารถในการวางแผนและการประเมินโครงการ  

2. การเขาอบรมความรูเรื่องเด็กและเยาวชน การดําเนินงานและการ
ประเมินผลการทํางาน  
3. ความรูความสามารถในการดําเนินงานดานเด็กและเยาวชน  

 

                                                            
2
 องค์กรยนิูเซฟแห่งประเทศไทย. (2553). ความต้องการจําเป็นในการพฒันาศกัยภาพในการดําเนินงานด้านสิทธิเดก็ของบคุลากรปกครองสว่น

ท้องถ่ิน. รายงานการวิจัยประเมนิความต้องการจาํเป็นในการพฒันาศักยภาพในการดาํเนินงานด้านสิทธิเดก็ของบุคลากร

ปกครองส่วนท้องถิ่น.(เอกสารไมตี่พิมพ์) 



บทที่ 3 – เด็กและเยาวชน กับทองถ่ิน : 20 

 จากตารางที่ 3.1 สามารถวิเคราะหแนวทางในการดําเนินงานดานเด็กและเยาวชนขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ไดเปนแนวทางการสนับสนุนแบบสามเสา ดังนี้ 
 

 
 

แนวทางการสนับสนนุแบบสามเสา 
 
 

 จากแผนภาพสามารถอธิบายไดวา การสนองความตองการจําเปนในการดําเนินงานดานเด็กและเยาวชน
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ควรสนับสนุนทั้ง 3 ดาน คือ ดานทรัพยากรดําเนินงาน ดานการมีสวนรวม และ
ดานเครือขายการทํางาน ไปพรอมๆ กันแบบองครวม หากแยกกระทํา จะกอใหเกิดความไมสมดุล และอาจสงผล
ใหผลการสนับสนุนไมเกิดประสิทธิภาพได 
 
 การสนับสนนุดานทรัพยากรดําเนินงาน  

- ทรัพยากรดําเนินงาน ประกอบดวย งบประมาณ และบุคลากรที่จะดูแลงานดานเด็กและเยาวชน 
- งบประมาณ 

1. ตองมีเพียงพอ >>> ปนงบประมาณมาไวสําหรับงานดานเด็กและเยาวชนโดยตรงอยาง
ชัดเจนอยางนอย 10% ของงบประมาณรายป 

2. งบสําหรับเด็ก 10% นี้ แบงออกเปน 3 สวน 
- สวนที่ 1 : สําหรับการจัดกิจกรรม หรือดําเนินโครงการตางๆ  6% 
- สวนที่ 2 : สําหรับการบริหารจัดการองคกรสภาเด็กฯ ทองถ่ิน  2% 
- สวนที่ 3 : สําหรับการจัดประชมุหรือสนับสนุนการเดินทางอบรมนอกสถานที่ 2% 

3. เปดรับงบประมาณดานเด็กและเยาวชนจากองคกรภายนอก ดวยการกําหนดวาระเด็ก 
เปนวาระสําคัญประจําปของพ้ืนที่ >>> จากนั้นประชาสัมพันธ >>> เชิญชวนองคกร
ภายนอกเขามารวมสนับสนุนงบประมาณดําเนินการ (หลักวิธีนี้ ควรใชเมื่องบประมาณ
จากสวนกลางไมเพียงพอตอการทํางานของเด็กและเยาวชนจริงๆ) 

 
 
 



    บทที่ 3 – องคกรปกครองสวนทองถ่ิน กับเด็กและเยาวชน: 21 

 การสนับสนนุดานทรัพยากรดําเนินงาน (ตอ) 
- บุคลากร 

1. ควรมีเจาหนาที่รับผิดชอบงานดานเด็กและเยาวชนโดยตรง อยางนอย 2 คน 
2. คุณลักษณะพ้ืนฐานของเจาหนาที่งานดานเด็กและเยาวชน ::: มีจิตอาสา มีใจใน 

การทํางานดานเด็กและเยาวชน มีเวลาที่จะอยูกับเด็กๆ ได มีอิสระในการทํางาน มี
ประสบการณการทํางานเชิงสังคมมาบาง 

3. เจาหนาที่ดานเด็กและเยาวชนนี้ ควรไดรับการอบรมพื้นฐานความรู และหลักการทํางาน
กับเด็กและเยาวชน เชน สิทธิเด็ก พรบ.สนับสนุนการพัฒนาเด็กและเยาวชน จิตวิทยา
สําหรับเด็ก การนํากิจกรรม การนันทนาการสําหรับเด็กและเยาวชน เปนตน 

4. เจาหนาที่ดานเด็กและเยาวชน ควรไดรับเงินเดือนเสมือนเจาหนาที่ขาราชการทั่วไป 
 
 การสนับสนนุดานการมสีวนรวม 

- คือการสนับสนุนใหเกิดการทํางานรวมกันระหวางเด็กและเยาวชน กับ ชุมชน และทีมสหวิชาชีพ 
- สนับสนุนดวยการเปนสื่อกลาง ผูใหญติดตอระหวางผูใหญดวยกันเอง 
- ชวยประชาสัมพันธใหสภาเด็กและเยาวชนในทองถ่ิน เปนที่รูจักของชุมชน ซ่ึงเปนจุดเริ่มตนของ

การไวเนื้อเชื่อใจ 
 

 การสนับสนนุดานเครือขายการทํางาน 
- เปาหมายของการสนับสนุนดานนี้ คือ ใหเกิดเครือขายการทํางานดานเด็กและเยาวชนของ อปท. เอง 
- ประกอบดวยการสนับสนุน 3 ข้ันตอน ตามลําดับ ดังนี้ 

1. เตรียมความพรอม >>>  
มีบุคลากรพรอมดําเนินงานระยะยาว  
มีระบบสารสนเทศและฐานขอมูลดานเด็กและเยาวชน  
มีองคความรูในเรื่องที่จะทํารวมกับเครือขาย 

                                                          (ตองมีทั้ง 3 ขอ จึงจะผานขัน้ที่ 1) 
 

2. กระบวนการกอตั้งเครือขาย >>> 
1. ทีมงานของ อปท. ไดวิเคราะหเครือขายวามีใครบาง 
2. ประสานความรวมมืออยางเปนทางการกับเครือขาย 
3. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการกับตัวแทนเครือขาย เพ่ือกําหนดแผน 
   การทํางานรวมกัน 
4. ดําเนินการตามแผนที่วางไวรวมกับเครือขาย 
5. ประเมินและปรับปรุงแผนการทํางานรวมกับเครือขาย 
6. ขยายเครือขาย 
                                              (ตองทําทั้ง 6 ข้ัน จึงจะผานขั้นที่ 2) 

 
3. การพัฒนาเครือขายการทํางานใหเขมแข็งอยางยั่งยืน 

ทําฐานขอมูลเครือขาย 
มีการนัดประชุมพบปะอยางนอยเดือนละครั้งหรือ 2 เดือนครั้ง 
มีระบบการสื่อสารที่มั่นคง และรวดเร็วระหวางเครือขาย 
มีการประเมินผลการทํางานในเชิงคุณภาพอยางตอเนื่อง 

มี ไมม ี

ทํา ไมไดทํา 

ทําไลลงมาทีละขั้น 

มี ไมม ี



บทที่ 3 – เด็กและเยาวชน กับทองถ่ิน : 22 

  การใชแนวทางการสนับสนุนแบบสามเสา เพ่ือตอบสนองความตองการจําเปนของทองถ่ิน ตอง
ทําดวยความใจเย็น เพราะกระบวนการข้ันตอนทั้งสาม จะตองดําเนินไปพรอมเพรียง และสอดคลองกัน หาก
ปฏิบัติดวยความใจรอน นอกจากงานจะไมประสบผลสําเร็จแลว อาจยังทําใหการดําเนินงานที่ผานมาตองสูญเปลา
อีกดวย 
  สิ่งสําคัญอีกประการสุดทาย คือ ตองไมลืมวา มุมมองงานดานเด็กและเยาวชน ควรเปนใน
ลักษณะของการรวมมือ ไมไดเปนการเพ่ิมเติมภาระของเราที่ตองรับผิดชอบ หากคิดวางานดานเด็กและเยาวชน
เปนภาระที่คอยรบกวนใจขององคกร แสดงวา องคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นมีแวววาจะ “สอบตก” ใน 
การประเมินผลการปฏิบัติงานประการหนึ่ง คือ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในทองถ่ินของตน 
 
  กอนจบบทเรียน บทที่ 3 นี้ จะขอฝากขอคิดประการหน่ึง ซ่ึงเปนเสมือนขอเตือนใจ และบทสรุป
ของการปฏิบัติงานดานเด็กและเยาวชนสําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ินไว ดังนี้ 
   
 
 
 
 

 



    บทที่ 4 – การสรางสํานึกพลเมืองในสภาเด็กและเยาวชนระดับทองถ่ิน : 1 

  บทที ่4  

การสรางสํานกึพลเมอืงในสภาเด็กและเยาวชนระดับทองถิน่1 
 
 
 

นการดําเนินการสรางความเปนพลเมืองดีในสภาเด็กและ
เยาวชนระดับทองถ่ิน มีรูปแบบกระบวนการในเชิงอบรมและการลงมือ
ปฏิบัติ ในกระบวนการอบรมจะใชหลักสูตรที่ใชในโครงการสรางสํานึก
พลเมือง ที่สถาบันพระปกเกลาเปนผูนําในการประยุกตใชหลักสูตรนี้ใน
ประเทศไทย ซ่ึงเริ่มดําเนินโครงการนี้กับเด็กและเยาวชนในโรงเรียน 
ทั่วประเทศตั้งแต พ.ศ. 2549 ปจจุบันมีโรงเรียนที่เขารวมโครงการแลว
กวา 100 โรงเรียน ใน 21 จังหวัด ทั้ง 4 ภูมิภาค 

 
โครงการสรางสํานึกพลเมือง หรือ Project Citizen เกิดข้ึน

ครั้งแรกในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยศูนยพลเมืองศึกษา (Center for 
Civic) ซ่ึงมีหนาที่สําคัญประการ คือการเผยแพรความรู เกี่ยวกับ
ประชาธิปไตยและรัฐธรรมนูญใหแกประชาชนท่ัวไป โดยเฉพาะอยางย่ิง
การปลูกฝงจิตสํานึกใหกับเยาวชนในฐานะคนรุนใหม ตลอดจนสราง
ทัศนคติและพฤติกรรมอันดีในการเปนประชาชนพลเมืองของประเทศ 

 
สถาบันพระปกเกลา กอต้ังข้ึนตั้งแตป พ.ศ. 2538 เนื่องใน

วโรกาสครบรอบ 100 ป วันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกลาเจาอยูหัว  (รัชกาลท่ี 7) 
ซ่ึงพระองคเปนผูพระราชทานรัฐธรรมนูญ แกปวงชนชาวไทย  
มีวิสัยทัศนในการเปนสถาบันทางวิชาการช้ันนําแหงชาติที่มุงพัฒนา
ประชาธิปไตยเพื่อสันติสุข ใหเปนที่ประจักษแกประชาชน 

 
สําหรับศูนยพลเมืองศึกษา (Center for Civic Education) ใน

ประเทศสหรัฐอเมริกา ไดดําเนินโครงการสรางสํานึกพลเมือง ใน
ฐานะเปนหลักสูตรการเมืองภาคประชาชน ที่ไดรับความสําเร็จใน
การสรางสรรคระบบความคิดประชาธิปไตยผานเยาวชนใน
สถาบันการศึกษายาวนานกวา 30 ป ทั้งในสหรัฐอเมริกา และอีก
กวา 70 ประเทศท่ัวโลก โดยฝกกระบวนความคิดและปฏิบัติอยาง
เปนระบบตามข้ันตอนของหลักสูตร และสามารถประยุกตหลักสูตรนี้
เขาไปสูกระบวนการเรียนการสอนในทุกสาขาวิชาในโรงเรียน เพ่ือ
ปลูกฝงใหนักเรียนมีความเขาใจ และเรียนรูในเรื่องสํานึกพลเมืองที่ดี
ของประเทศไดอยางตอเนื่อง 
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 ขอขอบพระคณุสํานกัสง่เสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบนัพระปกเกล้า เอือ้เฟือ้ภาพประกอบเนือ้หาในบทท่ี 4 

ใ ใ 

 

คูมือประกอบการอบรม
โครงการสรางสํานึกพลเมือง 

(สถาบันพระปกเกลา) 

 สถาบันพระปกเกล้า 

ที่อยู่ 

ศนูย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 

พรรษา อาคารบี ชัน้5 ฝ่ังทิศใต้เลขท่ี 

120 หมู ่3 ถนนแจ้งวฒันะ แขวงทุง่

สองห้อง เขตหลกัส่ี กรุงเทพ 10210 

 

หมายเลขโทรศัพท์ : 02-141-9600 

email : webmaster@kpi.ac.th 
 

เวบ็ไซต์: 

http://www.kpi.ac.th/kpith/ 
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หลักสูตรการสรางสํานกึพลเมอืง 
 
 
ครงการสรางสํานึกพลเมือง มีจุดประสงคหลัก เพ่ือใหความรู

เรื่องกระบวนการการมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายสาธารณะ 
ผานหนวยงานของรัฐ ดวยการศึกษา คนควา หาขอมูลขอเท็จจริง 
ของปญหา และแนวทางแกไขปญหา ใหกับเด็กและเยาวชนใน
โรงเรียน และในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มุงหวังสรางพลเมือง 
(Citizen) ที่การปกครองระบอบประชาธิปไตยตองการ เนนวิธ ี
การสอนเชิงบูรณาการและการมีสวนรวม โดยเริ่มตนจากการให
ความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับหนาที่ของพลเมือง นโยบายสาธารณะ 
และตามดวยกระบวนการของความเปนพลเมือง พรอมทั้งยกตัวอยาง
ของเยาวชน ที่ผานการอบรมหลักสูตรการสรางสํานึกพลเมืองใน
ประเทศตางๆ โดยในชวงทายของแตละเนื้อหา จะมีกิจกรรมให
เยาวชนไดฝกปฏิบัติ ทําใหการอบรมในหลักสูตรนี้ มีลักษณะของ 
การอบรมเชิงปฏิบัติการมากกวาการฟงบรรยายเพียงอยางเดียว 

กระบวนการการสรางสํานึกพลเมือง ประกอบดวยข้ันตอน
สําคัญ 6 ข้ันตอน ไดแก2 

 
ข้ันตอนที่ 1: ระบุปญหา  
ข้ันตอนที่ 2: คัดเลือกหนึ่งปญหา 
ข้ันตอนที่ 3: รวบรวมขอมูลของปญหาที่คัดเลือก 
ข้ันตอนที่ 4: จัดทําแฟมผลงาน (Portfolio) และผังนิทรรศการ 
ข้ันตอนที่ 5: การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนเพื่อนําเสนอ 
ข้ันตอนที่ 6: ทบทวนประสบการณ 

ขั้นตอนที่ 1: ระบปุญหา 
การคัดเลือกปญหา เปนข้ันตอนแรกใน

การต้ังตนสิ่งที่ตองการจะทํา และสานผลตอไปเปน
นโยบายสาธารณะ ที่เกิดข้ึนจากภาคประชาชน 

ปญหามาจากไหน? เริ่มตนการคัดเลือก
ปญหาโดยใหสมาชิกในชุมชนชวยกันระดมคิดปญหา
ที่มองเห็นในชุมชน อาจเริ่มจากปญหางายๆ ไปสู
ปญหาท่ีซับซอนข้ึน ทั้งนี้ มีหลักในการเสนอปญหาที่ 
ตองการนํามาใชเปนจุดตั้งตนในการกําหนดนโยบายสาธารณะ 5 ขอ ไดแก 

1. ปญหาท่ีคัดเลือกมามีความสําคัญกับคุณและคนในชุมชนหรือไม ? 
2. ภาครัฐมีหนาที่รับผิดชอบในการจัดการกับปญหานี้หรือไม ? 
3. ขอมูลของปญหามีเพียงพอสําหรับการพัฒนาใหเปนโครงการที่ดีหรือไม ? 
4. มีความเปนไปไดในการแกไขปญหาที่เลือกมาหรือไม ?  
5. มีปญหาอื่นในชุมชนที่คิดวามีประโยชนตอการนํามาศึกษาอีกหรือไม ? 

                                                            
2
 สถาบนัพระปกเกล้า. (มปป.). คู่มือประกอบการอบรมโครงการสร้างสาํนึกพลเมือง. กรุงเทพฯ: จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 

โ โ แผนภาพสรุปกระบวนการ 

การสร้างสาํนึกพลเมือง 

 ให้ความรู้  ควบคูก่ารปฏิบติั 
นโยบาย 

สาธารณะ 
กิจกรรม: นโยบาย
สาธารณะใช่หรือไม่ 

การเตรียมการเป็นพลเมือง

ประชาธิปไตย 

กระบวนการการสร้างสาํนึกพลเมือง 
ขัน้ตอนท่ี 1  กิจกรรม: ระดมปัญหา 

ขัน้ตอนท่ี 2 กิจกรรม: ให้คะแนน

ปัญหา และหลกัฉนัทามติ 

ขัน้ตอนท่ี 3 กิจกรรม: ค้นหาข้อมลู 

และประชมุกลุม่ 

ขัน้ตอนท่ี 4 กิจกรรม: สร้างแฟ้ม

ผลงาน (portfolio) และ

บอร์ดนําเสนอ 

ขัน้ตอนท่ี 5 กิจกรรม: นําเสนอ 4 บอร์ด 

และร่วมวิพากย์วิจารณ์ 

ขัน้ตอนท่ี 6 กิจกรรม: สะท้อนบทเรียน 
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กระบวนการระบุปญหา จะแบงสมาชิกออกเปนกลุมยอยๆ โดยแตละกลุมจะปฏิบัติตามข้ันตอน 
ตอไปนี้ 
 
 

1. ใหสมาชกิแตละคนระบุปญหาระดับสวนตัว ปญหาระดับภาคประชาสังคม และปญหาระดับภาครัฐ  
อยางละ 1 ปญหา โดยคํานงึถึงหลัก 5 ขอที่กลาวไปแลวขางตน 

 
 

2. ใหคัดเลือกนโยบายสาธารณะที่เหมือนกันหรือใกลเคียงกันออก  
แลวใหแตละคนชี้แจงรายละเอียดของปญหา 

 
 

3. วิเคราะหปญหารวมกันอีกครัง้ หากเจาของปญหาจะสละสิทธิ์เสนอปญหา ควรใหเหตุผลที่มี
น้าํหนัก และสมาชิกคนอื่นๆ ตองเห็นพองรวมกันใหนําปญหาที่เสนอแลวออกไปได 

 
 

เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการคัดเลือกปญหาแลว แตละกลุมจะนําปญหามารวมกันในที่ประชุมใหญ  
จะไดกลุมของปญหาที่ผานการคัดกรองจากสมาชิกมาแลวข้ันหนึ่ง จากนั้นจะเขาสูการคัดเลือกใหเหลือเพียง
ปญหาเดียว ที่จะมุงพัฒนาใหกลายเปนนโยบายสาธารณะตอไป 

 
 
ขั้นตอนที่ 2: คัดเลอืกหนึ่งปญหา 
ผานการคัดเลือกปญหาในข้ันตอนที่ 1 แลว จะยังคงมีปญหาที่

ถูกเสนอข้ึนมาอยูจํานวนหนึ่ง อยางไรก็ตาม นโยบายสาธารณะที่ดี  
ควรจะสนองตอบ และมุงเนนการแกไขปญหาเพียงปญหาเดียวท่ีสําคัญ
และเรงดวนเฉพาะจึงจะไดผลดี และมีประสิทธิภาพ ดังนั้นข้ันตอนตอไป 
คือการคัดเลือกใหเหลือปญหาเพียงปญหาเดียว 

ในการคัดเลือกปญหาใหเหลือเพียงปญหาเดียวนั้น จะตองหยิบ
เครื่องมือชิ้นสําคัญข้ึนมาใช นั่นคือ “หลักฉันทามติ” ดังนั้นกอนจะเขาสู
กระบวนการในการคัดเลือกปญหาใหเหลือเพียงปญหาเดียวนั้น จะตองให
สมาชิกทําความเขาใจหลักฉันทามติ ซ่ึงเปนหัวใจสําคัญประการหน่ึงของ
หลักประชาธิปไตยดวย 

 
2.1 “ฉันทามติ” กับ “เสียงขางมาก” 
 
มีคําอยู 2 คํา ที่มักใชกันสับสนจนเขาใจผิดตอๆ กันมา คือคําวา ฉันทามติ กับ เสียงขางมาก 

ทั้งๆ ที่ สองคํานี้มีความหมายตางกัน และมีความสําคัญตอการตัดสินใจในระดับนโยบายของประเทศเปน
อยางมาก ฉันทามติกับเสียงขางมาก มีความแตกตางกันอยางไร สามารถอธิบายได ดังนี้ 
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ฉันทามติ (Consensus)  
ศ. ดร.กาญจนา  นาคสกุล  ราชบัณฑิต  ประเภทวรรณศิลป  

สาขาวิชาภาษาไทย สํานักศิลปกรรม ใหความหมายของฉันทามติไว
วา ฉันทามติ หมายถึง  ความเห็นชอบรวมกันโดยความพอใจ  
ความตกลงรวมกันเพราะความพอใจ  เพื่ อ ใหตรงกับคําใน
ภาษาอังกฤษวา Consensus3 ในขณะที่ สถาบันพระปกเกลา ให
นิยามความหมายของคําๆนี้ ไววา ฉันทามติ คือ ขอสรุป หรือ ผล
ของการตัดสินใจของกลุมที่ผานการพูดคุย ปรึกษา โตแยง ดวย
เหตุผล และคนสวนใหญยอมรับในเหตุผลนั้นๆ 

ดังนั้นจะสังเกตไดวา ฉันทามติ คือขอสรุป ที่เกิดจากการตกลงรวมกัน จะตองผานกระบวนการพูดคุย ปรึกษา ให
ขอมูล และแสดงทัศนคติของสมาชิก ซ่ึงเปนกระบวนการที่เรียกวา “กระบวนการแสวงหาฉันทามติ” อันจะนําไปสู 
“การลงฉันทามติ” โดยขอตกลงนี้ จะตองเปนขอตกลงที่เกิดจาก การเห็นพองตองกัน ซ่ึงจะมีขอผูกพันถึง 
การปฏิบัติที่เปนผลตามมาจากการตัดสินใจที่เกิดข้ึนดวย4 
  กระบวนการแสวงหาฉันทามติคือกระบวนการที่แสวงหาขอสรุปหรือมติที่ “ทุกคน” ที่เกี่ยวของ
ยอมรับดวยความเต็มใจโดยไมมองขามความคิดเห็นหรือขอคัดคาน ของเสียงสวนนอย ทุกคนตองยอมรับนับถือซ่ึง
กันและกันอยางจริงจังและจริงใจ ไมมีความคิดเห็นของใครเหนือกวาของคนอื่น 
 
  เสียงขางมาก (Majority) 
  มติจากเสียงขางมาก เปนการลงมติ โดยใชความเห็นชอบในการลงคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของ
จํานวนผูมีสิทธิ์ลงคะแนนทั้งหมด เพ่ือวินิจฉัย หรือลงมติสนับสนุนเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือบุคคลใดบุคคลหน่ึง 
ประเทศที่ปกครองภายใตระบอบประชาธิปไตย เปนการปกครองโดยประชาชนสวนใหญ จึงใหความสําคัญกับ
หลักการเสียงขางมาก (Majority Rule) ในการตัดสินขอขัดแยงทุกระดับ โดยหลักการเสียงขางมากหมายความวา 
การตัดสินใจใดๆ ของกลุมหรือคณะบุคคล หลังจากที่ไดมีการปรึกษา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นพอสมควรแลว ก็ให
ตัดสินเปนขอยุติโดยถือเสียงขางมากเปนเสียงชี้ขาด เพ่ือใหสามารถดําเนินการเปนรูปธรรมตอไปได  
  อยางไรก็ตามการใชหลักเสียงขางมาก จะตองเคารพในสิทธิ์ของเสียงขางนอย (Minority 
Rights) ดวย กลาวคือ ความคิดเห็นที่ขัดแยงของคนสวนนอย ตองไดรับการรับฟง และความคุมครองจากที่
ประชุม การรับฟงอาจทําไดโดยการวิเคราะหประเด็นที่ทําใหเกิดมุมมองตาง และอาจนําไปใชเปนขอควรพิจารณา 
หรือขอระวังในการทําตามมติเสียงขางมาก ซ่ึงจะทําใหสามารถหลีกเลี่ยงความขัดแยงรุนแรงที่อาจเกิดข้ึนได 
 
  ฉันทามติ VS เสียงขางมาก 
  มักมีความเขาใจคลาดเคล่ือนระหวาง ฉันทามติ และเสียง
ขางมากอยูบอยคร้ัง ฉันทามติ คือ ขอตกลงที่ทุกคนเต็มใจยอมรับ ภายใต
ขอมูลตางๆ ที่สมาชิกหยิบย่ืนมานําเสนอ จะไมเกิดเหตุการณ จําใจยอมรับ 
เหมือนคําวา เสียงขางมาก หรือ มติเอกฉันทอยางเด็ดขาด เนื่องจากวา 
เสียงขางมาก ยังอาจมีสมาชิกที่ไมเห็นดวยกับคนสวนใหญอยูบาง แตเนื่อง
ดวยอํานาจของการเปน “คนสวนมาก” ทําให “คนสวนนอย” ตองจําใจ
ยอมรับมติ หรือขอตกลง ไปตามระเบียบ ทั้งๆ ที่ยังคงรูสึกไมเห็นดวย  
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  ในขณะที่ฉันทามติมีลักษณะที่ใกลเคียงกับคําวา มติเอกฉันท (unanimity) ตรงที่เปนขอตกลงที่ 
ทุกคนลงมติใหเชนกัน แตตางกันตรงที่วา มติเอกฉันทนั้นเปนขอตกลงที่เกิดจากสมาชิกทุกคนแตยังมีคนบางสวน 
ที่ไดรับแรงกดดันของคนสวนมาก หรือระเบียบของกลุม หรือจะดวยอะไรก็แลวแต ที่พยายามเขามามีอิทธิพลปด
กั้นความคิดเห็นที่แตกตาง ทําใหสมาชิกบางคนตองลงมติเห็นชอบดวย ทั้งๆ ที่ยังคงมีความขัดแยงทาง 
ความคิดเห็นอยูภายใน แตไมสามารถแสดงออกมาได 
 
แลวจะทราบไดอยางไรวา ขอตกลงนั้น เปน “ฉันทามติ“ หรอื “มติเอกฉันท” ?  
  ดังที่กลาวไปแลววา ฉันทามติ กับ มติเอกฉันท เหมือนกันตรงที่ทุกคนตอบรับขอตกลงหรือมติ
รอยเปอรเซ็นต แตไมใชทั้งรอยเปอรเซ็นตนั้น จะเห็นชอบอยางแทจริง ขอตกลงนั้นก็จะกลายเปนมติเอกฉันททันที 
ดังนั้น การไดมาซ่ึงฉันทามติ จึงตองผานกระบวนการต้ังแตการใหขอมูล และการลงมติ ซํ้าแลวซํ้าอีก จนกวาจะ
ไมมีใครโตแยง และยอมรับโดยดุษฎี โดยกระบวนการนั้นควรชี้ใหเห็นชัดถึงความคิดที่ขัดแยงกันระหวางสมาชิก 
จากนั้นจึงพยายามหาจุดลงตัวโดยยึดเปาหมายหรือสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับกลุม เปนตัวตั้ง ซ่ึงมติสุดทายที่เกิดข้ึนอาจ
ไมใชมติที่สมาชิกแตละคนพอใจที่สุดในอันดับแรก หรือแมกระท่ังไมชอบมตินั้นเลยดวยซํ้า แตสุดทายแลวสมาชิก
ทุกคนจะยอมรับมติดวยความเต็มใจ เพราะมันเปนขอสรุปที่ดีที่สุดสําหรับกลุม 
  จากเหตุผลที่กลาวมาแลวขางตน การใชหลักฉันทามติ จึงเปนสิ่งสําคัญของ “ประชาธิปไตยอยาง
แทจริง” หรือ ประชาธิปไตยทางตรง (direct democracy) แตในความเปนจริง เรากําลังถูกฝงหัวใหเราคิดวา 
การใชเสียงขางมาก เปนกระบวนการหลักของประชาธิปไตยที่แทจริง ซ่ึงเปนการเขาใจผิดอยางรายแรง เพราะ
การใชเสียงขางมากจัดเปน “ประชาธิปไตยเสียงขางมาก” (majoritarian  democracy) อันเปนประชาธิปไตยที่
ยังคงมีเผด็จการในการริดรอนสิทธิ์ของสมาชิกในกลุมบางคนที่ไมเห็นดวย ดวยการใช อํานาจจาก“กฎหมูมาก” 
ทั้งนี้ เดวิด เกรเบอร (David Graeber) นักมานุษยวิทยาต้ังสมมติฐานวาประชาธิปไตยแบบเสียงขางมากนั้น แทที่
จริงแลวเปนระบอบอํานาจนิยมชนิดหนึ่ง เนื่องจาก มีการใชอํานาจบังคับใหผูที่ไมเห็นดวยใหยอมรับมติของคน
สวนมากน่ันเอง แตอยางไรก็ตาม การแสวงหาฉันทามติ จะตองใชเวลามาก และยากที่จะควบคุมใหดําเนินไป
อยางสงบเรียบรอย แตการใชหลักเสียงขางมาก สามารถทําไดงาย และรวดเร็ว จึงเปนที่นิยมของอารยประเทศที่
ใชระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย 
 
 
 

ฉันทามต ิ. . . มตเิอกฉันท์ . . . เสียงข้างมาก 

 

 ฉันทามต ิ มตเิอกฉันท์ เสียงข้างมาก 

การลงคะแนน 100% 100% กึง่หน่ีง (น้อยกว่า 100%) 

การยอมรับมติ 100% น้อยกวา่ 100% น้อยกวา่ 100% 

การให้ข้อมลูสําหรับการตดัสนิใจ มากท่ีสดุ มาก น้อย – ปานกลาง 

การลงมติ มากกวา่ 1 ครัง้ 1 ครัง้ 1 ครัง้ 

ระดบัความยากง่ายในชิงปฏิบติั ยาก ปานกลาง ง่าย 

เวลาท่ีใช้ในการปฏิบติั มาก น้อย น้อย 
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รูปที่ 4.1 กระบวนการแสวงหาฉันทามติ 5 

 
 
2.2 กระบวนการคัดเลอืกหนึ่งปญหา 
 

  จากความเขาใจเรื่องหลักฉันทามติ จะสามารถนํามาประยุกตใชกับกระบวนการสรางความเปน
พลเมืองในสวนของการคัดเลือกหนึ่งปญหาสําคัญ จากปญหาที่เด็กและเยาวชนเสนอในที่ประชุมใหญได ดังตอไปนี้ 
 
 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4.2 กระบวนการคัดเลือกหนึง่ปญหา 
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เสนอ - เปนการรวบรวมประเด็นปญหา 1 ปญหา จากกลุมตางๆ ซ่ึงเปนการปฏิบัติมาแลวในข้ันแรก 
 

คัด - นําหัวขอปญหาข้ึนแสดงใหที่ประชุมใหญรับทราบ และใหตัวแทนกลุมของแตละปญหา อธิบาย
ที่มาที่ไปของปญหา และใหที่ประชุมใหญแสดงความคิดเห็นตอปญหานั้น โดยใหใชวิธีการใหออก
คะแนนเสียง ซ่ึงมีหลายวิธ ีดังจะกลาวตอไป 
 

ตัดออก - ตัดปญหาท่ีไดรับการลงคะแนนเสียงนอยที่สุดออก ทั้งนี้ จะตองไดรับความยินยอมจากเจาของ
ปญหา (ผูนําเสนอปญหา) หากเจาของปญหายังยืนยันที่จะใหคงปญหานั้นไว จะตองมี 
การอภิปรายโนมนาวใหที่ประชุมใหญยอมรับ และลงคะแนนเสียงอีกครั้ง เพ่ือใหปญหานั้นยังคง
อยูในกระบวนการคัดเลือกตอไป อยางไรก็ตาม สมาชิกในที่ประชุมใหญก็มีสิทธิ์ที่จะขอลุกข้ึน
อภิปรายโนมนาวใหเจาของปญหายอมรับใหตัดปญหาของตนเองออกจากกระบวนการดวย
ความเต็มใจไดเชนกัน 
 

บอกเหตุผล - หากกระบวนการตัดออก ยังไมสามารถคัดเลือกใหเหลือเพียงปญหาเดียวได จะตองใหเจาของ
ปญหาท่ียังอยูในกระบวนการคัดเลือก ข้ึนมากลาวโนมนาววาปญหาของตนสําคัญอยางไร หรือ
มีความเรงดวนจําเปนอยางไร ทั้งนี้ ไมควรกลาวในเชิงเปรียบเทียบวาปญหาของตนสําคัญกวา
ปญหาของผู อ่ืนอยางไร เมื่ออภิปรายครบทุกปญหาแลว จะกลับเขาสูการ “คัด” หรือ 
การลงคะแนนอีกครั้ง และจะวนไปตามข้ันตอนเรื่อยๆ จนกวาจะไดปญหาเพียง 1 ปญหาซ่ึงจะ
เปนปญหาที่เกิดจากฉันทามติของที่ประชุม 

 
  การลงคะแนนในกระบวนการ “คัด” สามารถทําไดหลายวิธ ีดังนี้ 

 
1. การยกมือโหวต (Voting) 
 อุปกรณ: - เครื่องเสียง 
 กระบวนการ: การยกมือโหวต เปนกระบวนการลงคะแนนที่งายที่สุด แตมีความละเอียดนอยที่สุด โดย

มีข้ันตอนดังนี ้
1. ใหเจาของปญหา นําเสนอความสําคัญของปญหา 
2. พิธีกรใหเวลา 10 – 15 นาที เพ่ือใหที่ประชุมพิจารณา และซักถามขอสงสัย 
3. พิธีกรกลาวใหสมาชกิที่มสีิทธิ์ลงคะแนนเสียงยกมือขึ้นทัง้หมด เพ่ือนับยอดรวมผูมี

สิทธิ์ลงคะแนนเสียง 
4. พิธีกรแจงใหทราบอยางชัดเจนตอที่ประชุมวา ขณะนี้ที่ประชุมกําลังจะลงคะแนนใหกับ

ปญหาในหัวขอใด และแตละคนมีสิทธิ์ลงคะแนนไดคนละครั้งเทานั้น หามยกซํ้า 
5. พิธีกรกลาวใหผูตองการลงคะแนนเสียง “เห็นดวย” ยกมือข้ึน แลวนับจํานวน 
6. พิธีกรกลาวใหผูตองการลงคะแนนเสียง “ไมเห็นดวย” ยกมือข้ึน แลวนับจํานวน 
7. พิธีกรกลาวใหผูตองการลงคะแนนเสียง “งดออกเสียง” ยกมือขึ้น แลวนับจํานวน 
8. เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการลงคะแนนเสียงใหกับปญหาขอนี้แลว กทํ็าซํ้ากระบวนการ

นี้กับปญหาในขอตอไป จนเสร็จทุกขอ แลวเขาสูกระบวนการ ”ตัดออก” 
 
 ขอดี: - งาย สะดวก และรวดเรว็ 
 ขอควรระวัง: - ความละเอียดในการตัดสินใจนอย และมีชวงคะแนนแคบ (มีเพียง 3 ระดับคือ เห็นดวย 

ไมเหน็ดวย และไมแนใจ) ดังนั้นอาจตองใหเวลาสมาชกิในการตัดสินใจยืดหยุนตาม
สถานการณ หากรีบเกนิไป อาจสงผลตอการตัดสินใจได 
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2. การใหดาว (Rating) 
 อุปกรณ: - เครื่องเสียง 
  - สต๊ิกเกอรรูปดาว 3 ส ี(แดง, เหลือง, เขียว) หรือปากกาเคม ี3 ส ี(แดง, ดํา, น้าํเงิน) 
 กระบวนการ: การใหดาว หรือใชสีแทนดาว จะใหผลคลายกับการยกมอืโหวต แตผูลงคะแนนเสียงจะมี

สิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงผลการตัดสนิใจของตนเองได จนกวาจะส้ินสุดเวลาการให
คะแนน หรือจนกวาจะทําการนับคะแนน โดยมีลําดับขั้นตอน ดังนี้ 
1. ใหเจาของปญหา นําเสนอความสําคัญของปญหา 
2. พิธีกรใหเวลา 10 – 15 นาที เพ่ือใหที่ประชุมพิจารณา และซักถามขอสงสัย 
3. พิธีกรแจกสต๊ิกเกอรดาว โดยผูมีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงแตละคน จะไดรับดาว 3 ส ี 

จํานวนเทากับจํานวนปญหาท่ีมีอยู หรือหากไมมีสติ๊กเกอร อาจแจกปากกาเคม ี3 ส ี
คือ สีแดง สีดํา และสีน้าํเงนิ ใหกับผูมีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงแทนสต๊ิกเกอรกไ็ด 

4. พิธีกรอธิบายความหมายของสีแตละส ีดังนี้ 
 
สสีติก๊เกอรดาว สปีากกา ความหมาย 

แดง แดง ไมเหน็ดวย 
เหลือง ดํา ไมแนใจ 
เขียว น้าํเงิน เห็นดวย 

 
5. พิธีกรแจงใหผูมีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงแตละคนนําสติ๊กเกอร หรือใชปากกาเคมีให

คะแนนกับปญหาแตละขอ โดย ผูมีสิทธิ์ลงคะแนนจะสามารถเลือกลงคะแนนได 1 
ครั้ง ตอ 1 ปญหาเทานัน้ แตสามารถเปลี่ยนแปลงได โดยนําสติ๊กเกอรอันใหมติดทับ
แทนอันเดิม หรืออาจขีดรอยปากกาเคมีเสนเดิมทิ้ง แลวขีดเสนใหม ใหเห็นไดชัดๆ 

6. ผูมีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงทานใดท่ีลงคะแนนเสียงเสร็จแลว ใหกลับมานั่งที่ 
7. เมื่อทุกคนลงคะแนนเสียงเสร็จแลวจึงเริม่ทําการนับคะแนน ประมวลผลคะแนนใหที่

ประชุมทราบ แลวเขาสูกระบวนการ “ตัดออก” 
 
     ขอดี: - ผูมีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงสามารถทบทวนการลง 

      คะแนนของตนเองได กอนจะตัดสนิใจข้ันสุดทายใน
      การใหคะแนนได 

    ขอควรระวัง: - อาจตองใชทรัพยากรในกระบวนการมาก กลาวคือ 
      หากใชสต๊ิกเกอร จะตองเตรียมสต๊ิกเกอรใหเพียงพอ
      ตอการลงคะแนนเสียงของผูมีสิทธิ์ลงคะแนนเสียง 
      ทั้งหมด หากใชปากกาเคม ีถาไมตองการแจก 
    ปากกาเคมท้ัีง 3 ส ีอาจกําหนดใหใช 3 คน ตอปากกา 1 ชุด หรือวาง
    ประจําไวหนาหัวขอปญหาแตละหัวขอ จะชวยประหยัดคําใชจายได 

    - อาจเกิดความโกลาหลในขณะที่เปดโอกาสใหผูมสีิทธิ์ลงคะแนนเสียง
    เดินลงคะแนนเสียงอยางอิสระได พิธีกรตองควบคมุสถานการณใหดี 

    - การใชปากกาเคม ีอาจทําใหการเปลี่ยนแปลงเสียงของผูมีสิทธิ ์
    ลงคะแนนเสียงลําบากมากกวาการใชสต๊ิกเกอร เพราะถาใชปากกา
    เคมีจะตองใชการขีดฆาเสนเกาออก ซ่ึงจะทําใหสับสนในตอนนับ 
    คะแนนได แตถาเปนสติ๊กเกอรจะสามารถติดทับลงไปไดเลยซ่ึงจะ 
    สะดวกกวา 
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3. การใหคะแนน (Scoring) 
 อุปกรณ: - เครื่องเสียง 
  - แผนกระดาษคะแนน 
  - กลองรับปายคะแนน (วางไวประจําแตละหัวขอปญหา) 
 กระบวนการ: การใหคะแนน เปนการเพ่ิมชวงการตัดสินใจใหกวางข้ึน และละเอียดข้ึน อาจแบงได  

2 รูปแบบ คือ ทุกหัวขอไดรับคะแนน และ ทุกหัวขอไมจําเปนตองไดรับคะแนน 
 
  แบบที่ 1 ทุกหัวขอไดรับคะแนน ซ่ึงมีขั้นตอน ดังนี้ 

1. ใหเจาของปญหา นําเสนอความสําคัญของปญหา 
2. แจกกระดาษจํานวนเทากับจํานวนของปญหาใหผูมีสิทธิ์ลงคะแนน 
3. ใหผูมีสทิธิ์ลงคะแนนเสียงเขียนตัวเลขเรียงจาก 1, 2, 3, ... จนครบกระดาษทุกแผน 
4. ใหผูมีสทิธิลงคะแนนเสียง เดินใหคะแนน โดยใสคะแนนลงในกลองรับคะแนนหนา

หัวขอปญหาแตละหัวขอ โดยเรียงจากคะแนนมากทีสุ่ด ไปจนถึงนอยท่ีสุด จนครบ 
5. เมื่อทุกคนลงคะแนนเสียงเสร็จแลว จึงทําการนับคะแนน ประมวลผลคะแนนใหที่

ประชุมทราบ แลวเขาสูกระบวนการ “ตัดออก” 
 
  แบบที่ 2 ทุกหัวขอไมจําเปนตองไดรับคะแนน ซ่ึงพิธีกรจะตองกําหนดกอนวาจะใหมีชวง

คะแนนเทาไร เชน ตองการใหมีชวงคะแนน 1-5 หรือ 1-10 เปนตน จากนัน้จึง
ดําเนินการ ดังนี้ 
1. ใหเจาของปญหา นําเสนอความสําคัญของปญหา 
2. แจกกระดาษตามชวงคะแนนที่กําหนด (หากกําหนดไวแลวลวงนา อาจเตรียมแผน

ปายคะแนนไวเลยก็ได) แลวใหผูมสีิทธิ์ลงคะแนนเสียงเขียนตัวเลขเรียงจาก 1, 2, 3, 
... จนครบกระดาษทุกแผน ตามชวงคะแนนที่กําหนด 

3. ใหผูมีสทิธิลงคะแนนเสียง เดินใหคะแนน โดยใสคะแนนลงในกลองรับคะแนนหนา
หัวขอปญหาแตละหัวขอ โดยเรียงจากคะแนนมากทีสุ่ด ไปจนถึงนอยท่ีสุด จนครบ 

4. เมื่อทุกคนลงคะแนนเสียงเสร็จแลว จึงทําการนับคะแนน ประมวลผลคะแนนใหที่
ประชุมทราบ แลวเขาสูกระบวนการ “ตัดออก” 

 
 ขอดี: การใหคะแนนจะชวยใหผูมีสทิธิ์ลงคะแนนทบทวนความคิดเห็นของตัวเองไดอยางละเอียด 

กอนการตัดสินใจใหคะแนน 
  ขอควรระวัง: - อาจตองใชเวลามากในการลงคะแนน 
  - ผูที่มีสิทธิ์ลงคะแนน ตองใชความคิดอยางมากในการเลือก ลงคะแนน ทัง้นี้ การใช     

  กระบวนการนี้ อาจตองพิจารณาถึงวฒุภิาวะของผูมีสทิธิ์ลงคะแนนดวย 
 
   
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 4 – การสรางสํานึกพลเมืองในสภาเด็กและเยาวชนระดับทองถ่ิน : 10 

 ขัน้ตอนที ่3: รวบรวมขอมลูของปญหาที่คัดเลือก 
 หลังจากในที่ประชุมสามารถคัดเลือกปญหาใหเหลือเพียงปญหา
เดียวไดแลว ก็จะเขาสูข้ันตอนตอไปในการสรางสํานึกพลเมือง โดย
ใชปญหานี้เปนหลักในการดําเนินการข้ันตอๆไป โดยในข้ันตอนที่ 3 
นี้ จะเปนการรวบรวมขอมูลจากแหลงตางๆ เพ่ือสนับสนุนหลักการ 
ที่มาของปญหา ตลอดจนแนวทางการแกปญหาที่ระบุมานี้ดวย ซ่ึง
ระหวางการเก็บรวบรวมขอมูล เด็กและเยาวชควรไดรับความรู และ
ฝกฝนการคนหาขอมูลจากแหลงตางๆ และการบันทึกขอมูล 
 

      3.1 แหลงขอมูล 
 
 แหลงขอมูลสามารถจําแนกออกเปน 3 แหลงใหญๆ ไดแก 

1. ขอมูลจากสิ่งพิมพ 
1.1 หนังสีอ 
1.2 หนังสือพิมพ 
1.3 วารสาร / นิตยสาร 
1.4 เอกสารวิชาการ 
1.5 บทความ 
1.6 เอกสารประชาสัมพันธ 
1.7 ปายโฆษณา 

ฯลฯ 
 
      2. ขอมูลจากบุคคล 
       2.1 ขอมูลจากการสอบถามบุคคล 
       2.2 ขอมูลจากการสัมภาษณ 
       2.3 การสนทนากลุม 
       2.4 การสังเกตแบบมีสวนรวม และไมมีสวนรวม 
            ฯลฯ 
 
      3. ขอมูลจากเครือขายอิเล็กทรอนิกส 
       3.1 เว็บไซต 
       3.2 เว็บบอรด 
       3.2 Social networks (Blog, Facebook, Twitter) 
           ฯลฯ 
 

 เด็กและเยาวชนจะตองวางแผนการสืบคนขอมูล จากแหลง
ตางๆ ดังกลาว ทั้งขอมูลที่เปนขอความ รูปภาพ หรือแมแตคลิปเสียง 
หรือคลิปวิดีโอ ที่เกี่ยวของกับหนึ่งปญหาสําคัญนั้นใหมากที่สุดเทาที่
จะทําได โดยอาจตองแบงงาน เพ่ือแยกยายกันไปสืบคนขอมูล และ
นํากลับมาจัดการขอมูลรวมกัน จะชวยประหยัดเวลาไดมาก 

 
 

1 ปัญหา สาํคัญ 

 หนึ่งปัญหาท่ีผ่านกระบวนการ

คัดเลือกมาตามขัน้ตอนของหลักสูตร

ก า ร ส ร้ า ง สํ า นึ ก พ ล เ มื อ ง  จ ะ มี

ความหมายทัง้ต่อเด็กและเยาวชน 

ตลอดจนคนในชุมชนด้วย เน่ืองจาก

ปัญหาท่ีนําเสนอมานี  ้จะต้องเข้าสู่

กระบวนการในขัน้ตอนท่ีเหลือจนเสร็จ

สิน้ทัง้ 6 กระบวนการ จนได้แนวทางใน

การแก้ปัญหา ท่ีผู้ ใหญ่ในชุมชน จะ

ตระหนกัและดําเนินการบางอย่าง เพ่ือ

จัดการกับหนึ่งปัญหาสําคัญนี  ้ ท่ีมา

จากลกูหลานในชมุชนของตนเอง 

 ดงันัน้ หนึ่งปัญหาสําคัญ ดังกล่าว 

ควรมีลักษณะอย่างไรบ้าง  ?  จาก

การศึกษาพบว่า  ปัญหานี  ้จะเป็น

ปัญหาอะไรก็ได้ท่ี เด็กและเยาวชน
มองเป็นพ้องต้องกันว่าเป็นปัญหาที่
เกิดขึน้ในชุมชน  และควรได้รับ 
การแก้ไขจัดการอย่างเร่งด่วน ซึ่ง

ต้องยํา้ว่า ควรเป็น ปัญหาที่ เกิดขึน้

ใน ชุมชน  จ ริ ง ๆ  หาก นํ า ปัญหา

ระดับประเทศมาแก้ไข  อย่าง เ ช่น 

ปัญหายาเสพติด ซึ่งมีความซับซ้อน

มาก อาจจะทําให้เด็กและเยาวชน ไม่

สามารถเ รียน รู้  และบรรลุผลของ 

การสร้างความเป็นพลเมืองดีจาก 

การปฏิบติัได้ อยา่งแท้จริง 

 ปัญหาสําคัญของชุมชน  เ ช่น 

ปัญหาเร่ืองนํา้เน่าเสียในชมุชน ปัญหา

เร่ืองการจดัการขยะ ปัญหาการใช้เวลา

ว่างของเยาวชน ปัญหาเด็กแว้นใน

ชุมชน ปัญหาการสืบทอดภูมิปัญญา

ท้องถ่ิน เป็นต้น 
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      3.2 การบันทึกขอมูล 
 
 การบันทึกขอมูล ควรแยกจัดเก็บตามแหลงขอมูลลงแฟมตางๆ 
การจัดทําแฟมขอมูล จะชวยใหการบันทึกขอมูลเปนระเบียบเรียบรอย 
เพ่ือความงาย และสะดวกในการสืบคนขอมูลตอไป 
 การบันทึกขอมูลสามารถทําไดทั้งรูปแบบปกติดวยมือ และ
บันทึกไวในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสดวยคอมพิวเตอร ทั้งนี้ตองจัดเก็บ
ใหเปนระเบียบ โดยอาจมีรูปแบบการจัดเก็บที่ชัดเจน ในรูปแบบ
ตาราง ดังตัวอยางตอไปนี้ 
 

 

หัวขอปญหา               การรักษาภมูิปญญาทองถ่ิน   ต.หนองค ูอ.เมือง จ.ยโสธร 
วันที่ รายละเอียด ประเภทแหลง 

ขอมุล 
Ref. No 

12/9/54 เด็กและเยาวชนในแตละหมูบานของตําบลหนองคูเพิกเฉยกับการเรียนรู
วัฒนธรรม และความรูจากปราชญชาวบาน 

สัมภาษณ
นายก อบต.

หนองค ู

 

12/9/54 วันๆ เด็กๆก็มัวแตไปนัง่ทําอะไรไมรูที่รานเกม ทุกวันตอนเย็น 
โดยเฉพาะชวงเย็นๆ กวาจะกลับบานก็ดึกๆด่ืนๆ ไมตั้งใจเรียน หรือ
สนใจเรื่องการเรียนอะไรเลย 

สัมภาษณ 
คุณปูชาติ 
(ปราชญ) 

 

14/9/54 วัยเด็ก เด็กๆตองการเลนไปพรอมกับการเรียนรู จึงจะชวยให
พัฒนาการของเด็กเติบโตไปอยางสมบูรณ 

หนังสือ 1 

14/9/54 ภาพขาว :: เด็กๆ ใชเวลาวางไมเปนประโยชน, ใชเวลาในรานเกม  หนังสือพิมพ 2 
* Ref. No คือ เลขที่อางอิง สําหรับแหลงขอมูลที่เปนเอกสาร หรือเว็บไซต ซึ่งจะตองจัดทําการอางอิงทุกครั้งอยางเปนระเบียบ 
 

 
 3.3 การจัดทํารายการอางอิง 

 
 เพ่ือใหการบันทึกขอมูลเปนไปอยางระเบียบ และงายตอการสืบคนตอการนํามาใชงาน จะตองจัดทํา
รายการอางอิงทุกครั้ง ซ่ึงในความเปนจริงแลวการจัดทํารายการอางอิงตองบันทึกตามรูปแบบสากล (APA 
style) แตในทางปฏิบัติสําหรับเด็กๆ และเยาวชน อาจทําเปนตารางบันทึกรายละเอียดไดงายๆ ดังนี้ 
 

ตัวอยาง 
N
o 

ชื่อผูแตง ปที่พิมพ ชื่อบทความ/ชื่อหนังสือ พิมพ 
ครั้งท่ี 

สถานที่พิมพ/เว็บไซต 
(ชื่อโรงพิมพ:จังหวัด) 

ประเภท
สิ่งพิมพ 

1 สมพงษ จิตระดับ 2551 พัฒนาการเด็ก 1 ธรรมดาเพลส:กรุงเทพฯ หนังสือ 
2 ทรงพล จั่นลา (บ.ก.) 2547 คําคม 20 พลเมืองดีพันธุใหม / A day 

weekly ฉบบัที่ 1, 21-27 พ.ค. 2547 
- - บทความ /

วารสาร 
3 - 2552 เผย10ปญหาแย ละเมิดสิทธิเด็ก 11ป

ตั้งทองแลว / ไทยรัฐ 13 พ.ค. 2552 
- - นสพ. 

4 ดอกไผ 
(เขาถึงวันที่ 5/9/2554) 

2554 บทความ..จาก...คายสรางสุขภาวะ
เด็กและเยาวชนฯ 

- http://www.surinhealth.
com/modules.php?name
=activeshow_mod&file=
article&asid=101 

เว็บไซต 
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 ขัน้ตอนที ่4: จัดทําแฟมผลงาน (Portfolio) และผังนทิรรศการ 
 เมื่อเด็กและเยาวชนไดเก็บรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับปญหาที่
เกิดข้ึนแลว ข้ันตอนตอไปคือการพัฒนาแฟมผลงาน คือการนํา
เอกสารเนื้อหาตางๆ จัดลงแฟมผลงาน ใหเปนสวนๆ เรียงตามหัวขอ 
4 ประการ คือ 
 

1. ปญหา 
2. นโยบายทางเลือก 
3. นโยบายสาธารณะของกลุม 
4. แผนปฏิบัติการของกลุม 

 
 แฟมผลงานที่จัดทําข้ึนนี้ จะสามารถ
นํามาใชประกอบกับการนําเสนอนโยบาย
สาธารณะดวยผังนิทรรศการ ซ่ึงจะแบงเปน  
4 หัวขอเชนเดียวกัน 
 สาเหตุที่ตองนําเสนอแฟมสะสมผลงาน 
ควบคูกับผังนิทรรศการ เนื่องจากเนื้อหาบนผัง
นิทรรศการ ไมควรมีเนื้อหาที่เปนตัวอักษรมาก
เกินไป ทําใหไมสามารถนํารายละเอียดท้ังหมด
ไปไวบนผังนิทรรศการได 
 
 ผังนิทรรศการ ที่ดีควรมีลักษณะ ดังนี้ 

1. ตัวอักษรบนผังตองอานงาย ชัดเจน 
2. พยายามนําเสนอดวยรูปภาพ 
3. ควรคัดเลือก หรือขมวดเนื้อหาที่เปนตัวอักษร ใหเปนหัวขอ หรือคําอธิบายสั้นๆ ที่ดูนาสนใจ 
4. การจัดวางองคประกอบ ตองไมแลดูรก เลอะเทอะ ที่ทําใหยากตอการอาน 
5. ตกแตงผังแตพองาม 

 
 
ขั้นตอนที่ 5: การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนเพื่อนําเสนอ 
 ข้ันตอนสําคัญที่จะชี้ใหเห็นจุดออน จุดแข็งของนโยบายสาธารณะ 
โดยเด็กและเยาวชนแตละกลุมจะมีเวลาในการนําเสนอรายละเอียดและตอบ
ขอซักถามของนโยบายสาธารณะของตนประมาณ 10 นาที ตอหนาคณะ
สมาชิกชุมชนจํานวน 3-5 คน ซ่ึงจะแบงออกเปน 2 ชวง ไดแก 
 

- ชวงที่ 1: นําเสนอปากเปลา  4 นาที 
- ชวงที่ 2: ตอบคําถามคณะกรรมการ 6 นาที 
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 5.1 คาํแนะนาํสาํหรับผูนําเสนอนโยบายสาธารณะ 
 
 ภายในเวลาที่จํากัดของการนําเสนอปากเปลา (4 นาที) ผูนําเสนอควรจะกระชับรายระเอียดของ 
การนําเสนอใหสั้นที่สุด แตสามารถใหรายละเอียดกับผูฟงมากที่สุด จึงขอเสนอแนะเคล็ดลับในการนําเสนอ ดังนี้  

- นําเสนอบทสรุปของเนื้อหาที่สําคัญที่คนพบจากการคนควาใหกระชับและไดใจความ เสมือนวาเราได
ชมภาพยนตรหรือการแสดงแลวกลับมาเลาใหผูอ่ืนฟง 

- ใชผังนิทรรศการเปนจุดอางอิง แตไมควรอานตามทุกคํา 
- ใชรูปถาย แผนภูมิ และสื่อทางสายตาอื่นๆ ในผังนิทรรศการเพื่ออธิบายและเนนในจุดประสงค 
- ใสเฉพาะขอมูลที่สําคัญเทานั้นลงในผังนิทรรศการในการนําเสนอปากเปลา 
- ควรมี “ไมชี้” หรืออุปกรณชวยในการชี้ (pointer) ไปตามจุดตางๆ บนผัง ประกอบการอธิบาย 
- หากไดรับสัญญาณแจงวากําลังจะหมดเวลาแลว ใหรีบรวบรัดความที่ยังเหลืออยู แลวตัดเขาสูบทสรุป

โดยดวน 
 
 อยางไรก็ตาม เพ่ือใหการนําเสนอประสบความสําเร็จ ผูที่จะเสนอควรฝกฝนทักษะการนําเสนอใหดี และมี
ผูชวยพูดนําเสนออีก 1 คน เพ่ือแบงเนื้อหาการนําเสนอ และจะไมทําใหผูฟงรูสึกเบื่อ อีกทั้งยังสามารถคอย
ชวยเหลือสนับสนุนผูนําเสนอหลักไดอีกดวย ทั้งนี้อาจใชการจดบันทึกยอเขามาชวย แตตองไมอานที่จดบันทึกไว
เพียงอยางเดียว 

 
 

 5.2 คาํแนะนาํสาํหรับกรรมการ หรอืผูรับฟงการนาํเสนอนโยบายสาธารณะ 
 
 ภายหลังจากที่กรรมการ หรือคนในชุมชนไดรับฟงการนําเสนอของเด็กและเยาวชน เกี่ยวกับนโยบายใน
การแกไขปญหาที่เด็กและเยาวชนใหความสนใจแลว กรรมการมีหนาที่จะตัดสินความเหมาะสมของนโยบายนั้น 
ตลอดจนความถูกตองและความเปนไปไดที่จะสนับสนุนนโยบายดังกลาวใหสามารถนําไปใชในการแกปญหาของ
ชุมชนไดจริง อยางไรก็ตาม บุคคลผูที่จะทําหนาที่พิจารณานโยบายของเด็กๆ ควรจะตองมีใจเปนกลาง และมี
ความรูความสามารถในประเด็นที่เด็กและเยาวชนตองการนําเสนอ อาจเปนผูหลักผูใหญในทองถ่ินที่สามารถบังคับ
ใชนโยบายในเชิงปฏิบัติใหเกิดผลไดแทจริง หรือเปนผูที่สามารถผลักดัน “เสียงของเด็กๆ” ใหดังไปถึงบุคคลระดับ
ผูบริหารได ทั้งนี้ผูเขียนจึงขอนําเสนอแนวทางสําหรับผูทําหนาที่สําคัญนี้ ดังตอไปนี้ 

- การเตรียมพรอมทางกาย: จะตองเตรียมความพรอมที่จะรับฟงการนําเสนอ มีอุปกรณเครื่องเขียน 
สําหรับบันทึกประเด็น และความคิดสําคัญๆ เพ่ือใชประกอบการวิเคราะห วิจารณประเด็นตางๆ ใน
การนําเสนอ ภายหลังจากเสร็จสิ้นการนําเสนอ 

- การเตรียมความพรอมทางใจ: ตองวางตัวเปนกลาง เปดใจใหกวางที่จะรับฟงเรื่องราวตางๆ จากเด็ก
และเยาวชน โดยปราศจากอคติใดๆ ตองตั้งสมาธิในการฟงใหดี และเปนมิตรกับผูนําเสนออยูเสมอ 

- การวิเคราะห วิจารณ: ควรวิเคราะห วิจารณในเชิงสรางสรรค เพ่ือสนับสนุนใหผูนําเสนอเห็นถึง
จุดออน จุดแข็งของสิ่งที่นํามาเสนอ ตลอดจนใหคําแนะนําเพ่ือเติมเต็มแนวคิด หรือแนวทางปฏิบัติที่
เขานํามาเสนอ สมบูรณมากย่ิงข้ึน 

- การต้ังคําถาม: ควรต้ังคําถามในเชิงสรางสรรค เพื่อใหเขาฉุกคิด และกลับไปคนหาคําตอบได อันจะ
เปนประโยชนตอสิ่งที่ไดนําเสนอไปแลว 

- การกลาวชม สรุป และสะทอน: ควรกลาวชมเชยความพยายามในการคนควา และการทํางานอยาง
หนัก กวาจะสามารถกาวมานําเสนอตอคณะกรรมการได และกลาวสรุปผลของการนําเสนอ และ
สะทอนมุมมอง หรือแนวคิดของกรรมการ เพื่อใหเด็กและเยาวชน มีกําลังใจและไดความรูที่จะพัฒนา
ตนเองใหเปนพลเมืองดีตอไป 
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 ขั้นตอนที่ 6: ทบทวนประสบการณ 
 ภายหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการสรางสํานึกพลเมืองท้ัง  
5 ข้ันตอนแลว ข้ันตอนสุดทายคือ การทบทวนตนเอง เพ่ือสะทอน
ประสบการณการเรียนรูของเด็กและเยาวชนจากการเขารวม
โครงการ 
 ในการสะทอนประสบการณจะตองทําทั้งวิทยากร และตัวเด็ก
และเยาวชน ทุกคนตองมีสวนรวมในการสะทอนผล โดยการสะทอน
ผลมีวัตถุประสงค ดังตอไปนี้ 
 

1.  เพ่ือประเมินวาบรรลุเปาหมายหรอืไม 
2.  เพ่ือประเมนิการเปลี่ยนแปลงทัศนคตวิาสอดคลองกับ 
 การศึกษาหรอืไม 
3.  เพ่ือใชประยุกตในการเรยีนรูในสถานการณอ่ืนๆ 
4.  เพ่ือเชื่อมตอการเรียนรูกับประสบการณในชีวิตจริง 
5.  เปดโอกาสใหมีผลสะทอนกลับในสิ่งที่ไดทําเรียนรูและพัฒนา 
 ทักษะของการมีสวนรวม  
6.  สรางรากฐานสําหรับการศึกษาในอนาคต 
 

 
 สําหรับวิทยากร การสะทอนบทเรียน มีวัตถุประสงค เพ่ือวิพากษวิจารณบทเรียนอยางเต็มที่ โดย 
ผลสะทอนของวิทยากร ควรประกอบดวยคําถามดังนี้ 
 

- อะไรคือจุดแข็งของบทเรียนนี้ 
- บทเรียนนี้บรรลุผลอยางไรในหองเรียน 
- อะไรคือปญหาที่อาจเกิดข้ึนได 
- พวกเขาแกปญหาท่ีเกิดข้ึนไดอยางไร 
- พวกเขาปรับบทเรียนใหเหมาะสมกับหองเรียน, โรงเรียน หรือชุมชนอยางไร 
- มีการผสมผสานบทเรียนการในหลักสูตรอยางไร 

 
 
 นับไดวาการสะทอนบทเรียน จะเปนการสรุปผลการดําเนินงานตามหลักสูตรการสรางสํานึกพลเมือง ซ่ึง
ประกอบดวยข้ันตอนสําคัญท้ัง 6 ข้ันตอน โดยจะสังเกตวา ข้ันตอนตางๆ จะเปนการปฏิบัติ และการเรียนรูดวย
ตนเอง ซ่ึงเปนธรรมชาติของ “สํานึก” ที่เปน “ปจจัตตัง” คือ จะเกิดข้ึนเฉพาะตน กลาวคือ ย่ิงคนใดที่มีสวน
รวมกับกระบวนการท้ังหมดมาก และตอเนื่อง ก็จะย่ิงเรียนรู และซึมซับความเปนพลเมืองดีผานการปฏิบัติ ทั้งใน
แงของการกระทําและความคิด โดยบุคคลสําคัญที่จะตองเหนื่อยมากหนอย คือ ครูหรือผูนํากระบวนการ ที่จะตอง
สวมบทบาท ทั้งผูใหความรู ผูกระตุนใหคิด และผูประเมินติดตามผล หากแตผลที่เกิดข้ึน คือ สามารถสรางพลเมือง
ดีใหกับประเทศชาติไดอยางนอย 1 คน ก็ถือวาคุมเหนื่อยแลว 
 
 
 
 
 

ผลสะท้อนประสบการณ์การเรียนรู้ 

 “หากปราศจากผลสะท้อนกลบัท่ีดี  

การศึกษานีก็้จะไม่ค่าอะไรเลย  แต่จะ

เป็นเพียงแต่เกมส์สนุกสนานเท่านัน้  

และไมเ่กิดการเรียนรู้” 
 
 “ในการวางแผนการศกึษา  ผู้สอน

ต้องวางแผนเก่ียวกับเร่ืองผลสะท้อน

กลับ  เพราะเป็นสิ่งท่ีจําเป็นใน 

การออกแบบปัญหาต่างๆ  ท่ีเก่ียวกบั

องค์ความรู้  ทกัษะ  และทศันคติใน

บทเรียนได้อยา่งชดัเจน” 
 

สถาบันพระปกเกล้า (2554) 
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กระบวนการถายทอดสํานกึพลเมอืง 
 
 
ระบวนการถายทอดองคความรู  และการเส ริมสราง

ประสบการณในการปฏิบัติ เพ่ือใหผูเรียนเกิดสํานึกพลเมืองมีไดหลาย
วิธี อาทิ การบรรยาย การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดคาย ฯลฯ 
ทั้งนี้การเลือกใชรูปแบบในการถายทอดองคความรู จะตองคํานึงถึง
ระยะเวลา  ความสะดวกของทั้งหนวยงานที่จัดและกลุมเปาหมาย 
ระดับวุฒิภาวะของผูเรียน และวัตถุประสงคของโครงการดวย 

 
จากการศึกษาของคณะผูวิจัยภายใต “โครงการการสราง

ความเปนพลเมืองดีในสภาเด็กและเยาวชนระดับทองถ่ิน” ไดทดลอง
ใชกระบวนการถายทอดแบบมีสวนรวม คือการอบรมเชิงปฏิบัติ โดย
รวมมือกับสถาบันพระปกเกลาในการกําหนด และปรับหลักสูตรให
เหมาะสมกับเวลา และกลุมเปาหมาย ซ่ึงกลุมเปาหมายของ 
การอบรมครั้งนี้ คือ สภาเด็กและเยาวชนในจังหวัด 10 จังหวัด ไดแก  

 
1) จังหวัดเชียงใหม 2) จังหวัดลําปาง  
3) จังหวัดลําพูน   4) จังหวัดนนทบุรี  
5) จังหวัดฉะเชิงเทรา  6) จังหวัดสมทุรสาคร  
7) จังหวัดอุบลราชธาน ี 8) จังหวัดยโสธร  
9) จังหวัดตรัง   10) จังหวัดสงขลา 
 

 ทั้งนี้ การอบรมแบงออกเปนรุนตางๆ จํานวน 4 รุน ใชหลักสูตร 2วัน 2คืน 
(โปรดดูรายละเอียดกําหนดการในภาคผนวก) และกิจกรรมดําเนินไปตาม
ข้ันตอนที่กลาวมาแลวขางตน โดยวิทยากรจะบรรยาย สลับกับใหผูเขารวมการ
อบรมลงมือตามแบบฝกหัดที่กําหนดให ทีละข้ันตอน จนครบทั้ง 6 ข้ันตอน 
หลังจากนั้นจึงมีการประเมินผลการอบรม ซ่ึงไดผลการวิเคราะห และขอคนพบ 
ดังตอไปนี้ 
 

1. ผูเขาอบรมมากกวา 80% ของผูเขาอบรมท้ัง 4 ภูมิภาค เขาใจหลักฉันทามติ นโยบายสาธารณะ
กระบวนการทางประชาธิปไตย สิทธิและหนาที่ของพลเมือง และกระบวนการสรางสํานึกพลเมืองทั้ง 
6 ข้ันตอน 

2. ผูเขาอบรมมากกวา 60% ของผูเขาอบรมท้ัง 4 ภูมิภาค เห็นวา ภายหลังจากเขารับการอบรม ตนเอง
กลาคิดกลาแสดงออก และยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืนมากข้ึน 

3. ผูเขาอบรมมากกวา 80% ของผูเขาอบรมท้ัง 4 ภูมิภาค มองเห็นความสําคัญและตระหนักถึงบทบาท
และหนาที่ของยุวพลเมือง 

4. ผูเขาอบรมมากกวา 80% ของผูเขาอบรมท้ัง 4 ภูมิภาค ประเมินหลักสูตรการสรางสํานึกพลเมืองวา 
เปนหลักสูตรที่มีความนาสนใจ และมีประโยชนตอประเทศชาติ ในระดับ ดี และ ดีมาก 

5. ผูนําสภาเด็กและเยาวชนที่เขารับการอบรม ตองการที่จะนําความรูที่ไดรับ ไปขยายผลตอใหกับเด็ก
และเยาวชนในพื้นที่ของตน 

ก ก 
เคลด็ทฤษฎี::: “2ความรู้ ควบคู่การปฏบัิต”ิ 

 

 

เป็นทฤษฎีหนึ่งท่ีสามารถใช้เป็นหลักใน 

การประยุกต์ใช้สําหรับถ่ายทอดจิตสํานึก

ความเป็นพลเมืองได้ ซึง่ได้มาจากการถอด

บทเรียนจากการฝึกอบรมโดยสถาบัน

พระปกเกล้า และจากกรณีศึกษาของสภา

เดก็และเยาวชนในจงัหวดัตรัง 

รู้วชิา หมายถึง การอบรมให้ความรู้เบือ้งต้น

ท่ีจําเป็น เช่น เร่ืองฉันทามติ เร่ือง

สิทธิและหน้าท่ีพลเมือง ฯลฯ ซึ่งอาจ

ต้องจดัเป็นรูปแบบการบรรยาย และ

มีการลงปฏิบติับ้าง 

รู้จักกัน หมายถึง การละลายพฤติกรรม 

เพ่ือผู้ เข้าอบรมรู้จักกัน  ซึ่งจะเป็น

ผลดีตอนลงมือปฏิบัติ และยังช่วย

ผอ่นคลายได้ด้วย 

ลงมือปฏิบัติ หมายถึง การนําความรู้ลงสู่

การปฏิบัติ สะท้อนถึงความเข้าใจ

ในสิง่ท่ีเรียนรู้อยา่งแท้จริง 

ผลการฝึก=(รู้วิชา+รู้จกักนั) x ลงมือปฏิบติั 
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อยางไรก็ตาม จากการสอบถามความคิดเห็นของผูเขาอบรมที่
มีตอการอบรมตามหลักสูตรการสรางสํานึกพลเมือง พบวา สวนใหญ
มองวา กระบวนการของหลักสูตรตนตํารับนี้ มีความเปนตางชาติ
มากเกินไป นาจะปรับใหเหมาะสมกับบริบทของเด็กไทยไดมากกวานี้ 
เนื่องจาก กระบวนการถายทอด เนนไปที่การนั่งฟงบรรยาย
ประกอบสื่อการนําเสนอเกินครึ่งของเวลาตลอดหลักสูตร ทําใหเด็ก
และเยาวชนบางสวนเกิดความเบื่อหนาย ขาดสมาธิในการรับฟง 
และขาดความรูสึกรวม อีกทั้ง ในชวงเปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็น 
หรือนําเสนอความคิดของตนเอง เด็กไทยยังเขินอาย ไมกลา
แสดงออก ซ่ึงควรมีการปูพ้ืนฐานการนําเสนอ หรือใหพวกเขาไดทํา
ความรูจักกันกอน ใหสนิทและคุนเคยกัน อาจจะชวยบรรเทาปญหานี้
ลงไดบาง 

 
แนวทางการถายทอดที่สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดตรังไดนํา

แนวทางที่ไดเรียนรูจากสถาบันพระปกเกลาไปประยุกตใชใน 
การขยายผลตอใหกับเด็กและเยาวชนในอําเภอหวยยอด ซ่ึงเกิด
ผลลัพธเปนที่นาพอใจอยางย่ิง โดยสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดตรัง
ประยุกตเขากับหลักการเรียนรูแบบ “เพลิน” (Plaen=Play and Learn) 
โดยปรับหลักสูตรสรางสํานึกพลเมืองใหกลายเปนคายเยาวชน 3 วัน 
2 คืน พรอมทั้งใชหลัก กิจกรรมนํา วิชาการหนุน ในการอบรมเด็ก
และเยาวชนที่เขารวมโครงการใหเรียนรู และซึมซับความเปน
พลเมืองดีผานการปฏิบัติ โดยทําใหเด็กเพลิดเพลินกับการทํา
กิจกรรมรวมกับผู อ่ืน และเรียนรูผานการสอนสั่งจากรุนพ่ีที่เปน
วิทยากรขณะที่กําลังปฏิบัติอยู พวกเขาก็จะซึมซับสิ่งที่สอนส่ังไวโดย
ไมรูตัว 

 
อยางไรก็ตาม หลักสูตรประยุกตการสรางสํานึกพลเมืองของ

สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดตรัง ก็ไมไดละทิ้งกระบวนการท้ัง  
6 ข้ันตอน ซ่ึงถือวาเปนหัวใจหลักของหลักสูตร หากแตเปล่ียน
รูปแบบจากการน่ังฟงบรรยาย และปฏิบัติทําผังนิทรรศการอยูใน
หองสี่เหลี่ยม มาเปนการลงทํากิจกรรมผานรูปแบบฐานการเรียนรู 
6 ฐาน ซ่ึง 5 ฐานแรกจะสอนใหเรียนรูพ้ืนฐานตางๆ ของเรื่องสํานึก
พลเมือง จากนั้นจะมารวมตัวกันในฐานที่ 6 เพ่ือคัดเลือกประเด็น
ปญหา 1 ปญหาสําคัญ และลงมือทําผังนิทรรศการ ซ่ึงกระบวนการ
ทั้งหมด อยูภายใตหองเรียนตามธรรมชาติ ตามหาดทราย ใตเงาไมที่
รมรื่น ทําใหไดบรรยากาศการเรียนรูที่ไมทําใหรูสึกเบื่อ แตกลับรูสึก
เพลิดเพลินและสนุกกับ ยุววิทยากร ที่ใหความรูอยางเปนกันเองดวย
ลีลาการถายทอดที่เปนเอกลักษณ และใชภาษาเดียวกันกับเด็กและ
เยาวชน ซ่ึงเสริมสรางการเรียนรูของผูเขาอบรมที่เปนเด็กและ
เยาวชนไดเปนอยางดี 

 
 

3 ความพร้อมก่อนการถ่ายทอด 

ความเป็นพลเมือง 

1. คนพร้อม 
   - วิทยากรต้องมีความรู้ และเคยผ่าน

การอบรมจนเช่ียวชาญใน

เนือ้หา และกระบวนการ 

   - ผู้ เ ข้าอบรมต้องพร้อมท่ีจะเรียนรู้ 

จะต้องมีการคัดกรองผู้ เข้า

อบรมก่อนหรือไม่ ขึน้อยู่กับ

วัตถุประสงค์ว่า หากผู้ เข้า

อบรมไม่พร้อม หรือเข้าอบรม

ไม่ครบทุกช่วงการอบรมจะ

ไมเ่กิดประสทิธิภาพ 

   - มีเจ้าหน้าท่ีเตรียมความพร้อม 3-5 คน 

ทัง้ในส่วนของการประสานงาน 

การจัดการอบรม ดูแลความ

เรียบร้อย และต้องพร้อมท่ีจะ

สนับสนุนการฝึกอบรมของ

วิทยากรด้วย 
 

2. หลักสูตรพร้อม 
   - ห ลั ก สู ต ร ต้ อ ง เ ห ม า ะ ส ม กั บ

กลุม่เป้าหมาย และระยะเวลา

ท่ีมีอย่างจํากัด ดงันัน้จึงต้อง

มีการสํารวจ และประเมิน

ลักษณะของกลุ่มเป้าหมาย

ก่อนตัดสินใจเลือกรูปแบบ

ของหลักสูตร ทัง้หลักสูตร

สร้างสํานึกพลเมือง ซึ่งเป็น

หลักสูตรหลัก  รวมไปถึ ง

หลกัสตูรเสริม เช่น การบริหาร 

จดัการโครงการ หรือหลกัสตูร

ทกัษะชีวิต เป็นต้น 
 

3. อุปกรณ์พร้อม 
   - ต้องเตรียมอปุกรณ์ต่างๆ ท่ีจําเป็นต้อง

ใช้ประกอบในหลักสูตรให้

พร้อม (โปรดดใูนภาคผนวก) 
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...หลักสตูรรอง...  
หลักสูตรหนนุเสริมการสรางสํานกึพลเมอืง 

 
 
ลักสูตรการสรางสํานึกพลเมือง จะสมบูรณไดอยางแทจริง 

จะตองไดรับการหนุนเสริมจากหลักสูตรอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ ซ่ึงจะเขา
หนุนเสริมเติมเต็มใหเปนพลเมืองดีที่มีคุณภาพมากย่ิงข้ึน 

ตัวอยางหลักสูตรรอง ไดแก 
 
1. หลักสตูรการสรางความเปนพลเมอืงระดับทองถิ่น 

- การเมืองการปกครองทองถ่ิน 
- ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 
- คายจิตอาสา จิตสาธารณะ 
- คายผูนํา ยุวประชาธิปไตย 

2. หลักสตูรการอยูรวมกัน มิตรภาพสนกุสนาน 
- กระบวนการกลุมสัมพันธ 
- กีฬาและสันทนาการ 
- ถนนเด็กเดิน ศิลปะ วัฒนธรรม 
- Social media ทันยุค 

3. หลักสตูรทักษะชวีิต บริบทหญิงชาย 
- เพศศึกษาวัยทีน 
- ยาเสพติด พิษรายแรง 
- การพัฒนาตนเอง รูจักทักษะสรางสรรค 
- คายบอกกลาวจากเพื่อน มุมมืดที่นารู 

4. หลักสตูรพอเพยีง โลกเย็น 
- คายเศรษฐกิจพอเพียง 
- 4R : Reuse / Recycle / Reduce / Repair 
- คายปลูกปาชุมชน ปาชายเลน 
- ยุวชน...สีเขียว 

5. หลักสตูรสิทธิเด็ก 
- การคุมครองเด็กและเยาวชน 
- ความเสมอภาคหญิง-ชาย เทาเทียมกัน 
- การวางแผนเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนทองถ่ิน 
- ทองถ่ินกับเด็กนอกระบบ 

6. หลักสตูรการบริหารจัดการโครงการ และองคกร  
- การเขียนโครงการ การวิเคราะหโครงการ 
- การประเมินโครงการ 
- การบริหารงบประมาณ และการจัดทําบัญช ี
- การถอดบทเรียน SWOT 
- การบริหารทรัพยากรบุคคล และองคกร 

 

ห ห การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เดก็และเยาวชน
ในหลักสูตรต่างๆ 

 
ไม่ว่าจะเป็นหลกัสตูรใดก็ตาม การถ่ายทอด

องค์ความรู้สู่เด็กและเยาวชน ควรปฏิบติัสิ่ง

ต่างๆ  เ พ่ือเตรียมหลักสูตรและกระบวน 

การถ่ายทอดท่ีเหมาะสม ดงันี ้

 

1. สํารวจความต้องการของเด็กและ

เยาวชนว่า เขายงัขาดความรู้อะไรบ้าง 

และต้องการความรู้อะไรบ้าง โดยอาจ

สํารวจด้วยแบบสอบถาม การสังเกต 

หรือพดูคยุกบัเดก็และเยาวชนโดยตรง 

 

2. เรียกประชุมตัวแทนเด็กและเยาวชน

เ พ่ือพูดคุย นํา เสนอหลักสูตร  และ

กระบวนการ  อาจปรับหลักสูตรให้

เหมาะสมกบัความต้องการของเด็กและ

เยาวชน 

 

3. ระบุกลุ่ ม เ ป้ าหมายใ ห้ ชัด เ จน  ว่ า

หลักสูตรนี ้จะจัดสําหรับกลุ่มผู้บริหาร

สภาเด็กและเยาวชน หรือเปิดสําหรับ

เด็กและเยาวชนทัว่ไป เพ่ือให้หลกัสตูร

เกิดประสิทธิภาพกับเด็กและเยาวชน

อยา่งยัง่ยืน 

หลักสตูรเสริม จะชวยให “พลเมอืง” 
มคีวามเปนพลเมืองที่สมบรูณย่ิงข้ึน 
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ตัวอยางแนวคดิการจัดหลักสตูรเสรมิ 

กรอบแนวคดิของการจัดกจิกรรมการเรียนรูประชาธิปไตยโดยใชปญหาเปนฐาน6 
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 ออกแบบโดย อาจารย์ละเอียด  สขุจิตต์  ครูชํานาญการพิเศษ วิชาสงัคมศกึษา โรงเรียนบญุวาทย์วิทยาลยั จงัหวดัลําปาง 

หลกัการ ของรากฐาน 

ประชาธิปไตย 

ปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียง 

ภาพความสําเร็จของ

โรงเรียนมาตรฐานสากล 

การจดักิจกรรมการเรียนรู้

โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

บทบาทครู 

- เป็นผู้ อํานวยความสะดวก 

- สง่เสริมและกระตุ้น 

ความรับผิดชอบ 

- สง่เสริมและสนบัสนนุ 

การใช้ทกัษะ 

- ประเมินทกัษะและ

ความก้าวหน้าการเรียนรู้ 

การจดักิจกรรมของโครงการ

สร้างสํานึกพลเมือง 

บทบาทผู้เรียน 

- ตระหนกัตอ่การเรียนรู้ด้วย

ตนเอง 

- มีความรับผิดชอบ 

- ใช้ทกัษะในการเรียนรู้ 

- แบง่บทบาทหน้าท่ีในการ

ทํางาน 

- มีสว่นร่วมในกิจกรรม (ร่วม

คิด ร่วมตดัสนิใจ ร่วมปฏิบติั 

ร่วมให้ข้อมลูย้อนกลบั) 

ขัน้ตอนที่ 1 การกําหนดปัญหาสาธารณะ

ของท้องถ่ิน 

 1.1 การสร้างความเข้าใจประเดน็ปัญหา 

ขัน้ตอนที่ 2 การศกึษา ค้นคว้าข้อมลู 

 2.1 ข้อมลูยืนยนัสภาพปัญหา 

 2.2 ข้อมลูแนวทางการแก้ปัญหา 

ขัน้ตอนที่ 3 การสงัเคราะห์ความรู้ 

 3.1 การอธิบายปัญหา 

 3.2 การตรวจสอบนโยบายทางเลือก 

 3.3 การนําเสนอนโยบายสาธารณะ 

 3.4 การจดัทําแผนปฏิบติัการ 

 3.5 การจดัทําแฟ้มผลงาน 

         (แผนผงัผลงานและแฟ้มเอกสาร) 

ขัน้ตอนที่ 4 การสรุปและประเมินผลงาน 

 4.1 การนําเสนอแฟ้มผลงาน 

         (โดยวาจาและเอกสาร) 

 4.2 การสะท้อนประสบการณ์การเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ 

ความรู้ ทกัษะ เจตคติ 
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  บทที ่5  

การสนับสนนุ ตดิตามการทํางานของ 
สภาเด็กและเยาวชนระดับทองถิน่1 

 
 

 
ด็กก็เหมือนตนยาง ชวงแรกเราตองดูแล รดน้าํ เอาใจใส 
    แตเมื่อตนยืนไดสมบูรณ หากดูแลเขาด ีก็จะใหน้าํยางที่มีประโยชน 
    แลวก็จะใหประโยชนนั้นไปอีก 20 – 30 ป 
 
แตถาละเลยไมใหความสนใจ ปลอยเขาใหโตไปตามยถากรรม 
    น้าํยางที่ไดอาจไมมีคุณภาพ ถึงข้ันไมอาจอยูรอดได นาเสียดาย 
 
เด็กเองก็เชนกัน ถาเราดูแลเอาใจใสเขาใหดีในวันนี้  
    เขาก็จะสรางประโยชนใหแกชาติบานเมืองไดอีกนานแสนนาน 
    แตหากเพิกเฉย ไมเอาใจใส ก็จะเปนภัย หรือเปนภาระสังคมไดเชนกัน 

 
 
 
 
 
อความขางตนเปนวาทะหนึ่งของ นายสมจริง อินทรักเดช ผูอํานวยการโรงเรียนหวยยอด 

อําเภอหวยยอด จังหวัดตรัง ที่สะทอนใหเห็นมุมมองของความสําคัญในการพัฒนาเด็กและเยาวชน  
ซ่ึงตองเริ่มจากปจจุบันนี้ เพ่ือใหเกิดผลอยางยั่งยืนในวันขางหนา 

 
อาจารยสมจริง อินทรักเดช เปนอีกบุคคลหนึ่งที่เชื่อวา สภาเด็กและเยาวชนสามารถแกไข

ปญหาของเด็กและเยาวชนในพ้ืนที่ได โดยสนับสนุนการทํางานของสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดตรังมา
โดยตลอด เพราะนอกจากความม่ันใจในศักยภาพของสภาเด็กและเยาวชนแลว อดีตผูนําของสภาเด็ก
และเยาวชนจังหวัดตรัง ยังเปนลูกศิษยของโรงเรียนหวยยอดอีกดวย อาจารยสมจริงไดเห็นแวว 
การทํางานดานเด็กและเยาวชนของกลุมสภาเด็กและเยาวชนมาโดยตลอด จนในปจจุบันนี้ แมอดีต
ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดตรังจะเปลี่ยนไมใหกับรุนนองไปแลว แตอาจารยสมจริงยังคง
สนับสนุน เพ่ือตอบสนองความตองการของอดีตกลุมสภาเด็กและเยาวชน ที่ผันตัวออกมาจัดต้ัง 
“ศูนยประสานงานเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนจังหวัดตรัง” ซ่ึงจดทะเบียนเปนองคกรอิสระ และมี
สํานักงานอยูในโรงเรียนหวยยอดแหงนี้ดวย โดยอาจารยสมจริงไดอนุญาตใหพวกเขาไดใชหอง
เอนกประสงคหองหนึ่งภายในโรงเรียน เปนสํานักงานของพวกเขา สํานักงานแหงนี้มีเครื่องไม
เครื่องมือ อํานวยความสะดวกแกเด็กและเยาวชนที่เขามาทําหนาที่ในศูนยแหงนี้อยางพรอมครัน จนทํา
ใหศูนยประสานงานเพ่ือการพัฒนาเด็กและเยาวชนจังหวัดตรังแหงนี้ นอกจากจะเปนสถานที่ทํางาน
แลว ยังเปนเสมือนบานอีกหลังหนึ่งของพวกเขาดวย 

 

                                                            
1
 “ท้องถ่ิน” หมายถึง เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตําบล และองค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) 

เ เ 

ข ข 

นายสมจริง อนิทรกัเดช 

ผูอํานวยการ 
โรงเรียนหวยยอด 

อําเภอหวยยอด จังหวัดตรัง 
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จากการที่สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดตรัง ไดรับ
การสนับสนุนไมเพียงแตหนวยงานราชการในพ้ืนที่
เทานั้น แมแตบริษัท หางรานเอกชน หรือองคกร
อิสระตางๆ ก็ยังใหความรวมมือกับสภาเด็กและ
เยาวชนจังหวัดตรังเปนอยางดี ทําใหสภาเด็กและ
เยาวชนจังหวัดตรัง จัดเปนสภาเด็กและเยาวชนที่มี
ความเขมแข็งในการดําเนินงาน เพ่ือการพัฒนาเด็ก
และเยาวชนของพื้นที่จังหวัดตรังอยางตอเนื่อง 
 
นอกจากจังหวัดตรังแลว ยังมีสภาเด็กและเยาวชน
อ่ืนๆ ที่มีความเขมแข็งในการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนของจังหวัด เชน สภาเด็กและเยาวชน
จังหวัดอุบลราชธานี จังห วัดนนทบุรี จังหวัด
เชียงใหม  เปนตน  ซ่ึ ง นับเปน สัญญาณที่ ดี ใน 
การดําเนินงานเพ่ือพัฒนาเด็กและเยาวชนของ
ประเทศ  นับ ตั้ งแตมพระราชบัญญั ติส ง เสริม 
การพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ.ศ. 2550 
เรื่อยมา 
 
อาจสังเกตวา สภาเด็กและเยาวชนที่มีความเขมแข็ง 
ดังที่ยกตัวอยางมาขางตน เปนสภาเด็กและเยาวชน
ระดับจังหวัดที่มีสิทธิ และหนาที่มากมาย จึงไดรับ
การสนับสนุนจากหลายหนวยงาน แตหากเปนสภา
เ ด็ ก แ ล ะ เ ย า ว ชน ร ะ ดั บ ท อ ง ถ่ิ น  อ า จ ไ ด รั บ 
การสนับสนุนเชนเดียวกันนี้ไดยากกวา อยางไรก็
ตาม ในความเปนจริงแลว สภาเด็กและเยาวชน
ระดับจังหวัดจะเขมแข็งได สภาเด็กและเยาวชน
ระดับทองถ่ินจะตองเปนรากฐานที่มีความเขมแข็ง
เชนเ ดียวกันกอน จึงจะสามารถสนับสนุนให 
การดําเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนในภาค
ใหญมีศักยภาพอยางเต็มที่ 
 
การสนับสนุนใหสภาเด็กและเยาวชนระดับทองถ่ินมี
ความเขมแข็งนั้น สามารถทําไดหลายวิธี ในบทนี้จึง
ขอเสนอรูปแบบ และแนวทางในการสนับสนุนและ
ติดตามการทํางานของสภาเด็กและเยาวชนระดับ
ทองถ่ิน ที่สามารถนําไปประยุกตใชไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และสอดคลองกับบริบทของตนเอง 
ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 
 
 

ศนูยประสานงานเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนจังหวัดตรงั 
 
ฐานปฏิบัติการ : 
     ตั้งอยูในโรงเรียนหวยยอด อําเภอหวยยอด จังหวัดตรัง 
 
ผูอํานวยการศูนย : 
    นายสถาพร พันธุประดิษฐ 
    อดีตประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดตรัง 
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รูปแบการสนับสนุนตดิตามการทาํงาน 
ของสภาเดก็และเยาวชนระดับทองถิน่ 

 
 
   นวทางในการสนับสนุนติดตามการทํางานของสภาเด็กและ
เยาวชนระดับทองถ่ินแตละพื้นที่จะไมเหมือนกัน ข้ึนอยูกับบริบทปจจัย
ของแตละทองถ่ิน จากการศึกษากระบวนการสนับสนุนติดตาม 
การทํางานของสภาเด็กและเยาวชนระดับทองถ่ิน ของโครงการ 
การสรางความเปนพลเมืองดีในสภาเด็กและเยาวชนระดับทองถ่ิน 
สามารถวิเคราะหรูปแบบการสนับสนุนติดตามการทํางานของสภา
เด็กและเยาวชนระดับทองถ่ินได 4 รูปแบบ คือ 
 
 

1. รูปแบบการสนับสนุนผานสภาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัด 
และระดับอําเภอ 

2. รูปแบบ 1มหาวิทยาลัย 1สภาเด็กฯ (One University to 
One C&Y Council: OUOC) 

3. รูปแบบ กศน. เปนศูนยกลาง 
4. รูปแบบ อปท. มั่นคง 

 
 
 การพิจารณาเลือกปฏิบัติตามรูปแบบการสนับสนุนติดตาม 
แตละรูปแบบ ควรพิจารณาบริบทปจจัยของตนเองกอน ซ่ึงบางพ้ืนที่
สามารถผสมผสานรูปแบบการสนับสนุนติดตามไดมากกวา  
1 รูปแบบเขาดวยกัน เพ่ือเติมเต็มชองวางของรูปแบบอ่ืนๆ ให
กลายเปนจุดแข็งได อยางไรก็ตามไมวาจะเลือกรูปแบบใด องคกร
ปกครองทองถ่ินนั้นๆ จะตองเปน “เจาภาพ” หรือเปนแกนกลางใน 
การดําเนินงานโดยรวมกับองคกรหลักที่สําคัญของแตละรูปแบบ 
โดยรูปแบบการสนับสนุนติดตามการทํางานของสภาเด็กและ
เยาวชนแตละรูปแบบมีรายละเอียดสําคัญ ดังตอไปนี้ 
 
 

 
 

ทาํไมท้องถิ่นต้องให้ 
การสนับสนุนตดิตาม การทาํงานของ
สภาเดก็และเยาวชนระดับท้องถิ่น ? 

 

 สภาเด็กและเยาวชนระดบัท้องถ่ิน เกิด

จากการรวมตวักนัของกลุ่มเด็กและเยาวชน

ในเทศบาล/ตําบล บางกลุ่มอาจพัฒนามา

จากกลุ่มเด็กและเยาวชนท่ีทํากิจกรรมใน

พืน้ท่ีอยู่แล้ว ในขณะท่ีส่วนใหญ่ พึ่งเกิดขึน้

จากการจดัตัง้โดย ท้องถ่ิน 

 เด็กและเยาวชนท่ีรวมตวัจากการจดัตัง้

โดยท้องถ่ิน  จะยังขาดประสบการณ์ใน 

การทํางานร่วมกับผู้ ใหญ่  และยากท่ีจะ

บริหารองค์กรให้ตอบสนองต่อเจตนารมณ์

ของการจัดตัง้ เป็นสภาเด็กและเยาวชน

ระดบัท้องถ่ิน เน่ืองจากว่า พวกเขาไม่ได้เป็น

นกักิจกรรมมืออาชีพ อาจขาดทัง้ทกัษะและ

ประสบการณ์ ถ้าท้องถ่ิน ปล่อยปละละเลย

ภายหลงัจากการจดัตัง้แล้ว พวกเขาก็จะไม่

สามารถก้าวเดินไปสู่ขัน้ต่อไปได้อย่างมี

ประสทิธิภาพ ซึง่จะเกิดผลดงันี ้

1. การทํางานแบบสะเปะสะปะ 

2. การลองผิดลองถูก ซึ่งจะใช้เวลา

อีกนานท่ีจะเรียนรู้สิง่ท่ีถกูต้อง 

3. ไม่สามารถทํางานแบบมีส่วนร่วม

ร่วมกบัผู้ ใหญ่ และหน่วยงานอ่ืนๆ 

ในพืน้ท่ีได้ 

4. ไม่สามารถเป็นศูนย์กลางของเด็ก

และเยาวชนได้ 

5. ไม่ ไ ด้ รั บกา รสนับสนุน ปั จจัย 

การทํางาน 

6. ล้มเลกิการรวมตวั และยบุกลุม่ 
 

ดงันัน้ การสนับสนุนติดตาม จึงเป็นเสมือน

การประคับประครองให้พวกเขาทํางานได้

อยา่งเข้มแข็งและมีความตอ่เน่ือง 

แ แ 
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1.1 รปูแบบการสนับสนนุผานสภาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัด และระดับอาํเภอ 
 
การสนับสนุนติดตามการดําเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนระดับทองถ่ิน ผานสภาเด็กและ

เยาวชนจังหวัด และอําเภอ เปนรูปแบบที่นิยมดําเนินการใชเปนสวนใหญ หรือเปนแบบ คลาสิก (classic 
model) นั่นเอง อยางไรก็ตาม การสนับสนุนผานสภาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัดและระดับอําเภอ มีสิ่งที่
ตองระวังหลายอยางเชนกัน การเพิกเฉยส่ิงสําคัญที่เปนจุดออนของรูปแบบ อาจเปนเหตุทําให อบต. 
บางแหงไมสามารถดําเนินการตามรูปแบบนี้ไดสําเร็จ 

 
ขอควรพิจารณากอน
เลือกใชรูปแบบนี ้

1. สภาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัดและระดับอําเภอที่จะขอความรวมมือ 
- ควรจัดอยูในระดับ แกนนํา (master level) 
- มีเวลาในการใหความรวมมือกับทองถ่ิน 

2. ทองถ่ินมีบุคลากรทีส่ามารถประสานกับสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดหรอื
อําเภอไดตลอดเวลา อยางนอย 1 คน 

 
ผูมีสวนเกี่ยวของสําคัญ - ประธานสภาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัด / อําเภอ 

- ผูวาราชการจังหวัด หรือนายอําเภอ 
 

วิธใีช / กระบวนการ - ทองถ่ิน เปนศูนยกลาง รวมปฏิบัติการดําเนินงานดานการสนับสนุนติดตาม
การทํางานของสภาเด็กและเยาวชนระดับทองถ่ิน กับสภาเด็กฯ ระดับจังหวัด
และอําเภอ 

- โอกาสในการพบปะกับสภาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัด และอําเภอ มี 2 แบบ 
 1. สภาเด็กฯ จังหวัด/อําเภอ จะเปนฝายเขามาหา ทองถ่ิน เอง 
     = เพ่ือขอความอนุเคราะหจาก อปท. ในการดําเนินงานหรือกิจกรรมในพื้นที่ 
     = ใหใชโอกาสที่สภาเด็กระดับจังหวัด/อําเภอ ขอเขาพบ ทําความรูจัก และขอ 
       คําปรึกษาเกี่ยวกับการสนับสนุนติดตาม หรือแนวทางการเสริม 
       ความเขมแข็งใหกับสภาเด็กฯ ระดับทองถ่ิน 
 2. ทองถ่ิน ตองเขาหาสภาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัด/อําเภอ 
     = แจงความประสงคที่จะขอความรวมมือใหชัดเจน 
     = เชิญเขารวมการประชุมสําหรับการดํานินงานดานเด็กและเยาวชนใน 
       ทองถ่ิน เพ่ือรวมกันวางแผนและกําหนดแนวทางในการลงพ้ืนที่สนับสนุน 
       ติดตาม 
 
- ควรกําหนดงบประมาณสําหรับการเดินทางลงพื้นที่ หรือใชจายในกระบวนการ

สนับสนุนติดตาม อยางนอยควรมีคาเดินทางหรือคาน้ํามัน หรือคาอาหาร
กลางวัน/อาหารเย็นสําหรับทีมงานของสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด/อําเภอ 
เปนตน อีกทั้งควรใหการสนับสนุนพวกเขาตามความสามารถของทองถ่ินอยาง
เหมาะสมดวย 

- ควรใหสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดหรืออําเภอที่ทองถ่ินรวมงานดวย ทํารายงาน
ผลอยางงายๆ โดยทางทองถ่ินอาจกําหนดแบบฟอรมสําหรับใชบันทึกผล 
การดําเนินงานดานการสนับสนุนติดตามอยางงายๆ และไมควรยึดติดกับเรื่อง
ของระดับภาษามากนัก เพราะจะเปนการเพ่ิมภาระความยากของงานใหกับ
สภาเด็กและเยาวชน 
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จุดแข็ง 1. สภาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัดหรือระดับอําเภอ ที่มีประสบการณ 
จะเขามามีบทบาทเปนพี่เล้ียง ชวยลดภาระของทองถ่ินลงไปไดมาก 

2. การทํางานแบบพ่ีนองผองเพ่ือนจะชวยใหเด็กและเยาวชนพูดคุยภาษา
เดียวกัน ซ่ึงจะทําใหพวกเขาทํางานไปดวยกันงาย และเขาใจซ่ึงกันและ
กันไดดีกวารูปแบบอื่นๆ 

 
จุดออน/ขอจํากัด 1. ถาสภาเด็กและเยาวชนที่ทองถ่ินรวมงานดวย ไมพรอมทั้งเวลาและ

ประสบการณการบริหาร อาจทําใหภาระตกอยูกับทองถ่ินเองได ดังนั้น
จะตองพิจารณาความเขมแข็งของสภาเด็กและเยาวชนที่ทองถ่ินจะตอง
รวมงานดวยใหชัดเจน มิฉะนั้นอาจสงผลตอความตอเนื่องของงาน 

2. การทํางานของสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดหรืออําเภอที่รวมงานดวย 
อาจเกิดข้ึนในรูปแบบของเด็กๆ ซ่ึงไมควรเครงครัด และเขมงวดมากนัก 
เพราะอาจสงผลเสียตอการรวมงานกันได ดังนั้นเอกสารราชการ
บางอยางอาจสรางความยุงยากใหกับพวกเขาได ทองถ่ินอาจตองสราง
เครื่องมือในการสนับสนุนติดตาม หรือแบบฟอรมรายงานใหม ใหงาย
ตอการใชงานของเด็กๆ รวมไปถึงปรับเปลี่ยนระบบการทํางานตาม
ระเบียบราชการบางอยางเพ่ือใหเอ้ืออํานวยกับการทํางานของเด็กและ
เยาวชน 

  
แผนภาพ / โมเดล  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเมนิศักยภาพของ
รูปแบบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความพยายาม / ความเหนื่อยของทองถิ่น 

ทรัพยากรที่ตองใช ความยากงาย 

 
ทองถิ่น 

เปนศูนยกลาง 

 
สภาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัด / อําเภอ 

ในกลุมแกนนํา (Master)  

 
สภาเด็กและเยาวชน

ระดับทองถิ่น 

 
- สนับสนุนติดตาม 
- พี่เลี้ยง 
- เสริมความเขมแข็ง 

- งบประมาณ
เล็กนอย และ
การสนับสนุน 

- ความเชื่อใจ 

- รายงานผล 
- รองขอการสนับสนุน 

- สนับสนุนการทํางาน 
- การติดตามผล 

- ผลการทํางาน 
- การทาํงานอยางตอเนื่อง 
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ตัวอยางรูปแบบการสนับสนุนผานสภาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัด และระดับอําเภอ 
 
จากการศึกษารูปแบบการสนับสนุนติดตามการทํางานของสภาเด็กและเยาวชนระดับทองถ่ิน 

ภายใตโครงการการสรางความเปนพลเมืองดีในสภาเด็กและเยาวชนระดับทองถ่ิน พบวามีบางพ้ืนที่ 
ที่ประยุกตใชพ้ืนฐานของรูปแบบการสนับสนุนติดตามรูปแบบนี้ จนเกิดเปนรูปแบบการสนับสนุนติดตามที่มี
ความโดดเดนและมีเอกลักษณเปนของตนเอง จนสามารถสนับสนุนใหสภาเด็กและเยาวชนระดับทองถ่ิน
สามารถดําเนินงานไดอยางเขมแข็ง ยกตัวอยางได ดังนี้ 

 
1) Trang Model : วาระเด็กและเยาวชนจังหวัดตรัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- การริเริ่มจัดต้ังใหมีสภาเด็กเทศบาลนครตรังดวยวิสัยทัศนและนโยบายของนายกเทศมนตรีนครตรัง  
นายชาลี กางอ่ิม (2554) ที่มองทองถ่ินวาควรมีการดําเนินการ 3 เรื่อง ไดแก ปญหาทางการเมือง  
เด็กและเยาวชน และยาเสพติด 

- มีศูนยประสานงานการพัฒนาเด็กและเยาวชนจังหวัดตรัง เปนจุดเชื่อมตอระหวางทองถ่ินกับเด็กและ
เยาวชน 

- ผูอํานวยการศูนยฯ เปนอดีตประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดตรังมากอน 
- นายกเทศมนตร ีเคยทํางานรวมกับผูอํานวยการศูนยฯ หลังจากที่จัดตั้งศูนยฯ แลว ก็ยังคงรวมงานกันอยู 
- ทางเทศบาลนครตรังสนับสนุนดานนโยบาย โดยรวมกับศูนยฯ ใหมีบทบาทเปนพ่ีเลี้ยงในการพัฒนา 

ความเขมแข็งของสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครตรัง พรอมกับใหชวยเหลือในการขับเคลื่อนงานตางๆ 
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2) อุบลราชธานี โมเดล : HUB ภูมิภาคดานเด็กและเยาวชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี มีนโยบายที่จะจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนระดับตําบลใหได 100% 
เพ่ือให จังหวัดเตรียมพรอมกับการทํางานในระดับอาเซียน จุดนี้เปนตนทุนสําคัญที่ชี้ให เห็นถึง 
โอกาสที่จะจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนระดับทองถ่ินไดสําเร็จ 

- สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานีเขาหาทองถ่ิน เพ่ือสานนโยบายที่กําหนดไวใหสําเร็จ สอดคลอง
กับความตองการของทองถ่ินอยูแลว จึงทําใหการทํางานรวมกันดําเนินไปไดดวยดี 

- หนวยงานอื่นใหการสนับสนุน เชน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีสนับสนุนดานองคความรู และ สสส. 
สนับสนุนดานงบประมาณในการดําเนินงาน เปนตน เนื่องจากการทํางานของสภาเด็กและเยาวชน
จังหวัดอุบลราชธาน ีสามารถขยายไปสูเรื่องตางๆ ที่สอดคลองกับเปาหมายของหนวยงานอื่นๆ ไดอยางลง
ตัว จึงมีผูเขามาใหการสนับสนุนการดําเนินงานอยางตอเนื่อง 

- การสรางความรวมมือกับสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดใกลเคียง เกิดเปนกลุม “จตุภาคี” ที่สามารถ
แลกเปล่ียนเรียนรูกระบวนการทํางานกันและกันได การรวมกลุมกันเชนนี้จะชวยหนุนเสริมจุดแข็ง และ
ลดจุดบกพรองของแตละองคกรไดเปนอยางดี ผลดีขอนี้สงเสริมใหสภาเด็กและเยาวชนระดับทองถ่ิน
เขมแข็งข้ึนอีกดวย 

 
 



บทที่ 5 – การสนับสนุน ติดตามการทํางานของสภาเด็กและเยาวชนระดับทองถ่ิน : 8 

  1.2 รปูแบบ 1มหาวิทยาลัย 1สภาเด็กฯ (One University to One C&Y Council: OUOC) 
 
จากปรัชญาของมหาวิทยาลัยราชภัฎลําปางที่วา “มหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน” เมื่อนํามา

ประยุกตกับงานดานเด็กและเยาวชน จะเกิดเปนแนวทางในการสนับสนุนการสรางความเปนพลเมืองดีใน
สภาเด็กและเยาวชนรูปแบบ 1 มหาวิทยาลัย 1 สภาเด็กฯ เนื่องดวยมหาวิทยาลัยเปนแหลงรวมทั้ง 
องคความรูและผูทรงคุณวุฒิดานตางๆ หากสามารถประสานใหมหาวิทยาลัยทํางานรวมกับสภาเด็กและ
เยาวชนระดับตางๆ ไดแลว จะทําใหการพัฒนาเด็กและเยาวชนของทองถ่ินมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

 
ขอควรพิจารณากอน
เลือกใชรูปแบบนี ้

1. จะตองมีมหาวทิยาลัยอยูในจังหวัด หรือจังหวัดใกลเคียง 
- อาจตองพิจารณาความเหมาะสมเรื่องระยะทางในการลงพื้นที่ หรือ  
  ติดตอประสานงาน 

2. ในมหาวิทยาลัยนั้น จะตองมีบุคลากร หรือ อาจารยอยางนอย 1 คน ที่
สนใจในการทาํงานและรวมพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชนอดยาง
จริงจัง 

3. ทองถ่ินมีบุคลากรทีส่ามารถประสานกับผูประสานงานในมหาวิทยาลัย
ไดตลอดเวลา อยางนอย 1 คน 

 
ผูมีสวนเกี่ยวของสําคัญ 1. อาจารย / บุคลากรในมหาวทิยาลัยทองถ่ิน ที่มีคณุสมบัติ 3 ประการ 

คือ  1) มีความสนใจในการทํางานดานการพัฒนาเด็กและเยาวชน 
    อยางจริงจัง 
 2) มีเวลา มีทมีงาน ที่พรอมจะปฏิบัติงานตามแผนที่วางรวมกับ 
            ทองถ่ิน 
 3) มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับจิตวิทยาและพฤติกรรมของเด็ก
    และเยาวชน วิธีการเขารวมและเขาถึงเด็กและเยาวชน 

2. ประธานสภาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัด 
3. ที่ปรึกษาของสภาเด็กและเยาวชน 
4. ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ที่ใหความสนใจ และยอมรับ 

การเขามามีสวนรวมของเด็กและเยาวชน 
วิธใีช / กระบวนการ - ทองถ่ิน เปนศูนยกลาง รวมปฏิบัติการดําเนินงานดานการสนับสนุนติดตาม

การทํางานของสภาเด็กและเยาวชนระดับทองถ่ิน กับมหาวิทยาลัยทองถ่ิน 
ทั้งนี้ องคกรปกครองสวนทองถ่ินควรสืบหา หรือเขาถึงอาจารย หรือบุคลากร
ที่ทราบวามีคุณสมบัติดังกลาว 

- บางครั้งอาจตองทําขอตกลงความรวมมือระหวางองคกร (Memorandum Of 
Understanding : MOU) กรณีที่ทางมหาวิทยาลัยตองการใหมีการดําเนินงาน
อยางเปนทางการ 

- ถาองคกรปกครองสวนทองถ่ินเคยรวมงาน หรือติดตอกับสภาเด็กและเยาวชน
ระดับจังหวัดใหเขารวมงานในรูปแบบนี้ได จะชวยสงเสริมใหการดําเนินงาน
รูปแบบนี้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน เนื่องจากอาจารย/บุคลากรที่รวมงานดวย 
อาจไมมีความรูเกี่ยวกับการทํางานดานเด็กและเยาวชนมากอน ดังนั้นหากมี
ตัวแทนของสภาเด็กและเยาวชนเขามาเปนหนึ่งในทีมปฏิบัติการ จะชวยใหเกิด
การเรียนรูไปพรอมๆ กัน ระหวางเด็กและผูใหญ ซ่ึงข้ันตอนนี้ อปท. จะตองรับ
บทบาท “คนกลาง” เชื่อมประสานระหวางมหาวิยาลัยทองถ่ิน และองคกรเด็ก 
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- ภายหลังจากเสร็จสิ้นการวางแผนการดําเนินงาน อปท. จะลดบทบาทจากคน
กลาง เปนผูติดตามสถานการณการทํางาน และผูสนับสนุนใหการดําเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยทองถ่ินดําเนินไปไดอยางราบรื่น 

- กระบวนการสนับสนุนติดตามของมหาวิทยาลัย คือการลงปะพูดคุยกับสภาเด็ก
และเยาวชนระดับตําบล รับหนาที่บทบาทพ่ีเลี้ยง ใหคําปรึกษาและชี้แนะ
แนวทางในการดําเนินงานอยางเขมแข็งใหกับสภาเด็กและเยาวชนระดับ
ทองถ่ิน ตองระมัดระวังไมใหเกิดบทบาทของผูประเมินผลการทํางาน ซ่ึงจะทํา
ใหสภาเด็กและเยาวชนทองถ่ินเกิดความกดดันจนเกินไป และกลายเปนผลราย
มากกวาผลดี แตสามารถใช “แรงกดดันตามธรรมชาติ” คือ การใหคําแนะนํา
ไปแลว และกําหนดวันที่จะกลับมาดูความคืบหนา ซ่ึงจะทําใหองคกรเกิดแรง
กดดันตามธรรมชาติ ที่จะเปนประโยชนในการผลักดันใหองคกรเกิด 
การพัฒนาอยูตลอดเวลา 

- มหาวิทยาลัยควรมีการบันทึกผลการดําเนินงาน และคําแนะนํา เพ่ือใชเปน
แนวทางในการประเมินความคืบหนา และพัฒนาการของสภาเด็กและเยาวชน
ระดับทองถ่ิน 

- อปท .  ตองมีการจัดสรรงบประมาณบางสวน ในการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัยทองถ่ิน สําหรับการลงพ้ืนที่ และการจัดการประชุมถอดบทเรียน 
(ประมาณ 30,000 – 50,000 บาท ตอ 1 พ้ืนที่) 

 
จุดแข็ง 1. รูปแบบนี้จะเปนการใชจุดกลางระหวางเด็กและผูใหญ เขามาสนุบสนุน

การทํางานและสงเสริมความเขมแข็งของสภาเด็กและเยาวชนระดับ
ทองถ่ินได กลาวคือ ผูใหญจะมองเห็นมุมมองที่เด็กไมเห็นหรือขาด
ประสบการณ ในขณะที่เด็กจะมีจินตนาการและแนวคิดใหมๆ ที่ผูใหญ
อาจคาดไมถึง 

2. เกิดการเรียนรูระหวางเด็กและผูใหญพรอมๆ กัน สามารถแบงบทบาท
หนาที่รับผิดชอบพ้ืนที่ในการสนับสนุนติดตามกันได 

3. เปนการสรางความสัมพันธอันดีระหวางมหาวิทยาลัยทองถ่ินและชุมชน 
ผานงานดานเด็กและเยาวชน 

4. การขับเคลื่อนงานดานเด็กและเยาวชนไดรับการสงเสริมใหใชหลักการ
ทางวิชาการและเครือขายในการทํากิจกรรมตางๆ 

 
จุดออน/ขอจํากัด 1. การสนับสนุนติดตามรูปแบบนี้ จําเปนตองมีมหาวิทยาลัยทองถ่ินเปน

ภาคีหลัก และตองมีอาจารยหรือบุคลากรของมหาวิทยาลัยใน 
การดําเนินงานรวมกับองคกรปกครองทองถ่ิน ซ่ึงอาจหาไดยาก เพราะ
ปจจัยสําคัญ คือ บุคลากรในมหาวิทยาลัยที่จะทําหนาที่เปนสื่อกลาง 
จะตองมีความสนใจในการทํางานดานเด็กและเยาวชน อีกทั้งตองมี
ความพรอมตามคุณลักษณะตางๆ ดังที่กลาวไปแลว รวมไปถึงสามารถ
ทํางานรวมกับผูนําเด็กและเยาวชนในพ้ืนที่ได หากรากฐานนี้ไมเขมแข็ง
อาจสงผลกระทบใหการดําเนินงานในรูปแบบนี้ไมมีประสิทธิภาพได  
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2. ถาประธานสภาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัดเปนนิสิต หรือนักศึกษาใน
มหาวิทยาลัยที่เปนภาคีรวม จะสามารถเสริมสรางศักยภาพใหกับ 
การสนับสนุนติดตามรูปแบบนี้ได แตหากไมมีสภาเด็กและเยาวชนเขา
มารวมเปนภาคี อปท. จะตองรับบทบาทเปนผูใหความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับ
การทํางานดานเด็กและเยาวชนใหกับตัวแทนมหาวิทยาลัย หรืออาจเชิญ
ผูทรงคุณวุฒิดานเด็กและเยาวชนเขามารวมสนับสนุนดานองคความรู 
หรือเปนที่ปรึกษาเพ่ิมเติม 

3. การดําเนินการระหวางองคกร อาจมีเรื่องผลประโยชนเขามาเกี่ยวของ 
ซ่ึงอาจสงผลกระทบกับการทํางานในระยะยาวได ดังนั้นจึงตอง
ระมัดระวังในประเด็นนี้ใหมาก 

4. การยอมรับของสภาเด็กฯ และบุคลากรของอปท. ที่มีตอบทบาทและ
แนวคิดของอาจารยมหาวิทยาลัย อาจไมสอดคลองไปดวยกัน และอาจ
สงผลกระทบตอการนิเทศของอาจารยมหาวิทยาลัย โดยไมไดรับ 
การยอมรับและปฏิบัติตามใหเปนไปในแนวทางตามหลักวิชาการได 

แผนภาพ / โมเดล  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โมเดล 4 ศึกษาฯ รูปแบบของการดําเนินงาน จะมีลําดับขั้นตอนเปนวัฎจักร ดังนี้ 
- ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาองคกร:  
 การลงปฏิบัติ: ลงพื้นที่พบปะพูดคุย ทําความรูจักวา เราเปนใคร เขามาทําอะไร 
ดวยวัตถุประสงคใด เสมือนเปนการประชาสัมพันธวาเราจะเขาไปรวมงานดวย เพื่อ
จุดมุงหมายเดียวกัน คือการทํางานพัฒนาดานเด็กและเยาวชนของพื้นที่ 
 การศึกษาวิเคราะห: เมื่อรูจักกับองคกรแลว จะตองศึกษาเพื่อทําความเขาใจ
องคกร อาจใชการวิเคราะห SWOT เขามาใชเปนแนวทางในการวิเคราะหองคกร หรือรอง
ขอเอกสารแตงตั้ง วิสัยทัศน พันธกิจ ตารางแผนการดําเนินงาน เอกสารการประชุม และ
โครงสรางองคกร เพื่อเก็บรายละเอียดและวิเคราะหความเปนองคกร จะทําใหเราเขาใจ
บริบทขององคกร และทําใหสนับสนุนชวยเหลือการดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

เข้าไปเพ่ือ 

ทําความรู้จกั

การแก้ 

ปัญหา 

การให้

คําปรึกษา 

ฐานข้อมลู

เครือข่าย

ใกล้เคียง 

ประสาน 

เครือข่าย 

ใน/นอก สถาบนั 

การบริหาร

องค์กร 

กิจกรรม และ

ผลงาน 

วิเคราะห์

องค์กร 

2. ศกึษา 

ปัญหา 

1. ศกึษา 

องค์กร 

3. ศกึษา 

การแก้ปัญหา 

4. ศกึษา 

เครือข่าย 

มหาวิทยาลยั 

หรือสถาบนั 

การศกึษาในพืน้ท่ี 
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- ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาปญหา:  
 การลงปฏิบัติ: เขารวมกิจกรรม และการประชุมขององคกร เทาที่จะทําได 
ตลอดจนใชเวลาในการรวมกิจกรรมภายในองคกร หรือสัมภาษณสมาชิกองคกร จะทําใหเรา
สามารถระบุปญหา และวิเคราะหสาเหตุของปญหาที่เกิดข้ึนจากการปฏิบัติกิจกรรมของ
องคกรได จะทําใหเราไดขอมูลสําคัญ สําหรับนําไปวิเคราะหแนวทางแกปญหาตอไปได 
 การศึกษาวิเคราะห: เอกสารรายละเอียดตางๆ ในการบริหารงานองคกร จะ
สะทอนใหเห็นถึงความรับผิดชอบของสมาชิก และประสิทธิภาพขององคกร ซึ่งจะทําใหได
ขอมูลสวนลึก ที่ไมอาจมองเห็นไดชัดเจน 
 
- ขั้นตอนที่ 3 การศึกษาการแกปญหา:  
 การลงปฏิบัติ: ลองกําหนดแนวทางการแกปญหาสัก 2 – 3 แนวทาง ภายใตบริบท 
และขอจํากัดขององคกร เพื่อใหสมาชิกองคกร ไดอภิปราย และนําคําแนะนําไปใชใน 
การแกปญหา เพื่อใหการทํางานเกิดประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
 การศึกษาวิเคราะห :  หลังจากรับทราบ และวิเคราะหปญหาแลว จะตอง
ทําการศึกษาแนวทางการแกปญหา โดยอาจสอบถามจากผูเชี่ยวชาญ หรืองานวิจัยที่มีอยู 
ทั้งนี้ การสอบถามจากสภาเด็กและเยาวชนที่จัดอยูในกลุมแกนนํา (Master) เปนอีกวิธีหนึ่ง
ที่จะทําใหไดแนวทางการแกปญหาที่มีประสิทธิภาพ 
- ขั้นตอนที่ 4 การศึกษาเครือขาย:  
 การลงปฏิบัติ: ลงประสานงานระดับองคกรกับภาคีเครือขาย เพื่อใหเกิดเครือขาย
ที่สามารถสนับสนุนการทํางานของสภาเด็กและเยาวชนระดับทองถิ่นไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 การศึกษาวิเคราะห: การศึกษาเครือขาย สามารถทําไดโดยการศึกษาจาก
หลักฐานการดําเนินงานขององคกรที่ผานๆ มา แลวรวมกับองคกรจัดทําฐานขอมูลเครือขาย 
ที่ระบุชื่อหนวยงาน บุคคลหลัก ที่อยู หมายเลขติดตอ และความสามารถในการสนับสนุนของ
เครือขายนั้นๆ โดยเครือขายอาจแฝงอยูทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษา
ของเรา ก็ได 
 

ประเมนิศักยภาพของ
รูปแบบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตัวอยางรูปแบบการสนับสนุน 1 มหาวิทยาลัย 1 สภาเด็กฯ 
จากการศึกษารูปแบบการศึกษาเครือขายของมหาวิทยาลัยราชภัฎลําปาง ภายใตโครงการ 

การสรางความเปนพลเมืองดีในสภาเด็กและเยาวชนระดับทองถ่ิน (พ.ศ. 2553-2554) สามารถสรุปเปน
โมเดลเครือขายใน/นอก ซ่ึงการประสานงาน และการดําเนินงานตางๆ กับสภาเด็กและเยาวชนในพ้ืนที่ จะ
เนนแนวคิด การใชพ้ืนที่เปนฐาน (Area based approach) คือการคิดจากบริบททรัพยากร และสภาพ
ปญหาท่ีอยูในพื้นที่เปนหลัก ดังรปูตอไปนี้ 

 
 

ความพยายาม / ความเหนื่อยของทองถิ่น 

ทรัพยากรที่ตองใช ความยากงาย 
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- ผูชวยศาสตราจารย เฉลิมชัย  สุขจิตต ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎ

ลําปาง เปนบุคคลสําคัญของการดําเนินงานรูปแบบ 1 มหาวิทยาลัย 1 สภาเด็กฯ โดยรวมกับสภาเด็กและ
เยาวชนจังหวัดลําปาง นําโดย นายนภดล หนอคํา  

- ทั้งทีมของมหาวิทยาลัยราชภัฎลําปางและสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดลําปาง ดําเนินงานในลักษณะของพ่ี
เล้ียงใหคําปรึกษา ชี้แนะแนวทางในการดําเนินงานที่ควรจะเปน ดวยการพาทีมบริหารระดับจังหวัด 
อําเภอลงชวยงานสภาเด็กระดับทองถ่ินและถอดบทเรียนที่ไดจากการทํางานอยูเสมอ  

- นายนภดล หนอคํา ไดประชุมรวมกับคณะผูบริหารของสภาเด็กและเยาวชนโดยมีผูชวยศาสตราจารย 
เฉลิมชัย  สุขจิตต เปนที่ปรึกษา ไดมีการวิเคราะหถึงปญหา สถานการณ ขอจํากัดตางๆ ที่เกิดข้ึน และได
พบวิธีการคลายปมปญหาดังกลาวคือ ใหมกีารประชุมปรึกษาหารือพบปะระหวางผูนําทองถ่ิน นายกอบต. 
พบกับประธานสภาเด็กและเยาวชนและทีมงาน เพ่ือกําหนดโครงงาน กิจกรรมตางๆ ที่เด็กคิดกันเอง
นําเสนอผูนําทองถ่ินเพ่ือใหเกิดความเขาใจตรงกัน การยอมรับ และการจัดสรรงบประมาณรองรับ เมื่อมี
การพิจารณาในเรื่องงบประมาณของโครงงาน  

- กิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนก็จะไดรับการพิจารณาเปนอยางดี ซ่ึงระยะหลังองคการปกครองสวน
ทองถ่ินไดเล็งเห็นความสําคัญงานดานเด็กและเยาวชนมากข้ึน บางทองถ่ินเพ่ิมข้ึนจาก 3% ข้ึนมาถึง  
15-20% ทีเดียว อยางไรก็ตามก็ยังคงมีบาง อบต.ที่ยังคงใหความสําคัญดานการสาธารณูปโภค สรางถนน 
ไฟฟา สิ่งกอสราง นายนภดล หนอคําใชวิธีการพบปะพูดคุย ปรึกษาหารือ ประสานงานกับทองถ่ินจังหวัด
ใหชวยเจรจาใหแตละทองถ่ินชวยจัดสรรงบประมาณใหไดในที่สุด  

- สภาวะวงจรของสภาเด็กและเยาวชนของจังหวัดลําปางยังมีจุดเดนที่นาสนใจคือการมีบทบาทสําคัญใน
การเปนศูนยประสานงาน สโมสรนิสิตนักศึกษา สถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดลําปาง ดังเชน วิทยาลัย
พยาบาล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันพลศึกษา เปนตน ทําใหเกิดการรวมมือ ประสาน
สัมพันธ การประชุมปรึกษาหารือ การจัดงานวันสําคัญตางๆ การมอบรางวัลใหกับเด็กและเยาวชนผูมี 
จิตอาสา คุณธรรม ความสามารถพิเศษ การขอความรวมมือในระดับจังหวัดไดรับการตอบรับเปนอยางดี
จากผูวาราชการจังหวัด นายกเทศมนตรีนครลําปาง พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษยจังหวัด 
วัฒนธรรมจังหวัด เปนตน 

 

มหาวิทยาลยัราชภฎั

ลําปาง 

มหาวิทยาลยัหรือ

สถาบนัการศกึษาอ่ืน 

องค์การ

นกัศกึษา 

 

สมาชิกสภาเดก็ฯ ท่ี

ศกึษาในมหาวิทยาลยั 
กลุม่เดก็และเยาวชน 

ในจงัหวดั 

สภาเดก็และเยาวชน 

จงัหวดัลําปาง 

หน่วยงานภาครัฐบาล  อบต. 

หน่วยงานภาคเอกชน และ

NGO 

สภาเดก็และเยาวชน

จงัหวดัรอบข้าง

AREA BASED APPROACH 

IN OUT

องค์การนกัศกึษา 

จาก 6 คณะ 
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รูปแบบ 1 มหาวิทยาลัย 1 สภาเด็กและเยาวชนทําใหเราเห็นแนวคิดการนํามหาวิทยาลัยในชุมชน 
ทองถ่ินมาตอบสนอง ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ ปญหา ความตองการ กิจกรรมที่เด็กและเยาวชนคิดคน 
การพัฒนาโจทยวิจัย การฝกอบรม หลักสูตรตาง ๆ กระบวนการเรียนรูรายวิชาที่เกี่ยวของ บุคลากร ผูสอน
ที่ชํานาญการ การสอนทฤษฎีสูการปฏิบัติ การทํางานในภาคสนาม การนิเทศติดตามผล ใหคําแนะนํา 
ขอเสนอแนะ และอ่ืน ๆ กลาวไดวามหาวิทยาลัย 1 แหง สามารถดูแลพ้ืนที่ที่รับผิดชอบไดถึง  
2 จังหวัด ดังเชน จังหวัดลําปางและลําพูน ดังเชน รูปแบบที่นําเสนอดังนี้ 

 
 ปรชัญา พนัธกจิ 

1 

มหาวิทยาลยั 
การบรหิารจดัการ คณะวชิา 

กจิกรรม 

1 สภาเดก็และ

เยาวชน 

สโมสร น.ศ. 

สภานกัเรยีน สภาเดก็และเยาวชน อาํเภอ 

กลุม่เดก็และเยาวชน 

บทบาทสาํคญั 
บทบาทสาํคญั 

องคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 

อบต. เทศบาล  อบจ. 

หลกัสตูรทอ้งถิน่ ทอ้งถิน่จงัหวดั 

นวตักรรม 
องค์ความรู้ 

จดัสรร

งบประมาณ 

การศกึษาเพิม่เตมิ วชิาการ ความรว่มมอื ประสานงาน 

นายกองคก์ร สภาเดก็เยาวชนท้องถ่ิน สภาท้องถ่ิน 

 หลกัสตูรรายวชิา วาระจงัหวดั 

 งานวจิยั การประชมุ ปรกึษาหารอื 

 การฝึกอบรม การจดัโครงการ 

 การตดิตามผล การลงพืน้ที ่

  นโยบาย อนุมตั ิ คณะทาํงาน 

  บุคลากร เทศบญัญตั ิ โครงการ 

  สง่เสรมิสนบัสนุน งบประมาณ งบประมาณ 
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1.3 รปูแบบ กศน. เปนศนูยกลาง 
 
สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ในจังหวัดตางๆ เปน

อีกหนวยงานหนึ่งที่องคกรปกครองทองถ่ินสามารถสรางการมีสวนรวม ในการทํางานดานเด็กและเยาวชน
ได เนื่องจาก กศน. จังหวัด มีหนวยงานยอยในการกระจายลงไปในระดับอําเภอและตําบล ซ่ึงใกลเคียงกับ
รูปแบบการกระจายของสภาเด็กและเยาวชน แต กศน. เปนหนวยงานที่มีความพรอมทั้งในดานงบประมาณ 
และบุคคล ที่สามารถดําเนินงานในบทบาท “พ่ีเล้ียงประจําทองถ่ิน” ไดเปนอยางดี 

 
ขอควรพิจารณากอน
เลือกใชรูปแบบนี ้

1. ผูอํานวยการ กศน. จังหวัด จะตองมีวสิัยทัศน และเหน็ความสําคัญของ
การทํางานดานเด็กและเยาวชน 

2. ควรประเมินศักยภาพ / ความสามารถ / ความพรอมของ กศน. จังหวัด 
และ กศน.ตําบลกอนเสมอ 

3. หากสามารถสรางการมีสวนรวมของสภาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัด
เขามารวมดวยได จะชวยหนุนเสริมประสิทธิผลของรูปแบบไดดี 

ผูมีสวนเกี่ยวของสําคัญ 1. ผูอํานวยการ กศน. จังหวัด 
2. คณาจารยในศูนย กศน. ตําบล 
3. ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด 

วิธใีช / กระบวนการ - สิ่งแรกที่ทองถ่ินตองทํา คอืการติดตอประสานงาน พูดคุยในเบ้ืองตน ถึง 
ความตองการของทองถ่ินในการพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชนในทองถ่ิน กับ
ผูอํานวยการศูนย กศน. ในตําบลของทาน เพ่ือเตรียมการดําเนินการ
ประสานงานตอไปในสวนของ กศน. ระดับจังหวัด 

- ทําไมตองประสานงานกับ กศน. ระดับจังหวัด? เนื่องจากการสั่งการตางๆ 
จะตองดําเนินการลงมาโดยตรงจาก กศน.จังหวัด จึงจะทําให ศูนย กศน.ใน
ทองถ่ินดําเนินงานสานตอไดอยางเต็มที่ 

- รูปแบบการสนับสนุนที่จะสามารถไดรับความรวมมือจาก กศน. ไดแก 
 : คร ูอาจารย กศน.  > สามารถเปนพ่ีเล้ียงในการดําเนินงานได 
 : งบประมาณ   > กศน. ตําบล จะมีงบประมาณสวนหนึ่งที่สามารถ 

    สนับสนุนการดําเนินงานของสภาเด็กและเยาวชน 
    ระดับทองถ่ินได 

 : สถานที่ดําเนนิงาน  > กศน. สามารถสนับสนนุใหใชพ้ืนที่สําหรับการทํา 
    กิจกรรม ประชุมหรือเตรียมงานตางๆ ได 

- อยางไรก็ตาม องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ก็ยังคงตองเปนเจาภาพใน 
การดําเนนิการสนับสนุนติดตาม และประสานงานระหวาง กศน. กับสภาเด็ก
และเยาวชนทองถ่ิน รวมถึงสภาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัดดวย 

- การดําเนินงานรวมกับ กศน. ตองระมัดระวังในสวนของการ “กาวกาย”  
บทบาทหนาที่ และงานหลักของคร ูกศน. ไมควรทําใหครรููสกึวามีภาระเพ่ิมเติม
จากงานที่ครตูองทําอยูแลวเปนประจํา ไมควรกดดัน หรือลงประเมนิตัดสิน
คุณคาการทํางานของคร ูแตควรมีลักษณะที่ตองทํารวมกัน วางแผนรวมกัน 
ศึกษารูปแบบการทํางาน และปญหาท่ีเกิดไปพรอมๆ กัน  

- นอกจากนี้ หากทางทองถ่ินสามารถกําหนดงบประมาณบางสวน สําหรับเปน
คาตอบแทน หรือสนับสนนุคาใชจายในการดําเนินงานของครูไดก็จะทําใหคร ู
กศน. ไมตองแบกรับภาระคาใชจายในการดําเนินการตางๆ เอง 
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จุดแข็ง 1. กศน. เปนองคกรที่มีความพรอมทั้ง ทรัพยากรกายภาพ และทรัพยากร
บุคคล ตามโมเดลมนุษย ที่จะสามารถสรางความเขมแข็งแกสภาเด็กและ
เยาวชนระดับทองถ่ินได และสามารถทําไดทุกจังหวัดท่ัวประเทศอีกดวย 

2. รูปแบบนี้ เหมาะสมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มีขอจํากัดในเรื่อง
ของทรัพยากร และขาดบุคลากรดานเด็กและเยาวชนที่เขมแข็ง 

3. เด็กและเยาวชนในระบบการศึกษานอกระบบโรงเรียน จะมีเวลาใน 
การเขารวมกิจกรรม และทักษะในการทํางานเชิงจิตอาสามากกวาเด็ก
และเยาวชนในระบบโรงเรียน 
 

จุดออน/ขอจํากัด 1. การสนับสนุนรูปแบบนี้จะสําเร็จได จะตองไดรับความรวมมือจาก
ผูอํานวยการ กศน.จังหวัด และประธานสภาเด็กและเยาวชนระดับ
จังหวัด ซ่ึงในบางพ้ืนที่อาจสรางความรวมมือไดยาก ถาผูนํา กศน. และ
สภาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัด ไมเขมแข็งในเรื่องของการพัฒนา
คุณภาพเด็กและเยาวชน หรือมีวิสัยทัศนไมตรงกันกับองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ดังนั้นจึงควรศึกษาประเมินสถานการณของ กศน. และ 
สภาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัดใหดีกอน 

2. ครู กศน. อาจยังขาดความรูความเขาใจในการทํางานดานเด็กและ
เยาวชน ดังนั้นองคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจตองชวยสนับสนุนดวย
การจัดอบรมใหความรูกับครู เพ่ือใหสามารถดําเนินงานในบทบาท 
พ่ีเล้ียงของสภาเด็กและเยาวชนระดับทองถ่ินได 

แผนภาพ / โมเดล  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเมนิศักยภาพของ
รูปแบบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อปท. กศน.  

จงัหวดั 

กศน.  

จงัหวดั 

กศน.  

ตําบล 

เดก็และเยาวชนนอกระบบ

โรงเรียน 

คณาจารย์ 

นอกระบบโรงเรียน 

ทรัพยากร

ดําเนินงาน 

สภาเดก็ 

และเยาวชนท้องถ่ิน
ประสานงาน 

ตอบรับ แนวคิด 

นโยบาย 

ประสานงาน สัง่การ 
            ประสานงาน 

      ติดตามผล  

เติมเต็ม 

สนบัสนนุ 

ใช้ใน 

การดําเนินงาน 

พ่ีเลีย้ง 

รวมกลุ่ม 

จดัตัง้ / สนบัสนนุ 

ตอบรับนโยบาย 

ทํางานร่วม 

ความพยายาม / ความเหนื่อยของทองถิ่น 
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ตัวอยางรูปแบบกศน. เปนศูนยกลาง 
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- สภาเด็กและเยาวชนตําบลเสม็ดใตไดริเริม่โครงการสรางสํานึกเยาวชนรักษถ่ิน ซ่ึงไดรับ 

การสนับสนนุจากโครงการการสรางความเปนพลเมืองดีในสภาเด็กและเยาวชนระดับทองถ่ิน โดยมุงเนน
ใหเยาวชนตําบลเสม็ดใตไดเรียนรูวิถีชีวติชาวเสม็ดใตอยางแทจริงและลึกซ้ึง 

- จุดเร่ิมตน เกิดข้ึนดวยความบังเอิญ คือปลัดอบต.เสม็ดใต รูจักกับครูกศน.ตําบลเสม็ดใต และผูปกครองของ
ประธานสภาเด็กและเยาวชนตําบลเสม็ดใตคนปจจุบัน (ซ่ึงในขณะนั้นยังไมมีการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน
ตําบล) ปลัดอบต.จึงชักชวนใหรวมกันจัดตั้งกลุมเด็กและเยาวชนกลุมเล็กๆ ในหมู 2 ของตาํบลเสม็ดใต 

- ดวยควมสัมพันธฉันญาติพ่ีนอง ทําใหการทํางานจึงเกิดความสอดคลองอยางแยกไมออกระหวาง
หนวยงาน อบต. กศน. และสภาเด็กและเยาวชนตําบลเสม็ดใต เสมือนวาเปนองคกรเดียวกัน ทําใหสภา
เด็กและเยาวชนตําบลเสม็ดใตมีพรอมทั้งทรัพยากรดําเนินงาน สถานที่ทํางาน ที่ปรึกษา ตลอดจนองค
ความรูในการดําเนินงาน 

- ครูกศน.ตําบลเสม็ดใต มีกศน.อําเภอบางคลาเปนพ่ีเลี้ยงที่คอยใหคําปรึกษาอีกทอดหนึ่ง ในขณะที่ครูกศน.
ตําบลเสม็ดใต มีลักษณะเปนคนเปดรับสิ่งตางๆ ใหมๆ และพรอมจะเรียนรูทั้งจากผูใหญ และเด็กที่รวมงาน
ดวย สามารถเขาถึงอบต.ได โดยสรางเปนหนึ่งในภาคีเครือขาย และติดตอซ่ึงกันและกันอยูเสมอ 

 
 
 
 

กิจกรรมสรางสรรค 
เรียนรูชุมชน 

ปราชญชุมชน 10 กลุม 
แผนที่ปราชญชมุชน
วิทยากรเด็กชมรมจักรยาน แปดร้ิว 

มหาวิทยาลัยราชภฏัราชนครินทร 
ศูนยศิลปะ วัฒนธรรม และทองถ่ิน 

สภาเด็กและเยาวชน
ตําบลเสม็ดใต 

กศน. 
ตําบลเสม็ดใต 

อบต. 
เสม็ดใต 

ชุมชนตําบลเสม็ดใต 
หมู 1 – 10 

เครือขายภายนอก
ตําบล 

สนับสนุน 

ทํางาน 
สอดประสาน 

งบประมาณ 
ระบบราชการ 
สถานที่ประชุม 

ครู กศน. = พี่เลี้ยง / ที่ปรึกษา 
ศูนยกศน. = สถานที่ทํางาน
องคความรู = หลักสูตรชีวิต และการทํางาน 

ที่ปรึกษา นโยบาย 

กศน. 
อําเภอ 

กศน. 
จังหวัด 
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- โครงการสรางสํานึกเยาวชนรักษถ่ิน ถือเปนโครงการแรกของสภาเด็กและเยาวชนตําบลเสม็ดใต ซ่ึง
ไดรับการสนับสนุนจากโครงการการสรางความเปนพลเมืองดีในสภาเด็กและเยาวชนระดับทองถ่ิน โดย
มุงเนนใหเยาวชนตําบลเสม็ดใตไดเรียนรูวิถีชีวิตชาวเสม็ดใตอยางแทจริงและลึกซ้ึง ตระหนักเห็นถึง 
ความเปนมาอันยาวนานของภูมิปญญาทองถ่ิน รวมไปถึงศิลปวัฒนธรรมของชุมชน จนเกิดเปนความหวง
แหน และความตองการในอนุรักษสิ่งดีงามเหลานี้ไว เปนวิธีการหนึ่งที่นาสนใจในการปลูกจิตสํานึกรัก
บานเกิด ซ่ึงไดรับความรวมมือจากชาวบานทั้ง 6 หมูบานเปนอยางดี 

- นอกจากการสนับสนุนจากผูใหญในพื้นที่และชุมชนแลว เพียงระยะเวลา 7 เดือนของการทํางาน สภาเด็ก
และเยาวชนตําบลเสม็ดใตมีเครือขายในการทํางานถึง 4 องคกร คือ 1) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
ใหการสนับสนุนเรื่องของวิทยากร และองคความรู 2) ศูนยศิลปะ วัฒนธรรม และทองถ่ิน สนับสนุน
วิทยากรและอุปกรณ 3) ชมรมจักรยาน แปดริ้ว รวมทํากิจกรรมกับสภาเด็กและเยาวชนตําบลเสม็ดใต 
และ 4) กศน. ตําบลเสม็ดใต เปนที่ปรึกษาและสนับสนุนการทํางานของสภาเด็กและเยาวชนตําบลเสม็ดใต 

- ตัวอยางภูมิปญญาทองถ่ินที่เด็กและเยาวชนไดลงพื้นที่สํารวจและศึกษา มีดังนี้ 
 
 

 

หมู 1  
- บานลุงเมียง (ทําผลิตภัณฑจากกะลามะพราว)  
- บานปาปอง (การทําเกษตรอินทรีย)  
 

 

หมู 2  
บานปาบุญนาค (การทําเสื่อกก)  
บานปาเล่ือน (การจักรสานไมไผ)  
บานปาสวงค (การทําพิธีกรรม)  
 

 

หมู 4   
กลุมนาศรีเงินยวง (การทําผาบาติค)  
บานปาวิมล (การเพาะเลี้ยงปลากัด)  
 

 

หมู 5  
บานนาดํา (การทําปลารา)  
 

 

 

หมู 6  
บานปาสง (การทําขนมไทยโบราณ)  
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1.4 รปูแบบ อปท. มั่นคง 
 
องคกรปกครองทองถ่ิน ซ่ึงถือวาเปนองคกรฝายปกครองที่ใกลชิดประชาชนมากที่สุด ในขณะที่

หนาที่หนึ่งตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 มีอํานาจหนาที่ประการหน่ึง
ตามมาตราที่ 67 วาดวยเรื่องของการสงเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผูสูงอายุและคนพิการ ทําให
ภารกิจสําคัญประการหน่ึงของ อบต. คือ การพัฒนาคุณภาพของเด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ีของตนใหมีคุณภาพ 
ดังนั้น หาก อปท. มีความเขมแข็งเพียงพอ และใหความสนใจกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนของพ้ืนที่ที่ตน
รับผิดชอบ จะสามารถพัฒนาคณุภาพเด็กและเยาวชนรวมกับสภาเด็กและเยาวชนทองถ่ินไดอยางมปีระสิทธิภาพ 

ปจจัยสําคัญของ อปท. เขมแข็ง คือ ผูนําที่มี “ใจ” บวกกับความสามารถในการจัดการเครือขาย
ในชุมชน และการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในทุกดานอยางเทาเทียม ทั้ง
ในเรื่องของสาธารณูปโภคทางกายภาพ และคุณภาพชีวิต จะชวยนําให อปท. แหงนั้นมีความเขมแข็งเพียง
พอที่จะดําเนินการหนุนเสริมและสรางยุวพลเมืองของชุมชนได 

 
ขอควรพิจารณากอน
เลือกใชรูปแบบนี ้

1. ศักยภาพ ความเขมแข็ง และความพรอมของ อปท. 
2. ความสัมพันธอันดี ระหวาง 3 ฝาย คือ อปท. พมจ. และสภาเด็กและ

เยาวชนระดับจังหวัด 
ผูมีสวนเกี่ยวของสําคัญ 1. ผูนํา อปท. 

2. พมจ. 
3. ประธานสภาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัด 

วิธใีช / กระบวนการ - อปท . จะตองพัฒนาองคกรใหมีความพรอมทั้งดานทรัพยากร บุคลากร 
วิสัยทัศน นโยบายและแผนงานดานเด็กและเยาวชนกอน 

- เมื่อ อปท. มีความพรอมแลว ข้ันตอไปคือการสรางการมีสวนรวมกับพมจ. และ
สภาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัด เพ่ือใหลงมาชวยสนับสนุนเติมเต็มในสวนที่ยัง
ไมสมบูรณสําหรับการพัฒนาศักยภาพของสภาเด็กและเยาวชนระดับทองถ่ิน 

- ดําเนินการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนทองถ่ิน ซ่ึงอาจไดมาจากการจัดต้ังหรือ
การเลือกต้ังก็ตาม จากนั้นจึงเริ่มการสนับสนุนการดําเนินงาน โดยอาจเริ่ม
จากการเตรียมความพรอมดานความรูความเขาใจในบทบาทหนาที่ของตนเอง 
และใหเริ่มทํางานเล็กๆ เพ่ือแกไขปญหาที่เกิดข้ึนในชุมชน 

- สิ่งสําคัญคือ “ใจ” ของผูนํา อปท. กลาวคือ ใจที่พรอมจะกลาในเรื่องตอไปนี้ 
 : กลาเชื่อใจเด็กและเยาวชน > ใชใจแลกใจ ใหเด็กและเยาวชนไดทํางานรูปแบบ

 การมีสวนรวมกับ อปท. อยางแทจริง ไมวางานที่รวมกันทํานั้นจะสําเร็จ 
 หรือไมก็ตาม หากงานสําเร็จผูนํา อปท. ควรตองใหคําชม ใหโอกาสที่มากข้ึน  
 แตหากงานไมสําเร็จ ผูนํา อปท . ควรใหกําลังใจ และรวมถอดบทเรียน  
 หาจุดออนที่ทําใหงานไมสําเร็จ พรอมกับเด็กและเยาวชน ไมควรมองในแงลบ  
 หรือทอใจกับพวกเขา เนื่องจาก เด็กและเยาวชนไมใชนักกิจกรรมมืออาชีพ 

 : กลาขอ...กลาให > อปท. ตองจริงใจที่จะขอความชวยเหลือ หรือใหการสนับสนุน
 สภาเด็กและเยาวชน อยาใชเขาเปนเครื่องมือเพื่อใหไดมาซ่ึผลงานของ อปท. 
 เมื่อของานเขาแลว ก็ควรสนับสนนุใหเขาไดรับทรัพยากรในการดําเนินงาน และ
 ใหสิทธิในการดําเนินงานหรอืการตัดสินใจดวยตัวเขา เองอยางเต็มที่ 

 : กลาที่จะกาวเดินไปพรอมกับเด็กและเยาวชน > รวมคิดรวมทํา ลดอคติ หรือ
 การถือตน (Ego) แลวทํางานรวมกับพวกเขาดวยความสนุก อยาคาดหวังผล
 สูงมากเกินไป 
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จุดแข็ง 1. รูปแบบนี้ อปท . จะเปนศูนยกลางการทํางานดวยตนเอง ทําใหมี 
ความคลองตัวในการบริหารงานอยางเต็มที่ 

2. อปท . ที่มีความเขมแข็ง สามารถดึงการมีสวนรวมจาก พมจ . และ 
สภาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัดได จะสามารถดําเนินงานในรูปแบบนี้
ไดอยางมีประสิทธิภาพ และกอเกิดผลลัพธที่ดีกวารูปแบบอ่ืนๆ เนื่องจาก
เปนการดําเนินงานที่ตอบสนองตอ พรบ. สภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตาํบล พ.ศ. 2537 อยางแทจริง 

จุดออน/ขอจํากัด 1. รูปแบบนี้เปนรูปแบบพื้นฐานที่เปนแนวทางการปฏิบัติอยูแลวในทุกพ้ืนที่ 
หากแตมีผลลัพธที่แตกตางกัน เนื่องจากความสนใจ และการดําเนินงาน
อยางเอาจริงเอาจังของผูนําองคกร ตลอดจนทัศนคติการทํางานของ
เจาหนาที่ ในองคกร และความเพียงพอของทรัพยากรที่จะใชใน 
การสนับสนุนเด็กและเยาวชนมีความแตกตางกัน จึงจะตองศึกษา
ปจจัยพ้ืนฐานที่สําคัญอยางละเอียดรอบคอบ อยางไรก็ตาม อปท . 
สามารถเลือกดําเนินการผานรูปแบบอ่ืนๆ รวมได เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการดําเนินงานดานเด็กและเยาวชน 

2. รูปแบบนี้ อบต. เปนผูมีบทบาทมากที่สุด จึงตองเหนื่อยที่สุด เพราะตอง
มีภาระงานมากข้ึน รับบทบาทเปนทั้งฝายสนับสนุน และพ่ีเล้ียง อีกทั้ง
ตองประสานงานกับหนวยงานอ่ืนๆ เชน พมจ. และสภาเด็กและเยาวชน
ระดับจังหวัดและอําเภอ อยางไรก็ตาม หากมีระบบการทํางานและมี
บุคลากรที่สามารถรับผิดชอบดานเด็กและเยาวชนไดโดยตรง ก็จะ
สามารถดําเนินงานรูปแบบนี้ไปไดอยางมีประสิทธิภาพ 

แผนภาพ / โมเดล  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเมนิศักยภาพของ
รูปแบบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พมจ. สภาเดก็และเยาวชนระดบั

จงัหวดัและอําเภอ 

องค์กรภาคประชาสงัคม 

เอกชน และ NGO 

สภาเดก็และเยาวชนระดบั

ท้องถ่ิน 

อปท. 

สนบัสนนุโดยตรง 

-ทกัษะกระบวนการ 

-ความรู้การดําเนินงาน 

-กิจกรรม / โครงการ 

สนบัสนนุโดยตรง 

-ท่ีปรึกษา 

-งบประมาณ 

-ความช่วยเหลือตา่งๆ 
เสริมความเข้มแข็ง ทํางานรูปแบบ 

สร้างการมีส่วนร่วม 

ยอ...ย.ุ..เย่ียม 
       เข้าหา  

          พดูคยุ  

            ช่วยเหลือ 

           ประสาน 

        ร่วมมือ 

   ดําเนินงาน 

ความพยายาม / ความเหนื่อยของทองถิ่น 

ทรัพยากรที่ตองใช ความยากงาย 
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ตัวอยางรูปแบบอบต. มั่นคง 
 
สันทรายหลวงโมเดล 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

เทศบาลตาํบล 

 พมจ. 

 
 
 

นวตักรรมท้องถ่ินเพ่ือเดก็และ
เยาวชน 

สภาเดก็และเยาวชน 
เทศบาลตาํบลสนัทราย

ทมีงานรเิริม่ 

 
กศน. 

อสม. 

สนบัสนุน 

 คดิกนัเอง 
 พีส่อนน้อง 

   หลกัสตูรฝึกอบรม 
   วทิยากรดก็ 
   คูม่อืทอ้งถิน่ 
   เทคนิคประสานงาน 

สภาเดก็ เยาวชน   

ปราชญเ์ดก็ 
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- สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหมมีการดําเนินการในเชิงมหภาคการกระจายอํานาจสูทองถ่ินดวย 
การนํานโยบายการมีสภาเด็กและเยาวชนระดับตําบลไปสูการปฏิบัติดวยกระบวนการเทคนิค และผลิต
นวัตกรรมข้ึนในทองถ่ินเปนหนวย (Unit) ที่มีการปฏิบัติ การเคลื่อนไหว ประสานระดับมหภาคและจุลภาค
สอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน 

- ระดับหนวยงานที่ประสานสัมพันธ บูรณาการ 3 ฝายอยางลงตัวอันไดแก เทศบาลตําบลสันทรายหลวง 
เจาหนาที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษยจังหวัดและสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดมีบทบาทสําคัญใน 
การริเริ่ม การประสานงาน ชักชวน สนับสนุน พูดคุยปรึกษาปรึกษาหารือ สนับสนุนสงเสริม ยกยอง
ชมรม ใหกําลังใจ ลงพื้นที่สม่าํเสมอสอดรับกับ ความตื่นตัว  

- การดําเนินการ ความตระหนักของบุคลากรในพื้นที่ลางสุด 
- ทางดานสาธารณสุข อสม. การศึกษาระดับตําบล กศน.ตําบล และกลุมปราชญเด็กในพ้ืนที่ทํางานรวมกัน

ในเชิงคุณภาพ (Micro) เปนทีมงานสนับสนุนใหสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตําบลสันทรายหลวงรวมตัว
กันจากชมรมตาง ๆ กลุมสนใจเฉพาะเด็กในระบบและนอกระบบไดมีโอกาสพบปะ รวมทํากิจกรรม และ
นําไปสู “คิดกันเอง” โดยทั้งระดับทีมงานริเริ่มและทีมงานสนับสนุนเปดโอกาสเพ่ิมพ้ืนที่ใหการยอมรับส่ิง
ที่สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตําบลนี้คิดกันเองทุกประการ 

- เจาหนาที่ อสม. และ กศน. ตําบล คลุกคลีทํางานรวมกับเด็กทุกโครงงาน กิจกรรมที่จัดข้ึน เปนทั้งที่
ปรึกษาและพี่เล้ียงในเวลาเดียวกัน 

- สิ่งที่เดนที่นี่คือ พ่ีจะมีบทบาทสําคัญคือ “พ่ีสอนนอง” พ่ี ๆ ในสภาเด็กจะไปชักชวนเพ่ือน นองกลุมเสี่ยง 
เด็กติดเกม เด็กลอยลองในชุมชนใหมาใชเวลาวางรวมโครงการ กิจกรรม จิตอาสา แขงขันกีฬา คาย
พัฒนาตนเอง 

- สภาเด็กและเยาวชนตําบลสันทรายหลวงสามารถใชสถานที่ราชการไดตลอดเวลาท้ังการประชุม สถานที่
ติดตอประสานงาน เวทีจัดงานทุกกิจกรรมที่เด็กนําเสนอ ไดรับสนับสนุนงบประมาณ ทีมที่ปรึกษา  
การฝกอบรมศึกษาดูงาน และอื่น ๆ 

- การดําเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนที่นี่ กอใหเกิดนวัตกรรมดานเด็กและเยาวชนหลายประการ 
ความสําเร็จในระดับจังหวัดที่ประสานสัมพันธกันเปนอยางดีระหวางคุณมยุรี ยกตรี พัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหมและ นายชยางกูร ย่ีลังกา ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด
เชียงใหม 

- คุณมยุรี ยกตรี ไดตระหนักถึงปญหาของอบต.สงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ 2550 ที่
ผูปฏิบัติงานระดับจังหวัด พ้ืนที่ ไมมีสวนรวมในการพิจารณากฎหมายฉบับนี้มากนัก สภาเด็กและเยาวชน
ไมครอบคลุมถึงระดับตําบล ระดับอําเภอย่ิงออนแอมาก ไมมีใครชวยดูแลสนับสนุน งบประมาณไม
เพียงพอ พมจ.มีงานดูแลรับผิดชอบมาก ข้ึนอยูกับ พมจ. จะเอาจริงเอาจัง ปญหาเด็กและเยาวชนมากนอย
เพียงใด รวมทั้งการประสานงานกับประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดไดดีมากนอยแคไหน  
การรับผิดชอบทั้งจังหวัด ระดับอําเภอ ทองถ่ิน ไมมีใครชวยดูแลรับผิดชอบโดยตรงเปนสาเหตุให พมจ.ตอง
ลงพื้นที่ นําความรูจัก มีมนุษยสัมพันธอันดี 

- คุณมยุรี ยกตรีไดใชเทคนิค ลูกเย่ียม ลูกยุ และลูกยอ กลาวคือทองถ่ินมีโครงงาน กิจกรรมอะไรตองการ
ความชวยเหลือ ขอเสนอแนะ ประเด็นปญหา การดําเนินงานในเชิงประสานงาน 
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กระบวนการการสนับสนุนตดิตามการทํางาน 
ของสภาเดก็และเยาวชนระดับทองถิน่ 

 
 
   ารสนับสนุนติดตามกระบวนการทํางานของสภาเด็กและ
เยาวชน มีหลายรูปแบบดังที่กลาวไปแลว ทั้งนี้ ไมมีรูปแบบใดที่
สมบูรณที่สุด แตอาจประยุกตแตละรูปแบบเขาดวยกัน เพ่ือลบลางจุด
ดอยของกันและกัน จนกลายเปนรูปแบบการสนับสนุนที่เหมาะสมกับ
บริบทขององคปกปกครองสวนทองถ่ินนั้นๆ มากที่สุด 
 
 การสนับสนุนการทํางานของสภาเด็กและเยาวชนไมวา
รูปแบบใดก็ตาม ควรยึดหลักสําคัญประการหน่ึง คือ “หลักการ
คํานึงถึงสิทธิประโยชนของเด็กและเยาวชนเปนสําคัญ” หรือแนวทาง
การดําเนินการที่เอ้ือประโยชนแกเด็กและเยาวชนสูงสุดเปนสําคัญ 
การปฏิบัติตามแนวทางนี้ ผูที่เปนผูใหญที่มีหนาที่ในการสนับสนุน
จะตองเขาสูข้ันเตรียมตัวเองกอน คือการลดความเห็นแกตัว ลดอคติ
ที่มีตอเด็กและเยาวชน ลดความเอาแตได ไมแสวงหาผลประโยชนกับ
เ ด็กและเยาวชน  หากไมสามารถปฏิบั ติ ข้ันตอนแรกสุดนี้ ได  
การสนับสนุนการดําเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนจะไมมีวัน
สําเร็จได 
 
 แนวคิดอีกประการหนึ่งในการสนับสนุนติดตามการทํางาน
ของสภาเด็กและเยาวชน คือ “ตองไมยึดติด” ปลอยใหทุกอยาง
เปนไปตามธรรมชาติ แตไมหละหลวมจนเกินไป ดังนั้นไมควรไป
คาดหวังวาเขาจะทํางานสําเร็จหรือไม แมเขาจะทํางานไมสําเร็จ แต
ก็ไมใชความลมเหลว หากแตเปนบทเรียนที่จะฝกใหเขาไดเรียนรูจาก
ความผิดพลาด และจะไดความรูใหมที่จะเปนการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนของชุมชนอยางแทจริง 
 
 แมการสนับสนุนติดตามจะมีหลากหลายรูปแบบ แตมีแนวทาง
และข้ันตอนสําคัญ จําแนกได 4 ข้ันตอน ดังนี้ 
 
 
 ข้ันตอนที่ 1. การจัดระดับสภาเด็กและเยาวชน 
 ข้ันตอนที่ 2. เลือกรูปแบบการสนับสนุน 
 ข้ันตอนที่ 3. อํานวยการตามบทบาทที่เหมาะสม 
 ข้ันตอนที่ 4. ประเมนิผลการดําเนินการเชิงคุณภาพ  
   และพัฒนาปรับปรุง 
 
 

ขัน้ตอนการสนับสนุนตดิตามการทาํงาน 
ของสภาเดก็และเยาวชนระดับท้องถิ่น 

 

การสนบัสนนุติดตามการทํางานของสภาเด็ก

และเยาวชนระดับท้องถ่ินมีลําดับขัน้ตอน

หลกัๆ ดงันี ้

 

1. การจดัระดบัสภาเดก็และเยาวชน 

2. เลือกรูปแบบการสนบัสนนุ 

3. อํานวยการตามบทบาทท่ีเหมาะสม 

4. ประเมินผลการดําเนินการเชิง

คณุภาพ และพฒันาปรับปรุง 

ก ก 

ขัน้ 1.  ระดบั

เร่ิมต้น 

ระดบั

ปฏิบติัการ 

ระดบั

แกนนํา 

ขัน้ 2.  ประเมินสถานการณ์ตนเอง 

เลือกรูปแบบ 

‐ สนบัสนนุผ่านสภาเดก็ฯ จงัหวดัและ 

  อําเภอ 

- 1 มหาวิทยาลยั 1 สภาเดก็ฯ 

- กศน. เป็นศนูย์กลาง 

- อบต. มัน่คง 

- ฯลฯ 

ขัน้ 3.  ระดบั

เร่ิมต้น 

ระดบั

ปฏิบติัการ 

ระดบั

แกนนํา 

บทบาท 

คณุอํานวย 

Facilitator 

บทบาท 

ผู้สนบัสนนุ 

Supporter

บทบาท 

ผู้ ติดตาม 

Monitor 

ขัน้ 4.  ประเมินผลเชิงคณุภาพ และพฒันา

กระบวนการสนบัสนนุติดตาม 
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2.1 การจัดระดับของสภาเด็กและเยาวชน 
 
การสนับสนุนและติดตามการทํางานของสภาเด็กและเยาวชนเพียงรูปแบบเดียว ไมอาจ

ตอบสนองตอความหลากหลายที่มีอยูในสภาเด็กและเยาวชนแตละองคกรไดอยางทั่วถึง จากมีองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินหลายแหงที่พยายามศึกษาขอมูล แนวทางการใหความชวยเหลือและสนับสนุนให
กิจการของสภาเด็กและเยาวชนสามารถดําเนินไปไดอยางตอเนื่องดวยตนเองอยางเขมแข็ง แตก็ไมอาจ
สําเร็จได เนื่องจากลืมคํานึงถึงปจจัยสําคัญดานความตองการที่แทจริงที่หลากหลายซับซอนของเด็กและ
เยาวชนในบริบทตางๆ กัน ดังนั้น ข้ันตอนแรกของการสนับสนุนติดตาม ควรเปนการทําความรูจักสภาเด็ก
และเยาวชน เพ่ือใหไดขอมูลพ้ืนฐานในการกําหนดแนวทางการสนับสนุนอยางเหมาะสม และสอดคลองกับ
ความตองการอันหลากหลายของสภาเด็กและเยาวชนได  

 
หากเปรียบสภาเด็กและเยาวชนแตละองคกรเปนเหมือนมนุษยในแตละชวงวัย โดยใช

ประสบการณและความสามารถในการทํางานเปนเกณฑ จะสามารถจําแนกสภาเด็กและเยาวชนออกเปน  
3 ระดับได ดังนี้ 

 

            
 

 
 
 

สภาเด็กและเยาวชนท้ัง 3 ระดับ จะมีความเปนธรรมชาติของตนเอง มีคุณลักษณะที่เปน
เอกลักษณสังเกตได มีความตองการไมเหมือนกัน จึงตองตอบสนองในการสนับสนุนเฉพาะแตกตางกันไป 
คุณลักษณะที่จะทําใหเราสามารถวิเคราะหจําแนกระดับของสภาเด็กและเยาวชนท้ัง 3 ระดับได มีดังตอไปนี้ 
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สภาเด็กและเยาวชนระดับเริ่มตน 
• พ่ึงไดรับการจัดตั้งเปนสภาเด็ก ฯ ไมถึง 1 รุน 
• สมาชิกไมเคยมีบทบาทในการทํากิจกรรมเชิงสังคม หรือมีประสบการณ

การทํางานภาคสังคมนอย 
• ยังไมเคยเขารับการอบรม หรือขาดประสบการณการบริหารจัดการ

โครงการ โดยสภาเด็กฯ เอง 
• ยังไมสามารถเขาไปมีบทบาทในการมีสวนรวมกับผูนําชุมชนไดมากนัก 
• ยังขาดแคลนการสนับสนุนทุกรูปแบบ 
• ยังมองไมเห็นแวว ความกระตือรือรนในการทํางาน 
• ยังมองภาพรวมของงานในฐานะสภาเด็กและเยาวชนไมออก 
• ยังไมเขาใจบทบาทหนาที่ของตนเอง 
• มีการรวมกลุม หรือประชุมกันนอยกวา 4 ครั้งตอเดือนโดยเฉลี่ย 

 
สภาเด็กและเยาวชนระดับผูปฏิบัติการ 

•  จัดตั้งเปนสภาเด็ก ฯ มากกวา 1 รุนแลว มองเห็นองคกร สถานที่ตั้ง 
• สมาชิกเคยมีบทบาทในการทํากิจกรรมเชิงสังคม หรือมีประสบการณ

ในการทํางานภาคสังคมมาบางแลว 
• เคยเขารับการอบรมความรู และทักษะตางๆ แตยังคงตองการความรู

และประสบการณในการบรหิารจัดการโครงการ 
• เริ่มมีบทบาทการมีสวนรวมกับหนวยงานในทองถ่ิน  
• ยังตองพ่ึงพาการสนับสนุนจากผูใหญในพื้นที่อยู ไมสามารถเร่ิม

ขับเคล่ือนไดดวยตนเองทั้งหมด 
• เขียนโครงการเปน แตยังตองขอรับคําชี้แนะจากผูใหญอยางมาก 
• เขาใจบทบาทหนาที่ของตนเองชัดเจน มีการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ 

 
สภาเด็กและเยาวชนระดับแกนนาํ 

• จัดตั้งเปนสภาเด็ก ฯ มาแลว มากกวา 1 รุน 
• สมาชิกมีบทบาทในการทํากิจกรรมเชิงสังคม เปนที่รูจักในภาคสังคม 

และองคกรในพื้นที่ 
• มีประสบการณสูงในการบริหารจัดการโครงการดวยตนเอง 
• เปนผูริเริ่มโครงการตางๆ สําหรับเด็กและเยาวชนในพ้ืนที่ มีอํานาจ 

การตัดสินใจดวยตนเอง ผูใหญทําหนาที่เพียงสนับสนุนและใหคําปรึกษา 
• ไมจําเปนตองพ่ึงพาการสนับสนุนจากผูใหญในพ้ืนที่สามารถขับเคล่ือน

งานและหาผูสนับสนุน (Sponsor) ไดดวยตนเอง 
• สามารถเปนพ่ีเลี้ยง ใหการชวยเหลือ หรือสนับสนุนการทํางานของสภาฯ 

อ่ืน ๆ ได เปนศูนยกลางของเด็กในพื้นที่ได 
• มีทีมงานมากกวา 1 ชุด ในการลงพ้ืนที่ หรือดําเนินงานในบทบาททีม 

ยุววิทยากร 
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ในแตละระดับจะมีเกณฑที่ใชในการตัดสินวาสภาเด็กและเยาวชนที่อยูในความดูแลของเรา จัดอยู
ในระดับใด โดยเกณฑดังกลาวมีลักษณะแบบเพ่ิมมูลคา (top-up) ข้ึนไปเรื่อยๆ จากงายไปยาก ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. สมาชิกสภาเด็กและเยาวชนมีความสามารถในการวางแผนเขียนโครงการ และจัดสรร
งบประมาณที่ไดรับดวยตนเองได 

2. สภาเด็กและเยาวชนริเริ่มและดําเนินการโครงการงายๆ เพื่อแกปญหาที่เกิดข้ึนเล็กๆ  
ในชุมชน 

1. สมาชิกสภาเด็กและเยาวชนไดพบปะพูดคุยกัน หรือมีการประชุม เพื่อวางแผนการทํางานรวมกัน 
อยางนอย 4 ครั้ง ตอเดือน 

8. เริ่มปรากฎเครือขายการทํางาน 

7. สภาเด็กและเยาวชน สามารถระดมทุน หรือขอการสนับสนุนไดดวยตนเองบางสวน แตยังคง
ตองพึ่งพางบสนับสนุนจากสวนกลาง 

6. มีตัวแทนของสภาเด็กและเยาวชนเขารวมการประชุมกับผูบริหารทองถิ่น และมีอํานาจใน 
การนําเสนอ ความคิดเห็นของตน ตลอดจนมีสวนรวมในการตัดสินใจในเรื่องตางๆ ที่กระทบ
ตอเด็กและเยาวชนในพื้นที่ 

5. สภาเด็กและเยาวชนจัดทํารายงานผลการดําเนินงานรายเดือน และรายป  
ตลอดจนการทํา KM โดยมีการประชุม เพื่อสรุปผลงานดําเนินงาน และมี 
การเผยแพรผลงานออกสูสาธารณะ อยางนอยปละครั้ง 

4. สภาเด็กและเยาวชนสามารถริเริ่มโครงการ เพื่อแกปญหาของชุมชนที่ซับซอน และมี 
ความยากกวาขั้นตนได ตลอดจนมีแนวโนมของความยั่งยืนของการแกปญหา 

15. สภาเด็กและเยาวชนสามารถเปนนําขับเคลื่อนภาคสังคมไปสูการแกปญหาที่เกิดข้ึนในพื้นที่ได
อยางยั่งยืน 

14. มีการสนับสนุน หรือเสริมความสามารถการทํางานไปยังสภาเด็กฯ อ่ืนๆ 

13. มีการเตรียมพรอมการสงผานการทํางานจากรุนสูรุน 

12. สภาเด็กและเยาวชนมีเครือขายการทํางานที่เขมแข็งและมั่นคง 

11. สภาเด็กและเยาวชนมีอํานาจในการตัดสินใจ ที่จะปฏิบัติงาน หรือโครงการไดอยางเต็มที่ โดยมี
ผูใหญเปนเพียงผูใหการสนับสนุน และคําปรึกษาอยูเบื้องหลัง 

10. สภาเด็กสามารถระดมทุน หรือขอการสนับสนุน จนสามารถขับเคลื่อนงานไปไดโดยไม
จําเปนตองรอรับการสนับสนุนจากสวนกลาง 

9.  สภาเด็กและเยาวชนสามารถเปนศูนยรวมของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ไดมีบทบาทเปนผูบริหาร
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สภาเด็กในระดับที่ออนกวา จะสามารถขามไปสูระดับที่สูงข้ึนได ก็ตอเมื่อผานเกณฑของระดับนั้น
ทั้งหมดแลว เชน สภาเด็กและเยาวชนในระดับเร่ิมตนจะสามารถกาวขามไปสูระดับผูปฏิบัติการได จะตอง
ผานเกณฑทั้งหมดสําหรับผูเริ่มตนกอน จึงจะสามารถเริ่มใชเกณฑสําหรับผูปฏิบัติการได เปนตน โดยเกณฑ
ตางๆ จะสามารถประเมินไดจากส่ิงที่มองเห็นได สังเกตได วัดได 

 
 
 

2.2 การเลอืกใชรปูแบบการสนับสนนุติดตามการทาํงานของสภาเด็กและเยาวชนระดับทองถิ่น 
 
เมื่อสามารถระบุระดับข้ันของสภาเด็กและเยาวชนที่เราดูแลไดแลว ข้ันตอไปคือ การประเมิน

สถานการณตนเอง เพ่ือเลือกใชรูปแบบการสนับสนุนติดตาม ซ่ึงในบทนี้ ผูเขียนไดแนะนํารูปแบบ 
การสนับสนุนติดตามการทํางานของสภาเด็กและเยาวชนไปแลว 4 รูปแบบไดแก 

 
1. รูปแบบการสนับสนุนผานสภาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัด และระดับอําเภอ 
2. รูปแบบ 1มหาวิทยาลัย 1สภาเด็กฯ (One University to One C&Y Council: OUOC) 
3. รูปแบบ กศน. เปนศูนยกลาง 
4. รูปแบบ อปท. มั่นคง 

 
ทั้งนี้ องคกรปกครองทองถ่ิน หรือผูใหการสนับสนุนอาจใชวิธีผสมผสานรูปแบบการสนับสนุน

ติดตามการดําเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนแตละรูปแบบเขาดวยกัน หรือกําหนดรูปแบบใหมข้ึน เพื่อให
สอดคลองกับบริบทของสภาพทองถ่ิน และสภาเด็กและเยาวชนที่อยูในการดูแล 

อยางไรก็ตาม แนวทางการสนับสนุนติดตามในภาพรวม สามารถอธิบายไดดวยหลัก 
การสนับสนุนติดตามการทํางานของสภาเด็กและเยาวชนรูปแบบสภาทองถ่ินเล็ก กลาง ใหญ (Cluster and 
Coaching Model) ดังนี้ 

 
รูปแบบสภาทองถ่ินเล็ก กลาง ใหญ หรือ Cluster and Coaching Model เปนรูปแบบ 

การสนับสนุนติดตามที่ปรับเปลี่ยนแนวคิดและกระบวนการตามระดับของสภาเด็กและเยาวชน โดยวิเคราะห
องคประกอบแหงความสําเร็จ เพ่ือเตรียมการหนุนเสริมในจุดที่ยังขาดหาย โดยองคประกอบแหง
ความสําเร็จในทุกๆ ระดับประกอบดวยปจจัย 14 ประการ ไดแก 

 
1. ตีโจทยเปน 
 

2. มีทีมเพลิน 3. มีพี่เล้ียงแนะนํา 4. ไดรับการเปดโอกาส 

5. เพ่ิมพื้นที่ 
 

6. บริหารจัดการด ี 7. มีงบประมาณพอเพียง 8. เครือขายแบบพี่นอง 

9. เขาใจระบบราชการ 
 

10. ประชุมสม่ําเสมอ 11. เขียนโครงการได 12. มีธรรมาภิบาล 

13. แลกเปลี่ยนเรียนรู 
 

14. มีการประเมินผล 

 
จากนั้นจึงพิจารณากระบวนการในการใหการสนับสนุนในแตละระดับของสภาเด็กและเยาวชน 

ซ่ึงจะแตกตางกันไป ดังแผนภาพตอไปนี้ 
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   ทาํงานร่วมกัน ค่ายพอเพยีง คู่มือระบบบริหาร 

   ศึกษาดูงาน ทาํงานเป็น คิดนอกกรอบ 

   ประชุม Best Practice หนังสือราชการ  

 สร้างผลงาน ตัวอย่างรุ่นพี่ แหล่งงบประมาณ 

 ชักชวนเพื่อน Partnership อบรมขัน้สูง 

 สร้างสรรค์ วทิยากรท้องถิ่น ทกัษะจาํเป็น 

 กาํลังใจ นําเสนอโครงการ ภาวะผู้นําผู้ตาม 

 เพื่อนคู่คิด เยี่ยมพืน้ที่ ระบบราชการ 

 แก้ไขปัญหา สร้างบรรยากาศ ประชาธิปไตย 

 อย่าชีนํ้า ยกย่อง ถ่ายโอนตาํแหน่ง 

 กระตุ้น หากลุ่มชมรมเพิ่ม คุณธรรม 

 ความไว้วางใจ ประเมนิผลงาน  

 งบประมาณ การเขียนโครงการ 

  บริหารระบบการเงนิ   

Cluster and Coaching 

องค์ประกอบความสาํเร็จ 

สภาเดก็และเยาวชน

เร่ิมต้น 

สภาเดก็และเยาวชน

ระดับกลาง 

สภาเดก็และเยาวชน 

ขนาดใหญ่ 

  ตีโจทย์เป็น 

  ทมีเพลิน 

  พี่เลีย้งแนะนํา 

  เปิดโอกาส 

  เพิ่มพืน้ที่ 

  บริหารจัดการดี 

  งบประมาณพอเพียง 

  เครือข่ายพี่น้อง ธรรมชาติ ให้โอกาส Facilitator  

  เข้าใจระบบราชการ พดูคุย สถานที่ ข้อมูลย้อนกลับ 

  ประชุมสมํ่าเสมอ  รับฟังริเร่ิม ประชุมสมํ่าเสมอ หลักสูตรเฉพาะด้าน 

  เขียนโครงการ ความสนใจ บุคลากร วทิยากรเยาวชน 

  ธรรมาภบิาล สนุกสนาน หลักสูตรเหมาะสม Workshop 

  แลกเปล่ียนเรียนรู้ ข้อมูลสําคัญ แนะนําพดูคุย นวัตกรรมพืน้ที่ 

  ประเมนิผล หลักสูตร เสริมทกัษะ ศึกษาเปรียบเทยีบ 
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  2.3 อํานวยการตามบทบาทที่เหมาะสม 
 
เนื่องจากการสนับสนุนติดตามการทํางานของสภาเด็กและเยาวชนในแตละระดับ มีความ

แตกตางกัน สงผลใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ดูแลอยูตองมีบทบาทในการสนับสนุนดูแลแตกตางกัน
ดวย กระบวนการสนับสนุนติดตามจะพิจารณา 3 ในประเด็น ไดแก  

 
1. กระบวนการสงเสริม และเขาไปมีสวนรวมของผูใหญ 
2. กระบวนการสนับสนุน ติดตาม 
3. กระบวนการประเมินผล 
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2.4 การประเมินผลเชิงคณุภาพ 
 
จากการศึกษาภายใตโครงการการสรางความเปนพลเมืองดีในสภาเด็กและเยาวชนระดับทองถ่ิน 

(2553 – 2554) และโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองคกรปกครองทองถ่ิน ในการวางแผน  
การกํากับติดตาม และการประเมินผล การทํางานดานเด็กและเยาวชนของชุมชน โดยเนนสิทธิและ
ประโยชนตอเด็กเปนพ้ืนฐาน ประจําป 2553-2554 พบวา องคกรปกครองสวนทองถ่ินสวนใหญไมมี 
การประเมินผลเชิงคุณภาพ มีเพียงแตการประเมินความพึงพอใจของโครงการที่จัดข้ึน สําหรับใชทํารายงาน
ประจําป ซ่ึงเปนการประเมินในเชิงปริมาณ และไมสามารถนําไปปรับปรุงโครงการใหตอบสนองตอ 
การแกปญหาอยางยั่งยืนได 

การประเมินผลในเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลที่เกิดข้ึนจากโครงการ ทั้งในสวนของ
ผลลัพธ (output) และผลพลอยได (outcome) อาจประเมินไปถึงระดับผลกระทบ (impact) ที่เกิดข้ึนจาก 
การดําเนินโครงการหรือดําเนินงานของเราเอง โดยการประเมินมีหลากหลายวิธี แตที่นิยมที่สุดคือ  
การประเมินตามวัตถุประสงคของโครงการ (object-based evaluation) ซ่ึงจะไดกลาวถึงในสวนตอไป 

 
 
 
 
รวมกันประเมนิผลเชิงคณุภาพ 
เพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 
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การประเมินยากหรอืไม... ? 
 
ผูเขียนเชื่อวาคําถามที่เกิดข้ึนในใจของคนสวนใหญเวลาไดยินหรือเห็นคําวา “ประเมิน” คือ  

“การประเมินทํายากหรือไม ?” จนทําใหหลายๆ คน กลัวการประเมินเสียด้ือๆ แตคําตอบที่มีคือ ไมยาก
อยางที่คิด หากเราเขาใจแนวคิดและข้ันตอนของการทําประเมิน โดยเฉพาะการประเมินเชิงคุณภาพซ่ึง
มักจะเรียกกันติดปากวา “การถอดบทเรียน” หรือ “การประชุมเก็บงาน” 

แนวคิดเบ้ืองตนของการประเมินเชิงคุณภาพ อาจเขาใจไดยากกวาแนวคิดการประเมินเชิงปริมาณ 
แตไมยากเกินความเขาใจ การประเมินเชิงปริมาณ มีวิธีการและแนวคิดงายๆ คือการแจกแบบสอบถามให
ผูตอบกรอก อาจเปนการประเมินความพึงพอใจ หรือขอเสนอแนะตางๆ ลวนแตใชเพียงแบบสอบถามเปน 
“อาวุธ” ในการประเมิน ...แต... การประเมินเชิงคุณภาพจะตองใชอาวุธ หรือวิธีการที่หลากหลาย บางครั้งอาจ
ตองใชการประเมินเชิงปริมาณเขามารวมดวย เชน การสนทนากลุม การสัมภาษณ การประชุมกลุมยอย  
การลงพื้นที่สํารวจ ฯลฯ ทั้งนี้ มีแนวคิดเพียงอยางเดียวคือ การคนหาความจริงจากรองรอยที่เหลืออยู ทั้งที่
สามารถเห็นไดดวยตา หรือแฝงอยูในรูปแบบเอกสาร ภาพถาย พ้ืนที่จัดงาน ก็ตาม จะตองใชมากกวา 
การกรอกแบบสอบถาม และไมอาจนําผลที่ไดมาประเมินดวยกระบวนการทางสถิติไดในทันที อาจกลาวไดวา 
การประเมินเชิงคุณภาพ ไมยาก...แต...อาจเหนื่อยมากกวาการประเมินเชิงปริมาณ แตไดขอมูลหรือผล 
การประเมินมากกวา มคีณุภาพมากกวาการประเมินเชิงปริมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางจับคูวิธีการเก็บขอมูลในการประเมนิเชิงคุณภาพ กับเครื่องมือสําคัญที่ตองใชในแตละวิธ ี
 
ทําไมตองประเมินเชิงคณุภาพ? และทําอยางไร? 
การประเมินเชิงคุณภาพจะทําใหเราไดขอมูลเชิงลึก ที่สามารถระบุไดวางานของเราสําเร็จลุลวงได

ตามวัตถุประสงคที่ตั้งไวจริงหรือไม ตัวอยางเชน  
อบต. จัดโครงการคายธรรมะยุวพุทธบุตร โดยมีวัตถุประสงค 3 ประการ คือ 
1. เพ่ือลดการทะเลาะวิวาทระหวางเด็กและเยาวชน 
2. เพ่ือใหเด็กและเยาวชนสนใจใฝธรรมะ 
3. เพ่ือใหเด็กและเยาวชนนําธรรมะมาใชในชีวิตประจําวัน 

 

กลุมเปาหมาย เปนเด็กและเยาวชนใน อบต. จํานวน 100 คน 

กระบวนการเก็บขอมูลเชิงคณุภาพ 

การสัมภาษณ 
 

การสนทนากลุม 
 

ภาพถายเลาเรื่อง 
 

การเสวนา 
 

การถอดบทเรยีน 
 

การลงพืน้ที่สํารวจ 
 

เครื่องมือที่ใช 

แบบสัมภาษณ 
 
คูมือนําสนทนากลุม 
 
ประเด็นนําสนทนา และภาพถาย 
 
แบบบันทกึประเด็นการเสวนา 
 
แบบนํากระบวนการ และกิจกรรม 
 
แบบบันทกึประเด็นการสํารวจ 
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จากตัวอยางที่กําหนดให สามารถกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จ
ของโครงการไดดังนี้ 

 
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: เด็กและเยาวชนจํานวน 80 - 100 คน 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: 1. สถิติการทะเลาะวิวาทในกลุมเด็กและ 

  เยาวชนลดลง 
 2. เด็กและเยาวชนที่เขารวมโครงการเขา

  วัด และรวมกจิกรรมกับวัดทุกวันสําคัญ
  ทางพระพุทธศาสนา 

 3. เด็กและเยาวชนที่เขารวมโครงการม ี
  คุณธรรม และจริยธรรมดีข้ึน 

 
จากตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการท้ังเชิงปริมาณและเชิง

คุณภาพ จะสังเกตวา ตัวชี้วัดเชิงปริมาณสามารถประเมินไดทันทีที่
กิจกรรมเริ่มข้ึน แตตัวชี้วัดเชิงคุณภาพจะตองทําหลังจากโครงการ
เสร็จสิ้นแลว และจะตองติดตามผลตอไปอยางตอเนื่อง และตอง
ติดตามผลตามตัวชี้ วัดที่กําหนดอยางนอย 3 ครั้ง อาจทําดวย 
การสัมภาษณ ลงพ้ืนที่เย่ียมสังเกตเยาวชนที่เขารวมโครงการ 
สอบถามจากผูปกครอง ฯลฯ จึงจะบอกไดวาโครงการนี้สําเร็จได
อยางแทจริง 

 
กระบวนการประเมินดังกลาว เปนตัวอยางของการประเมิน

เชิงคุณภาพโดยใชวัตถุประสงคเปนหลักในการประเมิน ทั้งนี้  
เพ่ือใหไดขอมูลสําหรับการตัดสินตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 
ซ่ึงจะตองใชเวลา และกําลังของผูประเมินมากกวาการประเมินเชิง
ปริมาณ อาจตองเหนื่อย แตไดผลคุมคากวาการประเมินเชิงปริมาณ
เพียงอยางเดียว 

 
 
 

  
 
 
 
 

Output / Outcome / Impact 
 

ผลลพัธ์ (output) 

 - คือผลท่ีเกิดขึน้จากโครงการท่ีคาดไว้วา่

จะเกิดขึน้ อาจเป็นเชิงปริมาณ หรือเชิง

คณุภาพก็ได้ 

 

ผลพลอยได้ (outcome) 

 - คือผลท่ีเกิดขึน้จากการเกิดผลลพัธ์ของ

โครงการ หรือเป็นผลท่ีเกิดขึน้จาก

โครงการโดยท่ีเราไมไ่ด้กําหนดหรือ

คาดไว้ลว่งหน้า 

 

ผลกระทบ (impact) 

 - คือผลท่ีเกิดขึน้จากผลพลอยได้ ซึง่

ก่อให้เกิดผลในวงกว้าง อาจเป็นระดบั

จงัหวดั ประเทศ หรือโลก 

 

ตวัอยา่ง 

 โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการผู้ นํา

เยาวชนในตําบลกอขอคอ 
 

ผลลพัธ์: เยาวชนท่ีมีความเข้าใจและทกัษะ

 การเป็นผู้ นําในการแก้ปัญหาชมุชน 
 

ผลพลอยได้: 1. ผู้ นําเยาวชนท่ีเข้าร่วม

 โครงการนําเยาวชนในหมูบ้่าน

 แก้ไขปัญหาตา่ง  ๆในชมุชน 

  2. เยาวชนและชาวบ้าน

 ร่วมมือในการแก้ปัญหาตา่งๆ 

 ท่ีเกิดขึน้ในชมุชน 

  3. เกิดชมุชนอบอุน่ต้นแบบ 
 

ผลกระทบ: 1. ปัญหาตา่งๆ ในชมุชนลดลง  

  2. งบประมาณในการแก้ปัญหา

 ตา่งๆ ลดลงเน่ืองจากปัญหาลดลง 

  3. อบต.น่าอยู่  

  4. คณุภาพชีวิตดีขึน้ 
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    บทที่ 6 – ผลจากการสรางความเปนพลเมืองดีในสภาเด็กและเยาวชนระดับทองถ่ิน : 1 

  บทที ่6  

ผลจากการสรางความเปนพลเมืองด ี
ในสภาเดก็และเยาวชนระดับทองถิน่ 

 
 

 
นวคิดหลักในการสรางความเปนพลเมืองดีในสภาเด็กและเยาวชนระดับทองถ่ิน คือการสราง
ความเปนพลเมืองดีผานการอบรมใหความรู และการลงมือปฏิบัติ บมเพาะใหเกิดคุณลักษณะ
ความเปนพลเมืองดี 6 ประการ ไดแก 
 
 

1. มีอิสรภาพท่ีควบคูกับความรับผิดชอบ  พลเมืองในระบอบประชาธิปไตยเปนเจาของชีวิตตนเอง  
ไมอยูใตการครอบงําหรือความอุปถัมภของใคร และใชสิทธิเสรีภาพโดยมีความรับผิดชอบ 

2. เคารพสิทธิผูอ่ืน  ไมใชสิทธิเสรีภาพของตนไปละเมิดสิทธิเสรีภาพผูอ่ืน 
3. เคารพความแตกตาง  และเคารพผูอ่ืนที่แตกตางจากตนเอง 
4. เคารพหลักความเสมอภาค  มีศักด์ิศรีความเปนมนุษย 
5. เคารพกติกาหรือกฎหมาย ไมใชกําลังแกปญหา และยอมรับผลของการละเมิดกติกา 
6. มีสวนรวมแกปญหาโดยเริม่ตนที่ตนเอง  ตระหนักวาตนเปนสมาชิกคนหนึ่งของสังคม  

และมีสวนรวมในการแกปญหา และลงมือดวยตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทางการสรางความเปนพลเมืองดีในสภาเด็กและเยาวชนระดับทองถิ่น 

แ แ 

การสรางความเปนพลเมืองดี 

ในสภาเด็กและเยาวชนระดับทองถิ่น 

การอบรมหลักสูตร 

สํานึกพลเมือง 

การสรางความเปน
พลเมืองผานการปฏิบัติ

(สสส. + จุฬาฯ) 

สภาเด็กและเยาวชน
ระดับทองถิ่น 

คุณลักษณะ 
ความเปนพลเมืองดี  

6 ประการ 

ความเขมแข็งใน 
สภาเด็กและเยาวชน

ระดับทองถิ่น 



บทที่ 6 – ผลจากการสรางความเปนพลเมืองดีในสภาเด็กและเยาวชนระดับทองถ่ิน : 2 

โครงการการสรางความเปนพลเมืองดีในสภาเด็ก
และเยาวชนระดับทองถ่ิน (2553 – 2555) ภายใตการสนับสนุน
ของ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสราง เสริมสุขภาพ (สสส.)
ใชหลักแนวคิดดังกลาวในการสรางความเปนพลเมืองดีในสภา
เด็กและเยาวชนระดับทองถ่ิน โดยรวมกับสถาบันพระปกเกลาจัด
อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสรางสํานึกพลเมืองใหกับสภาเด็ก
และเยาวชน 10 จังหวัด ไดแก จังหวัดเชียงใหม จังหวัดลําปาง 
จังหวัดลําพูน จังหวัดยโสธร จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดนนทบุรี 
จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดตรัง และจังหวัด
สงขลา เพ่ือใหสภาเด็กท่ีเขารวมโครงการ เขาใจบริบทของคําวา 
“พลเมือง” พรอมกําหนดประเด็นปญหาในชุมชนที่สนใจจะยึด
เปนหลักในข้ันลงมอืปฏิบัติ ซ่ึงเปนผลลัพธที่จะไดจากการอบรม 

หลังจากการอบรมประมาณ 1 เดือน สภาเด็กและ
เยาวชนที่เคยเขารวมการอบรม จะนําประเด็นปญหาที่กําหนดข้ึน
ในขณะที่เขารับการอบรม ไปพัฒนาตอยอดเปนโครงการท่ีสนใจ
จะปฏิบัติ แลวย่ืนเสนอตอโครงการการสรางความเปนพลเมืองดี
ในสภาเด็กและเยาวชน เ พ่ือขอรับงบประมาณสนับสนุน 
การดําเนินงานโครงการ โดยสภาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัด
จะไดรับงบประมาณสนับสนุน 100,000 บาท สําหรับโครงการท่ี
เนนการสงเสริมการสรางความเปนพลมืองดีในเด็กและเยาวชน
ของจังหวัด ขณะที่สภาเด็กและเยาวชนระดับอําเภอ และระดับ
ตําบลจะได รับงบประมาณสนับสนุนโครงการโครงการละ 
50,000 บาท สําหรับโครงการที่มีจุดประสงคเพ่ือแกไขปญหา
หรือพัฒนาคุณภาพของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ โดยเงินจํานวน
ดังกลาว อางอิงจากผลการวิจัยของโครงการวิจัยการพัฒนา
รูปแบบสภาเด็กและเยาวชนในประเทศไทย (สมพงษ จิตระดับ 
และคณะ, 2553) ซ่ึงระบุวาเงินปริมาณดังกลาวเหมาะสมกับ 
การดําเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนอยางมปีระสิทธิภาพได  

 
ทุกโครงการยอยที่ไดรับการสนับสนุนงบประมาณ

ดังกลาว จะมีคณะผูดําเนินงานโครงการยอยเปนผูรับผิดชอบ
โครงการ โดยระยะเวลาดําเนินงานประมาณ 8 เ ดือน 
นอกจากนี้ แตละจังหวัดจะมีผูประสานงานโครงการ ที่จะชวยทํา
หนาที่ประสานงานกับผูรับผิดชอบโครงการยอย ตลอดจนรับ
บทบาท “ผูสนับสนุนติดตาม และประเมินผล” ดวย 

การประเมินที่กลาวถึง ไมใชการประเมินโครงการ
ยอยของเด็กและเยาวชน แตเปนการประเมินผลการสราง 
ความเปนพลเมืองดีผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนผูดําเนินงาน
โครงการหลักไดลงพื้นที่สนับสนุนติดตามอยางตอเนื่องดวย โดย
บทเรียน และผลจากการสรางความเปนพลเมืองดีในสภาเด็ก
และเยาวชนระดับทองถ่ิน มีรายละเอียด ดังตอไปนี้ 
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 ผลจากการสรางความเปนพลเมืองดีผานการปฏบิัต ิ
 

 
ารประเมินคุณลักษณะความเปนพลเมืองดีในสภาเด็กและ
เยาวชนระดับทองถ่ินของแตละจังหวัด โดยกําหนดให 
ผูประสานงานโครงการสังเกตพัฒนาการดานความเปน
พลเมืองดีของสมาชิกสภาเด็กฯ แตละองคกร ที่แสดงออกมา
ในเหตุการณที่มีการประชุม การเตรียมงาน หรือระหวาง
การดําเนินกิจตกรรมตามแผนที่ตั้งไวก็ตาม จํานวน 2 ครั้ง 
ในระยะเวลา 5 เดือน พบวา ภายหลังจากสภาเด็กและ
เยาวชนที่ปฏิบัติโครงการตามที่เสนอไวแลว จะมีพัฒนาการ
ดานคุณลักษณะความเปนพลเมืองดีข้ึนในทุกๆ คุณลักษณะ 
จากผลการประเมินดังกลาว สามารถชี้ใหเห็นวา “การลงมือ
ปฏิบัติ สามารถสรางความเปนพลเมืองได” 
 
 
 

               2 เดือน         2 เดือน                     6 เดือน         
 

 

 

 

  

   

    อบรมความเปนพลเมือง 

การประเมนิคุณลักษณะความเป็น
พลเมือง 

 

- ประเมินคณุลกัษณะทัง้ในสว่น

ของประธานสภาเดก็และเยาวชน 

และสมาชิกท่ีเป็นคณะกรรมการ

สภาเดก็ฯ 

 

- ประเมินทัง้ 6 คณุลกัษณะ  

ทัง้การประเมินเชิงปริมาณ 

และเชิงคณุภาพ 

 

ก ก 

- ตกผลึกความคิด 
- เขียนโครงการ 
- พัฒนาโครงรางฯ 
- ย่ืนเสนอขอ 
  งบประมาณ 
- ดําเนินโครงการ 
   

- ประเมินผล 
  ครั้งที่ 1 

- ประเมินผล 
  ครั้งที่ 2 

- ประเมินผล 
  ครั้งที่ 3 

- ผลการประเมินคณุลักษณะความเปน
พลเมืองดีในสภาเด็กและเยาวชนระดับทองถ่ิน 
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- สวนใหญประธานจะมีความรับผิดชอบสูงขึ้น ตั้งแตเริ่มทําโครงการ 
- การตัดสินใจ ยังคงไดรับอิทธิพลจากผูใหญที่เปนที่ปรึกษาพอสมควร ตนเองยังขาดความมั่นใจ 
  ในการตัดสินใจดวยตนเอง  

คุณลักษณะที่ 1  
- มอิีสรภาพที่ควบคูกับความรับผิดชอบ 

คุณลักษณะที่ 2  
- เคารพสิทธิผูอ่ืน 

คุณลักษณะที่ 3  
- เคารพความแตกตาง และเคารพผูอ่ืนที่แตกตางจากตนเอง 

คุณลักษณะที่ 4  
- เคารพหลักความเสมอภาค มีศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 

คุณลักษณะที่ 5  
- เคารพกติกาหรือกฎหมาย ไมใชกําลังแกปญหา 

คุณลักษณะที่ 6  
- มสีวนรวมแกปญหาโดยเร่ิมตนที่ตนเอง 

การประเมนิประธานสภาเด็กและเยาวชนระดับทองถ่ิน 

- ประธานจะรับฟงที่ประชุม และมีทักษะนําประชุมเพิ่มมากขึ้น  
- ไมชักนําความคิดของผูเขารวมประชุม หรือเพื่อนรวมงาน 
- อยางไรก็ตาม ประธานยังคงตองขอมูลในที่ประชุมไปปรึกษาผูใหญกอนการตัดสินใจ 

- ประธานไมปรากฎพฤติกรรมการดูถูกเหยียดหยามเพื่อนพอง ทํางานดวยความเปนมิตรเสมอ 
- ประธานเร่ิมเขาใจบทบาทหนาที่ของตนเองในการนําประชุม หรือนํากิจกรรมมากขึ้น สามารถ 
  นําทีมงานปฏิบัติหนาที่ตามที่กําหนดไวไดอยางราบรื่น 
- บางครั้งประธานรับฟงผูอ่ืนมากเกินไป ทําใหการประชุมใชเวลามากกวาที่ควรเปน 

- ประธานมีแนวคิดเสมอภาค และความเทาเทียมกับผูอ่ืน 
- ประธานปฏิบัติตอทีมงานเสมือนเพื่อน หรือคนในครอบครัว ไมถือตัว 
- บางครั้งประธานจะใชอํานาจ ตามบทบาทหนาที่ในการสั่งการผูปฏิบัติงาน เพื่อใหการทํางาน 
  ราบรื่น 

- ประธานไมมีพฤติกรรมการใชกําลังแกปญหา หรือความขัดแยงท่ีเกิดข้ึน 
- เมื่อเกิดปญหาข้ึน ประธานรูจักการตั้งสติมากข้ึน และรูจักการใชเหตุผลวิเคราะหสถานการณ 
  และการแกปญหา 
- ประธานเคารพกติกา และระเบียบของกลุมมากข้ึน 

- ประธานปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีใหแกสมาชิก เปนตนแบบ และเปนผูนําที่สมาชิกให 
  การยอมรับมากข้ึน 
- ประธานยอมรับบทบาทของการเปนผูนําในการแกปญหาที่เกิดข้ึนมากข้ึน 
- ประธานไมมีพฤติกรรมการกลาวโทษลูกนองหรือผูปฏิบัติงาน แตจะนําสมาชิกวิเคราะหหา 
  สาเหตุในการแกปญหาที่เกิดข้ึน 
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- สมาชิกสวนใหญไมคอยเสนอความคิดเห็น แตหลงัจากผานการทํากิจกรรม สมาชิกจะเริ่ม 
  แสดงความคิดเห็นมากข้ึน แตยังคงตองรอการสั่งการจากประธาน หรือผูใหญกอนจะ 
  ตัดสินใจลงมือทํางาน 

คุณลักษณะที่ 1  
- มอิีสรภาพที่ควบคูกับความรับผิดชอบ 

คุณลักษณะที่ 2  
- เคารพสิทธิผูอ่ืน 

คุณลักษณะที่ 3  
- เคารพความแตกตาง และเคารพผูอ่ืนที่แตกตางจากตนเอง 

คุณลักษณะที่ 4  
- เคารพหลักความเสมอภาค มีศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 

คุณลักษณะที่ 5  
- เคารพกติกาหรือกฎหมาย ไมใชกําลังแกปญหา 

คุณลักษณะที่ 6  
- มสีวนรวมแกปญหาโดยเร่ิมตนที่ตนเอง 

การประเมนิภาพรวมขององคกรสภาเด็กและเยาวชนระดับทองถ่ิน 

- สมาชิกไมมีพฤติกรรมละเมิดสิทธิของผูอ่ืน รักษามารยาทในที่ประชุม ทั้งการพูดและการฟง 
  มากข้ึน 
- ยึดหลักการแนะนําติชมและเปนกันเองในการปฏิบัติงาน 

- สมาชิกรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนและเคารพความคิดที่แปลกจากตนโดยยึดหลักเสียงสวนรวม 
  และยินดีรับฟงความคิดเห็นที่แตกตางจากตนดวยความเต็มใจ 
- สมาชืกยอมรับซึ่งกันและกัน มีการปฏิบัติงานอยางจริงจังและมองเห็นถึงความตั้งใจการทํางาน 
  ของสมาชิก มติที่ประชุมสวนใหญจะยังคงใชหลกัเสียงขางมาก แตบางครั้งก็ใชหลักฉันทามติ 

- สมาชิกมีมุมมองวา คณะกรรมการแตละคนมาจากการเลือกตั้ง หรือการแตงตั้งเหมือนกัน  
  มีสิทธิแสดงความคิดเห็นเทาเทียมกัน 
- สมาชิกไมกีดกั้นการแสดงความคิดเห็นของกันและกัน ไมใชคําหยาบคาย 
- สมาชิกเคารพหลักการทํางานรวมกันเปนทีมมากขึ้น และทํางานดุจฉันทมิตรพี่นอง 

- สมาชิกเรียนรูกระบวนการทํางานตามระเบียบราชการ และรักษากฎระเบียบของกลุมมากขึ้น 
- สมาชิกแสดงพฤติกรรมแสดงความรับผิดชอบ หรือกลาวขอโทษ เมื่อรูวาตนเองปฏิบัติงานพลาด  
  หรือปฏิบัติขัดตอกฎระเบียบของกลุม 
- สมาชิกไมปรากฏพฤติกรรมกาวราว หรือใชกําลังแกปญหาที่เกิดข้ึน 

- สมาชิกทุกคนแสดงใหเห็นถึงจิตอาสามากข้ึน มีความสุขกับการทํางาน โดยไมหวังผลตอบแทน 
- สมาชิกหลายคนที่เคยถูกกลาวหาวาเปน “ตัวปญหา” สามารถกลับตัวกลับใจจนสามารถทํางาน 
  รวมกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี 
- อยางไรก็ตาม การแกปญหาตางๆ สวนใหญยังตองรอการสั่งการจากประธาน หรือผูใหญกอน  
  เพราะยังไมแนใจวาสิ่งท่ีจะทําเปนสิ่งท่ีถูกตองหรือไม 
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 บทเรยีน...จากการสรางความเปนพลเมืองด ี
 

 
ากการลงพ้ืนที่สนับสนุนการดําเนินงานของสภาเด็กและ
เยาวชนระดับทองถ่ิน ของโครงการการสรางความเปน
พลเมืองดีในสภาเด็กและเยาวชนระดับทองถ่ิน (2553–2555) 
ทําใหไดบทเรียนมากมาย ในการสรางความเปนพลเมืองดี
ในสภาเด็กและเยาวชน ซ่ึงสามารถคัดเลือกบทเรียนที่สําคัญ
และเรียบเรียงไว ดังนี้ 
 
 
บทเรียนที่ 1 : หลักสูตรผสมผสาน...สรรคสรางความเปน

พลเมืองที่สมบูรณ 
 
บทเรียนที่ 2 : 2 มุมมอง ของ 2 วัย 
 
บทเรียนที่ 3 : อํานาจเงิน...น้าํทิพย หรือยาพิษ? 
 
บทเรียนที่ 4 : เรื่องของเวลา กับธรรมดาของเด็กและเยาวชน 
 
บทเรียนที่ 5 : ความไมนิ่งของระบบราชการกับการทํางาน

ของเด็กและเยาวชนที่ไมตอเนื่อง 
 
บทเรียนที่ 6 : การลงสนับสนุนติดตามอยางเปนมิตร 
 
 

บทเรียนที่ 1 : หลักสตูรผสมผสาน...สรรคสรางความเปนพลเมอืงที่สมบรูณ 
 

 การสงเสริมใหเกิดคุณลักษณะของความเปนพลเมืองดี สามารถสงเสริมไดโดยผานกิจกรรม  
2 รูปแบบ คือ การอบรมใหความรู และการลงมือปฏิบัติ โดยน้ําหนักจะทุมเทไปทาง “การปฏิบัติ”  
เสียมากกวา เนื่องจากการลงมือปฏิบัติ เปนการเผชิญกับสถานการณจริง ตองใหทักษะที่แทจริง ตอบสนองตอ
สถานการณที่เกิดข้ึนอยางแทจริง 

 
อยางไรก็ตาม  การอบรมใหความรูก็มี

ความสําคัญในการปูพ้ืนฐานความรู ความเขาใจ ซ่ึง
เปนฐานสําคัญในการตอยอดไปสูการลงมือปฏิบัติ 
ดังนั้น การอบรมจึงตองทําอยางเปนระบบ โดย 
การกําหนดใหเปนหลักสูตร ดังที่โครงการการสราง
ความเปนพลเมืองดีในสภาเด็กและเยาวชน ใชหลักสูตร
การสรางสํานึกพลเมืองมาใชประกอบเปนกิจกรรม
แรกของโครงการ แตจากการศึกษา ถอดบทเรียน 

หลังจากการอบรมทําใหคนพบวา ในหนึ่งหลักสูตรของ
การสรางความเปนพลเมือง นอกจากจะอบรมเนื้อหา
ในสวนของความเปนพลเมืองเพียงอยางเดียวแลว  
ควรจะเสริมหลักสูตรยอยอ่ืนๆ เพ่ิมเติม อาทิ หลักสูตร
จิตอาสา หลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตรบริหาร
จัดการโครงการ การจัดการบัญชี การถอดบทเรียน 
เปนตน 

 

บทเรียนจากการสร้างความเป็นพลเมือง 
 

  … 6 บทเรียนสําคญัท่ีจะต้อง

เรียนรู้ และหาวิธีการเตรียมพร้อมรับมือ

กั บ ปั ญ ห า ท่ี อ า จ เ กิ ด ขึ ้น ร ะ ห ว่ า ง 

การสนับสนุนและส่งเสริมคุณลักษณะ

ความเป็นพลเมืองดีในสภาเด็กและ

เยาวชนระดบัท้องถ่ิน 

 

 ... 6 บทเรียนท่ีได้รับจากกระบวนการ 

การสร้างสํานึกพลเมืองทัง้ในส่วนท่ีเป็น

การอบรม  และการลงมือปฏิบัติ  ซึ่ ง

บทเรียนท่ีถอดได้นี  ้เป็นการเรียงร้อย

ข้อมูลทัง้จากในส่วนของผู้ ดําเนินงาน

โครงการ  และผู้ มีส่วน เ ก่ียว ข้องกับ

โครงการ  ตลอดจนบุคคลสําคัญใน

ท้อ ง ถ่ิน  ท่ี ใ ห้ ความ รู้  และบท เ รี ยน

มากมาย  ท่ี มีประโชน์ต่อการส่งเสริม 

การสร้างสํานกึความเป็นพลเมือง 

จ จ 
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บทเรียนที่ 2 : 2 มมุมอง ของ 2 วัย 
 

 ประเด็นปญหาสําคัญที่เปนอุปสรรคในการสรางความเปนพลเมืองดีผานการลงมือปฏิบัติ คือ 
ความแตกตางของมุมมองระหวางผูใหญกับเด็ก มุมมองของแตละคนยอมมีความแตกตางกัน ไมมีเรื่องของ
ความถูกผิด แตการทํางานระหวางเด็กและผูใหญ ควรจะลองเปล่ียมมามองมุมมองของอีกฝายดูบาง เพ่ือให
เขาใจซ่ึงกันและกัน 

 กรณีศึกษาประการหน่ึง คือ สภาเด็กและเยาวชนในจังหวัดยโสธร ที่รวมตัวกันเพ่ือทํากิจกรรม
หนาอุทยานการเรียนรู ยโสธร ประกอบดวยกิจกรรมเตนบีบอย  การแขงจักรยานฟกเกียร (จักรยานผาด
โผน) การออกรานขายของ ลองมาดูมุมมองที่ผูดําเนินงานโครงการไดรับจากทั้งสองฝาย ดังนี้ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากภาพ... สภาเด็กและเยาวชนจังหวัด
ตรัง นําหลักสูตรการสรางสํานึก
พลเมืองไป ประยุกตใชตอยอดใน
พื้นที่จังหวัดตรัง โดยเสริมหลักสูตร
จิตอาสา และการบริหารจัดการ
โครงการ เพื่อเติมเต็มความเปน
พลเมืองดีในสภาเด็กและเยาวชน
ระดับทองถิ่นของจังหวัดตรัง 

บีบอย – ฟกเกียร 

‐ เปนการออกกาํลังกาย 
‐ ไดสนุกสนานกับเพื่อนๆ 
‐ ใชเวลาวางใหเปนประโยชน 
‐ ฝกฝนทักษะประสบการณ 
‐ ออกงาน ชวยเหลือคาใชจายครอบครัว 

‐ ทําใหมีคนรูจัก มีชื่อเสียง 
‐ สรางมิตรภาพใหม 

‐ ใชกําลัง 
‐ มีการมัว่สุมเรือ่งเพศเขามาเกี่ยวของ 
‐ อันตราย 
‐ มั่วสมุยาเสพตดิ 
‐ นากลัว ไมนาเดินเขาใกล 
‐ เด็กที่มารวมตรงนี้คงไมตัง้ใจเรียน  
‐ เปนเด็กเกเร 

** ขอขอบคุณรูปภาพ
จาก www.google.com 
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บทเรียนที่ 3 : อํานาจเงิน...น้ําทิพย หรอืยาพิษ? 
 

 “เงิน” เปนดาบสองคม ที่สามารถบันดาลใหเกิดความสําเร็จในหนาที่การงานก็ได หรืออาจนําพา
ผูที่หลงใหลในอํานาจของมัน ใหด่ิงลงสูหวงแหงความลมเหลว หรือความช่ัวรายได ทั้งนี้มีปจจัยสําคัญที่คอย
ควบคุมใหการบริหารจัดการเงิน ดําเนินไปอยางถูกตอง ก็คือ “คุณธรรม” และ “ศีลธรรม” 

 ไมเพียงเฉพาะผูใหญเทานั้น ที่อาจหลงใหลในอํานาจเงิน จนเกิดการคอรัปชั่น และสงผลกระทบ
ตอการบริหารบานเมืองอยางมีคุณภาพ แมแตเด็กและเยาวชน ก็อาจเผลอหลงใหลในอํานาจเงิน จนนํามาซึ่ง
ความเสื่อมเสีย อาจรุนแรงถึงข้ันเปนตราบาปไปตลอดชีวิตได 

 หากผูมีอํานาจในการใชเงิน เปนผูมีศีลธรรม และมีคุณธรรมเพียงพอ ไมยึดถือประโยชนสวนตน
เปนหลัก บริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล และความโปรงใส “เงิน” ก็จะเปนเสมือน “น้ําทิพย” ที่นํามาซ่ึง
ความสําเร็จในหนาที่การงานได ในทางตรงกันขาม ถาจะนํา “เงินรอน” ไปใชในธุระสวนตัว หรือไมทําใหเกิด
ความโปรงใส คดโกง เพียงเพ่ือประโยชนสวนตนเล็กๆ นอยๆ เงินกอนนั้นก็จะเปนเสมือน “ยาพิษ” ที่จะ
ยอนกลับมาทํารายผูที่ใชเงินไมถูกตอง 

 ดังนั้น การจัดสรรงบประมาณใหกับสภาเด็กและเยาวชนจึงควรมีระบบที่ชัดเจน รัดกุม โปรงใส 
ตรวจสอบได ซ่ึงจะตองทําความเขาใจกับเขาวาจะตองปฏิบัติอยางไร ระเบียบเปนอยางไร ใหชัดเจน โดยอาจ
กําหนดใหมีผูใหญที่เปนตัวแทนจากทองถ่ินเปนหนึ่งในผูมีอํานาจเบิกจายงบประมาณ เพ่ือใหทองถ่ินสามารถ
ทราบพฤติกรรมการใชเงินของสภาเด็กและเยาวชน และสามารถติดตามการทํางานไดอยางตอเนื่องอีกดวย 
อยางไรก็ตาม ผูใหญที่มีบทบาทที่ชวยดูแลการเงินของสภาเด็กและเยาวชนนี้ ไมควรยึดอํานาจเบ็ดเสร็จ จนทํา
ใหเด็กและเยาวชนไมสามารถดําเนินงานไดตามที่ตองการ แตควรใชหลักแหงเหตุผล และประสบการณของ
ผูใหญประกอบการสนับสนุนของเด็กและเยาวชน นอกจากนี้ การจัดสรรงบประมาณจํานวนมากใหกับเด็กและ
เยาวชนเปนสิ่งที่ไมจําเปน แตสามารถทําได ทั้งนี้ข้ึนอยูกับโครงการ หรือกิจกรรมที่สภาเด็กและเยาวชนระดับ
ทองถ่ินยื่นเสนอ ซ่ึงควรจะตองพิจารณาเปนรายกรณีไป 

 

ทางออก 
EXIT 

ถาผูใหญฟงเสยีงเด็กเปน จะไดยินเสียงเด็กเปนเสียงดนตร ี
แตถาฟงไมเปน จะไดยินเปน เสียงแวนซ เสียงทะเลาะ เสียงติดยา 

 
(จงเปดมุมมองบวก และเขาใจธรรมชาติของเด็ก โดยนึกถึงเวลาที่เราเปนเด็ก ) 

พอแมไมเขาใจวาเราไปทํากิจกรรมอะไร แตเมื่อเราทําใหเขาเห็นวา 
เราทํากิจกรรมแลว เราเปลีย่นไปในทางที่ดีอยางไร พัฒนาตนเองข้ึนไดอยางไร 

เราตองพยายามไมใหเสียการเรียน และสื่อสารกับทานเสมอๆ สุดทายเขาก็จะเขาใจ 
 

(พิสูจนความสามารถ ความจริงใจ ความตัง้ใจ และหมัน่สื่อสารกับผูใหญใหเขาใจ) 

นองฝน: คณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนตําบลสันทรายหลวง จ. เชียงใหม 

นองเอ: รักษาการประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดยโสธร 
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บทเรียนที่ 4 : เรื่องของเวลา กับธรรมดาของเด็กและเยาวชน 
 

 “เวลา” เปนสิ่งมีคา โดยเฉพาะกับระบบราชการ งานทุกอยางจะตองยึดเวลาเปนหลัก  
ความตรงตอเวลา จึงถือเปนคุณธรรมสําคัญสําหรับการทํางานของโลกของผูใหญ 

 แตในสายตาของเด็กและเยาวชน ยังคงมองความสําคัญของ
การรักษาเวลานอยกวาความสนุกที่ไดทํางานรวมกันกับเพื่อนๆ และนี่คือ 
“ธรรมชาติของเด็กและเยาวชน” 

 จากผลการศึกษารูปแบบการทํางานของสภาเด็กและเยาวชน 
พบวา ปญหาหนึ่งที่ทําใหเกิดความขัดแยงระหวางผูใหญกับเด็กและเยาวชน 
คือ เรื่องการสงงานไมตรงเวลา รวมไปถึงการนัดหมายซ่ึงเด็กและเยาวชน
มักจะมาสาย หรือไมมาตามนัด 

 อยางไรก็ตาม ผูใหญควรทําความเขาใจธรรมชาติของเด็ก  
ไมควรโกรธ แตควรสั่งสอนใหเขามีคุณธรรมดานความตรงตอเวลา ใหโอกาส
ในการพัฒนาและใหแรงเสริม เมื่อเขามีพัฒนาการในการรักษาเวลา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทเรียนที่ 5 : ความไมนิ่งของระบบราชการกับการทาํงานของเด็กและเยาวชนที่ไมตอเนื่อง 
 

 ระบบราชการ โดยเฉพาะขาราชการฝายบริหารในแตละทองถ่ิน เชน ผูวาราชการจังหวัด นายก 
อบต. นายกเทศมนตรี ฯลฯ ซ่ึงมีบทบาทสําคัญในการทํางานของสภาเด็กและเยาวชนในพ้ืนที่ ตลอดจนเปน
ปจจัยสําคัญในการสงเสริมสนับสนุนหนวยงาน หรือองคกรตางๆ ที่ตองการเขาไปสนับสนุนการดําเนินงาน
ของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ มักมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และบอยครั้งที่ “คนใหม” ที่เขามาแทนตําแหนงที่
วางลง ไมสานตองานดานเด็กและเยาวชน ทําใหการทํางานของเด็กและเยาวชนหยุดชะงัก หรือดําเนินไปดวย
ความยากลําบาก 

 

การทํางานของเด็ก มักจะไมคอยคาํนึงถึงเวลา ดังนั้น การทํางานรวมกับเด็ก จะตองกาํชับเรื่องเวลาใหดี 
อาจถือวาเปนการปลูกฝงเรือ่งความตรงตอเวลาไปดวยในตัว 

เวลา จะเกี่ยวของกับเด็กๆ ในเรื่องของ : การประชมุ การเตรียมกิจกรรม การดําเนนิกิจกรรม การสง
รายงาน การสรุปงาน การนัดหมายกับผูใหญ ฯลฯ ซ่ึงจะตองระมัดระวังเรื่องการรักษาเวลาของเด็กให
มาก เด็กและเยาวชนอาจผิดพลาดเร่ืองเวลาได แตการทาํงานของผูใหญไมอาจพลาดเรื่องเวลาได 

หลากหลายปจจัยที่ทําใหเด็กและเยาวชนมักจะไมใหความสําคัญกับเรื่องของเวลา เชน : 
- เด็กและเยาวชนตองใชเวลาสวนใหญในการเรียน >> รวมไปถึงการเรียนพิเศษดวย 
- เวลาในการทํางานของเด็กและผูใหญไมตรงกัน >> เชา…ผูใหญทํางาน : เด็กกําลังเรียน >> เย็น...หมด
เวลาราชการ แตเปนเวลาที่เด็กจะทํากิจกรรม >> กลางคนื...ทัง้เด็กและผูใหญตองพักผอน จึงยากทีจ่ะ
มีเวลาในการทํางานหรือประชุมตรงกัน 



บทที่ 6 – ผลจากการสรางความเปนพลเมืองดีในสภาเด็กและเยาวชนระดับทองถ่ิน : 10 

 ตัวอยางที่เห็นไดชัด ซ่ึงเปนองคความรูที่ไดจากการศึกษาของโครงการการสรางความเปน
พลเมืองดีในสภาเด็กและเยาวชนระดับทองถ่ิน คือ การเมืองในจังหวัดยโสธร ซ่ึงมีการเปลี่ยนแปลงบุคลากร
ระดับผูบริหารอยูเสมอ จนไดรับสมญานามวา “จังหวัดฝกหัดผูวาฯ” บางทานก็ใหการสนับสนุนกิจการดานเด็ก
และเยาวชนเปนอยางดี ในขณะที่ผูบริหารบางทานที่เขามาแทนที่ก็ยังขาดวิสัยทัศนดานเด็กและเยาวชน จึงให 
ความรวมมือ และการสนับสนุนกับสภาเด็กและเยาวชนในจังหวัด ไมเต็มที่ 

 

  
อุทยานการเรียนรู เทศบาลเมืองยโสธร : พื้นที่ยุทธศาสตรของเด็กและเยาวชน ที่ยังไมไดรับความรวมมือจากผูใหญในพื้นที่ 

ใหมีบทบาทรวมกันในการบริหารและใชพื้นที่ในการจัดกิจกรรมสรางสรรคของเด็กและเยาวชน 
 
 ปจจุบันประเด็นเรื่องความไมนิ่งของระบบราชการ ยังคงเปนปญหาตอการทํางานอยางตอเนื่อง

ของสภาเด็กและเยาวชนในหลายๆ พ้ืนที่ และยากที่จะแกไขไดในเร็ววัน แตแนวทางที่จะสามารถชวยบรรเทาผล
จากปญหานี้ได คือ การกําหนดใหงานดานเด็กและเยาวชนเปน “งานสําคัญที่ตองทํา” ที่ผูบริหารภาคทองถ่ิน 
จะตองตั้งใจ และทําใหดี อยางนอยก็จะสามารถชวยกระตุนใหผูบริหารทองถ่ินสนใจกับการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนของพ้ืนที่ไดบาง ซ่ึงปจจุบันมีการกําหนดงานดานการพัฒนาเด็กและเยาวชนเปนมาตรฐานขอหนึ่งใน
การประเมินคุณภาพการทํางานของผูบริหาร และภาพรวมการทํางานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน แตบาง
พ้ืนที่ก็ยังไมตื่นตัวกับการสนับสนุนการพัฒนาเด็กและเยาวชนของพื้นที่เทาที่ควรจะเปน 

 
 

บทเรียนที่ 6 : การลงสนับสนนุติดตามอยางเปนมิตร 
 

 การสนับสนุนติดตามการทํางานของสภาเด็กและเยาวชนระดับทองถ่ินเปนสิ่งสําคัญ เพ่ือใหเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในพ้ืนที่ แตบุคลากรของสภาเด็กและเยาวชน ก็คือ 
“เด็ก” และ “เยาวชน” ซ่ึงมีหนาที่หลัก คือ ตั้งใจศึกษาเลาเรียน ดังนั้น การลงสนับสนุนติดตามจึงไมควรเปน
การลงพื้นที่ของผูใหญที่เปนการเพ่ิมภาระใหกับเด็กและเยาวชน 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“บางที คนที่ลงมาสนับสนุนเรา พอมาลงประเมนิเรา  
ก็ตองการเอกสารนูนนี่ มากมาย ทําใหเด็กๆ ตองเหนื่อยมาก
กับการเตรียมเอกสารเพื่อรับการประเมิน” 

อดีตประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธาน ี

 



    บทที่ 6 – ผลจากการสรางความเปนพลเมืองดีในสภาเด็กและเยาวชนระดับทองถ่ิน : 11 

 ดวยเหตุนี้ ทําใหการสนับสนุนติดตามการทํางานของเด็กและเยาวชนในโครงการการสราง 
ความเปนพลเมืองดี พยายามปรับรูปแบบการสนับสนุนติดตามแบบ “ไมเนน” ที่เอกสาร แตยึดหลัก 
การประเมินตามสภาพจริง คือการลงพื้นที่จริง ตรวจสอบรองรอยการทํางานที่เห็นไดจริง และใชการประชุม
ถอดบทเรียนเปนการประเมินผลการทํางาน ซ่ึงแนวทางนี้เปนการประเมินผลเชิงคุณภาพ ที่ผูประเมินจะตอง
เหนื่อยมากกวาการประเมินจากเอกสารนั่นเอง แตความเหนื่อยที่ผูประเมินไดรับนี้ ไมอาจเทียบเทา 
ความเหนื่อยของเด็กและเยาวชน ตลอดจนเจาหนาที่ทองถ่ินที่ทํางานรวมกับเด็กและเยาวชนในการทํางานเพื่อ
การพัฒนาเด็กและเยาวชนในทองถ่ิน 

 แมการประเมินผลเชิงคุณภาพจะไมสามารถตัดสินคุณคาของการประเมินไดอยางชัดเจนเทากับ
การประเมินเชิงปริมาณ ที่ใชตัวเลขในการตัดสินคุณคาของสิ่งที่เราประเมิน แตการประเมินเชิงคุณภาพจะทําให
ไดขอมูลเชิงลึก ทั้งขอมูลในรูปแบบเชิงบรรยาย รูปภาพ อีกทั้งยังสามารถขอเอกสารประกอบเพ่ิมเติมได แต
ควรเปนเอกสารที่สภาเด็กและเยาวชนมีอยูแลว ไมจําเปนตองใหสรางข้ึนใหม ยกเวนกรณีที่ตองใหกรอก
แบบฟอรมหรือมีเอกสารเพ่ิมเติมบาง ก็ควรออกแบบแนวทางการประเมิน หรือการติดตามที่ตองใชเอกสาร
เหลานี้ใหนอยที่สุดเทาที่จะทําได นอกจากนี้ เอกสารเพ่ิมเติมตางๆ ทางผูประเมินจะตองออกแบบฟอรม หรือ
กําหนดรูปแบบเอกสารที่ตองการเพ่ิมเติมใหชัดเจน เพ่ือประโยชนในการเขียนผลการประเมินของผูประเมินเอง 

 การประเมิน สนับสนุน ติดตาม ที่เปนมิตร นอกจากจะทําใหผูประเมิน ติดตามผล ไดขอมูลเชิงลึก
ที่มีคุณคามากกวาการประเมินดวยตัวเลขเพียงอยางเดียวแลว ยังเปนการสนับสนุนใหเด็กและเยาวชนมีเวลาใน
การทํางานมากข้ึนดวย เนื่องจากไมตองกังวล และเหนื่อยกับการตระเตรียมเอกสารการประเมินมากมาย 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ตัวอยาง รูปแบบการประเมิน / สนับสนุน / ติดตาม อยางเปนมิตร ของโครงการการสรางความ
เปนพลเมืองดีในสภาเด็กและเยาวชนระดับทองถ่ิน 
 

ใหการสนับสนุน ติดตามความคืบหนาและใหการสนับสนุน 

ทางโทรศัพท ระบบออนไลน ลงพื้นที่ 

สรุปงาน 

ถอดบทเรียน 

ในพื้นที่ นอกพื้นที่ 

- เสาร / อาทิตย 
- สนับสนุนคาใชจาย 

- เสาร / อาทิตย 
- สนับสนุนคาใชจาย 

เอกสารที่ตองใชประกอบการประเมินเพิ่มเติม 

เอกสารที่สภาเด็กฯ มีอยูแลว เอกสารที่สภาเด็กฯ ตองทําเพิ่ม 

- โครงสรางการบริหารขององคกร 
- รูปกิจกรรม 
- เอกสารสรุปผลการดําเนินงาน/กิจกรรม 

- แบบสอบถามการประเมินความตองการ
จําเปน  

- แบบรายงานความเปนมาของสภาเด็กฯ 
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การลงพืน้ที่ตดิตามอยางเอาใจใส และตอเนื่อง นอกจากจะ
ชวยพัฒนากระบวนการทํางานของเด็กและเยาวชนใหมี
คุณภาพแลว ยังสามารถ “ซื้อใจ” ของเด็กและเยาวชนไดอีก
ดวย ทําใหเด็กและเยาวชนรูสึกไวใจ และพรอมจะเรียนรูใน
สิ่งที่เราเสนอ หรือสอนสั่งอกีดวย 

ผูใหญในตําบลศรีบัวบาน เขารวมการนําเสนอ
ขอมูลของตําบลที่จัดทําโดยเด็กและเยาวชน 

การดําเนินกระบวนการติดตามการทํางานของ
สภาเด็กและเยาวชนอยางเปนมิตร 

ผูใหญควรรวมถอดบทเรียนกับเด็กและเยาวชนดวย 

การถอดบทเรียนของเด็กและเยาวชน 
จะทําใหเขาไดทบทวนการทํางานของตัวเองดวย 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 



ภาคผนวก ก. 

กําหนดการโครงการสร้างสํานกึพลเมือง (2 วนั 2 คืน) 

 
กาํหนดการอบรมเชิงปฏิบติัการ 

โครงการสร้างสาํนึกพลเมือง (Project Citizen) 
วนัท่ี ………………………… 

ณ ...................................................................... 
-------------------------- 

วนัท่ี …………………… (รวม 1 หอ้ง) 
18.30 – 19.00 น. ลงทะเบยีน 
19.00 - 21.00 น. พธิเีปิดการอบรม แนะนําจุดประสงคโ์ครงการ ภาพรวมของการอบรม 
 
วนัท่ี ………………….. (แยก 2 หอ้ง) 
08.30 - 12.00 น. นโยบายสาธารณะ : หลกัการและกระบวนการกบัการสรา้งสาํนึกพลเมอืง 
   และกจิกรรมฝึกปฏบิตัเิรือ่ง นโยบายสาธารณะ 
12.00 - 13.00 น. พกั – อาหารกลางวนั 
13.00 - 17.30 น. ขัน้ตอนที ่1 การระบุปญัหาของนโยบายสาธารณะในชมุชน 
                          ขัน้ตอนที ่2 การเลอืกปญัหาของชุมชน 

ขัน้ตอนที ่3 การรวบรวมขอ้มลูเกีย่วกบัปญัหาของชุมชน 
ชมภาพยนตรเ์รือ่ง Kentucky 
ขัน้ตอนที ่4 การพฒันาแฟ้มผลงาน (Portfolio) 

17.30 - 19.00 น.    พกั – อาหารคํ่า 
19.00 - 21.00 น. ขัน้ตอนที ่4 (ต่อ) 
   ขัน้ตอนที ่5 การนําเสนอแฟ้มผลงาน 
   
วนัท่ี …………………. (รวม 1 หอ้ง) 
08.30 - 12.00 น.    ชมภาพยนตรเ์รือ่ง The World We Want 

ขัน้ตอนที ่6 การสะทอ้นประสบการณ์การเรยีนรู ้
และฝึกปฏบิตัเิรือ่งการจดัทาํนโยบายสาธารณะในชุมชน 

12.00 - 13.00 น. พกั – อาหารกลางวนั 
13.00 - 15.30 น. ผลสะทอ้นกลบั กจิกรรมมา้หมนุ และ Service Learning 
15.30 - 16.30 น.      การเขยีนโครงการ และการจดัการระเบยีบงบประมาณ 
16.30 - 17.00 น.  พธิปิีดการอบรม 

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



ภาคผนวก ข. 

รายการสิง่ของท่ีต้องเตรียมในการอบรมหลกัสตูรการสร้างพลเมือง (2 วนั 2 คืน) 
 

อุปกรณ์สาํหรับการอบรมโครงการสร้างสาํนึกพลเมือง ที่ต้องเตรียมในแต่ละห้องย่อย 
(ปริมาณคาํนวณตาม 4 รุ่น รุ่นละประมาณ 80 คน) 

ลาํดบั รายการ จาํนวน หน่วย 

1. กระดาษบตัรคํา สีฟ้า จํานวน 300 คน 900 แผน่ 

2. กระดาษบตัรคํา สีชมพ ูจํานวน 300 คน 900 แผน่ 

3. กระดาษบตัรคํา สีเขียว จํานวน 300 คน 900 แผน่ 

4. กระดาษบตัรคํา สีเหลือง จํานวน 300คน 900 แผน่ 

5. หนงัสือพมิพ์ภาษาไทย(คละวนั) 300 ฉบบั 

6. สติก๊เกอร์รูปดาว   1,000 ชดุ 

7. กระดาษ A4  4 รีม 

8. กระดาษ  Flip Chart  120 แผน่ 

9. อปุกรณ์อ่ืนๆ     

   - แม็กเย็บกระดาษ 3 อนั 

   - คลปิหนีบกระดาษใหญ่ 3 กลอ่ง 

   - ลวดเสียบกระดาษ 3 กลอ่ง 

   - ลคิวิดเปเปอร์ 3 อนั 

   - ยางลบ 3 อนั 

   - ดนิสอ 50 แท่ง 

  -ท่ีเหลาดนิสอ 2 อนั 

10 ป้ายบอกเวลา  1  นาที 2 แผน่ 

11 ป้ายบอกเวลา  2  นาที 2 แผน่ 

12 ป้ายบอกเวลา  5  นาที 2 แผน่ 

13 ป้ายบอกเวลา  10  นาที 2 แผน่ 

14 ป้าย  3  ภาคสว่น 6 แผน่ 
 



อุปกรณ์การอบรมบรรจุในกระเป๋า 1 ใบ  ต่อ 1 กลุ่ม (สาํหรับกิจกรรมแบ่งกลุ่ม) 

ลาํดบั รายการ จาํนวน หน่วย 

1. ปากกาเขียน Flip Chart (Markers) สีดํา 5 แท่ง 

2. ปากกาเขียน Flip Chart (Markers) สีนํา้เงิน 5 แท่ง 

3. ปากกาเขียน Flip Chart (Markers) สีแดง 5 แท่ง 

4. ปากกาเขียน Flip Chart (Markers) สีเขียว 5 แท่ง 

5. ปากกาด้ามลาย (สีดํา) 5 แท่ง 

6. ปากกาด้ามลาย (สีนํา้เงิน) 5 แท่ง 

7. ปากกาด้ามลาย (สีแดง) 5 แท่ง 

8. ปากกาด้ามลาย (สีเขียว) 5 แท่ง 

9. กาวแท่ง 1 แท่ง 

10. กรรไกร 1 อนั 

11. เทปกาวยน่ (ขนาด 1 นิว้) 1 ม้วน 

12. เทปใส (ขนาด 1 นิว้) 1 ม้วน 

13. เทปกาวสองหน้า (ขนาด 1 นิว้) 1 ม้วน 

14. ไม้บรรทดั 1 อนั 

15. คดัเตอร์ 1 อนั 
 

โสตทศันปูกรณ์ท่ีใช้ในการอบรมตอ่ห้องตอ่รุ่น 

ลําดบั รายการ จํานวน 

1 คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค 3 ตวั 

2 LCD 2 ตวั 

3 Printer 1 เคร่ือง 
 





โครงการการสรางความเปนพลเมอืงดใีนสภาเด็กและเยาวชน 
 
 

รายนามนักวจัิยโครงการ  
 
รศ.ดร.สมพงษ จิตระดับ  หัวหนาโครงการ 
นายสุรศักดิ ์ เกาเอี้ยน  รองหัวหนาโครงการ 
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