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ขาวประชาสัมพนัธ  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท 0-2649-5005 ภายใน 5666 
โทรศัพท/โทรสาร 0-2258-0311  

                                                                 

 
  

แบบเรียนคดียุบพรรค คูมือประชาธิปไตย
นักเรียนไทย 

 
โดย ผูจัดการออนไลน 8 มิถุนายน 2550 10:41 น.
 

 

   
       สืบเนื่องจาก รศ.ดร.สมพงษ จิตระดับ อาจารยคณะครุศาสตรจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ออกมาแสดงความคดิเห็นโดยใหกระทรวงศึกษาธิการนําคําวินิจฉัยคดียุบ
พรรคการเมือง มาถอดเปนบทเรยีนใหนักเรยีนทั่วประเทศไดเรียนรูทุกระดับการศึกษา 
ไดทําใหเกดิกระแสเสยีงตอบรับจากหลายหนวยงานดวยกัน 
        
       ไมวาจะเปน “ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอาน” รฐัมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้ง
คณะรัฐมนตรีที่เห็นดวยกับขอเสนอดังกลาว พรอมทั้งเตรียมเชิญผูรู ครูมาหารือวาในแตละ
ระดับช้ันควรจะสอนสาระแคไหน จากนั้นนําครูมาอบรมกอนนําบทเรียนนี้ไปสอนในชั้นเรียน 
รวมถึงลาสุดกับกรณีของ “คุณหญิงไขศรี ศรอีรณุ” รัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม ที่สั่ง
การใหสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ ซึ่งมีหนาที่รวบรวมเอกสารและขอมูลสําคัญทาง
ประวัติศาสตร ประสานไปยังหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ เพื่อนําเอกสารคําวินิจฉัยของคณะ
ตุลาการรัฐธรรมนูญท้ังหมด จัดทําเปนจดหมายเหตุแหงชาติ 
        

ขาวจากหนงัสือพิมพผูจัดการออนไลน   ฉบับประจําวนัศุกรที ่  8  เดือนมิถุนายน  พ.ศ.2550   หนา   
ศูนยสารสนเทศและการประชาสัมพันธ ไดจัดระบบขาวสื่อสิ่งพิมพ สนใจดูท่ีได   http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
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       อยางไรก็ตาม ความคิดที่ยังไมตกผลึกก็คือ จะมีการสอนในรูปแบบหรือลักษณะใดถึงจะ
เหมาะสม ซึง่ระหวางที่กําลังรอคอยแนวทางที่ชัดเจน คงตองไปสํารวจตรวจสอบความเห็นจาก
ทางโรงเรียนและสถาบันการศึกษาโดยตรงวา พวกเขามีความเห็นกันเชนไร 
        
       พูลศักดิ์ เทศนิยม ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝายมัธยม) บอกดวย
นํ้าเสียงหนักแนนวา เห็นคลอยตามนักวิชาการ และรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ มี
แนวคดินําคําวินิจฉัยคดียุบพรรคการเมืองของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ไปสูบทเรียนเพื่อใชใน
การเรียนการสอนทุกระดับช้ัน เพราะถือวาคําวินิจฉัยยุบพรรคเปนประวัติศาสตรชาติไทย ที่ไม
เคยปรากฏมากอนนับแตนําระบอบประชาธิปไตยมาใช ซึ่งตนมีแนวคิดที่จะระดมสมองผูที่มีความ
ชํานาญดานกฎหมาย มาสรางเปนแบบเรียนเพื่อสอนเสริมในวิชาสังคมศึกษาทุกระดับช้ัน แตคง
ไมนําคําวินิจฉัยทั้งหมดมาใช อาจตัดบางตอนมาใชเปนตัวอยางพรอมกับใชภาษางายๆ เพื่อให
นักเรียนเขาใจ 
        
       สําหรับการเรียนการสอนคงจะใชความหลากหลายรูปแบบ เบื้องตนคิดไวคราวๆ อาจ
เผยแพรในสไตลใชสถานการณจําลองโดยใหนักเรียนมานั่งบัลลังกเสมือนหนึ่งกําลังทําหนาที่ผู
พิพากษา หรือใชวิธีการเลาเรื่อง เปนตน คิดวาวิธีเหลาน้ีเด็กจําไดแมนยําเพราะเด็กไดเขามามี
สวนรวม อยางไรก็ดี เราจะไมใสช่ือพรรค อาจตั้งช่ือใหมขึ้นมาแทน 
        
       “นักเรียนของเราทุกคนถูกฝกมาใหมีมุมมองที่กวางไกล กลาคิด กลาทํา กลาแสดงออก 
เพราะฉะน้ันการสรางสถานการณจําลองในชั้นเรียนเกี่ยวกับคําวินิจฉัยยุบพรรค เด็กจะเห็นภาพ
ชัดเจน นอกเหนือเรื่องน้ี จะหาเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตยมาเสริมเติมเต็มให
นักเรียนอีกดวย ถาหากรอใหปรับปรุงพัฒนาแบบเรียนคงไมทันการณ” ดานผูอํานวยการ
โรงเรียนยอดนิยม ยานสุขุมวิท กลาววา เห็นดวยกับแนวคิดน้ี แตผูที่จะสังเคราะหออกมาเปน
สวนหนึ่งของแบบเรียนน้ันควรใชภาษาที่เขาใจงายๆ ชนิดที่วาครูผูสอน นักเรียน หรือชาวบาน
อานแลวเขาใจ อีกสิ่งที่อยากฝากไปยังคณะทํางานที่จะเขียนแบบเรียนนี้ อยาระบุช่ือพรรค
การเมือง เพราะการระบุช่ือจะเปนการสรางทัศนคติที่ไมดีใหแกนักเรียน อยากใหเขียนไปใน
ลักษณะกลางๆ แทน 
        
       “ถือวาเปนมิติใหม และเปนนิมิตหมายที่ดีแกวงการศกึษา โดยเฉพาะนักเรียนที่เรียนต่ํากวา
ระดับอุดมศกึษา จะไดเขาถึงคําวาประชาธิปไตย สิทธิตางๆ ที่ประชาชนคนหนึ่งควรมีและไดรับ 
เพราะที่ผานมาบานเราไมคอยใหความรูเกี่ยวกับประชาธิปไตย บางคนยังแยกแยะไมไดวา ส.ส., 
ส.ว. ซึ่งเปนตัวแทนเปนกระบอกเสียงของประชาชนนั้น ทําหนาที่อะไรบาง หากไปถามคน
ตางจังหวัด เขารูแควาพอถึงวันเลือกตั้ง คนที่มีอายุถึงก็เดนิไปลงคะแนนเสียงแคน้ันจบ ดังน้ัน 
ควรใชโอกาสนี้ที่มีการปรับแบบเรียนคร้ังน้ีกอใหเกิดประโยชนมากที่สุด ดวยการสอดแทรกความ
เปนประชาธิปไตย สิทธติางๆ ที่ประชาชนควรรู และขอใหเพิ่มไวในระดับ ป.5-ม.3 เพราะเด็ก
ตางจังหวัดสวนมากจะเรียนแค ม.3 นอยคนที่จะมีโอกาสไดศึกษาตอในระดับสูง” 
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       อยางไรก็ตาม ทางโรงเรียนคงตองรอแบบเรียนที่กระทรวงจะจัดสงหรือทําเปนตัวอยางไป
ให จากนั้นจึงจะนํามาเผยแพรในชั้นเรียนมากกวา 
        
       “ผมคงไมระดมสมองเพื่อนครูเพราะครูไมมีความเชี่ยวชาญดานกฎหมาย เกรงวาจะ
ถายทอดใหลูกศิษยผิดๆ ซึ่งจะเปนผลเสียมากกวาผลดี อยางที่บอกแหละวาการศึกษาบานเรา
ขาดการใหความรูเกี่ยวกับเรื่องน้ี แถมยังขาดความตอเน่ือง คนที่รูสวนมากจะเรียนคณะ
นิติศาสตร ในสายตาของตนมองวาควรใหความรูหรือมีการเผยแพรในชั้นเรียนตั้งแตระดับ
การศึกษาขัน้พื้นฐาน” 
        
       “หากกระทรวงทําแบบเรียนและสื่อเกี่ยวกับคําวินิจฉัยยุบพรรค ผมและเพื่อนอาจารยจะ
นํามาใชสอนในชั้นเรียน พรอมกับเพิม่เติมใหเด็กวาวัยขนาดนี้ควรรูเรื่องอะไรบาง เพราะวัน
ขางหนาเด็กตองเติบโตแลวไปใชสิทธิใชเสียงตามระบอบประชาธิปไตย และจะสอนเทคนิคการ
เลือกผูแทนดวย สวนแนวทางการสอนอาจจะใชวิธีการจําลองสถานการณเพื่อใหนักเรียนเขาใจ
งายขึ้น”ผูอํานวยการโรงเรียนยอดนิยม ยานสุขุมวทิใหความเห็น 
        
       ขณะที ่รศ.ดร.ทิวา เงินยวง คณบดีคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต กลาววา เห็นดวย
กับมติ ครม. และกระทรวงศึกษาธิการ ที่จะนําเอาคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ มาสอดแทรก
ไวในแบบเรียน แตไมเห็นดวยที่จะมีทุกระดับช้ัน โดยเฉพาะเด็กระดับประถมศึกษา เด็กวัยน้ีใส
ซื่อ หากระดบัมัธยมฯ พอรับได อยางไรก็ตาม สนช. รัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ ตองคิดให
รอบครอบวาในแตละระดับควรเรียนแคไหนอยางไร 
        
       “คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ จัดวาเปนประวัติศาสตรของชาติไทย ดังน้ัน หนวยงานที่
เกี่ยวของนาจะทําเปน 2 ลักษณะ คือพิมพเผยแพรขอเท็จจริงทั้งหมดใหแกประชาชนไดรับ
ทราบ สําหรับสถานศึกษาตรงนี้มันเปนประวัติศาสตรเปนเหตุการณที่เกิดขึ้นในสังคมจริงๆ ดังน้ัน 
อยาปกปด เพราะมันชัดเจนและสังคมรับรูแลว เพียงแตภาษากฎหมายบางชวงบางตอนเขาใจ
ยากจําเปนจะตองอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นใหเกิดความกระจาง” 
        
       รศ.ดร.ทิวาระบุวา สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ โดยเฉพาะที่เปดคณะนิติศาสตร คณะรัฐ
ประศาสนศาสตร ควรนําเหตุการณประวัติศาสตรแทรกไวในหลักสูตร เพราะทั้งสองคณะน้ี
จําเปนตองรูลึกเน่ืองจากมีความเกี่ยวของโดยตรง 
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       ดาน ณภัทร จันทรนวล นักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ใหความเห็นวา สิ่งที่
เรียนรูไดจากคําวินิจฉัยน้ีคือ ทําใหรูวาคนที่จะโกงกันน้ันไมไดโกงแบบธรรมดาแลว ซึง่ ศธ.ควร
นําคําวินิจฉัยใหนักเรียนไดเรียนรูในรูปแบบกรณีตัวอยางศึกษาเบื้องตน ไมตองลงศึกษา
รายละเอียดของคําวินิจฉัย เพราะนักเรียนมีความสนใจหลายอยางถาลงไปเตม็ๆ อาจจะหนัก
เกินไป 
        
       “ก็ทําใหนักเรียนเรียนรูถึงการปกครองประชาธิปไตย ถาเกิดวาไปอยูในเง้ือมมือของคนบาง
คน ก็สามารถทําใหประชาธิปไตยเปนเผด็จการไปได คือ คนสามารถเปลี่ยนเอาประชาธิปไตย
ไปใชในทางที่ไมถูกไมควร ในทางที่เปนผลเสียของประเทศชาติไดเหมือนกัน ตรงนี้หลาย ๆ 
คนอาจจะไมรู คิดวาประชาธิปไตยเปนสิ่งสุดยอดของการปกครอง แตจริงๆ แลวขึ้นอยูกับตัว
บุคคลมากกวา”ณภัทรสรปุอยางตรงประเด็น  
 


