โครงการเยาวชนพลยุติธรรม
กรุงเทพมหานคร
   
ความหมายของการประกวดกิจกรรมรอบชิงชนะเลิศ
การประกวดกิจกรรมรอบชิงชนะเลิศ หมายถึง การนําเสนอในลักษณะการแสดง
ของโรงเรียนในโครงการเยาวชนพลยุติธรรมกรุงเทพมหานครในรอบสุดท้าย ซึ่งจัดให้มีขึ้นในวันที่
22 กุมภาพันธ์ 2550 การนําเสนอกิจกรรม รูปแบบการนําเสนอกิจกรรมในครั้งนี้มี 3 รูปแบบ
คือ 1) การนําเสนอโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรม Power Point, Flash, Multi
Media เป็นต้น 2) การนําเสนอโดยใช้การแสดงบทบาทสมมติ 3) การนําเสนอโดยการแสดง
ศิลปะ และนําวัฒนธรรมพื้นบ้านมานําเสนอ เช่น โขนเรื่องรามเกียรติ ลําตัด เพลงพวงมาลัย รํา
กลองยาว เป็นต้น ซึ่งการนําเสนอของโรงเรียนต่างๆ จะเน้นเนื้อหาสาระเกี่ยวกับความซื่อสัตย์
สุจริต ยุติธรรม กฎหมายเบื้องต้น และกระบวนการยุติธรรมจําลอง แต่มีการพัฒนารูปแบบและ
การนําเสนอให้มีความหลากหลายน่าดูมากยิ่งขึ้น
ในการประกวดกิ จ กรรมตามโครงการรอบชิ ง ชนะเลิ ศ ได้ จั ด ให้ มี ขึ้ น ในวั น ที่
22 กุมภาพันธ์ 2550 ณ หอประชุมกันตัง สํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยาง โดยท่าน
วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ผู้อํานวยการสํานักงานกิจการยุติธรรม ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิด
การประกวดกิจกรรมในครั้งนี้

นายวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ
ผู้อํานวยการสํานักงานกิจการยุติธรรม
เป็นประธานเปิดเวทีการประกวดกิจกรรมรอบชิงชนะเลิศ

ในการประกวดครั้งนี้มีผู้แทนจากหลายหน่วยงาน ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงาน
ในกระบวนการยุติธรรม ผู้แทนจากหน่วยงานฝ่ายการศึกษา สื่อมวลชนจากสถานีโทรทัศน์แห่ง
ประเทศไทย ช่อง 11 และหนังสือพิมพ์มติชน ให้เกียรติเป็นคณะกรรมการตัดสินผลการประกวด
กิจกรรม ผลการตัดสินรอบชิงชนะเลิศ มีดังนี้
ผลการตัดสินการประกวดกิจกรรมรอบชิงชนะเลิศ
ระดับช่วงชั้นที่ 2
โรงเรียนโฆสิตสโมสร
โรงเรียนบางแค
(เนื่องสังวาลอนุสรณ์)
โรงเรียนสามัคคีบํารุงวิทยา
ระดับช่วงชั้นที่ 3
โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม
รัชมังคลาภิเษก
โรงเรียนวัดยายร่ม
(วัฒนราษฏร์รังสรรค์)
โรงเรียนทวีธาภิเศก
ระดับช่วงชั้นที่ 4
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี

ผลการตัดสิน
ชนะเลิศ
ชื่อโครงการ “โครงการเด็กไทยสร้างสรรค์ความยุติธรรม”
รองชนะเลิศอันดับ 1
ชื่อโครงการ “โครงการเชอร์ล็อคโฮมน้อย”
รองชนะเลิศอันดับ 2
ชื่อโครงการ “โครงการห้องสมุดยุติธรรม”
ชนะเลิศ
ชื่อโครงการ “โครงการนวลรัช ฯ รวมพลังเยาวชน
พลยุติธรรม”
รองชนะเลิศอันดับ 1
ชื่อโครงการ “ศูนย์เยาวชนพลยุติธรรม โรงเรียนวัดยายร่ม”
รองชนะเลิศอันดับ 2
ชื่อโครงการ “โครงการเยาวชนพลยุติธรรมทวีธา
ใต้ร่มพระบารมี”

ชนะเลิศ
ชื่อโครงการ “เยาวชนรุ่นใหม่หัวใจยุติธรรม”
โรงเรี ย นอิ ส ลามวิ ท ยาลั ย แห่ ง รองชนะเลิศอันดับ 1
ประเทศไทย
ชื่ อ โครงการ “โครงการเยาวชนพลยุ ติ ธ รรมเพื่ อความ
สมานฉันท์ในอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย”
โรงเรียนสีกัน
รองชนะเลิศอันดับ 2
(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)
ชื่อโครงการ “คนดีย่อมซื่อสัตย์”

ในการจัดเวทีการประกวดกิจกรรมดังกล่าว คณะที่ปรึกษาโครงการได้กําหนดรางวัล
เพื่อมอบให้แก่โรงเรียนที่เข้ารอบชิงชนะเลิศ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกําลังใจในการจัดกิจกรรม
โดยทุกโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับเกียรติบัตร โรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองอันดับ 1
และ 2 จะได้รับโล่รางวัล สําหรับทุนสนับสนุนการจัดกิจกรรมจะแบ่งออกเป็น 3 ช่วงชั้น ช่วงชั้น
ละเท่า ๆ กัน ดังรายการเงินรางวัลต่อไปนี้
รางวัลชนะเลิศ
10,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
8,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
6,000 บาท
รางวัลชมเชย
2,000 บาท

นายกอบเกียรติ กสิวิวัฒน์ รองผู้อํานวยการสํานักงานกิจการยุติธรรม
มอบรางวัลแก่โรงเรียนที่ได้รับรางวัล

คณะกรรมการตัดสินการประกวดกิจกรรม
การจั ด ประกวดกิ จ กรรม
รอบคั ด เลื อ กในวั น ที่ 26,29, และ 31
มกราคม 2550 ณ หอประชุมพลเอก
สุจิน ดา คราประยูร โรงเรียนทวีธาภิเษก
และการประกวดกิจ กรรมรอบชิ งชนะเลิ ศ
กรุ งเทพมหานคร ในวันที่ 22 กุ มภาพั นธ์
2550 ณ สํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทํา
สวนยาง โครงการเยาวชนพลยุติธรรมได้รับ
ความอนุเคราะห์จากผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งฝ่าย

การศึกษาและหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินในการประกวดกิจกรรม
ดังแสดงในตารางที่ 12
ตารางที่ 12 รายชื่อคณะกรรมการตัดสินการประกวดกิจกรรมโครงการเยาวชนพลยุติธรรม
ที่
ชื่อ
1 นายสนิท
2 ดร. วันทยา

สกุล
ตําแหน่ง
ตระกูลพลายงาม อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
วงศ์ศิลปภิรมย์ ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการศึกษา สํานักงาน
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร ศึ ก ษ า ขั้ น พื้ น ฐ า น
กระทรวงศึกษาธิการ
3 รองศาสตราจารย์ อัจฉราพรรณ จรัสวัฒน์
ผู้แทนจากสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็ก
และครอบครัว
4 พันตํารวจเอก ชัชวาลย์
วชิรปาณีกุล
รองผู้บังคับการวิชาการ โรงเรียนนายร้อยตํารวจ
5 พันตํารวจเอก หญิง ศิริวรรณ สุริยะฉาย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โรงเรียนนายร้อยตํารวจ
6 พันตํารวจโท วรธัช

วิชชุวาณิชย์

อาจารย์โรงเรียนนายร้อยตํารวจ

7 นายพยนต์

สินธุนาวา

8

นายชาญชัย

กายพันธ์

9

นายวัฒนา

เงินกลม

หัวหน้ากลุ่มสงเคราะห์ผู้กระทําผิด
สํานักพัฒนาการคุมประพฤติ
กรมคุมประพฤติ
หัวหน้าข่าวกระบวนการยุติธรรม
หนังสือพิมพ์มติชน
หัวหน้าบรรณาธิการข่าว ช่อง 11

10 นายกมล
11 อาจารย์ ดร.อุนิษา

สุปรียสุนทร
เลิศโตมรสกุล

12 นายนิพนธิ์

เจิมจํานงค์

13 นายแสงมาศ

แป้นนางรอง

14 ดร.อาภาศิริ

สุวรรณานนท์

15 นางบุญญารัตน์

วิเศษสินธุ์

16 นายอัครินทร์
17 ผศ.ดร.ปิยะรัตน์

ลิ่มประเสริฐ
นุชผ่องใส

ผู้พิพากษา ประจําศาลฎีกา
อาจารย์ประจําหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
มหาวิทยาลัยมหิดล
พนักงานคุมประพฤติ 7 ว
กรมคุมประพฤติ
นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ 7 ว
กรมพินจิ คุ้มครองเด็กและเยาวชน
อาจารย์ ป ระจํ า คณะรั ฐ ประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ผู้พิพากษาสมทบ ศาลจังหวัดเพชรบุรี
แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
ทนายความ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เกณฑ์การตัดสินการประกวดกิจกรรมบนเวที
ในการตัดสินการประกวดบนเวที คณะกรรมการทุกคนจะได้รับแบบประเมินผลการ
ตัดสินแบบเดียวกัน โดยการประกวดบนเวทีมีคะแนนเต็ม 50 คะแนน เกณฑ์การตัดสินการประกวด
กิจกรรมบนเวทีมปี ระกอบด้วยหัวข้อต่างๆ ดังแสดงในตารางที่ 13
ตารางที่ 13 เกณฑ์การตัดสินการประกวดกิจกรรมบนเวที
ลําดับที่

หัวข้อ

1

เนื้อหาสาระของกิจกรรมเป็นการส่งเสริมความยุติธรรม
ความซื่อสัตย์สุจริต หรือสร้างองค์ความรูท้ างด้านกฎหมาย
รูปแบบของกิจกรรมที่นําเสนอทันสมัยและน่าสนใจ
รูปแบบของการดําเนินกิจกรรมมีความเหมาะสมที่จะนําไปใช้
เป็นตัวแบบให้กับโรงเรียนต่าง ๆ
ความสามารถในการแสดงออกและการมีส่วนร่วมของนักเรียน
ความพร้อมทางด้านสื่อและเอกสารที่เกี่ยวกับกิจกรรม
รวมคะแนนที่ได้ (เต็ม 50 คะแนน)

2
3
4
5

คะแนน
(เต็ม 10 คะแนน)

เกณฑ์การให้คะแนนการประกวดกิจกรรม
ในการให้คะแนนการประกวดกิจ กรรม มีคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยแบ่ง
คะแนนออกเป็น 3 ช่วง ดังต่อไปนี้
การนิเทศกิจกรรมโรงเรียน
40
คะแนน
การให้คะแนนนําเสนอบนเวที
50
คะแนน
การจัดบอร์ด
10
คะแนน

สรุปการประกวดกิจกรรม
จากการประกวดกิจ กรรมในโครงการเยาวชนพลยุติธ รรมทั้งสองครั้ง คือ รอบ
คัดเลือกและรอบชิงชนะเลิศ พบว่า ในรอบชิงชนะเลิศเด็กนักเรียนในโรงเรียนต่างๆ มีพัฒนาการ
ทางด้า นความรู้ความเข้าใจในกิจกรรมมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ โรงเรียนดังกล่าวยัง ได้ขยายผลการ
ดําเนินกิจกรรมออกสู่ชุมชน โดยสร้างเครือข่ายยุติธรรมชุมชนละแวกใกล้เคียง ส่วนรูปแบบการ
นําเสนอกิจกรรมแบ่งออกได้ 4 รูปแบบ ดังนี้
1) นําเสนอด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ได้แก่ Power Point , Flash, Multi
Media โดยเป็นการนําเสนอเกี่ยวกับการดําเนินกิจกรรมภายในโรงเรียน เริ่มตั้งแต่ก่อตั้งโครงการ
และการจัดกิจ กรรมในรูปแบบต่าง ๆ ภายในโรงเรียน และในชุมชนที่เกี่ยวข้อง โดยนํา เสนอให้
ครอบคลุมทั้งโครงการ
2) การจัดบอร์ดนิทรรศการเพื่อนําเสนอการดําเนินกิจกรรม และสื่อที่เป็นเอกสาร
และมัลติวิชันต่างๆ

3) นําเสนอในรูปแบบการละเล่น เช่น ร้องเพลงประกอบรีวิว การแสดงโขน
การแสดงลําตัด รํา กลองยาว การเต้นและร้องเพลงฮิปฮอป โดยนําเนื้อหาด้านความซื่อสัต ย์
สุจริต ยุติธรรม และกฎหมายในกระบวนการยุติธรรมเป็นเนื้อหาในการแสดง
4) นําเสนอในรูปแบบของละครหรือบทบาทสมมติ การแสดงดังกล่าวบ่งบอกให้
ทราบเนื้อหา ดังนี้
• ถ่ายทอดเรื่องคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งการแสดงดังกล่าวมีการ
สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมทุกโรงเรียน
• สอดแทรกเรื่ อ งกฎหมายน่ า รู้ สํ า หรั บ เด็ ก และเยาวชน และกฎหมาย
เบื้องต้นทีป่ ระชาชนควรทราบและต้องนํามาใช้ในการดําเนินชีวิต
• ถ่ายทอดให้เห็นถึงความสมานฉันท์ และความสามัคคีภายในโรงเรียน
• ถ่ายทอดการคืนคนดีสู่สังคม การสํานึกตนเป็นคนดี
• สร้างกระบวนการยุติธรรมจําลองในโรงเรียน เพื่อนํากระบวนการยุติธรรม
ดังกล่าวมาแก้ไขปัญหาภายในโรงเรียน

ประโยชน์ที่จะได้รับจากการประกวดกิจกรรม
1. ทําให้ได้รูปแบบการจัดกิจกรรมในโรงเรียนทีต่ รงตามวัตถุประสงค์และเป็นรูปธรรม
2. ส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออกในแนวทางที่ถูกต้อง

3. ส่ ง เสริ ม ให้ โ รงเรี ย นและนั ก เรี ย นอนุ รั ก ษ์ วั ฒ นธรรมท้ อ งถิ่ น โดยนํ า มา
ประยุกต์ใช้ในการนําเสนอกิจกรรม
4. นักเรียนมีความรู้เกี่ย วกับกฎหมายด้านสิทธิเด็กและเยาวชน และกฎหมาย
เบื้ อ งต้ น ของประชาชนทั่ ว ไป โดยสามารถนํ า กฎหมายดัง กล่ า วไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการดํ า รงชี วิ ต
ประจําวัน
5. ทําให้โรงเรียนมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมคุณธรรมการเป็นคนมีความยุติธรรม
ซื่อสัตย์สุจริต แก่นักเรียนในสถานศึกษา

การถ่ายทอดการประกวดกิจกรรมทางโทรทัศน์
ในการประกวดกิจกรรมรอบคัดเลือกของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 และช่วงชั้นที่ 4
เมื่อวันที่ 29 และ 31 มกราคม 2550 ณ โรงเรียนทวีธาภิเศก และการประกวดกิจกรรมรอบชิง

ชนะเลิ ศ เมื่ อ วัน ที่ 22 กุม ภาพั น ธ์ 2550 ณ สํ า นั ก งานกองทุ น สงเคราะห์ ก ารทํ า สวนยาง
ผู้สื่อข่าวจากสถานีโทรทัศน์ช่อง 11 สนใจตามเก็บภาพการประกวดเพื่อนําไปถ่ายทอดในรายการ “ห้อง
ข่าวสีขาว” ในวันที่ 30 มกราคม 2550 และวันที่ 1 , 23 และ 26 กุมภาพันธ์ 2550
นอกจากนี้ ผู้สื่อข่าวยังได้สัมภาษณ์ นายกอบเกียรติ กสิวิวัฒน์ รองผู้อํานวยการ
สํา นัก งานกิ จ การยุติธ รรม เกี่ย วกับ การดํา เนิน กิจ กรรมของโครงการเยาวชนพลยุติ ธ รรม และ
สัมภาษณ์นักเรียนในโครงการ แสดงดังภาพต่อไปนี้

นายกอบเกียรติ กสิวิวัฒน์
รองผู้อํานวยการสํานักงานกิจการยุติธรรม
ให้สัมภาษณ์ในรายการห้องข่าวสีขาว
โดยกล่าวว่า “การปลูกฝังจิตสํานึกให้เด็กและเยาวชนเกี่ยวกับความซื่อสัต ย์
สุจริต และความรู้ด้านกฎหมาย เป็นการปลูกฝังที่ยั่งยืนและดีกว่าปลูกฝังในผู้ใหญ่ ในอนาคต
เมื่อเด็กเหล่านี้เติบโตขึ้นและนําสิ่งที่ได้จากโครงการไปเป็นวิถีชีวิตจะทําให้เกิดสังคมเข้มแข็ง”

ตัวแทนนักเรียน “โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 2”
ให้สัมภาษณ์ในรายการห้องข่าวสีขาว
นักเรียนได้ให้สัมภาษณ์ว่า“โครงการเยาวชนพลยุติธรรมเป็นโครงการที่ดี ทํา
ให้นักเรียนมีความรู้เรื่องกฎหมาย และปลูกฝังให้เป็นคนดีของสังคม แล้วนักเรียนยังนําความรู้ที่
ได้มาแก้ไขปัญหาในโรงเรียนได้”

ตัวแทนนักเรียน “โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์ถุปถัมภ์)”
ให้สัมภาษณ์ในรายการห้องข่าวสีขาว
โดยกล่าวว่า “โครงการเยาวชนพลยุติธรรมเป็นโครงการที่ดีมาก เป็นโครงการที่
ส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดที่ถูกต้อง และริเริ่มความคิดที่ดีๆ ได้จากโครงการนี”้

ตัวแทนนักเรียน “โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย”
ให้สัมภาษณ์ในรายการห้องข่าวสีขาว
นักเรียนได้ให้สัมภาษณ์ว่า “ที่มาประกวดกิจกรรมในวันนี้มิได้หวังรางวัลแต่อย่างใด
สิ่งที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการครั้งนี้คือประสบการณ์ และการได้ share ให้เพื่อน ๆ ได้รับรู้
กิจกรรมที่สร้างความสมานฉันท์ของนักเรียนในโรงเรียนอิสลามวิทยาลัย เพื่อทําให้โรงเรียนมีความ
สมานฉันท์ เป็นดินแดนแห่งสันติธรรม”

