โครงการเยาวชนพลยุติธรรม
กรุงเทพมหานคร
   

สรุปผลโครงการเยาวชนพลยุติธรรม
คณะที่ปรึกษาโครงการฯ ได้สรุปผลโครงการเยาวชนพลยุติธรรมตามวัต ถุป ระสงค์ ของโครงการ
ต่อไปนี้
วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 การสร้างองค์ความรู้ และพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการสร้าง
จิตสํานึกและทัศนคติที่ดีในเรื่องความยุติธรรมและความซื่อสัตย์สุจริตแก่เด็กและเยาวชน จากวัตถุประสงค์
ดังกล่า วโรงเรีย นที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการฯ ได้ส ร้า งองค์ความรู้ ให้แก่ครู และเด็กนักเรียนตั้งแต่เ ริ่มดํา เนิน
โครงการ โดยการแจกหนังสือคู่มือโครงการฯ แผ่น CD นําเสนอโครงการ แผ่นพับและเอกสารการดําเนินงาน
ของโครงการ การประชุมชี้แจงรายละเอียดการดํา เนิน งาน นอกจากนี้ โครงการยังได้เชิญวิทยากรซึ่งเป็น
บุคลากรในกระบวนการยุติธรรมบรรยายให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา ตลอดจนการนิเทศกิจกรรม
เพื่อให้ความรูแ้ ก่โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ สําหรับการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรม โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
ได้มีการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์และแปลกใหม่มากขึ้น เนื่องจากเด็กนักเรียนในกรุงเทพมหานคร
มีการแข่งขันกันในด้านวิชาการและด้านกิจกรรมค่อนข้างสูง เด็กจึงนําความรู้ความสามารถที่ได้เรียนมาดําเนิน
กิจกรรม และผสมผสานวัฒนธรรมของไทยกับสากลได้อย่างลงตัว ทําให้เกิดรูปแบบของกิจกรรมที่ทันสมัยและ
ครบองค์ความรู้ ซึ่งรูปแบบกิจกรรมที่ได้จากการจัดกิจกรรมครั้งนี้มี 9 รูปแบบ (ดังแสดงในบทที่ 4 หน้า 155)
รูปแบบกิจกรรมดังกล่าวนี้ครอบคลุมเนื้อหาสาระสําคัญตามวัตถุประสงค์ และสามารถนําไปพัฒนาศักยภาพของเด็ก
และเยาวชนต่อไปได้
วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงานทั้ง
ร่วมคิดร่วมสร้างสรรค์ และร่วมแสดงออกในกิจกรรมต่างๆ โครงการฯ พยายามมุ่งเน้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมใน
การดําเนินกิจกรรมในทุกขั้นตอน และยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง
โดยคํานึงถึงการให้ความสนใจต่อกิจกรรมของนักเรียนเป็นหลัก
ในการส่งเสริมเด็กให้เข้ามามี ส่วนร่วมและแสดงออกในกิจกรรม
แบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ รูป แบบแรกการผลักดันเด็ก
นักเรียนในช่วงชั้นที่ 2 ซึ่งเป็น เด็กเล็ก เป็นการเปิดโอกาสให้
อิสระนักเรียนคิดสร้างสรรค์
ต่อยอดจากสิ่งที่ครูเริ่มต้น
จากนั้ น ให้ นั ก เรี ย นไปศึ ก ษาค้ น คว้ า ตามความสนใจ การ
ดําเนิน การรูปแบบนี้ เช่น การจัด ประกวดวาดภาพและเขีย น
เรียงความเกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริตและความยุติธรรม การจัด
ประกวดแสดงละครสอนกฎหมายที่เ กี่ย วข้องในชีวิต ประจํา วัน

การบูรณาการ เข้ากับการเรียนสอนกลุ่มสาระวิชา รูปแบบที่ 2 เป็นการผลักดันเด็กในช่วงชั้นที่ 3 โดยครูจะ
เป็นพี่เลี้ยงหรือที่ปรึกษาคอยแนะนําการดําเนินงาน และคัดเลือกหรือสมัครนักเรียนแกนนําเป็นคณะดําเนินงาน
ร่วม ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในขั้นตอนการดําเนินกิจกรรม เช่น การแต่งชุดแฟนซีเดินรณรงค์เรื่องความซื่อสัตย์
สุจ ริต และความยุติธ รรมในงานกีฬาสีของโรงเรีย น การทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ กิจกรรมตอบปัญ หา
เกี่ยวกับกฎหมาย กิจกรรมของหายได้คืน การจัดทําแผ่นพับ/จุลสาร/หนังสือเล่มเล็กให้ความรู้ด้านกฎหมาย
การจัดทําการ์ตูนแอนนิเมชั่นให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย การจัดทําเว็บไซด์ กิจกรรมหน้าเสาธงทนายน้อย
ทอล์ค กิจกรรมหน่วย SWAT (นักสืบน้อย) กิจกรรม DSI ในโรงเรียน สอดแทรกในโครงการสารวัตรนักเรียน
เป็นต้น รูปแบบสุดท้ายเหมาะสําหรับการดึงเด็กในระดับช่วงชั้นที่ 4 ซึ่งเป็นนักเรียนชั้นเด็กโต มีศักยภาพ
สามารถคิดตัดสินใจได้ด้วยตัวเอง โดยให้นักเรียนเป็นผู้คิดริเริ่มสร้างสรรค์โครงการ/กิจกรรม เขียนโครงการ
จัดวางแผนงาน และดําเนินกิจกรรมด้วยตัวเอง และนําเสนอต่อครูที่ปรึกษาหรือโรงเรียน แต่มีครูเป็นที่ปรึกษา
คอยให้คําแนะนําและคอยสนับสนุนช่วยเหลือในสิ่งที่นักเรียนร้องขอ เช่น โครงการคนดีศรีปน. โครงการ BJ
Generation (Believe in Justice Generation) โครงการสังคมอุดมสุข โครงการ MFF.( Make For Friends)
ทําเพื่อเพื่อน ส่งเสริมความรักและสามัคคีภายในโรงเรียน กิจกรรม Just Knock Door ให้ความรู้กฎหมาย
เบื้องต้นแก่ชุมชนถึงหน้าประตูบ้านประชาชน กิจกรรมการเขียนบทละครมนต์รักทุ่งสีกัน กิจกรรม Yong Leader
Justice News เป็นต้น
วัตถุประสงค์ข้อที่ 3
เพื่อสร้างจิตสํานึกและทัศนคติที่ดีในเรื่องความยุติธรรม และความ
ซื่อสัตย์สุจริตโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน ในการสร้างจิตสํานึกและทัศนคติที่ดีในเรื่องความ
ซื่อสัตย์สุจริต ต้องปลูกฝังตั้งแต่เด็กและต้องให้ความสําคัญแก่เด็กและเยาวชนเพื่อให้เด็กเกิดความรู้สึกว่าตนเองมีค่า
ดังนั้น การผลักดันหรือนําเด็กเข้ามามีส่วนร่วมจึงเป็นการสร้างเกราะป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมตั้งแต่
ต้นเหตุ โครงการเยาวชนพลยุติธรรมจึงทําหน้าที่เป็นสื่อกลางในการดําเนินกิจกรรมเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มี
จิตสํานึกและทัศนคติที่ดีในเรื่องความยุติธรรมฯ โดยให้เด็กเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมและมีความรู้ความ
เข้าใจในหลักกฎหมาย สําหรับการประเมินผลจิตสํานึกและทัศนคติที่ดีในเรื่องความยุติธรรม และความซื่อสัตย์
สุจริตในการดําเนินงานครั้งนี้ โดยการใช้แบบสอบถามเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ พบว่า หลังจากเข้าร่วม
กิจกรรมนักเรียนทั้ง 3 ช่วงชั้น ได้คะแนนสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้ ทั้งในเรื่องความรู้ด้านกฎหมายเบื้องต้น
ทัศนคติด้านความยุติธรรม และการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม และมีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนผ่านเกณฑ์ที่กําหนดไว้ (ดังแสดง ในบทที่ 2 หน้า 63 - 99) จึงสามารถ
พิสูจน์ได้ในระดับหนึ่งว่ากิจกรรมตามโครงการเยาวชนพลยุติธรรม สามารถสร้างทัศนคติที่ดีในเรื่องความยุติธรรม
และความซื่อสัตย์สุจริต โดยนําเด็กเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
วัตถุประสงค์ข้อที่ 4 เพื่อสร้างเครือข่ายยุติธรรมชุมชนแก่เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งสามารถ
ขยายครอบคลุมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องได้
จากการดําเนินโครงการเยาวชนพลยุติธรรมที่จัดขึ้นในเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานคร ในครั้งนี้โครงการฯ สามารถสร้างเครือข่ายได้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายและกลุ่มที่เกี่ยวข้อง 6
กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มบุคคลในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ 2) กลุ่มผู้ปกครองนักเรียน 3) กลุ่มบุคคลากรใน
กระบวนการยุติธรรม 4) กลุ่มชุมชนรอบๆ โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ 5) กระทรวงศึกษาธิการ และ 6) กลุ่ม
ประชาชนทั่วไป

ข้อเสนอแนะจากการดําเนินงาน
จากการดําเนินกิจกรรมโครงการเยาวชนพลยุติธรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานครตลอดระยะ 6 เดือน
ที่ผ่านมาทําให้คณะที่ปรึกษาโครงการฯ ได้ทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคการดําเนินโครงการ ใน
การนี้จึงขอเสนอข้อเสนอแนะในการพัฒนาแผนการดําเนินงานของโครงการเยาวชนพลยุติธรรม เพื่อประโยชน์แก่
การดําเนินงานในระยะต่อไป
1. ควรมีการขับเคลื่อนโครงการเยาวชนพลยุติธรรม ในระดับนโยบาย โดยแสวงหาความร่วมมือ
ระหว่างผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงศึกษาธิการที่เป็นเครือข่าย เพื่อผลักดันโครงการฯ ให้ดําเนินงานได้
อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
2. กํ า หนดเกณฑ์ ที่ ใ ช้ ใ นการตั ด สิ น ทั้ ง ในรอบคั ด เลื อ กและรอบชิ ง ชนะเลิ ศ ให้ ชั ด เจนและมี
มาตรฐาน และควรให้ความสําคัญกับการนิเทศโรงเรียน ดูการปฏิบัติจริง มากกว่าการนําเอาการแสดงบนเวทีมาเป็น
เกณฑ์การตัดสินที่สําคัญ
3. ควรทําให้โครงการเยาวชนพลยุติธรรม เป็นโครงการฯที่ยั่งยืน โดยผลักดันให้เกิด“โรงเรียน
ต้นแบบโครงการเยาวชนพลยุติธรรม” โดยกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงศึกษาธิการ ควรร่วมมือกันพัฒนาคู่มือการ
ดําเนินการโครงการฯ และเปิดให้โรงเรียนที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเข้ารับการประเมินการเป็นโรงเรียน
ต้นแบบฯ
4. ควรจัดทําชุดการเรียน (Lesson Plan) โครงการเยาวชนพลยุติธรรม เพื่อให้ครูและอาจารย์
ใช้เป็นแนวทางในการสอนกฎหมายเบื้องต้นและกระบวนการยุติธรรม โดยบูรณาการ เข้าไปในสาระการเรียนรู้ทั้ง 8
กลุ่มวิชา
5. มีการสัมมนา/ ฝึกอบรม ให้ความรู้แก่ครูแกนนํา เรื่องสิทธิและหน้าที่ของประชาชน และ
กฎหมายเบื้องต้นที่จําเป็นต่อการนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน เพื่อนําไปเผยแพร่แก่เด็กและชุมชนในเครือข่ายเยาวชน
พลยุติธรรม
6. ควรมีการจัด “ค่ายเยาวชนพลยุติธรรม” ขึ้น เพื่อให้เด็กได้ประสบการณ์ตรง เกี่ยวกับความ
ยุติธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต
7. มีการประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนและสังคมทั่วไปได้รับรู้ในวงกว้าง โดยผ่านทาง หนังสือพิมพ์
รายการวิทยุ และโทรทัศน์
8. ควรขยายโครงการนี้ให้ทั่วถึงทุกระดับชั้น ตั้งแต่ช่วงชั้นที่ 1 ถึงช่วงชั้นที่ 4 โดยคํานึงถึงการ
เลือกกิจกรรม ให้มีความเหมาะสมกับวัยของเด็กด้วย
9. ควรขยายโครงการฯ ให้ครอบคลุมทุกๆ โรงเรียน โดยเฉพาะโรงเรียนในพื้นที่ที่มีปัญหา เช่น
ใน 3 จังหวัด ภาคใต้ โดยมีครูและอาจารย์ และบุคลากรของกระบวนการยุติธรรมในพื้นที่เป็นผู้ร่วมนิเทศและ
จัดการประกวดกิจกรรม
10. กระทรวงยุติธรรมควรให้การสนับสนุนโครงการฯ อย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านงบประมาณ และ
บุคลากรเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ในระยะยาว

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการวิจัยเพื่อติดตามและประเมินผล โครงการเยาวชนพลยุติธรรมที่ได้จัดไป ในระยะที่
1 และระยะที่ 2 เพื่อศึกษาความต่อเนื่องของโครงการ ปัจจัยสนับสนุนและอุปสรรค ต่างๆ ที่ทําให้โรงเรียนยังคง
สามารถดําเนินการอย่างต่อเนื่อง หรือหยุดชะงัก
2. ควรมีการวิจัยเชิงทดลอง เพื่อศึกษาว่านักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ กับนักเรียนที่ไม่ได้เข้าร่วม
โครงการฯ มีความรู้ ทัศนคติด้านความยุติธรรม แตกต่างกันหรือไม่ เพื่อเป็นการประเมิน ผลประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของโครงการฯ
3. ควรมีการจัดให้มีการดําเนินการโครงการเยาวชนพลยุติธรรม ในเยาวชน กลุ่มเสี่ยง และเด็ก
ที่มีปัญหา อื่นๆ เช่น ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และเด็กในชุมชนแออัด เป็นต้น
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