โครงการเยาวชนพลยุติธรรม
เรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท
เฉลิมพระเกียรติเนือ่ งในโอกาสมหามงคลพระชนมพรรษา 80 พรรษา


 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 – 2554) คาดหวังให้สังคมไทยเป็นสังคม
ที่อยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน (Green and Happiness Society) คนไทยมีคุณธรรม นําความรอบรู้ รู้เท่าทันโลก ครอบครัว
อบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง และสังคมสันติสุข ซึ่งการที่สังคมจะมีสภาพตามที่คาดหวังดังกล่าวได้ คนในสังคมต้องเป็นคนที่มี
คุณภาพ เป็นคนดี คนเก่ง ถึงพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย เคารพกฎหมาย มีความรับผิดชอบและมีจิตสํานึก
เป็นสาธารณะ มีความสามารถในการคิดเอง ทําเองและพึ่งพาตนเองได้ แต่ในสถานการณ์ปัจจุบัน สังคมไทยกําลัง
เผชิญกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปในทุกด้านทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ ที่นําไปสู่การเอารัดเอา
เปรียบและความไม่รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม จึงก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น ปัญหา
ความไม่เป็นธรรม และความไม่ยุติธรรมต่างๆ ซึ่งมีแนวโน้มรุนแรงและแพร่ขยายเข้าสู่สังคมไทยมากขึ้นจนเป็นปัญหา
สําคัญของชาติอยู่ในขณะนี้ และแม้ว่ารัฐบาลจะมีนโยบาย แนวทางมาตรการและกลไกต่างๆ เพื่อสร้างความเป็น
ธรรม ความยุติธรรมและการปราบปรามทุจริตคอร์รัปชั่นอย่า งต่อเนื่องและจริงจัง ทั้งปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย
เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง จัดตั้งองค์กรอิสระในการดําเนินงาน พัฒนากระบวนการตรวจสอบที่
เข้มงวดรัดกุมและสร้างเครือข่ายความร่วมมือกันในทุกภาคส่วนของสังคมแล้วก็ตาม แต่แนวทางมาตรการและกลไก
ต่างๆ ดังกล่าว ก็อาจไม่สามารถป้องกันและแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
ตามแนวนโยบายกระทรวงยุติธรรมที่ต้องการสร้างรูปแบบและแนวทางการเสริมสร้างสังคมแห่งความ
เป็นธรรม (Fair society) ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรม เพื่อให้มีการพัฒนา
กระบวนการยุติธรรมที่ยั่งยืน และเกิดประสิทธิผลอย่างแท้จริงต่อการป้องกันอาชญากรรมและการกระทําผิด ดังนั้น
กลุ่มเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาจึงเป็นผู้มีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนากระบวนการยุติธรรมในอนาคต
การสนับ สนุ น ส่ งเสริ ม การปลู กจิ ต สํ า นึ กด้ า นความยุ ติธ รรมจะเป็น พื้น ฐานสํ า คั ญ ต่ อการให้ ความร่ว มมื อของ
ประชาชนในการอํานวยความยุติธรรมในอนาคต โดยมุ่งเน้นการให้ความรู้ทางด้านกฎหมาย การปลูกฝังจิตสํานึก
ค่านิยมและทัศนคติที่ถูกต้อง รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมของคนในสังคม อย่างเป็นรูปธรรม โดยเริ่มจาก
กลุ่มเด็กและเยาวชนแล้วค่อยๆ ขยายเข้าสู่สังคมในวงกว้างต่อไป
สํานักงานกิจการยุติธรรม ในฐานะองค์กรที่มีภารกิจหลักในการประสานและพัฒนากระบวนการยุติธรรม
จึงได้จัดทําโครงการเยาวชนพลยุติธรรมขึ้น เพื่อพัฒนารูปแบบและแนวทางปลูกฝังจิตสํานึก ค่านิยมและทัศนคติที่

ถูกต้อง รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในเรื่องความเป็นธรรม ความยุติธรรมและความ
ซื่อสัตย์สุจริต โดยเริ่มดําเนินงานมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2548 กล่าวคือ
ระยะที่ 1 เป็นการนําร่องเพื่อหารูปแบบการปลูกจิตสํานึกและการสร้างทัศนคติ ที่ดีเกี่ยวกับ
ความยุติธรรม และความซื่อสัตย์สุจริตของเด็กและเยาวชน โดยดําเนินการในปีงบประมาณ 2548 ณ จังหวัด
นครราชสีมา มีสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ จํานวน 21 โรงเรียน จากผลการดําเนินงาน พบว่าเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และสอดคล้องตามเป้าหมายการดําเนินงานที่กําหนด โดยเด็กและเยาวชนมีจิตสํานึกและทัศนคติที่ดีใน
เรื่องความซื่อสัตย์สุจริตและยุติธรรม สามารถนําประสบการณ์ความรู้ไปใช้ในการดําเนินชีวิต รวมทั้งได้รูปแบบ
แนวทางในการพัฒนากระบวนการยุติธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชน เพื่อนําไปทดลองและดําเนินการในพื้นที่อื่นๆ
ต่อไป
ระยะที่ 2 ในปีงบประมาณ 2549 ได้นํารูปแบบที่ได้จากการศึกษา ไปทดลองใช้เพื่อพัฒนาแนว
ทางการดํ า เนิ น งานให้ มี ค วามสมบู ร ณ์ ม ากยิ่ ง ขึ้ น โดยมอบหมายให้ ค ณะสั ง คมศาสตร์ แ ละมนุ ษ ยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดลเป็น ผู้ดําเนินการ ในพื้นที่จังหวัด ฉะเชิงเทรา เชียงใหม่ อุบลราชธานี และภูเ ก็ต ได้มีการ
ประกวดกิจกรรมดีเด่นระดับจังหวัดตามช่วงชัน้ (3 ระดับ) จนได้สถานศึกษาที่ชนะเลิศในระดับจังหวัดรวม 12 โรงเรียน
และได้จัดให้มีการประกวดกิจกรรมระดับประเทศภายใต้การประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่
4 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2549 โดยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จเป็นองค์ประธานการประชุมฯ
สําหรับกิจกรรมการพัฒนาจิตสํานึกที่ดีแก่เด็กและเยาวชนที่แต่ละสถานศึกษานํามาเสนอในงานดังกล่าว ได้แก่
กิจกรรมสร้างองค์ความรู้ด้านกระบวนการยุติธรรมและกฎหมายเบื้องต้น กิจกรรมสร้างจิตสํานึกและทัศนคติที่ดีใน
เรื่องความยุติธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในกิจกรรมต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ฝึกฝนในการสร้างความยุติธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต และกิจกรรมการสร้างเครือข่ายยุติธรรม
ชุมชนในสถานศึกษา เป็นต้น
ระยะที่ 3 ได้ขยายพื้น ที่ดํา เนินงานในสถานศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมอบหมายให้
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นผู้ดําเนินการ มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ จํานวน
54 โรงเรียน การดําเนินงานในครั้งนี้เป็นการหารูปแบบในการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมสําหรับเด็กและเยาวชนที่
ครอบคลุมเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม เด็กและเยาวชนได้รับความรู้เรื่องกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
เบื้องต้น และสามารถนําความรู้ที่ได้จากการร่วมกิจกรรมไปประยุกต์ใช้และแก้ไขปัญหาในชีวิตประจําวัน
ในปี พ.ศ. 2550 เป็นปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุครบ 80 พรรษา
และเพื่อเป็น การแสดงความจงรักภักดีที่ทรงมี พระมหากรุณาธิคุณต่อแผ่น ดิน ไทยและพระเมตตาต่อพสกนิก ร
รวมถึงความห่วงใยที่มีต่อเด็กและเยาวชน สํานักงานกิจการยุติธ รรม กระทรวงยุติธ รรม จึงได้มอบหมายให้ที่
ปรึกษาจากคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้ดําเนินการขยายผลการดําเนินงานต่อใน
ระดับประเทศเป็นระยะที่ 4 เพื่อเป็นการสร้างนวัตกรรม องค์ความรู้ และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดําเนิน
กิจกรรมภายใต้โครงการของสถานศึกษาต่างๆ ในแต่ละภูมิภาค ให้เด็กและเยาวชนได้แสวงหาความรู้เพื่อพัฒนา
ทักษะและความเข้าใจในสิ่งใหม่ๆ เกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม มีทัศนคติ ค่านิยมและจิตสํานึกที่ดี
ในเรื่องความยุติธรรมและความเป็นธรรม โดยให้ผู้เรียนมีความใฝ่ใจ สนใจ รักการเรียนรู้และนําความรู้ที่ได้ไป
ประยุกต์ใช้สร้างสรรค์สิ่งใหม่หรือพัฒนาการดําเนินกิจกรรมภายในสถานศึกษา และได้เปลี่ยนชื่อโครงการใหม่
เพื่อให้สอดคล้องกับปีมหามงคลว่า “โครงการเยาวชนพลยุติธรรม เรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมพรรษา 80 พรรษา”

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเสริมสร้างนวัตกรรม องค์ความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดําเนินกิจกรรมภายใต้
โครงการเยาวชนพลยุติธรรมฯ ของสถานศึกษาต่าง ๆ ในแต่ละภูมิภาค
2. เพื่อสร้างจิตสํานึกและทัศนคติที่ดีในเรื่องความยุติธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตและการป้องกันการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นในกลุ่มเด็กและเยาวชน
3. เพื่อผสมผสานรูปแบบการดําเนินงานกิจกรรม ตามโครงการเยาวชนพลยุติธรรมฯ เข้าสู่หลักสูตรการ
เรียนการสอนของกระทรวงศึกษาธิการ
เป้าหมายการดําเนินงาน
1. กลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาระดับประถมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาตอนต้น
และมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. สถานศึ ก ษาทั่ ว ประเทศ โดยแบ่ ง การคั ด เลื อ กเป็ น 5 ภู มิ ภ าค ได้ แ ก่ ภาคกลางและ
กรุงเทพมหานคร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคใต้ตอนบน และภาคใต้ตอนล่าง รวมทั้งสิ้น 80
โรงเรียน
ขั้นตอนการดําเนินงาน
1. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการฯ และรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดผ่านทาง
website และสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ได้แก่ โทรทัศน์ วิทยุ แผ่น CD นําเสนอโครงการ แผ่นพับ หนังสือคู่มือ
โครงการฯ เป็นต้น
2. คัดเลือกโรงเรียนที่มีความสนใจและมีความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการฯ จํานวน 80 โรงเรียน
จากโรงเรียนที่ร่วมสมัครทั้งหมด โดยจัดแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้ 1) ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร จํานวน
20 โรงเรียน 2) ภาคเหนือ 3) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4) ภาคใต้ตอนบน และ 5) ภาคใต้ตอนล่าง (5 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้) กลุ่มละ 15 โรงเรียน (การจัดกลุ่มและจํานวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ อาจปรับเปลี่ยนได้
ตามความเหมาะสม)
3. ประสานงานและประชุมชี้แจงร่วมกับยุติธรรมจังหวัด และหน่วยงานด้านการศึกษาของแต่ละ
จังหวัด
4. แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานโครงการในแต่ละภาค
5. ประชุมชี้แจงรายละเอียดแนวทางการดําเนินงาน และอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้นและ
กระบวนการยุติธรรม
6. มอบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมแก่โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ
7. นิเ ทศ ติด ตามผลการดํา เนินกิจ กรรม (ครั้งที่ 1) และประเมินผลติดตามการจัด กิจกรรมของ
โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อนําผลคะแนนจากการนิเทศไปเป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินการประกวดกิจกรรม
ระดับภาค

8. จัด เวทีการประกวดกิจกรรมการนํา เสนอผลงานการสร้า งจิต สํา นึกและทัศนคติที่ดีแก่เ ด็กและ
เยาวชนในแต่ละภาค พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้แก่ทุกโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ โรงเรียนที่ได้รับรางวัลที่ 1 – 3
ในแต่ละช่วงชั้นจะได้รับโล่พร้อมเงินรางวัล และโรงเรียนที่ได้รับรางวัลที่ 1 ของแต่ละช่วงชั้น จากการประกวดใน
เวทีระดับภาคจะได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมประกวดกิจกรรมในระดับประเทศ รวมโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือก
15 โรงเรียน
9. นิเ ทศ ติด ตามผลการดํา เนินกิจ กรรม (ครั้งที่ 2) และประเมินผลติดตามการจัด กิจกรรมของ
โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อนําผลคะแนนจากการนิเทศไปเป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินการประกวดกิจกรรม
ระดับประเทศ
10. จัดกิจกรรมเข้าค่ายสําหรับเด็กนักเรียนซึ่งเป็นตัวแทนจากโรงเรียนแต่ละพื้นที่ ดังนี้ ภาคกลาง
และกรุงเทพมหานคร ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ตอนบน และภาคใต้ตอนล่าง รวมทั้งสิ้น
15 โรงเรียน
11. จัดเวทีการประกวดกิจกรรมในระดับประเทศ ณ กรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งมอบเกียรติบัต ร
โรงเรียนต้นแบบ เกียรติบัตรโรงเรียนที่ชนะการประกวดกิจกรรม โล่รางวัลและเงินรางวัลแก่ผู้เกี่ยวข้อง
12. จัดสัมมนานําเสนอผลการดําเนินงาน และรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
13. จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน รูปแบบแนวทางการปลูกจิตสํานึกและทัศนคติที่ดีแก่เด็กและ
เยาวชนในเรื่องความยุติธรรม และนําเสนอผู้บริหารระดับสูงต่อไป
ระยะเวลาการดําเนินงาน
ระยะเวลาการดําเนินงานโครงการเยาวชนพลยุติธรรมฯ ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2550 – มกราคม
2551 โดยมีแผนดําเนินงาน ดังนี้
ตารางที่ 1.1 ระยะเวลาการดําเนินงาน
รายละเอียด
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.
1. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการฯ และ
รับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการ
ประกวดผ่านทาง website และสื่อ
ประชาสัมพันธ์ต่างๆ ได้แก่ โทรทัศน์
วิทยุ แผ่น CD นําเสนอโครงการ แผ่น
พับ หนังสือคู่มือโครงการฯ เป็นต้น
2. คัดเลือกโรงเรียนที่มีความสนใจและมี
ความพร้ อมในการเข้ าร่ วมโครงการฯ
จํานวน 80 โรงเรียน จากโรงเรียนที่ร่วม
สมัครทั้งหมด

ตารางที่ 1.1 (ต่อ)
รายละเอียด
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.
3. ประสานงานและประชุมชี้แจงร่วมกับ
ยุติ ธรรมจั งหวั ด และหน่ วยงานด้ าน
การศึกษา
4. แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการดํ า เนิ น งาน
โครงการในระดับภาค
5. ประชุ มชี้ แจงรายละเอี ยดแนวทางการ
ดํ าเนิ นงาน อบรมให้ ความรู้ เกี่ ยวกั บ
กฎหมายเบื้องต้นและกระบวนการยุติธรรม
6. มอบเงิ นสนั บสนุ นการจั ดกิ จกรรมแก่
โรงเรี ยนที่ ได้ รั บการคั ดเลื อกเข้ าร่ วม
โครงการฯ
7. นิเทศ ติดตามผลการดําเนินกิจกรรม
(ครั้ ง ที่ 1) และประเมิ น ผลติ ด ตาม
การจัดกิจกรรมของโรงเรียนที่เข้าร่วม
โครงการ เพื่อนําผลคะแนนจากการ
นิเทศไปเป็น ส่วนหนึ่งของการตัดสิน
การประกวดกิจกรรมระดับภาค
8. จั ด เวที ก ารประกวดกิ จ กรรมการ
นําเสนอผลงานการสร้างจิตสํานึกและ
ทัศนคติที่ดีแก่เด็กและเยาวชน ในแต่
ละภาค พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้แก่
ทุ กโรงเรี ยนที่ เข้ าร่ วมโครงการ
โรงเรียนที่ได้รับรางวัลที่ 1 – 3 ในแต่
ละช่วงชั้นจะได้รับโล่พร้อมเงินรางวัล
สําหรับโรงเรียนที่ได้รับรางวัลที่ 1 ใน
แต่ละช่วงชั้น จะได้รับการคัดเลือกให้
ประกวดกิจกรรมในระดับประเทศ
9. นิเทศ ติ ดตามผลการดํ าเนิ นกิ จกรรม
(ครั้งที่ 2) และประเมินผลติดตามการ
จั ด กิ จ กรรมของโรงเรี ย นที่ เ ข้ า ร่ ว ม
โครงการ เพื่อนําผลคะแนนจากการ
นิเ ทศไปเป็น ส่ว นหนึ่งของการตัดสิ น
การประกวดกิจกรรมระดับประเทศ

ตารางที่ 1.1 (ต่อ)
รายละเอียด
10. จัดกิจกรรมเข้าค่ายสําหรับเด็กนักเรียน ซึ่ง
เป็ นตัวแทนจากโรงเรี ยนแต่ ละภาค ดั งนี้
ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร ภาคเหนือ
ภาคตะวั นออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ตอนบน
และภาคใต้ ตอนล่ าง เพื่ อเข้ าร่ วมประกวด
ระดับประเทศ
11. จั ด เ ว ที ก า ร ป ร ะ ก ว ด กิ จ ก ร ร ม ใ น
ระดั บ ประเทศ ณ กรุ ง เทพมหานคร
พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรโรงเรียนต้นแบบ
เกี ยรติ บั ตรโรงเรี ยนที่ ชนะการประกวด
กิ จกรรม โล่ ร างวั ล และเงิ น รางวั ล แก่
ผู้เกี่ยวข้อง
12. จั ด สั ม มนานํ า เสนอผลการดํ า เนิ น งาน
และรั บฟั งข้ อคิดเห็ น ข้ อเสนอแนะจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

13. จั ด ทํ า รายงานสรุ ป ผลการดํ า เนิ น งาน
รู ปแบบแนวทางการปลู กจิ ตสํ านึ กและ
ทั ศนคติ ที่ ดี แก่ เด็ กและเยาวชนในเรื่ อง
ความยุ ติ ธ รรมและนํ า เสนอผู้ บ ริ ห าร
ระดับสูงต่อไป

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผลผลิต
- เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดําเนินกิจกรรมภายใต้โครงการ
เยาวชนพลยุติธรรมของสถานศึกษาต่างๆ ในแต่ละภูมิภาค
- กระแสการมีส่วนร่วมและเครือข่ายความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องในการพัฒนาเด็กและเยาวชน
- รูปแบบการดําเนินกิจกรรมตามโครงการเยาวชนพลยุติธรรม ในภูมิภาค ต่างๆ เพื่อใช้เ ป็น
แนวทางในการพัฒนากระบวนการยุติธรรมในกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชน
ผลลัพธ์
- เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา มีความรู้ด้านกฎหมายเบื้องต้นและกระบวนการยุติธรรม มี
จิตสํานึก ทัศนคติที่ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความศรัทธาเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม และเป็นแกนนํา
สําคัญในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
- ปัญหาการทุจริต ความไม่เป็นธรรมในสังคมลดลงเกิดเป็นสังคมแห่ง ความยุติธรรมและ
ความสมานฉันท์

