โครงการเยาวชนพลยุติธรรม
เรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท
เฉลิมพระเกียรติเนือ่ งในโอกาสมหามงคลพระชนมพรรษา 80 พรรษา
   
โครงการเยาวชนพลยุติธรรม เรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหา
มงคลพระชนมพรรษา 80 พรรษา เป็นโครงการที่สํานักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรมได้ร่วมกับคณะที่
ปรึกษาจากคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลในการจัดทํากิจกรรมสร้างสรรค์เกี่ยวกับการ
เรียนรู้เรื่องกระบวนการยุติธรรมของเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาจํานวน 82 แห่งจาก 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ โดยมี
นักเรียนเข้าร่วมโครงการฯ จํานวนทั้งสิ้น 102,622 คน
การดําเนินงานโครงการฯ เริ่มจากการรับสมัครและคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ โดยมี
เกณฑ์การคัดเลือกที่สําคัญ ประกอบด้วย 1) ข้อเสนอหรือแนวทางการจัดกิจกรรมที่โรงเรียนส่งมาจะต้องสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ของโครงการ 2) ส่งใบสมัครและข้อเสนอโครงการภายในระยะเวลาที่กําหนด และ 3) ให้โอกาสโรงเรียนที่
กระจายอยู่ในพื้นที่ต่างๆ ทัว่ ประเทศ โดยหลังจากที่โรงเรียนได้รับการคัดเลือกแล้ว ทางโครงการ ฯ จะมอบงบประมาณ
สนับสนุนการทํากิจกรรม โรงเรียนละ 5,000 บาท เพื่อนํางบประมาณดังกล่าวไปดําเนินการจัดกิจกรรมโครงการ
เยาวชนพลยุติธรรมในแต่ละโรงเรียนตลอดปีการศึกษา และเมื่อดําเนินกิจกรรมไปได้ระยะหนึ่ง คณะที่ปรึกษาจะ
เดินทางไปนิเทศ ติดตามผลการดําเนินกิจกรรม และให้ข้อเสนอแนะแก่โรงเรียนก่อนการประกวดกิจกรรมระดับ
ภาค
จากการดําเนินการที่ผ่านมาพบว่าเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการมีความกระตือรือร้นที่จะนํา
ความรู้เรื่องกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมที่ได้รับไปจัดกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งผลิตสื่อรณรงค์เพื่อสร้างจิตสํานึก
ในเรื่องความซื่อสัตย์ ความยุติธรรม ทั้งในโรงเรียนและขยายผลการดําเนินกิจกรรมไปยังชุมชนต่างๆ ในบทนี้จะ
นํ า เสนอสรุ ป ผลการดํ า เนิ น งานโครงการเยาวชนพลยุ ติ ธ รรมตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องโครงการ พร้ อ มด้ ว ย
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

สรุปผลการดําเนินงานโครงการเยาวชนพลยุติธรรม
คณะที่ปรึกษาโครงการฯ ได้สรุปผลการดําเนินงานโครงการเยาวชนพลยุติธรรมตามวัต ถุป ระสงค์ของ
โครงการ ดังต่อไปนี้
1. การเสริมสร้างนวัตกรรม องค์ความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดําเนินกิจกรรมภายใต้
โครงการเยาวชนพลยุติธรรมฯ ของสถานศึกษาต่าง ๆ ในแต่ละภูมิภาค
การเสริมสร้างนวัตกรรม และองค์ความรู้ที่สํา คัญซึ่งเกิดจากการดําเนินงานโครงการฯ ได้แก่
รูปแบบแนวทางการปลูกจิตสํานึก และทัศนคติที่ดีแก่เด็กและเยาวชนในเรื่องความยุติธรรม และความซื่อสัตย์
สุจิต รวมทั้งการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่ใช้ในชีวิตประจําวัน และกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและ
เยาวชน จากผลการดํา เนินงานพบว่าโรงเรีย นที่เ ข้า ร่ว มโครงการได้มีการพัฒ นารูป แบบการจัด กิจ กรรมที่มี
ความคิดสร้างสรรค์และแปลกใหม่ เนื่องจากเด็กนักเรียนในแต่ละพื้นที่มีการแข่งขันกันทั้งด้านวิชาการและด้าน
กิ จ กรรม เด็ ก จึ ง มี ค วามพร้ อ มที่ จ ะนํ า ความรู้ ค วามสามารถที่ มี อ ยู่ ม าดํ า เนิ น กิ จ กรรมอย่ า งเต็ ม ศั ก ยภาพ
นอกจากนี้ยังสามารถผสมผสานวัฒนธรรมของแต่ละภูมิภาคมาประยุกต์ในการทํากิจกรรมได้อย่างเหมาะสม ทําให้
เกิดรูปแบบของกิจกรรมที่น่าสนใจและทันสมัย ซึ่งรูปแบบกิจกรรมที่ได้จากการดําเนินโครงการฯ ครั้งนี้มีทั้งหมด
11 รูป แบบ (ดังแสดงในบทที่ 3 หน้า 124) รูปแบบกิจกรรมดังกล่าวนี้ครอบคลุมเนื้อหาสาระสําคัญตาม
วัตถุประสงค์เป็นกิจกรรมดีเด่น (Best Practice) ที่สามารถนําไปพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนต่อไปได้เป็น
อย่างดี
โครงการเยาวชนพลยุติธรรมได้ดําเนินกิจกรรมโดยมีวัตถุประสงค์ให้เด็กและเยาวชนทั่วประเทศได้รับ
ความรู้ พร้อมความสนุกนาน และประสบการณ์ ในการจัดกิจกรรมที่ดี ดังนั้น จึงได้จัดเวทีประกวดกิจกรรมระดับ
ภูมิภาค ระดับประเทศ และการจัดบอร์ดนิทรรศการ เพื่อเป็นเวที ของเด็กนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ทุกภูมิภาค
ทั่วประเทศ ใช้เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้และตักตวงประสบการณ์ในการดําเนินกิจกรรมของตนเอง โดยมีการสร้าง
สีสันให้เกิดความสนุกสนานจากการ เข้าร่วมประกวดกิจกรรมของเด็กนักเรียนในแต่ละช่วงชั้น และมีการมอบรางวัล
และเกียรติบัตรเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจในการดําเนินกิจกรรมต่อไป
นอกจากนีก้ ารดําเนินโครงการเยาวชนพลยุติธรรมที่จัดขึ้นในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศครั้งนี้
โครงการฯ สามารถสร้างเครือข่ายได้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายและกลุ่มที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 1) กลุ่มเด็กนักเรียนใน
โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ และโรงเรียนใกล้เคียง 2) กลุ่มผู้บริหารโรงเรียน 3) กลุ่มผู้ปกครองนักเรียน 4) กลุ่ม
ชุมชนรอบๆ โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ 5) บุคลากรในกระบวนการยุติธรรม 6) ผู้นําทางศาสนา 7) หน่วยงานใน
กระทรวงศึกษาธิการ และ 8) กลุ่มประชาชนทั่วไป
จากความสําเร็จในการเสริมสร้างนวัตกรรม องค์ความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดําเนิน
กิจกรรมภายใต้โครงการเยาวชนพลยุติธรรมฯ ของสถานศึกษาต่างๆ เห็นผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นเมื่อโรงเรียนที่เข้าร่วม
โครงการฯ สามารถนํากิจกรรมที่จัดขึ้นภายใต้การดําเนินงานของโครงการเยาวชนพลยุติธรรม เรียนรู้ตามรอยพระ
ยุคลบาท เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส มหามงคลพระชนมพรรษา 80 พรรษา เผยแพร่สู่สาธารณชน และมี
ส่ว นร่วมในการจัด กิจ กรรม ทําความดีถวายในหลวงร่วมกับ โรงเรียนและหน่วยงานอื่นๆ ในวัน อาทิต ย์ที่ 16
กันยายน 2550 ที่ลานพระบรมรูปทรงม้า โดยโรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทราและโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์
(ช่วงชั้นที่ 4) เป็นตัวแทนของโครงการเข้าร่วมงาน “ทําดีเพื่อพ่อ” โดยร่วมแสดงนิทรรศการ เฉลิมพระเกียรติ
ผลงานของโครงการฯ และได้รับเกียรติให้เข้าร่วมรับต้นกล้าความดี (ต้นกล้าราชพฤกษ์) จากนายกรัฐมนตรี

ฯพณฯ พลเอกสุรยุทธ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี
เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

ผศ.ดร.ศิริพร แย้มนิล และอาจารย์ประเสริฐ ชังชู
ถ่ายภาพร่วมกับนักเรียนแกนนําในโครงการทีเ่ ข้าร่วมงาน

ตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา
และโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์มอบของที่ระลึก
แก่รองนายกรัฐมนตรี

รองนายกรัฐมนตรีให้เกียรติถ่ายภาพร่วมกับ
คณะตัวแทนโครงการเยาวชนพลยุติธรรม

2. การสร้างจิตสํานึกและทัศนคติที่ดี ในเรื่องความยุติธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตและการ
ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นในกลุ่มเด็กและเยาวชน
โครงการฯ พยายามมุ่งเน้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการดําเนินกิจกรรมในทุกขั้นตอน และยึด
นักเรียนเป็นศูนย์กลางโดยคํานึงถึงการให้ความสนใจต่อกิจกรรมของนักเรียนเป็นหลัก ในการส่งเสริมเด็กให้เข้ามา
มีส่วนร่วมและแสดงออกในกิจกรรม แบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบแรกเป็นการผลักดันเด็กนักเรียน
ในช่วงชั้นที่ 2 ชั้นเด็กเล็ก เป็นการเปิดโอกาสให้เด็กนักเรียนมีอิสระในความคิดสร้างสรรค์ต่อยอดจากสิ่งที่ครู
เริ่มต้น จากนั้นให้นักเรียนไปศึกษาค้นคว้าตามความสนใจ การดําเนินการรูปแบบนี้ เช่น การจัดประกวดวาด
ภาพและเขียนเรียงความเกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริตและความยุติธรรม การจัดประกวดแสดงละครสอนกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจําวัน การบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนกลุ่มสาระวิชา รูปแบบที่ 2 เป็นการผลักดัน
เด็กในช่วงชั้นที่ 3 โดยครูจะเป็นพี่เลี้ยงหรือที่ปรึกษาคอยแนะนําการดําเนินงาน และคัดเลือกหรือสมัครนักเรียน
แกนนําเป็นคณะดําเนินงานร่วมให้นักเรียนมี ส่วนร่วมในขั้นตอนการดําเนินกิจกรรม เช่น การแต่งชุดแฟนซีเดิน
รณรงค์เรื่องความซื่อสัตย์สุจริตและความยุติธรรมในงานกีฬาสีของโรงเรียน การเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด หรือ
การ
ซื้อสิทธิ์ขายเสียง การทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ กิจกรรมตอบปัญหาเกี่ยวกับกฎหมาย กิจกรรมของ

หายได้คืน การจัดทําแผ่นพับ/จุลสาร/หนังสือเล่มเล็กให้ความรู้ด้านกฎหมาย การจัดทําการ์ตูนแอนนิเมชั่นให้
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย การจัดทําเว็บไซต์ กิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรมหน่วย SWAT (นักสืบน้อย) กิจกรรม
DSI ในโรงเรียน สอดแทรกในโครงการสารวัตรนักเรียน เป็นต้น รูปแบบสุดท้ายเหมาะสําหรับการผลักดันเด็กใน
ระดับช่วงชั้นที่ 4 ซึ่งเป็นนักเรียนชั้นเด็กโตให้มีศักยภาพสามารถคิดตัดสินใจได้ด้วยตัวเอง โดยให้นักเรียนเป็นผู้
คิดริเริ่มสร้างสรรค์โครงการ/กิจกรรม เขียนโครงการ จัดวางแผนงานและดําเนินกิจกรรมด้วยตัวเอง และนําเสนอ
ต่อครูที่ปรึกษาหรือโรงเรียน โดยมีครูเป็นที่ปรึกษาคอยให้คําแนะนําและคอยสนับสนุนช่วยเหลือในสิ่งที่นักเรียนร้อง
ขอ หรือการรวมพลังเยาวชนในพื้นที่จัดตั้งเป็นศูนย์เยาวชนพลยุติธรรม เพื่อทําหน้าที่ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และเป็น
แกนนําในการรณรงค์เรื่องความเป็นธรรม
ความยุติธรรมในโรงเรียน และสร้างเครือข่ายในการป้องกัน
อาชญากรรมในชุมชน เช่น ศูนย์เยาวชนพลยุติธรรม Justice Ranger ของนักเรียนโรงเรียนศาสนูปถัมภ์ จังหวัด
ปัตตานี โครงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในโรงเรียน ของโรงเรียนพนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา”
จังหวัด
ฉะเชิงเทรา เป็นต้น
ทั้งนี้ โรงเรียนในพื้นที่แต่ละแห่งจะมีการคิดกิจกรรมที่แตกต่างไปตามบริบท โดยเน้นเนื้อหาหลัก
ที่การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมที่เป็นเรื่องใกล้ตัวรวมทั้งมีการคิดรูปแบบ
การนําเสนอที่หลากหลาย เช่น การจําลองเหตุการณ์การทะเลาะวิวาทจากความเข้าใจผิดระหว่างนักเรียนที่เกิดขึ้น
ในโรงเรียนและได้นําเข้าสู่สภาสมานฉันท์เพื่อไกล่เกลี่ย การแสดงบทบาทสมมติสาระเรื่องเกี่ยวกับความผิดข้อหา
วิ่งราวทรัพย์ของเด็กอายุไม่เกิน 18 ปี และแสดงขั้นตอนกระบวนการยุติธรรมจําลองที่ได้ความรู้จากหนังสืออ่าน
เพิ่มเติมกฎหมายเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน การแสดงบทบาทสมมติสาระเรื่องเกี่ยวกับการ ฝ่าฝืนกฎจราจร และ
การติดสินบนเจ้าหน้าที่ตํารวจจราจร การแสดงความเข้าใจผิดระหว่างนักเรียนที่เกิดขึ้นจริงในโรงเรียนและได้
นําเข้าสู่สภาสมานฉันท์เพื่อไกล่เกลี่ย เป็นต้น
จากที่กล่าวมาข้างต้นแสดงให้เห็นถึงการสร้างจิตสํานึกและทัศนคติที่ดีในเรื่องความยุติธรรม และ
ความซื่อสัตย์สุจริต โดยผ่านการทํากิจกรรมสร้างสรรค์ที่นักเรียนและครูช่วยกันพัฒนาขึ้น เป็นการสร้างสรรค์การ
เรียนรู้เรื่องกระบวนการยุติธรรมรูปแบบใหม่ ที่เน้นให้นักเรียนมีบทบาทหลักในการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับ
กระบวนการยุติธรรม กฎหมายพื้นฐานในชีวิตประจําวัน จากการที่เขาสามารถสร้างสรรค์กิจกรรมได้ จะต้องผ่าน
กระบวนการคิดทางบวกต่อกระบวนการยุติธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งกระบวนการคิดทางบวก และการได้
สร้างสรรค์กิจกรรมด้วยการลงมือปฏิบัติจริง จะเป็นการปลูกฝังทัศนคติที่ดีและยั่งยืน โดยทางโครงการฯ มุ่งหวัง
ว่าเด็กก็จะได้ความรู้กฎหมายติดตัวไปใช้ในการดําเนินชีวิตเมื่อเขาเติบโตขึ้น และดํารงตนเป็น คนดีของสังคม
ภายใต้ก รอบสิทธิห น้า ที่ต ามกฎหมาย ขณะที่ค รูแ ละโรงเรีย นก็ได้รูปแบบกิจกรรมที่สามารถนําไปต่อยอดกับ
เรื่องอื่น ๆ ได้ด้วย
3. การผสมผสานรูปแบบการดํ าเนินงานกิจกรรม ตามโครงการเยาวชนพลยุ ติธ รรมฯ เข้า สู่
หลักสูตรการเรียนการสอนของกระทรวงศึกษาธิการ
รูปแบบกิจกรรมที่โรงเรียนต่างๆ คิดขึ้นมา สามารถผสมผสานเข้าสู่หลักสูตร การเรียนการสอนได้
เช่น ในช่วงชั้นที่ 2 ซึ่งเป็นชั้นเด็กเล็กมีการจัดประกวดวาดภาพและเขียนเรียงความเกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริตและความ
ยุติธรรม การจัดประกวดแสดงละครสอนกฎหมายที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจําวัน เป็นต้น ในช่วงชั้นที่ 3 มีกิจกรรม
เช่น การแต่งชุดแฟนซีเดินรณรงค์เรื่องความซื่อสัตย์สุจริตและความยุติธรรมในงานกีฬาสีของโรงเรียน การเดิน
รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด หรือการซื้อสิทธิ์ขายเสียง การทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ กิจกรรมตอบปัญหาเกี่ยวกับ
กฎหมาย กิจกรรมของหายได้คืน การจัดทําแผ่นพับ/จุลสาร/หนังสือเล่มเล็กให้ความรู้ด้านกฎหมาย การจัดทํา
การ์ตูนแอนนิเมชั่นให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย การจัดทําเว็บไซต์ กิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรมค่าว ซอ คําเมือง

เรื่องกฎหมาย (ให้ความรู้ด้านความซื่อสัตย์สุจริตยุติธรรมโดยผ่านคําร้องภาษาพื้นเมืองและเสียงซอ) เป็นต้น ใน
ระดับช่วงชั้นที่ 4 มีการรวมพลังเยาวชนในพื้นที่จัดตั้งเป็นศูนย์เยาวชนพลยุติธรรม เพื่อทําหน้าที่ในการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาท เช่น โครงการ “ศาลโรงเรียน” ประกอบด้วย กิจกรรมกฎหมายโรงเรียน กิจกรรมยุติความรุนแรง
กิจกรรมประเมินตนเอง กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด กิจกรรมลงประชามติ กิจกรรมของหายได้คืน กิจกรรมสภา
นักเรียน กิจกรรมสหกรณ์ กิจกรรมเครือข่ายยุติธรรม กิจกรรมฟังความหลายข้าง กิจกรรมศึกษาดูงาน กิจกรรม
ยุติธรรมยาตรา กิจกรรมแสดงละคร หนังตะลุง มโนราห์ เกี่ยวกับกฎหมาย กิจกรรมเรียนรู้กระบวนการยุติธรรมจาก
คุณตํารวจ กิจกรรมตอบคําถามกฎหมาย กิจกรรมเขียนความจริง กิจกรรมนิทรรศการเคลื่อนที่ กิจกรรมคนต้น
เรื่อง กิจกรรมรูเ้ ห็นเป็นใจ กิจกรรมอ่านรัฐธรรมนูญให้น้องฟัง กิจกรรมคืนคนดีสู่สังคม เป็นต้น
กิจกรรมต่างๆ เหล่านี้สามารถนําไปผสมผสาน และนําไปใช้ในการสอนในสาระวิชาต่างๆ ทั้ง 8
กลุ่ ม สาระ เพี ย งแต่ ร อการสนั บ สนุ น และความร่ ว มมื อ กั น อย่ า งแท้ จ ริ ง ระหว่ า งกระทรวงยุ ติ ธ รรมและ
กระทรวงศึกษาธิการ ที่จะผลักดันสิ่งเหล่านี้ให้เกิดขึ้นอย่างจริงจัง

ข้อเสนอแนะ
คณะผู้ดําเนินงานโครงการฯ ขอเสนอข้อเสนอแนะในการพัฒนาการดําเนินงานโครงการฯ ในระยะ
ต่อไป ทั้งในเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. ควรมีการขับเคลื่อนโครงการเยาวชนพลยุติธรรม ในระดับนโยบายโดยเป็นความร่วมมือของ
กระทรวงยุติธรรม และกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อผลักดันให้โครงการดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ต่อเนื่องและ
ยั่งยืน
2. ควรมีนโยบายที่ส่งเสริมโครงการฯ ให้ยั่งยืนโดยใช้ทรัพยากรของกระทรวงยุติธรรมเป็นหลัก
โดยถือเป็นภารกิจส่วนหนึ่งในแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานกิจการยุติธรรม และสํานักงานยุติธรรมจังหวัด ทั้งนี้
เพื่อให้เกิดพลังการขับเคลื่อนโครงการเยาวชนพลยุติธรรม
เข้าสู่กลุ่มเด็กและเยาวชนในโรงเรียนต่างๆ และ
ขยายผลไปยังเครือข่ายยุติธรรมชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและรวดเร็ว โดยมีขอบเขตการดําเนินงานดังนี้
2.1 ควรให้สํานักงานยุติธรรมจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบในการประสานงาน การให้คําปรึกษา
จัดอบรมให้ความรู้แก่ครูและนักเรียนแกนนํา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงเรียนต้นแบบทั้งในระดับภูมิภาค
และระดับประเทศ
2.2 ติดตามผลและพัฒนาศักยภาพด้านการดําเนินกิจกรรมของโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
อย่างต่อเนื่อง โดยการกระตุ้นให้ครู และเยาวชนเกิดความเชื่อมั่นและมีอุดมการณ์ที่จะดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคม
ให้เกิดความสําเร็จอย่างเป็นรูปธรรม
2.3 สร้างความเข้มแข็งให้ “โรงเรียนต้นแบบโครงการเยาวชนพลยุติธรรม” โดย
2.3.1 ผลักดันโรงเรียนต้นแบบโครงการเยาวชนพลยุติธรรม ให้มีการ ขยายผลการ
ดําเนินกิจกรรมไปสู่โรงเรียน และชุมชนให้กว้างขวางมากขึ้น และพัฒนาให้เป็นศูนย์การเรียนรู้เรื่องกฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรม

2.3.2 รักษามาตรฐานของโรงเรียนต้นแบบ โดยการติดตามผลและนิเทศกิจกรรม
เป็นระยะ เพื่อให้คําปรึกษาแนะนําและกระตุ้นให้โรงเรียนทํากิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
3. กระทรวงยุติธรรมควรสนับสนุนโครงการฯ อย่างต่อเนื่องทั้งในด้านงบประมาณและบุคลากร
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ในระยะยาว
4. ควรเปิดโอกาสให้หน่วยงานภายใน และภายนอกกระบวนการยุติธรรม หรือ
ผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง เช่น นักวิชาการ หน่วยงานระดับจังหวัด ผู้แทนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น สื่อมวลชนทุกแขนง องค์กรเอกชน
มูลนิธิ องค์กรการกุศล เครือข่ายยุติธรรมชุมชน อาสาสมัครในงานยุติธรรมฯลฯ ได้เข้ามามีส่วนร่วมและแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกันทั้งในลักษณะของการที่บุคคลภายในมองออกไปข้างนอก (Inside Out) และบุคคลภายนอกมองเข้ามาข้างใน
(Outside In) ซึ่งจะก่อให้เกิดมุมมองที่ครบถ้วนในการพัฒนารูปแบบการดําเนินงานกิจการโครงการเยาวชนพลยุติธรรม
ในอนาคต
ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
1. การดําเนินงานโครงการเยาวชนพลยุติธรรม ควรมีระยะเวลาดําเนินงานต่อเนื่องอย่างน้อย 2
ภาคการศึกษา เพื่อให้ โรงเรีย นได้เ ตรียมความพร้อม ในการกําหนดแผนปฏิบัติงานและรองรับ กิจ กรรมลงใน
หลักสูตรการเรียนการสอน
2. กําหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินทั้งในรอบคัดเลือกและรอบชิงชนะเลิศให้ชัดเจนและมีมาตรฐาน
และควรให้ความสําคัญกับการนิเทศโรงเรียน เน้นการปฏิบัติกิจกรรมในโรงเรียนมากกว่าการนําเสนอบนเวที
3. การประชาสัมพันธ์โครงการ มีขอบเขตการดําเนินงาน ดังนี้
3.1 ประชาสัมพันธ์ผ่านทางหนังสือพิมพ์ รายการวิทยุ และโทรทัศน์ให้โรงเรียนและสังคมทั่วไป
ได้ รับทราบความเคลื่ อนไหวของโครงการเยาวชนพลยุติ ธรรมอย่างต่ อเนื่อง โดยใช้หลักการโฆษณา เพื่อให้ ชื่ อ
โครงการฯ เป็นที่คุ้นหูและเป็นคําติดปากของประชาชนโดยทั่วไป
3.2 จัดทําเอกสารประชาสัมพันธ์โครงการที่สามารถอ่านเข้าใจได้ง่าย และอธิบายรายละเอียด
ในการดําเนินงานโครงการอย่างชัดเจน และนําเอกสารดังกล่าวแจกจ่ายไปยังโรงเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการในเชิงรุก
4. การจัดค่ายเยาวชนพลยุติธรรม โดยมีขอบเขตการดําเนินงาน ดังนี้
4.1 กําหนดให้คณะกรรมการดําเนินงานโครงการ หรือวิทยากรประจําโครงการ เป็นแม่ข่ายใน
การถ่ายทอดองค์ความรูด้ ้านการจัดกิจกรรมโครงการเยาวชนพลยุติธรรมให้กับโรงเรียนในเครือข่าย
4.2 กําหนดให้มีการจัด “ค่ายเยาวชนพลยุติธรรม” ในระดับภาค และระดับประเทศเพื่อให้เด็กและ
เยาวชนได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการและเรียนรู้กฎหมายเกี่ยวกับความยุติธรรมและความซื่อสัตย์
สุจริต รวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การ ทํากิจกรรมโครงการร่วมกัน
5. การจัดงานประกวดกิจกรรม มีขอบเขตการดําเนินงานดังนี้
5.1 การประกวด Open House เยาวชนพลยุติธรรม เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้
แสดงความรู้ความสามารถ ในลักษณะของการจัดแสดงนิทรรศการเชิงอิสระ โดยไม่ยึดติดกับการจัดบอร์ดนิทรรศการ
หรือการแสดงบนเวที
5.2 การประกวดเว็บไซต์ Power Justice ในระดับโรงเรียน เพื่อเปิดโอกาสให้โรงเรียนใน
เครือข่ายกิจกรรมได้มีพื้นที่ในการประชาสัมพันธ์ผลงาน และเป็นช่องทางลัดในการติดต่อสื่อสารกับโรงเรียนอื่นๆ
ในเครือข่ายเยาวชนพลยุติธรรม

5.3 การประกวดหนังสั้นเยาวชนพลยุติธรรม (Power Justice Ad-Award) ของโรงเรียนใน
โครงข่ายกิจกรรม โดยเน้นการสื่อสารไปในลักษณะของสื่อโฆษณา ที่แสดงให้เห็นว่าโครงการเยาวชนพลยุติธรรมมี
อิทธิพลต่อการใช้ชีวิตประจําวันอย่างไร ทั้งนี้ เพื่อฝึกการทํางานเป็นทีมเชิงสร้างสรรค์ และผลงานของโรงเรียน
ต่างๆ ยังสามารถนําไปฉายซ้ําหรือแลกเปลี่ยนความคิดให้กับโรงเรียนอื่นๆ ได้
5.4 การจัดประกวดมาสคอต (Mascot) หรือตัวนําโชคและการตั้งชื่อ โดยโรงเรียนในโครงข่าย
กิจกรรม จัดทําร่างโปรเจคส์ในรูปแบบของภาพวาด หรือ Graphic 3D เพื่อนําเสนอ ทัง้ นี้ เพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์ใน
ลักษณะของการ์ตูนซึ่งจะทําให้เข้าถึงกลุ่มเด็กในทุกช่วงวัย
5.5 จัดมหกรรมทางวิชาการ โดยจัดการประกวดกิจกรรมที่เป็น Best Practices เพื่อเป็นการ
ถ่ายทอดนวัตกรรมทางการศึกษาให้กับโรงเรียนในเครือข่ายกิจกรรมอื่น ซึ่งจะช่วยส่งผ่านผลงานและพัฒนาไปสู่
การนําไปปฏิบัติได้รวดเร็วขึ้น (Shortcut)
6. การขยายเครือข่ายโครงการ มีขอบเขตการดําเนินงาน ดังนี้
6.1 ขยายโครงการฯ ให้ครอบคลุมโรงเรียนทั่วประเทศ โดยเฉพาะโรงเรียนในจังหวัดที่ยังไม่
เคยได้รับการคัดเลือกให้เข้ามาร่วมโครงการ
6.2 ขยายผลการดําเนินโครงการนี้ ให้ทั่วถึงทุกระดับ ชั้น ตั้งแต่ช่วงชั้นที่ 1 ถึง ระดับ
อาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัย โดยคํานึงถึงการเลือกกิจกรรมให้มีความเหมาะสมกับเด็กและเยาวชนแต่ละกลุ่ม
6.3 ขยายการดําเนินงานให้กว้ างขวางขึ้ น โดยประสานงานให้ก ระทรวงศึ กษาธิ การ สํา นัก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือหน่วยงานอื่นที่สนใจเข้าร่วมเป็นเจ้าภาพกับกระทรวงยุติธรรม เพื่อ
กําหนดแนวคิด และนโยบายในการพัฒนาโครงการเยาวชนพลยุติธรรมให้มีความยั่งยืนต่อไป
6.4 ขอความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ สถาบันศาสนา องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตําบล และชุมชนให้เข้ามามีส่วนสนับสนุนการจัดกิจกรรมและงบประมาณ เพื่อ
การผนึกกําลังจากทุกภาคส่วนของสังคม ให้มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างสังคมที่มีความซื่อสัตย์สุจริตและยุติธรรม
7. ผลักดันให้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเยาวชนพลยุติธรรม (Power Justice Operation Center :
PJOC) ในแต่ละจังหวัดโดยใช้พื้นที่ของสํานักงานยุติธรรมจังหวัดเป็นที่ตั้ง และมีหน้าที่ เป็นผู้ประสานงาน
โครงการเยาวชนพลยุติธรรมในส่วนภูมิภาค สําหรับกรุงเทพมหานครจัดตั้งสํานักงานโครงการเยาวชนพลยุติธรรม
ทําหน้าที่เป็นศูนย์กลางและมีสายด่วน (Hotline)
ให้คําปรึกษาแก่โรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศได้ตลอดเวลา
(ดังแสดงตามแผนภูมิที่ 5.1 – 5.2) ซึ่งการดําเนินงานในลักษณะดังกล่าวจะเป็นการเชื่อมโยงโรงเรียนในเครือข่าย
กิจกรรมเข้าด้วยกัน และเป็นศูนย์ประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่ โครงการและอาจารย์ผู้รับผิดชอบกิจกรรมของ
โรงเรียนในเครือข่ายกิจกรรม เพื่อให้คําปรึกษาและร่วมกันแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการดําเนินกิจกรรม
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แผนภูมทิ ี่ 5.1 แสดงการจัดตั้งศูนย์เยาวชนพลยุติธรรม
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