เสนทางสูฝนโรงเรียนตนแบบเยาวชนพลยุติธรรม
เรียนรูตามรอยพระยุคลบาทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา
โรงเรียนหนองขอนวิทยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑
............................
โรงเรียนหนองขอนวิทยา ตั้งอยูหมูที่๗ ตําบลหนองขอน อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย ๓๔๐๐๐ โทรศัพท ๐-๔๕๓๔-๔๑๐๙ สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ (เดิมสังกัดกรมสามัญศึกษา)เปดสอน
ตั้งแตชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ – ๖ โรงเรียนมีครู ๑๙ คน ครูจางสอนชั่วคราว
๒ คน นักการภารโรง ๑ คน ยาม ๑ คน และนักเรียนทั้งสิ้น ๓๑๓ คน (
ขอมูล ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๐)
โรงเรียนหนองขอนวิทยา ไดเขารวมโครงการเยาวชนพลยุติธรรม เรียนรูตามรอยพระยุคลบาทเฉลิม
พระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ซึ่งโครงการนี้สํานักงานกิจการยุติธรรม
กระทรวงยุติธรรม รวมกับ คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล จัดขึ้น โดยไดรับการติดตอ
เชิญทางโทรศัพท จากผศ.ดร.สุณีย กัลยะจิตร ที่ปรึกษาโครงการ และหนังสือประชาสัมพันธเชิญชวน
โรงเรียนตางๆเขารวมโครงการจากเว็บไซต powerjustice .com เนื่องจากในปที่แลวผูอํานวยการเคยดํารง
ตําแหนงที่โรงเรียนชุมชนบานหัวเรือ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ ไดเขารวม
โครงการนี้ สามารถจัดกิจกรรมใหเด็กและเยาวชนในโรงเรียนมีความรู มีจิตสํานึกและแสดงพฤติกรรมได
สอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการ สามารถขยายผลสรางเครือขายเยาวชนพลยุติธรรม สอดรับกับนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ใหโรงเรียนจัดกิจกรรมมุงเนนคุณธรรมนําความรูแกผูเรียนที่ยั่งยืน เชิงประจักษ ตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ ผูอํานวยการจึงชี้แจงขอมูล
ผลการดําเนินงานตามโครงการที่ผานมานําเสนอที่ประชุมในโรงเรียน โดยเฉพาะผลที่
เกิดกับผูเรียนดานยุติธรรม และความซื่อสัตยสุจริต ความสมานฉันท การมีสวน
รวมในกิจกรรมตางๆตามแผนปฏิบัติราชการประจําป และถือวาเปนงานปกติที่ไม
เพิ่มภาระของโรงเรียนที่ทุกคนรวมกันทําดวยความกระตือรือรน รวมชื่นชมและ
ภาคภูมิใจในความสําเร็จรวมกันทั้งในโรงเรียน กรรมการที่ปรึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผูปกครองนักเรียน ชุมชน หนวยงานตนสังกัดและหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ ที่ประชุมไดอภิปรายซักถามและมีขอ
กังวลมากคือ ภาระงานที่เ พิ่มขึ้นจะมีผลกระทบตอคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนหรือไม กิจกรรมที่
ดําเนินการจะสามารถลงสูผูเรียนไดจริงหรือไมหรือเปนการสรางภาพ และที่สําคัญที่สุดคือหากมีโอกาสไปแขงขัน
ในระดับสูงขึ้นจะหางบประมาณจากสวนไหน อยางไร มาดําเนินการ ขอจํากัดของโรงเรียนคือเปนโรงเรียนขนาด
เล็ก ผูอํานวยการเพิ่งยายมาดํารงตําแหนงที่โรงเรียนยังไมถึงป และที่เปนปญหาคือไมมีในแผนของเขตพื้นที่หรือ
หนวยงานอื่นๆที่จะสนับสนุนงบประมาณสวนนี้ ฯลฯ อยางไรก็ตามเมื่อมีความตั้งใจอยางแนวแน ไดศึกษา
โครงการนี้อยางละเอียดลึกซึ้ง มองภาพความสําเร็จที่จะเกิดประโยชนอันมหาศาลกับเด็กและเยาวชนทุกคนที่ไร
โอกาสใหมีโอกาสที่ผูปกครองนักเรียนทุกคนมุงหวังใหบุตรหลานของตนเปนคนดี มีความรู สามารถอยูใน
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สังคมอยางมีความสุข และเปนอีกทางเลือกหนึ่งที่ดีที่สุดของโรงเรียนหนองขอนวิทยา ที่จะสรางศรัทธาและ
ความเชื่อมั่นใหผูปกครองนักเรียนในทองถิ่นพิจารณาตัดสินใจสงบุตรหลานมาเขาเรียนใหมากขึ้นในปการศึกษา
ตอไป จึงรวมกันตัดสินใจสมัครเขารวมโครงการเยาวชนพลยุติธรรม เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๐
โดยที่ประชุมมีความเห็นรวมกันวากลุมนักเรียนแกนนําที่เหมาะสมที่สุดคือชวงชั้นที่ ๓(ม.๑-๓)เนื่องจาก
นักเรียนในชวงชั้นนี้มีจํานวนมาก (๒๔๔ คน) และมีความสามารถพิเศษหลากหลายเชนทักษะดานการรองเพลง
ลํากลอน แหล ผญา การฟอนรํา การใชเครื่องดนตรีประเภทดีด สี ตี เปา โดยเฉพาะดนตรีพื้นเมืองของทองถิ่น
และภาคอีสาน เชน พิณ แคน โหวต โปงลาง กลอง ฯลฯ ซึ่งปจจุบันโรงเรียนหนองขอนวิทยามีนักเรียนที่มี
ความสามารถโดดเดน ดานนี้ ประมาณ ๓๐- ๔๐ คน และเมื่อโรงเรียนไดรับการคัดเลือกเขาโครงการชวงเดือน
กรกฎาคม ๒๕๕๐ ไดรับทุนสนับสนุนการดําเนินกิจกรรม ๕,๐๐๐ บาท ก็ไดกําหนดรูปแบบกิจกรรมใหมีความ
สอดคลองกับโครงการเยาวชนพลยุติธรรม ภายใตชื่อ “หนองขอนวิทยารวมพลังเยาวชนพลยุติธรรม “ จึงมีคําสั่ง
แตงตั้งผูรับผิดชอบโครงการ โดยมอบหมายให นายกฤษฎา หลาบรรเทา เปนหัวหนาโครงการเพราะโครงการนี้
เกี่ยวของกับงานกิจการนักเรียน และนางสาวเบญจวัลย บุปผาพันธ เปนเลขานุการโครงการ สอดคลองกับ
ภาระงานและขอบขายอยูในกลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ที่เนนคุณธรรมนําความรูให
เกิดกับเด็กและเยาวชน ทั้งนี้ไดคัดเลือกทีมงานหลักรวมเสริมการทํางานอีกไดแก ทีมประชาสัมพันธโครงการ
นายสุรพล ทศโยธิน ครูศิลปศึกษา มีความสามารถพิเศษดานดนตรีทุกประเภท รักดนตรีเปนชีวิตจิตใจ มีทักษะ
การเลนดนตรีทุกประเภท สอนและสงเสริมสนับสนุนนักเรียนใหเลนดนตรีและหารายไดระหวางเรียน ใชเวลา
วางใหเปนประโยชนดวยการรองเพลงประกวดทุกเวทีที่มีการแขงขัน ทีมเทคโนโลยีและสารสนเทศมี นายสิทธิ
ศักดิ์ รวมสุข และนายนันทะ โสภามี ทีมประสานงานโครงการ คือ นางอภิรดา พุทธบุญ เปนกําลังหลักของ
โครงการ และที่ขาดไมไดคือทีมที่ปรึกษาและทีมสนับสนุน มีนางประนอม โสภิพันธ รองผูอํานวยการและ
คณะครูรวมทั้งบุคลากรในโรงเรียนทุกคน งานหลักที่สําคัญของทีมนี้คือวางแผนการออกแบบเครื่องมือวัดผลและ
ประเมินผลทุกกิจกรรม พรอมทั้งคอยอํานวยความสะดวกชวยเหลือเสนอแนะเติมเต็มกิจกรรมตามโครงการให
คลองตัวในการปฏิบัติ ดังนั้น เมื่อไดทีมหลักดังที่กลาวขางตนแลวก็เริ่มวางแผนการดําเนินงานอยางเปนระบบ
ทันที ไดแก รวมประชุมปรึกษาหา ศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา ความตองการ วัตถุประสงค เปาหมายของ
โครงการ และรวมกันตระหนัก วิเคราะหกิจกรรมตางๆที่โรงเรียนดําเนินการที่สอดคลองกับโครงการเยาวชนพล
ยุติธรรมตามแผนปฏิบัติราชการของโรงเรียน วิเคราะหนักเรียนแกนนําแตละกลุมกิจกรรม เพื่อจัดระบบกิจกรรม
ใหครอบคลุม และถือวาโครงการนี้เปนสวนหนึ่งของการพัฒนาผูเรียนตามหลักสูตร เปนงานปกติที่จะตองปฏิบัติ
ตามบริบทของโรงเรียน รวมกันวางแผนกลุมทีมงาน กลุมกิจกรรม รวมกําหนดผูรับผิดชอบ มอบหมายภารกิจ
และขอบขายทุกกิจกรรม กําหนดปฏิทินการดําเนินกิจกรรม และ ดําเนินงาน ตามที่มอบหมายตามปฏิทิน
กิจกรรมหลักที่โรงเรียนกําหนดดําเนินการมีหลากหลายกิจกรรม ไดแก กิจกรรมเสียงตามสาย กิจกรรมศึกษา
แหลงเรียนรูและพบวิทยากรเรื่องกฎหมาย(สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี ศูนยฝก
และอบรมเด็กและเยาวชน เขต ๕ จังหวัดอุบลราชธานี เรือนจํากลางอุบลราชธานี สํานักงานบังคับคดีจังหวัด
อุ บ ลราชธานี สํ า นั ก งานคุ ม ประพฤติ จั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี ศาลจั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี อั ย การจั ง หวั ด
อุบลราชธานี สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดอุบลราชธานี ขอวิทยากรชุดตํารวจชุมชนสัมพันธมาใหความรู
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ดานกฎหมายเบื้องตน กฎหมายจราจรยาเสพติดจากกองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี ประสานงาน
จากสํานักงานยุติธรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ไดรับอนุมัติงบประมาณ ๔,๐๐๐ บาท จัดกิจกรรมเสริมสรางความรูความเขาใจในกระบวนการยุติธรรม
แกนักเรียนในโรงเรียนและโรงเรียนเครือขาย ประชาชน และเจาหนาที่ของรัฐ มีกิจกรรมตางๆหลากหลาย เชน
ประชาสัมพันธแนะนําภารกิจของหนวยงานในกระบวนการยุติธรรม บรรยาย ตอบขอสงสัย ความรูเรื่องกฎหมาย
ชีวิตประจําวัน ใหความรูเรื่องยาเสพติด กฎหมายจราจร เพศศึกษา กับการกระทําความผิดของเด็กและเยาวชน
(วิทยากรเปนเด็กและเยาวชนที่กระทําความผิดอยูระหวางฝกและอบรมที่ศูนยฯ) การแขงขันตอบปญหากฎหมาย
เบื้องตน อาสาสมัครคุมครองสิทธิในชุมชนรวมบรรยายและตอบปญหากฎหมาย ฯลฯ โครงการธรรมะ “ ชั้นใจ
ประสานใจ” โครงการบันทึกความดี โครงการคนดีศรีหนองขอน โครงการสภานักเรียนไทยหัวใจสมานฉันท
โครงการทําดีเพื่อพอหลาง (สมทบเขาโครงการ ๓,๐๐๐ บาท) ผลจากการวางแผนและมีการกํากับ ติดตามอยาง
เปนระบบทําใหครูและบุคลากรนักเรียนในโรงเรียนหนองขอนวิทยาทุกคนมีความสมานฉันท รวมมือ รวมใจ
กันปฏิบัติงานทุกอยางดวยความรับผิดชอบ กลาแสดงออกมีความกระตือรือรน ตั้งใจเรียน มีความประพฤติดี
รัก สามั คคี ใ นหมู คณะ รัก โรงเรีย น เคารพและเชื่อฟง รุ น พี่ ที่เ ป นคณะกรรมการนัก เรี ย น ร ว มปฏิ บัติ ง านที่
มอบหมายแทนครูไดดี จึงไดรับคํายกยองชมเชยจากผูปกครองนักเรียน คณะกรรมการ ชุมชน ผูบังคับบัญชา
รวมทั้งผูที่มาแวะเยี่ยมโรงเรียนในโอกาสตางๆ การปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการเยาวชนพลยุติธรรมจึงเกิดความ
เปลี่ยนแปลงเปรียบเสมือนเปลวเทียนที่กําลังสองสวางขึ้นในโรงเรียนหนองขอนวิทยา ที่จะพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของทองถิ่น และชุมชน ภายใตโครงการที่ชื่อวา เยาวชนพลยุติธรรม
กอนวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๐ ที่จะการประกวดระดับเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ศูนย
ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โรงเรียนมีการเตรียมความพรอมตามเอกสารรับ
การประเมิน ๒๐ ขอ จาก ๓ รายการประเมิน คือ การนิเทศ ๘๐ คะแนน การจัดนิทรรศการ ๑๐ คะแนน การ
นําเสนอกิจกรรมบนเวที ๔๐ คะแนน ภายในเวลา ๑๕ นาที ซึ่งแตละรายการมีความสําคัญที่โรงเรียนจะตองปฏิบตั ิ
ใหไดคะแนนจากคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิที่จะมาประเมินเมื่อมีการประกวด รายการประเมินที่ทุกคนตองระดม
พลังสมองคิดมากที่สุดคือ การนําเสนอบทละครบนเวทีรูปแบบที่โรงเรียนรวมกันคิดและนําเสนอจะโดนใจใหได
คะแนนจากกรรมการ ความมั่นใจในการแสดงบทบาทสมมติของนักเรียนแกนนําแตละคน เปนตน ซึ่งสิ่งตางๆ
เหลานี้ลวนแลวแตเปนปจจัยที่เรากําหนดไมได สวนที่เราคิดและทําไดเชน บอรดจัดนิทรรศการผลงานตาม
โครงการตองจัดอยางนอย ๕ บอรด โรงเรียนมีเพียง ๒ บอรด ตองไปขอความอนุเคราะหยืมบอรดและเครื่องแตง
กายชุดการแสดงละครจากโรงเรียนนารีนุกูล (โรงเรียนยอดนิยมจังหวัดอุบลราชธานีและประเทศไทย) จากทาน
ผูอํานวยการวิโรจน ดวงมาลา ซึ่งเปนประธานเครือขายนารีนุกูลของพวกเราดวย จากโรงเรียนหนองบอสามัคคี
วิทยา จากทานผูอํานวยการพิศาล จันทป ซึ่งทั้ง ๒ ทานก็อนุเคราะหพวกเราดวยความเต็มใจ ในสวนของเครื่อง
ดนตรีแสดงสดประเภทดีด สี ตี เปา นักเรียนแกนนําของเรามี ๗ คน ที่มีความสามารถเทียบเทามืออาชีพ ทั้งนี้
เพราะอาจารยสุรพล ทศโยธิน เคี่ยวเข็ญ ฝกฝน ทั้งในเวลาเรียน พักเที่ยง และนอกเวลา และที่สําคัญผูปกครองให
การสนับสนุนดวย(พิณ แคน โหวด เครื่องเสียงประกอบ ผูปกครองซื้อหามาใหบุตรหลานเองถือวาเปนการชวย
ทางโรงเรียนอีกทางหนึ่งดวย) ในสวนของฉากและวัสดุประกอบอื่นๆทุกคนรวมกันคิด
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กําหนดแบบและมอบหมายใหอาจารยนันทะ โสภามี ซึ่งมีความสามารถดานงานชางนําเงินที่มีในโครงการไปซื้อ
จากในตัวเมืองมาจัดทํา สวนนักการภารโรง วีระไม จรลี มอบหมายใหหาวัสดุที่ใชในครัวเรือนในทองถิ่น เชน
แห สวิง ตาขาย เครื่องมือดักปลา ของ เปนตน มาประกอบฉากเพื่อใหเขากับบรรยากาศบทบาทสมมติของ
ละครในสวนของการฝกซอมละคร ทุกคน ทุมเท เสียสละ อดทน ไมยอทอ ไมเห็นแกความเหน็ดเหนื่อย ฝกฝน
พากเพียรปรับปรุงแกไขฝกซอมทุกชวงเวลาที่มีโอกาสแมกระทั่งชวงวันหยุดราชการหรือนัดหมายพักนอนที่
โรงเรียน แขงกับเวลาที่งวดเขามาทุกขณะเมื่อทานผศ.ดร.สุณีย กัลยะจิตร ไดมานิเทศที่โรงเรียนหนองขอนวิทยา
ทานไดแสดงความชื่นชม ในความรวมมือรวมใจของผูบริหาร ครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของโรงเรียน ทั้งๆที่เปนโรงเรียนขนาดเล็ก สภาพกายภาพภายนอกโรงเรียนกับการรวมมือกันปฏิบัติงานแตกตาง
กันอยางสิ้นเชิง นอกจากนั้นทานยังใหขอเสนอแนะและใหกําลังใจใหประสบผลสําเร็จในการประกวดและเมื่อผล
การประกวดไดรับรางวัลชนะเลิศระดับเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดีใจกันอยางถวนหนา ทุกคนหายจาก
ความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยลา คลายจากความเครียดความกังวลตางๆ และมีกําลังใจที่มุงมั่นปฏิบัติใหกาวไปสูการ
ประกวดระดับประเทศในโอกาสตอไป
การเตรียมการประกวดระดับประเทศ คืองานที่หินที่สุดที่จะตองฟนฝาปญหาและอุปสรรคใหไปสูฝน(ไม
ทราบวาจะไปสูฝนหรือไม) รูแตวาเราตองรวมกันคิด วางแผนและทํางานใหหนักขึ้นอีกหลายเทาเราไดขยายผล
ตอยอดกิจกรรมอีกหลายกิจกรรม ไดแกโครงการเพลงเฉลิมพระเกียรติองคราชา(รวมกับมูลนิธิสองเด็จแสนทวีสุข)
กิจกรรมรวมสืบสานประเพณีลอยกระทง ตําบลหนองขอน ประจําป ๒๕๕๐ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๐
ณ บึงหนองขอนไปรวมโครงการประเพณีลอยกระทงประจําป ๒๕๕๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี แสดง
ละครเรื่อง”ตามรอยพอ “ รองเพลงเฉลิมพระเกียรติองคราชา (วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๐)โครงการปฏิบัติ
ธรรมเฉลิมพระเกียรติครองราชยครบ ๖๐ ป และเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ตอเนื่องป ๒๕๔๙ และ ป
๒๕๕๐ (วันที่ ๘ - ๑๑ ธันวาคม ๒๕๔๙ และวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน – ๑ ธันวาคม ๒๕๕๐) สํานักงาน กก.ต.
จังหวัดอุบลราชธานี เชิญโรงเรียนไปรวมแสดงนิทรรศการโครงการเยาวชนพลยุติธรรม รองเพลงเฉลิมพระ
เกียรติ รวมรณรงคสาธิตการเลือกตั้งใสสะอาด และแสดงละคร ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ( วันที่ ๑๒
ธันวาคม ๒๕๕๐) ปญหาหลักและหนักที่สุดคือ งบประมาณที่ตองเตรียมเปนคาใชจายในการเดินทางไป-กลับ
ในการประกวดระดับประเทศ เชน คาวัสดุอุปกรณของกิจกรรม คาพาหนะระยะทางจากอุบลราชธานี –กรุงเทพฯ
เกือบ ๗๐๐ กิโลเมตร และเดินทางไปศึกษาดูงานเพื่อเสริมสรางประสบการณตรงใหครูและนักเรียนแกนนํามี
โอกาสนํามาประยุกตใชในการโรงเรียนหนองขอนวิทยาซึ่งเปนโรงเรียนตนแบบของภาคกลางที่จัดการเรียนการ
สอนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดเพชรบุรี ) และโรงเรียนนายรอย
พระจุลจอมเกลา เขาชะโงก จังหวัดนครนายก รวมทั้ง คาอาหาร คาที่พัก คาใชจายอื่นๆ ประมาณการไมนอยกวา
๑๐๐,๐๐๐ บาทจะรบกวนเสียสละจากครูพวกเราก็ไดรวมกันเสียสละเงินกันคนละ ๕,๐๐๐ - ๒๐,๐๐๐ บาทจัดงาน
ทําบุญผาปาเพื่อสรางรั้วโรงเรียนผานไปหยกๆเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๐ ครั้นจะไปหาคนที่เคารพนับ
ถือหรือผูที่มีศักยภาพพอที่จะชวยเหลือไดที่รูจักรักใครนับถือกันก็ไมเหมาะสมเพราะอยูในชวงการเลือกตั้ง ครั้น
จะขอผูปกครองนักเรียนแกนนําผูที่จะเดินทางไปประกวดยิ่งเปนไปไดยากมาก
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แตจะอยางไรก็ตามปญหาที่กลาวมาขางตนไมไดเปนอุปสรรคของความมุงมั่นของพวกเราแมแตนอย
ตรงกันขามพวกเรายิ่งเพิ่มความถี่ของความพึงพอใจของงานใหมากที่สุดใหมีจุดบกพรองนอยที่สุด คิดวิเคราะห
ตัวละคร,วิเคราะหกิจกรรมนิทรรศการ บริบทกิจกรรมและอื่นๆทุกเรื่อง นักเรียนแกนนํา ๓๖ คนทุกคนผานการ
กรองครั้งแลวครั้งเลาในเรื่องบทบาทสมมติ ทุกครั้งที่มีการซอมการแสดง มีเด็กหลายๆคนบอกวาวันนี้เราถูก
ตํารวจจับและมีความผิดแลวไมต่ํากวา ๑๐ ครั้ง เด็กหญิงมณีวรรณ บุญนอย ที่แสดงเบทบาทเปนลูกคูกับแม
รองไหแลวรองไหอีกวันละหลายครั้งเพราะถูกครูอภิรดาดุดาวากลาว เคี่ยวเข็ญ ไมสมบทบาทและทายที่สุดก็ตอง
ยอมเขาดวยรอยยิ้มที่ไมมีทางเลือกอื่นเพราะเขาบอกทั้งน้ําตาวาหนูแสดงทุกครั้งสุดความสามารถของหนูที่มีแลว
และที่สุดแลวทั้งครูและนักเรียนก็จบลงดวยความเขาใจซึ่งกันและกันเสมือนพอแมลูกที่ผูกพันกัน และเปาหมาย
เดียวกันคือความสําเร็จของงานรวมกันที่รออยูขางหนา ผูอํานวยการเคยไปสังเกตฟงการฝกซอมละครนักเรียนแกน
นําจะทุกคนตั้งใจแสดงบทบาทไดดีและแอบวาดฝนในใจวาลูกๆทุกคนมีความสนุกสนานซึมซับแมนยําจนไมมีที่ติ
และมั่นใจรวมกันวานาจะประสบผลสําเร็จในการประกวดระดับประเทศในครั้งนี้ และหากจะนับครั้งความถี่ที่
ฝกซอมในแตละวันๆละไมนอยกวา ๘-๑๐ ครั้งหรือ ๓๐๐ ครั้งขึ้นไปกอนไปประกวดระดับประเทศ ความมั่นใจ
อีกประการหนึ่งคือการไปแสดงละครขยายเครือขายที่เวทีใหญที่มีผูชมมากๆเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
๒ ครั้ ง ทุ ก ครั้ ง ที่ แ สดงมี ก ารพั ฒ นาการทุ ก ๆด า นไปมาก ได รั บ ความยกย อ งชมเชยได ทั้ ง เงิ น ชื่ อ เสี ย ง
ประสบการณใหมๆที่เด็กนักเรียนบานนอกไมเคยพบไมเคยเห็น ไมเคยสัมผัสกิจกรรมลักษณะนี้เลยในชีวิต ครู
และนักเรียนทุกคนจึงมีความกระตือรือรนและสนุกสนานและมีกําลังใจโดยลืมความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยลา โฆษก
งาน ผูใหญหลายคนที่มาชม เชน อธิการเกษม บุญรมย ผูอํานวยการพงษศักดิ์ จันทรุกขา กก.ต. จังหวัดอุบลฯ
นายขวัญเรือน แสบงบาล รองผอ.สพท.อบ.๑และผูชมการแสดงทุกคนทุกงานจะกลาวเปนเสียงเดียวกันวาการ
แสดงกิจกรรมลักษณะนี้ไมเคยเห็นมากอนแปลกใหมแตเนื้อหาทันสมัย เกี่ยวของกับวิถีชีวิตประจําวันทุกคน
สามารถปฏิบัติได นาสนใจ ไมนาเชื่อวาเด็กทําไดเปนธรรมชาติภายในเวลา ๑๕ นาที อยากใหโรงเรียนอื่นๆไดชม
จะไดเอาไปปฏิบัติบางเพราะนอกจากจะไดความรูจากบทละครแลวทุกคนยังไดกลาแสดงออกดวยความมัน่ ใจ และ
มีทักษะพื้นฐานเชื่อมโยงบูรณาการใหเกิดขึ้นในตัวเด็กในดานอื่นๆอีกดวย เขาชมวา ตัวละครของโรงเรียนหนอง
ขอนวิทยาแสดงไดดีมากเหมาะสมกับบทบาท โดยเฉพาะที่ชื่นชมเปนพิเศษคือนายบุญชู บุญนอยที่แสดงเปนภูมิ
ปญญาชาวบานที่เปนคุณพอ มีความสามารถหลายอยางเชนลํากลอนเศรษฐกิจพอเพียง นางสาวรุงทิวา พูลเพิ่ม ที่
แสดงเปนโฆษกมีทักษะการพูด การใชภาษาไทยไดดีมาก รองเพลงก็เพราะดวย(เคยไดรางวัลชนะเลิศรองเพลง
เฉลิมพระเกียรติฯ) เด็กหญิงขวัญเรือน วิเชียรไชย ที่แสดงเปนวิทยากรกฎหมาย เด็กชายจักรตุพล พงษดวง มี
ความสามารถเปาโหวด ฯลฯ หากมองภาพรวมนักเรียนแกนนําโรงเรียนหนองขอนวิทยามีทักษะการแสดงและการ
ใชภาษาไทยไดดีทุกคน ไมนาเชื่อ ทั้งๆที่เปนนักเรียนโรงเรียนเล็กๆก็สามารถทําได ผูฟงทานหนึ่งเลาใหฟง.....
และวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๐ ลูกๆทั้ง ๓๖ คน ก็สามารถทําสําเร็จระดับประเทศจนได
ขอขอบคุณผูอํานวยการ นายสมพงษ โลมะรัตน (อดีตผูอํานวยการโรงเรียนนารีนุกูล) อนุเคราะหให
ยื ม กรอบบอร ด จั ด นิ ท รรศการ จากศู น ย วิ ท ยบริ ก าร มหาวิ ท ยาลั ย สุ โ ขทั ย ธรรมาธิ ร าชจั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี
ขอขอบคุณนายวิโรจน ดวงมาลาผูอํานวยการโรงเรียนนารีนุกูล อนุเคราะหใหยืมเครื่องแตงกายตัวละคร
ขอขอบคุณแมหนิงผูปกครองนักเรียนโรงเรียนหนองขอนวิทยา ซึ่งเปนญาติกับเจาของรถบัสจิตทวีการ
ทองเที่ยวที่ประสานงานใหเราเชารถราคาต่ํากวาราคาทั่วไป ราคาจางเหมารถ ๔๖,๐๐๐ บาท ขอขอบคุณเปนพิเศษที่
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ทําใหพวกเรามีกําลังใจในการทํางานนี้ประสบผลสําเร็จคือ ผูประสานงานมูลนิธิสองสมเด็จแสนทวีสุข โดยพัน
เอกวิชิต แสนทวีสุข ประธานมูลนิธิสองสมเด็จแสนทวีสุข พันเอกเสริมศักดิ์-พันโทหญิงออริตาร แสนทวีสุข
เลขานุการและคณะกรรมการ โดยการประสานงานของอาจารยอภิรดา พุทธบุญ ครูโรงเรียนหนองขอนวิทยา
(นองสาวพันโทหญิงออริตาร แสนทวีสุขที่ไดมีสวนสนับสนุนโครงการนี้จนสูฝน อีกทั้งเปนธุระใหทุกเรื่อง
ตั้งแตชวยพวกเรานํานักเรียนไปหารายไดที่บริเวณทุงศรีเมืองดวยการขายดอกไมในงานรองเพลงเฉลิมพระเกียรติ
๘๐ พรรษา ซึ่ง นายบัณฑิต ตั้งประเสริฐ ผูอํานวยการสํานักสํานักประชาสัมพันธเขต ๒ อุบลราชธานี จัดขึ้นใน
วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ณ บริเวณงานทุงศรีเมือง โดยมีนายชวน ศิรินันทพร ผูวาราชการจังหวัด
อุบลราชธานี เปนประธานและผูมีจิตศรัทธาใหการสนับสนุนซื้อดอกไมสดที่โรงเรียนหนองขอนวิทยานํามา
จําหนายในงาน(ดอกไมซื้อมาดอกละ ๒บาทจําหนายใหผูมีจิตศรัทธา ดอกละ ๒๐ บาท) ไดรับเงินขายดอกไม
๘,๗๐๐ บาท ประสานงานหารายไดจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจําป ๒๕๕๐ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน
๒๕๕๐ ของตําบลหนองขอน บริเวณบึงหนองขอน หนาโรงเรียนหนองขอนวิทยา มีผูบริจาคเงินชวยเหลือ
สนับสนุนโครงการเกือบ ๒ หมื่นบาท ทั้ง๑๕ หมูบาน และโรงเรียนในตําบลหนองขอน ๘ โรงเรียนคือ โรงเรียน
บานหนองชาง โรงเรียนบานหนองไฮวิทยา โรงเรียนบานเชือก โรงเรียนบานหนองไหล โรงเรียนบานทุงขุนใหญ
โรงเรียนบานดอนชี โรงเรียนบานขาโขม และโรงเรียนหนองขอนวิทยา เขารวมกิจกรรม โดยมีทองถิ่นอําเภอ
เมืองอุบลราชธานี (นายนคร ศรีนาคา) ใหเกียรติเปนประธานจัดงานมีนายอุทัย บุญมานันท นายกองคการบริหาร
สวนตําบลหนองขอน เปนประธานจัดงานทานบริจาคเงินสวนตัว จํานวน ๘,๐๐๐ บาท สนับสนุน และ ไดรับ
บริจาคเงินสนับสนุนในการจัดงาน เกือบ ๒๐,๐๐๐ บาท เปนผูประสานงานกับทาน ผศ.เกษม บุญรมย อธิการบดี
ม.ราชภัฏอุบลราชธานี ขอเขารวมแสดงกิจกรรมโครงการใน งานประเพณีลอยกระทง ประจําป ๒๕๕๐ (๒๔
พ.ย.๕๐) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ชวงเวลา ๑๙.๓๐ – ๒๐.๐๐ น. โรงเรียนนํานักเรียนขายดอกไม ได
เงิน ๑,๒๐๐ บาท นอกจากนั้น พันเอกเสริมศักดิ์ – พันโทหญิงอริตาร แสนทวีสุข ยังโทรศัพทสอบถามสวัสดิการ
การเดินทางไป-กลับ ประสานงานที่พักนอนที่กรุงเทพฯ คายนเรศวร หัวหิน โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา
วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๐ วันที่มีการประกวดระดับประเทศทานประธานมูลนิธิสองสมเด็จแสนทวีสุข(พันเอก
วิชิต แสนทวีสุขและคณะฯ มาใหกําลังใจพวกเราดูแล รวมทั้งมอบเงินสดให ๑๐,๐๐๐ บาท พรอมซองเงินเปน
คาอาหาร คาที่พัก และคาตอบแทนผูประสานงาน ประมาณแหงละ ๑๐,๐๐๐ บาทความประทับใจในครั้งนี้ทุกคน
ไมมีวันลืมเลย จึงขอขอบคุณมาอีกครั้งหนึ่ง นอกจากนั้นทางโรงเรียนขอบคุณนองยุรดา แผนคํา เจาหนาที่
สํานักงาน กก.ต.จังหวัดอุบลราชธานีโดยทานผูอํานวยการพงษศักดิ์ จันทรุกขา ที่เชิญโรงเรียนหนองขอนวิทยา
รวมแสดงละครและจัดนิทรรศการผลงานโครงการ เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๐ ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี งานรณรงคการเลือกตั้งใสสะอาด สํานักนายกรัฐมนตรี โดยรองนายกรัฐมนตรี (พลเอกสนธิ บุญ
รัตกลิน)เปนประธาน มีผูเขารวมกิจกรรม ๓๐,๐๐๐ คน สนับสนุนงบประมาณ ๗,๐๐๐ บาท ใหโรงเรียนจาย
เปนคารางวัลนักเรียนแกนนําเขาประกวดรองเพลง ๓,๐๐๐ บาท คาจางเหมารถยนตรับ-สงนักเรียนวัสดุอุปกรณจัด
นิทรรศการโครงการเยาวชนพลยุติธรรม ๑,๐๐๐ บาทเหลือ ๓,๐๐๐ บาทเก็บสมทบเปนคาใชจายในการเดินทางไป
ประกวดระดับประเทศตอไป
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เมื่อเดินทางไปถึงกรุงเทพมหานครในวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๐ จายเปนคาที่พักนอนที่เกินโควตา
โครงการกําหนด ๒๓,๐๐ บาท ลําบากมากกวาจะไดนอนเกือบ ๖ ทุม เพราะสถานที่จัดนิทรรศการกับที่พักนอน
หางกันเปน ๑๐ กวา กิโลเมตร เด็กและครูบางคนไมไดรับประทานอาหาร เปนลมก็มี ประมาณ ๗ คน พวกเรา
ตองชวยกันหาอาหารพอประทังชีวิตเพื่อการแขงขันในวันตอไป และกอนพักนอนทานหัวหนาโครงการ ผศ.ดร.
ศิริพร แยมนิล ไดมีขาวกลองประมาณ ๗๐ กลองมาแจก มีเรื่องที่นาขําคือครูจํานวน ๗ คน และนักเรียน ๑๕ คน
ของโรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค จังหวัดศรีสะเกษ ตกรถและไมไดรับประทานอาหารเปนลม ตะคริวหลายราย
โรงเรียนหนองขอนวิทยาไดอนุเคราะหใหขึ้นรถบัสเดินทางไปที่พักและเดินทางมาแขงขันในวันที่ ๑๘ ธันวาคม
๒๕๕๐ ดวย กอนประกาศผลคะแนนรายการที่ ๓ คือ การแสดงละครบนเวที ๕๐ คะแนน ทุกคนกดดันมากเพราะ
ขอมูลที่ขึ้นขางเวทีการแสดงดานที่ ๑ คือนิทรรศการ ๘๐ คะแนน และ คะแนนบอรด โรงเรียนหนองขอนวิทยา ได
คะแนนนอยกวาโรงเรียนคูแขงขันอยู ๒ คะแนน สังเกตจากใบหนากิริยา ทาทางทุกคนเครียด กดดัน สิ้นหวัง
มาก ไมอยากคิดเลยไปกวาความมืดมน และผลกระทบมุมกลับอยางมากมายในอนาคต เชน คาใชจายสูงมากใน
การลงทุนทั้งแรงกาย แรงใจ แรงทรัพย ที่หาคนมาสงเสริมสนับสนุนและมองเห็นความสําคัญ มีคุณคาที่พวกเรารู
แตคนอื่นที่ไมไดสัมผัสไมมีโอกาสรู ความคาดหวังของทุกคนที่เกี่ยวของใกลตั้งแตครูและบุคลากรในโรงเรียน
ผูปกครองนักเรียน กรรมการสถานศึกษา พี่นองประชาชน ของตําบลหนองขอนรวมทั้งญาติพี่นองที่อยูกรุงเทพฯ
ที่ลางานมาเชียรครั้งนี้ประมาณ ๓๐-๔๐ คนคงผิดหวังอยางมาก ในคราวตอไป หากโรงเรียนจะดําเนินกิจกรรมใน
ลักษณะนี้อีกคงยากที่จะไดรับความรวมมือใหประสบผลสําเร็จอยางแนนอน รอยแปดพันเกาปญหาที่อัดแนนถา
โถมเขาจึงมาลงที่ผูอํานวยการสรศิลป นามมณี มากที่สุด เพราะเปนผูนําเอาความยุงยากมาสูโรงเรียนนี้ แตเมื่อผล
ประกาศตอนที่ ๓ คะแนนขึ้นมา ๔๖.๗ คะแนน โรงเรียนอื่นๆ ๔๒ คะแนน และกรรมการประกาศผลวาโรงเรียน
หนองขอนวิทยา ชนะเลิศระดับประเทศ ชวงชั้นที่ ๓ ทุกคนดีใจลืมตนเองบางคนเตนกอดกันรองไหน้ําตาซึม
ออกมาอยางไมรูสึกตัว พวกเราทุกคนทําสําเร็จแลว เหมาะสมแลวที่พวกเราทุมเท เสียสละ อดตาหลับขับตานอน
ลืมความเหนื่อยยากลําบาก ฟนผาปญหาอุปสรรคมากมาย ตอไปนี้คงตองพักผอนนอนตาหลับกลับบานไปจะนอน
พักใหหายเหนื่อยอยางนอยสัก ๒-๓ สัปดาหใหได จากนั้นทั้งลูกๆนักเรียนแกนนํา ครู ผูอํานวยการ ผูปกครอง
นักเรียนที่มาดวย โทรศัพทแจงขาวมาทางบานใหรับทราบดวยความดีใจรวมกัน ความสมหวัง ความรูสึกครั้งนี้ จึง
ขอมอบทดแทนบุญคุณใหทุกคนที่มีสวนชวยเหลือและสนับสนุน รวมทั้งความภาคภูมิใจอยางสุดซึ้งที่ลูกหลาน
ของจังหวัดอุบลราชธานีที่ไดชื่อวาเปนเมืองนักปราชญทําได และวางแผนในอนาคตที่กลับบานไปจะตองไปบอก
กลาวใหผูบังคับบัญชา ไดรับทราบเนื้อหาของโครงการที่ดีมากโครงการนี้ใหโรงเรียนอื่นไดพิจารณาจัดระบบสาน
ตอใหปฏิบัติในโรงเรียนใหได พรอมที่จะใหคําปรึกษา ใหคําแนะนํา เสนอแนะทุกเรื่อง เพื่อใหเกิดประโยชนแก
เด็กและเยาวชนที่โรงเรียนทุกโรงสนใจที่จะรวมโครงการและคงจะประสานสํานักงานยุติธรรมจังหวัดรวมทั้ง
หนวยงานอื่นๆที่มีในจังหวัดอุบลราชธานี ใหเห็นความสําคัญรวมทั้งสนับสนุนงบประมาณในแผนของหนวยงาน
สานตองานโครงการนี้ใหลงสูผูเรียนไดอยางยั่งยืน เชื่อวาวิถีชีวิตสังคมจะมีความสุขไดอยางแนนอน อีกประการ
หนึ่งชาวหนองขอนวิทยาตองเปนแบบอยางทุกเรื่องที่จะดําเนินการโครงการนี้ใหมีผลงานอื่นๆใหปรากฏออกสู
สาธารณชนในดานผูนําโรงเรียนเขมแข็ง ตนแบบความยุติธรรม ความซื่อสัตยสุจริต ใหยืนนานตลอดไป
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ขอขอบคุณสํานักงานกิ จการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม และคณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ไดคิดโครงการดีดีที่เกิดประโยชนตอวงการศึกษาโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนไดมีโอกาสรวม
กิจกรรมที่ลึกซึ้งยั่งยืนใหเกิดขึ้นในตัวเขา ในนามของคณะครู นักเรียน ผูปกครองนักเรียน ชุมชน โรงเรียนหนอง
ขอนวิทยา ขอขอบคุณเปนพิเศษทานผศ.ดร.สุณีย กัลยะจิตร ที่ปรึกษาโครงการ คณะกรรมการ เจาหนาที่ทุกฝาย
ทุกโรงเรียนที่เขาประกวด ตลอดจนผูที่มีสวนชวยเหลือทุกทาน ประสบแตความสุขความเจริญดวยจตุรพิธพรชัย
คิดประสงคสิ่งใดที่ชอบที่ควร ขอใหบรรลุผลสําเร็จสมดังปรารถนาทุกประการ
นายสรศิลป นามมณี
(ผูอํานวยการโรงเรียนหนองขอนวิทยา)
ในนามของนักเรียน คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผูปกครองนักเรียน
โรงเรียนหนองขอนวิทยา

