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Highlights
เรื่องที่น่าสนใจ
กระทรวงศึกษาธิการหนุน
ทีมขับเคลื่อน

“ไทยนิยม ยั่งยืน”
มุ่งพัฒนาตอบโจทย์
ประชาชน

สวัสดีคะ่ พีน่ อ้ ง กศน.ทีร่ กั ทุกท่าน ขอต้อนรับเข้าสูฤ่ ดูรอ้ นอย่างเต็มตัว
พบกับจดหมายข่าว กศน. ฉบับที่ 3/2561 ประจ�ำวันที่ 1 เมษายน – 15 พฤษภาคม
2561 ห้วงเวลา 45 วัน ที่มีความหมายกับคนไทยในหลายๆ โอกาส เริ่มต้น
เดือนเมษายน ในวันที่ 1 ก็เป็นวันส�ำคัญของคนท�ำงานในวงการข้าราชการไทย
และวันส�ำคัญของชาวเสมา คือวันข้าราชการพลเรือน และวันครบรอบ 126 ปี
วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ และวันที่ 2 เมษายน 2561 ก็เป็น
วันส�ำคัญยิ่งอีกวันหนึ่งของปวงชนชาวไทย คือวันคล้ายวันพระราชสมภพของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “เจ้าฟ้านักการศึกษาไทย”
ผูท้ รงเปีย่ มด้วยน�ำ้ พระหฤทัยเอือ้ อาทรต่อคนไทยทีท่ กุ ข์ยากขาดโอกาสทางการศึกษา
ในถิน่ ทุรกันดารมาโดยตลอด ซึง่ จดหมายข่าว กศน. ฉบับนีไ้ ด้อญ
ั เชิญพระฉายาลักษณ์
ของพระองค์มาขึ้นหน้าปกเพื่อส่งรอยแย้มพระสรวลของพระองค์ท่านไปเป็น
ก�ำลังใจให้พี่น้อง กศน.ทุกท่านค่ะ
ตามมาด้วยช่วงหยุดยาวเทศกาลมหาสงกรานต์ หรือวันปีใหม่ของไทย
ที่คนไทยจ�ำนวนไม่น้อยที่ต้องท�ำมาหากินในต่างถิ่น เดินทางกลับสู่อ้อมกอดของ
ครอบครัว ได้เติมพลังแห่งชีวิต พลังแห่งความรัก ความอบอุ่นจากสายใยของคน
ที่รักและห่วงใยอย่างจุใจ ท�ำบุญตักบาตร รดน�้ำด�ำหัวกันอย่างสนุกนาน ปีน้ีเรามี
นางสงกรานต์ชื่อว่า นางมโหธรเทวี ทรงพาหุรัด ทัดดอกสามหาว (ผักตบชวา)
อาภรณ์แก้วนิลรัตน์ ภักษาหารเนื้อทราย หัตถ์ขวาทรงจักร หัตถ์ซ้ายทรงตรีศูล
เสด็ จ ยื น มาเหนื อ หลั ง มยุ ร า(นกยุ ง ) ค� ำ ท� ำ นายว่ า ยั ง ไงบ้ า งคงทราบกั น ดี
เพราะเชื่อว่าชาว กศน.หลายท่านคงแอบหาข้อมูลไปจัดกิจกรรมกันให้วุ่น
เรื่องราวในเล่มจดหมายข่าว กศน. ฉบับนี้ จะมีความหลากหลายยิ่งขึ้น
น�ำเสนอเนื้อหาสาระทั้งในเรื่องวันส�ำคัญต่างๆ รวมถึงบทบาทของ กศน. ในการ
ขับเคลื่อนสร้างความเข้าใจแก่ประชาชน เกี่ยวกับนโยบาย “ไทยนิยม ยั่งยืน” ของ
รัฐบาลทีก่ ำ� ลังเข้มข้น การจัดการศึกษาส�ำหรับผูส้ งู อายุ เรือ่ งเด่นจากเครือข่าย
และเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกมาก ในการท�ำงานใดๆ จะต้องใช้ทั้งก�ำลังกาย
ก�ำลังใจ ก�ำลังสติปญ
ั ญา และยังต้องมีศรัทธาในสิง่ ทีท่ ำ� อีกด้วย บก.พีแ่ ดง ก็หวัง
เป็นอย่างยิง่ ว่าทางคุณผูอ้ า่ น และกอง บก. จะเป็นก�ำลังใจให้กนั และกันตลอดไป
นะคะ มีผู้กล่าวไว้ว่า “ท้อได้ แต่อย่างถอย” สู้ๆ ค่ะ เอาเป็นว่า เราไปติดตาม
เนื้อหาจดหมายข่าว กศน.กันเลยดีกว่าค่ะ

บรรณาธิการ

บรรณาธิการ

ส�ำนักงาน กศน.
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ

บรรณาธิการที่ปรึกษา กองบรรณาธิการ
กฤตชัย อรุณรัตน์
โสมอุษา เลี้ยงถนอม

บรรณาธิการ
ตรีนุช สุขสุเดช
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สร้อยทิพย์ อุจวาที
ทองพิน ขันอาสา
สิชล เชยสมบัติ
เอื้อมพร สุเมธาวัฒนะ
กมลทิพย์ ช่วยแก้ว
นิลรัตน์ มาเจริญ
ชูชาติ ก�ำลังงาม
จันทร์ฉาย ดีรอด
สุรพงษ์ ทองเนียม

พิสูจน์อักษร
วราทิพย์ ไตรรัตนวนิช
วิชุดา นาคนาวา
พนิตา จ�ำจด
นภัสสรณ์ ธนิพัฒน์วรเมธ
ณัฐมน ไทยประสิทธิ์เจริญ
ญาณิศา สุขอุดม
อิศเรศ มนต์ทิพย์
อรุณรัศมี พุ่มไพศาล

ศิลปกรรม

ณัฐมน ไทยประสิทธิ์เจริญ เอื้อมพร สุเมธาวัฒนะ
สุรพงษ์ ทองเนียม
ชูชาติ ก�ำลังงาม
นภัสสรณ์ ธนิพัฒน์วรเมธ พนิตา จ�ำจด
ปก : ชูชาติ ก�ำลังงาม
ส่าหรี ประไชโย

ผลิตโดย :

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ ส�ำนักงาน กศน.
		 กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชด�ำเนินนอก
		 เขตดุสิต กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ : 0 2282 2868 โทรสาร : 0 2281 0457
website : www.nfe.go.th

กศน. กับทศวรรษแห่งการอ่าน 2552 - 2561

จากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมือ่ วันที่ 5 สิงหาคม 2552 ทีไ่ ด้มมี ติเกีย่ วกับการ
ส่งเสริมการอ่าน 4 ประเด็น คือ 1) ก�ำหนดให้การอ่านเป็นวาระแห่งชาติ 2) ก�ำหนดให้
วันที่ 2 เมษายน ของทุกปี เป็น “วันรักการอ่าน” 3) ก�ำหนดให้ ปี 2552 – 2561 เป็น
ทศวรรษแห่งการอ่าน 4) ก�ำหนดให้มีคณะกรรมการส่งเสริมการอ่าน เพื่อเป็นกลไก
ขับเคลือ่ นการส่งเสริมการอ่านให้เป็นรูปธรรม โดยมี รมว. ศธ. เป็นประธานคณะกรรมการ
และมีส�ำนักงาน กศน. เป็นฝ่ายเลขานุการ (มีค�ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ลงวันที่ 20
พฤศจิกายน 2552)
และปี พ.ศ. 2561 เป็นโอกาสส�ำคัญที่เวียนมาครบ “ทศวรรษแห่งการอ่าน”
ที่ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันส่งเสริมการอ่านอย่างเข้มข้น เพื่อให้คนไทยมีนิสัยรักการอ่าน
การศึกษาค้นคว้า การคิดวิเคราะห์ และรูจ้ กั น�ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ เพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ
ในยุคไทยแลนด์ 4.0
ตลอดทศวรรษ รัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการ ที่มีส�ำนักงาน กศน. เป็นฝ่าย
เลขานุการ มีนโยบาย ส่งเสริม สนับสนุน ให้ภาครัฐและเอกชนร่วมด�ำเนินการจัดการศึกษา
และส่งเสริมการอ่านในหลากหลายรูปแบบ เช่น เป็นแหล่งเรียนรู้ ศูนย์การเรียนรู้ มุมหนังสือ
สื่อความรู้ มีเว็บไซต์เพื่อการศึกษาเรียนรู้ หรือ การบันเทิง อย่างหลากหลาย
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ส� ำ นั ก งานสถิ ติ แ ห่ ง ชาติ และ
ส�ำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK Park) ได้
เผยแพร่ ผ ลการส� ำ รวจการอ่ า นของ
ประชากรไทย ว่า “ได้เริม่ ท�ำการส�ำรวจมา
ตั้งแต่ในช่วงปี 2558 พบว่า คนไทยใช้
เวลาในการอ่านเฉลี่ย 66 นาที /วัน”
และส�ำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้า ได้ท�ำ
การส�ำรวจย้อนหลัง 10 ปี (2550 - 2559)
ก็ได้พบงานวิจัยที่ยืนยันว่า คนไทยไม่ได้
อ่านหนังสือปีละน้อยบรรทัด แต่เป็น
“วันละหลายนาที” และมีแนวโน้มที่คนไทย
จะอ่านหนังสือมากขึ้นเรื่อยๆ

ส�ำนักงาน กศน. มีบทบาทภารกิจโดยตรงในการจัด ส่งเสริม สนับสนุน ให้บริการ
การศึกษากับกลุ่มเป้าหมาย ทุกเพศ ทุกวัย ในลักษณะนอกระบบโรงเรียน และการศึกษา
ตามอัธยาศัย ได้ดำ� เนินการอย่างเข้มแข็ง และต่อเนือ่ งในทุกจังหวัด อ�ำเภอ ต�ำบล และหมูบ่ า้ น
โดยใช้หลักการมีส่วนร่วม การบูรณาการ การใช้ทุนทางสังคมในพื้นที่ เพื่อสร้างความ
ทั่วถึงและเสมอภาคให้เกิดขึ้น ได้แก่
1. การส่งเสริม สนับสนุน สร้างบรรยากาศ กระตุ้นนิสัยรักการอ่านในทุก
พื้นที่ โดยในปี 2556 ได้มี “บ้านหนังสืออัจฉริยะ” เกิดขึ้น ต่อมาในปี 2559 ได้ปรับเปลี่ยน
ชื่อเป็น “บ้านหนังสือชุมชน” ซึ่งเกิดขึ้นตามความพร้อม ความสมัครใจ ของคนในชุมชน มี
จ�ำนวน 19,255 แห่ง ทั่วประเทศ (ข้อมูล 17 เม.ย. 2561)
2. การส่งเสริม สนับสนุน สร้างบรรยากาศ กระตุ้นการมีส่วนร่วมบริจาค
หนังสือ เพือ่ ให้มกี ารแบ่งปัน แลกเปลีย่ น หมุนเวียนหนังสือดีๆ ในทุกพืน้ ที่ ต่อมาในปี 2559
ได้ดำ� เนินโครงการ “บรรณสัญจร” เพือ่ การเชิญชวนบริจาคหนังสือ ซึง่ ประหยัดงบประมาณ
ของรัฐไปได้กว่า 280 ล้านบาท และในปี 2560 ได้เริม่ ด�ำเนินโครงการเมืองนักอ่านในจังหวัด
น�ำร่อง 36 แห่ง และขยายผลครบทุกจังหวัด ในปี 2561
3. ส�ำนักงาน กศน. มีนโยบายให้ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี ห้องสมุด
ประชาชนจังหวัด/อ�ำเภอ รวม 917 แห่ง เป็นแหล่งรวมข้อมูลที่ส�ำคัญในพื้นที่ ตลอดจน
เผยแพร่ส่งเสริมการอ่านทั้งในเชิงรุก และตั้งรับ
4. โครงการห้ อ งสมุ ด เคลื่ อ นที่ ส� ำ หรั บ ชาวตลาด ตามพระราชด� ำ ริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เริ่มด�ำเนินการในปีงบประมาณ 2560
มีตน้ แบบจังหวัดละ 1 แห่ง รวม 77 แห่ง และจัดให้มใี นจังหวัด อ�ำเภอ ต�ำบล ทีม่ คี วามพร้อม
กว่า 350 แห่ง ในการนี้สำ� นักงาน กศน. ได้เชิญชวนให้ชุมชนร่วมกันจัดให้มีมุมหนังสือ
ไว้บริการตามสถานที่ส�ำคัญ ชุมชน และสาธารณะทั่วไปในพื้นที่ เช่น บขส. สวนสาธารณะ
หรือในหน่วยงานของรัฐ และ เอกชน ทั่วไปด้วย

และนี่ คื อ อี ก บทบาทหนึ่ ง ของ
ส�ำนักงาน กศน. ในการจัดและส่งเสริม
การศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อให้คนไทยมี
นิสัย “รักการอ่าน” อันเป็นพื้นฐานส�ำคัญ
น�ำสู่การ “คิดเป็น ท�ำเป็น แก้ปัญหาเป็น”
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีงาม ท่ามกลางโลก
โซเชียล ดิจิทัล อย่างเท่าเทียมและเท่าทัน
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กระทรวงศึกษาธิการหนุน ทีม ขับเคลื่อน

“ไทยนิยม ยั่งยืน”

มุ ่ ง พัฒนาตอบโจทย์ประชาชน
โดย นายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการ กศน.

ภายใต้การน�ำของ พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
ศึกษาธิการ ภายใต้ร่มเสมาร่วมบูรณาการขับเคลื่อนโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” ตามมติ
คณะรัฐมนตรี ไปสู่การปฏิบัติทั้งในส่วนกลาง และในระดับพื้นที่ทั่วประเทศ โดยมอบหมาย
ให้ กศน.ต�ำบล ในฐานะหน่วยงานแนวหน้าทีอ่ ยูใ่ กล้ชดิ ประชาชนทีส่ ดุ ร่วมเป็นทีมขับเคลือ่ นฯ
โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับต�ำบล ท�ำหน้าที่จัดเตรียมข้อมูลพื้นฐานของต�ำบล โดย
ศึกษาและท�ำความเข้าใจรายละเอียดโครงการ และกรอบหลักการในการด�ำเนินการเพื่อการ
มีสว่ นร่วมในการพัฒนาประเทศสูค่ วามยัง่ ยืนทัง้ 10 เรือ่ ง ดังนี้ 1. “สัญญาประชาคมผูกใจ
ไทยเป็นหนึ่ง” เน้นสร้างความสามัคคีปรองดอง 2. “คนไทยไม่ทิ้งกัน” ด้วยการดูแลผู้มี
รายได้น้อย โดยเฉพาะผู้ลงทะเบียนในโครงการสวัสดิการแห่งรัฐ 3. “ชุมชนอยู่ดีมีสุข”
มุง่ พัฒนาอาชีพ เสริมรายได้ให้ประชาชน 4. “วิถไี ทยวิถพี อเพียง” ส่งเสริมการน�ำปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด�ำเนินชีวิตทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัย 5. “รู้สิทธิ รู้หน้าที่
รู้กฎหมาย” เน้นให้ประชาชนมีความรู้ในสิทธิ หน้าที่ และการเป็นพลเมืองที่ดี 6. “รู้กลไก
การบริหารราชการ” ทีต่ อ้ งการให้ประชาชนเข้าใจการบริหารราชการทุกระดับ เพือ่ มุง่ สร้าง
ประโยชน์ให้ประชาชน 7. “รู้จักประชาธิปไตย ไทยนิยม” ให้ประชาชนเข้าใจหลักธรรมาภิบาล
8. “รู้เท่าทันเทคโนโลยี” ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องผ่านโครงการส�ำคัญ เช่น
อินเตอร์เน็ตหมูบ่ า้ น 9. “ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด” บูรณาการการท�ำงานทุกหน่วยงานเร่ง
แก้ไขปัญหาอย่างครบวงจร และ 10. “รู้งานตามภารกิจของทุกหน่วยงาน” โดยมีการ
Kick off ไปเมือ่ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 20 มีนาคม 2561 ในพืน้ ทีด่ ว้ ยการลงพืน้ ทีเ่ ก็บข้อมูล
รายชุมชนผ่านเวทีประชาคมพร้อมกันต�ำบลละ 1 หมูบ่ า้ น ใน ประเด็น “คนไทย
ไม่ทงิ้ กัน ชุมชนอยูด่ มี สี ขุ ” เพือ่ สอบถามชีวติ
ความเป็นอยู่ และการประกอบอาชีพของ
คนในชุมชน
ผลจากการเก็ บ ข้ อ มู ล
เชิงลึกจาก 77 จังหวัด 885 อ�ำเภอ
6,508 ต�ำบล 58,847 หมู่บ้าน จาก
การส�ำรวจ 60,099 ครั้ง โดยมีผู้เข้า
ร่ ว มเวที ทั้ ง สิ้ น 6,528,225 คน
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ตาม Road Map พบว่ามีประเด็นส�ำคัญที่
ประชาชนให้ความสนใจ ในภาพรวม คือ การ
ส่งเสริมอาชีพ ฝึกอาชีพผูส้ งู อายุ / พัฒนา
ชุ ม ชนให้ เ ป็ น แหล่ ง ท่ อ งเที ย ว และแหล่ ง
จ�ำหน่ายสินค้าทางการเกษตร ขยายขอบเขต
ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร และขยายไฟฟ้าให้
ทัว่ ถึงทัง้ หมูบ่ า้ น ขยายประปาหมูบ่ า้ น พัฒนา
แหล่งน�้ำเพื่อการเกษตร, ปรับปรุงถนน
ปราบปรามยาเสพติด และติดตั้งกล้อง
วงจรปิดในหมูบ่ า้ น ลานกีฬาและเครือ่ งออก
ก�ำลังกาย ส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีและ
วัฒนธรรมของชุมชน แก้ปัญหาน�้ำเน่าเสีย
และทีท่ งิ้ ขยะ ความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับการ
รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปัญหาหนี้นอก
ระบบ และการเข้าถึงแหล่งเงินทุน เช่น กองทุน
หมู่บ้าน และกองทุนอื่นในชุมชน เป็นต้น

ส�ำหรับความต้องการด้านการศึกษา พบว่าประชาชนให้ความสนใจในเรื่องการ
เข้าถึงระบบการศึกษา ต้องการให้การศึกษาเข้าถึงทุกพืน้ ทีแ่ ละมีการส่งเสริมการเรียนอาชีพ
มากขึ้น ประชาชนมีความต้องการวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในการสอนอาชีพ โดยผ่าน
ทางศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ของ กศน. โดยให้ความส�ำคัญต่อเทคโนโลยีในการจัดการศึกษา
สนใจและต้องการเข้าร่วมกิจกรรม กศน. อย่างต่อเนื่อง ต้องการรับความรู้เรื่องหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจาก กศน. ให้ความส�ำคัญของคุณค่าทางการศึกษา
ต้องการความรู้เรื่องอาชีพแก่ผู้สูงอายุ สะท้อนปัญหาด้านค่าใช้จ่ายในการศึกษา อาทิ
ค่ารถรับส่งนักเรียน โดยมีข้อเสนอแนะในด้านนี้เพิ่มเติม ว่าควรมีการสอนภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร และการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงครอบคลุม
หลังจากนั้นกระทรวงศึกษาธิการ ได้น�ำผลจากการเยี่ยมเยียนรายครัวเรือน/
รายบุคคล รวมทั้งค้นหาความต้องการของประชาชน หมู่บ้าน ชุมชน ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่
21 มีนาคม - 10 เมษายน 2561 เพื่อสร้างการรับรู้และการปฏิบัติตามสัญญาประชาคม
ครัง้ ที่ 3 ระหว่างวันที่ 11 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2561 ทัง้ นี้ ทีมขับเคลือ่ นฯ ระดับต�ำบล
อ�ำเภอ จังหวัด กลับมาทบทวนการท�ำงานในห้วงเวลาทีผ่ า่ นมา โดยจัดประชุมทีมขับเคลือ่ น
การพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยัง่ ยืน ระดับต�ำบล อ�ำเภอ จังหวัดขึน้ จ�ำนวน 4
ครัง้ เพือ่ สร้างความรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก การรับรูถ้ งึ บทบาทหน้าทีข่ องประชาชน
ในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศใน 4 ภูมิภาค ทั่วประเทศ ดังนี้
1) ครั้งที่ 1 ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 20 – 21 เมษายน 2561 ณ โรงแรมหรรษา
เจบี อ�ำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้บริหารกระทรวง
ศึกษาธิการ ผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษา และครู กศน.ต�ำบล ในพื้นที่ภาคใต้ รวม 14
จังหวัด จ�ำนวน 1,300 คน
2) ครั้งที่ 2 ภาคกลาง ระหว่างวันที่ 27 – 28 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุม
รอยัลจูบีลี่บอลรูม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี อ�ำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหาร
หน่วยงานทางการศึกษา และครู กศน.ต�ำบล ในพื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออก และ
กรุงเทพมหานคร รวม 26 จังหวัด จ�ำนวน 2,300 คน
3) ครั้งที่ 3 ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 28 – 29 เมษายน 2561 ณ โรงแรมโลตัส
ปางสวนแก้ว อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ กลุม่ เป้าหมาย ประกอบด้วย ผูบ้ ริหารกระทรวง
ศึกษาธิการ ผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษา และครู กศน.ต�ำบล ในพื้นที่เหนือ รวม 17
จังหวัด จ�ำนวน 1,700 คน
4) ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์การ
ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ อ�ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น กลุม่ เป้าหมาย ประกอบด้วย
ผูบ้ ริหารกระทรวงศึกษาธิการ ผูบ้ ริหารหน่วยงานทางการศึกษา และครู กศน.ต�ำบล ในพื้นที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม 20 จังหวัด จ�ำนวน 3,020 คน

การขับเคลือ่ นโครงการไทยนิยม
ยั่งยืน เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับภารกิจของ
กระทรวงศึกษาธิการรวม 19 โครงการ ซึง่
เชือ่ มโยง 5 โครงการส�ำคัญ ของส�ำนักงาน
กศน. ได้แก่ โครงการอบรมประวัติศาสตร์
ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์
ของพระมหากษัตริย์ไทย ศูนย์ส่งเสริมและ
พั ฒ นาประชาธิ ป ไตย ศู น ย์ ดิจิทั ลชุ ม ชน
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน และศูนย์เรียนรู้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตร
ทฤษฎีใหม่ประจ�ำต�ำบล จากการประเมินผล
การประชุมทีมขับเคลือ่ นในแต่ละภูมภิ าค โดย
ส�ำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. พบว่า
ผู้เข้าอบรมให้ความสนใจในการอบรมเป็น
อย่างดี เข้าใจบทบาทของตนเองทีจ่ ะต้องน�ำ
ความรู้ไปเผยแพร่ให้แก่ประชาชนในท้องที่
สามารถวิเคราะห์เนือ้ หาจากการอบรมเพือ่
ใช้ เ ป็ น แนวทางในการไปสร้ า งความรู ้
สร้างสรรค์นวัตกรรมที่มีคุณค่า ในการ
ผลิตก�ำลังคน และสร้างพลังทางสังคมและ
ลดความเหลื่อมล�้ำให้แก่ประชาชนในท้องที่
รวมถึงมีความรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับเทคนิค
ในการเผยแพร่ความรู้ และการสร้างความ
ร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน ภายใต้ “ประชารัฐ” ที่จะพัฒนา
ประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
บนพื้นฐานการเติบโตและก้าวไปข้างหน้า
ด้วยกันอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วม
ประชุมยังได้ให้ข้อเสนอแนะว่าองค์ความรู้ที่
ควรเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ได้แก่ เทคนิคในการสือ่ สารในชุมชน การจัด
เวทีในชุมชน กระบวนการมีสว่ นร่วมในชุมชน
การใช้สื่อในการถ่ายทอดองค์ความรู้ การ
ท�ำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ การ
รู ้ เ ท่ า ทั น เทคโนโลยี วิ ธีก ารจั ด การเรี ยน
การสอนให้เหมาะสมกับยุคสมัย/วิธีท�ำสื่อ
ในการเรียน ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ เป็นการบ้าน
ที่ส่งกลับมายังทีมขับเคลื่อนระดับนโยบาย
เพื่ อ สนั บ สนุ น การด� ำ เนิ น งานให้ ลุ ล ่ ว ง
ต่อไป...
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Smart ONIE
Smart ONIE ฉบับนี้ กอง บก.ขอน�ำเสนอ ผูท้ ไี่ ด้รบั รางวัลเกียรติยศ
ระดับชาติ ที่ควรค่าแก่การเชิดชู 4 รายรวด โดย 3 ท่านแรก เป็นผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกเข้ารับรางวัล “ครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์” ประจ�ำปี
2561 (รุ่นที่ 10) และปิดท้ายกันที่ผู้บริหารหนุ่มหล่อไฟแรงที่เพิ่งรับรางวัล
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ�ำปี พ.ศ. 2560 “ครุฑทองค�ำ” หมาดๆ
ที่เราต้องรีบคว้าตัวมาสัมภาษณ์ก่อนสื่ออื่นๆ
จากความเสียสละของครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ในถิ่นทุรกันดาร ก่อ
เกิด “รางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์” โครงการ
พระเมตตาสมเด็จย่า ได้เห็นถึงความเสียสละของครูผู้ปฏิบัติหน้าที่อยู่ใน
ถิ่นทุรกันดาร และเป็นแบบอย่างของการพัฒนาเยาวชนและประชาชนให้เป็น
คนดีและคนเก่ง ตามพระปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
และ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราช
นครินทร์ ร่วมกับส�ำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย (ส�ำนักงาน กศน.) และกองบัญชาการต�ำรวจตระเวนชายแดน จัด
ท�ำโครงการครูดีเด่น เพื่อมอบ “รางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราช
นครินทร์” รางวัลทีม่ อบให้เป็นขวัญและก�ำลังใจแก่ครูทปี่ ฏิบตั งิ านเพือ่ เด็กและ
เยาวชนที่อยู่ห่างไกลในถิ่นทุรกันดาร โดยบุคลากรของ ส�ำนักงาน กศน. 3
ท่าน ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
< นายโยธิน พรหมณี ครู กศน.อ�ำเภอนาทวี
จังหวัดสงขลา ครูผู้ทุ่มเท อุทิศการท�ำงาน ส่งเสริมการ
ท�ำการเกษตรแบบผสมผสาน เพื่อเป็นทางเลือกอาชีพ ให้
เกษตรกรในพื้นที่ ทั้งไทยพุทธ และไทยมุสลิม ซึ่งเป็นการ
เพิ่ ม รายได้ ภ าคครั ว เรื อ น ส่ ง เสริ ม กระบวนการ
กลุ ่ ม เกษตรกร เน้ น ความหลากหลายในการ
ประกอบอาชีพแบบผสมผสาน โดยใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง “การยอมรับของชุมชน
คือผลลัพธ์ของความส�ำเร็จ”

< นายธีรเจต อินเต็ม ครู
อาสาสมัครฯ ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทย
ภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านน�้ำปุก กศน.
อ�ำเภอปง จังหวัดพะเยา ครูผู้เสีย
สละในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ นพื้ น ที่
ทุรกันดารบนดอยสูง ตลอดระยะ
เวลากว่า 23 ปี ส่งเสริมสนับสนุน
ให้ ชุ ม ชนท� ำ เกษตรแบบกสิ ก รรม
ธรรมชาติ (ฟื้นฟูสภาพดิน และ
อนุรักษ์น�้ำ) เพื่อเป็นการลดการตัด
ไม้ท�ำลายป่า และการใช้สารเคมี โดย
ร่ ว มกั บ เครื อ ข่ า ย ศู น ย์ ก สิ ก รรม
ธรรมชาติมาบเอีย้ ง จังหวัดชลบุรี เป็นครู
นักประสานหน่วยงานภาคีเครือข่ายในการ
ขอรับงบประมาณการสร้างอาคารเรียนและ
ห้องสมุดบนพืน้ ทีส่ งู การช่วยเหลือผูเ้ รียน
และชุมชนในด้านต่างๆ

นายนิรามัย ค�ำพันธ์ ครูอาสาสมัครฯ
ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟา้ หลวง” บ้าน
ขุนแม่ฮุ กศน. อ�ำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮอ่ งสอน
ท�ำงานสอน และช่วยเหลือชาวเขาบนดอยสูง มา
ยาวนานกว่า 23 ปี มีความคิดริเริ่มในการจัดท�ำ
สื่อการสอนเป็นภาษากะเหรี่ยงคู่กับภาษาไทย มี
ความสามารถในการส่ ง เสริ ม อาชี พ ให้ ช าวบ้ า น
ยืนด้วยตนเองได้
เราเรียนรู้ค�ำว่า “ผู้เสียสละ” “ผู้ให้”
และ “ผู้สร้าง” อย่างแท้จริงจากครูอาสาสมัครทั้ง
3 ท่าน ดังเช่นค�ำกล่าวทีว่ า่ “ครูคอื ผูส้ ร้างโลก”
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ส�ำหรับ Smart ONIE ที่ก�ำลังเป็นที่น่า
จับตามองอีกท่านหนึง่ ทีข่ อน�ำเสนอในจดหมายข่าว
กศน.ฉบับนี้ ได้แก่ ดร.สัมนาการณ์ บุญเรือง
ซึ่งประสบความส�ำเร็จอย่างสูงในวัยเพียง 33 ปี
เจ้าของรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ�ำปี
พ.ศ. 2560 “ครุฑทองค�ำ” ซึ่งเข้ารับจากมือ
นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 ที่
ผ่านมา ณ ท�ำเนียบรัฐบาล พ่วงมาด้วยรางวัล
ผู้อ�ำนวยการ กศน.อ�ำเภอ ดีเด่น รางวัลที่ 1
ระดับประเทศ ประจ�ำปี พ.ศ. 2560 ของ ส�ำนักงาน
กศน. และรางวัลเชิดชูเกียรติเป็นบุคลากรดีเด่น “คนดีศกั ดิศ์ รีแห่ง สป.” ประจ�ำปี
พ.ศ. 2560 ของส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรับรางวัลแห่งผลงาน
การพัฒนาห้องสมุดประชาชน”เฉลิมราชกุมารี”อ�ำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
อีก 3 รางวัลรวด และรางวัลอื่นๆ อีกมาก ดีกรีปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรรี มั ย์ ปัจจุบนั ด�ำรงต�ำแหน่งผูอ้ ำ� นวยการ ศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอ�ำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ วิทยฐานะชํานาญการ
พิเศษ Smart ONIE คนนี้ ไม่ธรรมดาจริงๆ มาฟังแนวคิดของเขากัน
“การรับราชการเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจครับ หลักคิดในการท�ำงาน คือ
น� ำ หลั ก ค� ำ สอนของพระพุ ท ธศาสนามาปรั บ ใช้ ใ นการด� ำ เนิ น ชี วิ ต ด้ ว ยหลั ก
การครองตน ครองคน และครองงาน การครองตนใช้หลักอิทธิบาท 4 ฉันทะ
วิรยิ ะ จิตตะ วิมงั สา เป็นการพึง่ ตนเอง ด้วยวิถที างทีจ่ ะน�ำไปสูค่ วามส�ำเร็จ ปฏิบตั ิ
ตนอยูใ่ นกรอบคุณธรรมจริยธรรม ด�ำรงชีวติ ด้วยความพอเพียง ตรงต่อเวลา
รักษาระเบียบวินัย จรรยาบรรณของข้าราชการ และหมั่นศึกษาพัฒนาตนเอง
อยูต่ ลอดเวลาเพือ่ ให้ทนั ต่อการเปลีย่ นแปลงของยุคสมัย และมีจติ สาธารณะเพือ่
ประโยชน์ของส่วนรวม ด้านการครองคนใช้หลักพรหมวิหาร 4 เมตตา กรุณา
มุทิตา อุเบกขา แก่ผู้รับบริการดุจญาติมิตร ครองใจผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้

บังคับบัญชา และสร้างมิตรภาพที่ดีให้กับทุกคน
การครองงานใช้หลักธรรมาภิบาล ยึดความถูกต้อง
และปฏิ บั ติ ต ามค� ำ สั่ ง ของผู ้ บั ง คั บ บั ญ ชาอย่ า ง
เคร่งครัดภายใต้กฎระเบียบแบบแผน ด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสและยุติธรรม มุ่งพัฒนางาน
ให้เป็นที่ประจักษ์ เป็นที่ยอมรับจากผู้อื่น ซึ่งจะท�ำให้
สิ่ ง ที่ เ ราต้ อ งท� ำ จะต้ อ งท� ำ ให้ ดี ที่ สุ ด เกิ ด ความ
รับผิดชอบในงานเน้นการท�ำงานแบบมีส่วนร่วม ใน
การรับราชการ ไม่ว่าเราจะท�ำงานในหน้าที่ใดหรือ
ต�ำแหน่งใดก็ตาม สิง่ ส�ำคัญทีส่ ดุ คือความรับผิดชอบ
ในหน้าที่ทุ่มเทและตั้งใจ ในการท�ำงานปฏิบัติตาม
ค�ำสั่งของผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด ภายใต้
กฎระเบียบแบบแผนด้วยความซือ่ สัตย์สจุ ริต โปร่งใส
และยุตธิ รรม และสิง่ ส�ำคัญท�ำให้ผรู้ ว่ มงานมีความสุข
กับการท�ำงาน สร้างมิตรภาพทีด่ กี บั ทุกคน ก็จะท�ำให้
งานนั้นประสบความส�ำเร็จ”
ในโอกาสนี้กอง บก.จดหมายข่าว กศน.
ขอถือโอกาสแสดงความยินดีกบั Smart ONIE ทีเ่ ป็น
ทั้งคนดี เก่ง และเสียสละทั้ง 4 ท่าน และเชิญชวน
พีน่ อ้ ง กศน.ทุกท่าน เป็นก�ำลังใจให้คนท�ำงานทุกคน
ได้ฝา่ ฟันอุปสรรคและร่วมกันท�ำงานเพือ่ ประเทศชาติ
ต่อไปนะคะ
“พระพุทธรูปทีส่ วยงาม ย่อมสมบูรณ์
พร้อม เมื่อมีแผ่นทองที่ปิดอยู่ด้านหลัง”
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เรื่องเด่น...จากเครือข่าย

จากปลายด้ามขวาน สู่ภารกิจงานชายแดนใต้
งานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 13
“ลูกเสือรวมพลัง ท�ำความดี รู้รักสามัคคี
เทิดทูนสถาบัน เชื่อมสัมพันธ์สู่อาเซียน”
ศิริวรรณ ปิ่นชูทอง

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี (สภานายก สภาลูกเสือไทย)
เป็นประธานพิธเี ปิดงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครัง้ ที่ 13 ณ สนามกีฬา
กลางจังหวัดปัตตานี และรับชมการสวนสนามของคณะลูกเสือ-เนตรนารี 5 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ที่เป็นระเบียบและสวยงาม โดยมี ศูนย์ประสานงานและบริหาร
การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงาน
ก่อนแยกย้ายเข้าสู่ฐานกิจกรรมต่างๆ โดยมีวิทยากรครู กศน.อ�ำเภอ ที่ทุ่มเทจิต
วิญญาณของการต้อนรับลูกเสือ-เนตรนารี สร้างความประทับใจตั้งแต่ย่าง
เข้ามาสูบ่ ริเวณฐานแรกของกิจกรรม ซึง่ จัดขึน้ ในบริเวณส�ำนักงาน กศน.จังหวัด
ปัตตานี มีฐานกิจกรรมเพื่อเพิ่มประสบการณ์ 9 กิจกรรมหลัก ได้แก่ กิจกรรม
พิเศษ (นันทนาการ และการแสดงศิลปวัฒนธรรม), กิจกรรมบุกเบิก, ผจญภัย
และเดินทางไกล, กิจกรรมทางน�ำ้ , เปิดประตูสอู่ าเซียน, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,
กิจกรรมศาสนสัมพันธ์, กิจกรรมทักษะชีวิต และศาสตร์พระราชาและเทิดไท้
ราชวงศ์จักรี
กลุม่ ส�ำนักงาน กศน. จังหวัดชายแดนใต้ ได้รบั มอบหมายให้เป็นผูด้ แู ล
และรับผิดชอบฐานเรียนรู้ “ศาสตร์พระราชาและเทิดไท้ราชวงศ์จักรี” ภายใต้
ความร่วมมือของ ส�ำนักงาน กศน. จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา และ
สตูล เพือ่ แสดงออกถึงความจงรักภักดีของลูกเสือต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระ
มหากษัตริย์ ตลอดจนส่งเสริมให้ลกู เสือท�ำความดี มีจติ อาสา มีความรูร้ กั สามัคคี
อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข” โดยส�ำนักงาน กศน.จังหวัดยะลาประกอบด้วย กศน.
อ�ำเภอเมืองยะลา รามัน ธารโต กรงปินัง กาบัง บันนังสตา ยะหา และเบตง (ซึ่ง
เป็นอ�ำเภอที่อยู่ใต้สุดสยามของประเทศไทยก็มาร่วมงานนี้ด้วย) ได้รับมอบหมาย
ให้ดูแล 2 ฐานกิจกรรมๆ ที่ 1 จุดรวมพล กลุ่มสัมพันธ์และละลายพฤติกรรม
รวมถึงประวัติลูกเสือไทย สถานที่โล่งแจ้ง มีเพียงเวทีและป้ายขนาด 2x3 เมตร ที่
มีตราสัญลักษณ์งานไว้เพื่อด�ำเนินกิจกรรม ตรงนี้มีต้นตะเคียนทองให้ลูกเสือเนตรนารีได้รว่ มปลูก จ�ำนวนถึง 50 ต้นเชียวค่ะ กิจกรรมที่ 2 ฐานเรียนรู้ “สมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระมหากษัตริย์ของ
ปวงชนชาวไทย” ก่อนถึงวันงาน ทีมงานได้จัดเตรียมอุปกรณ์-สัมภาระ ที่จ�ำเป็น
ส�ำหรับการจัดท�ำค่าย เดินทางด้วยรถยนต์มุ่งหน้าสู่ปัตตานี บนเส้นทาง 418
ระยะทางราว 30 กม. เพือ่ จัดเตรียมสถานทีท่ า่ มกลางอากาศร้อนจัดในห้วงเดือน
เมษายน และเตรียมความพร้อมเพื่อให้ลักษณะกิจกรรมเป็นกิจกรรมมีชีวิต
ถ่ายทอดเจตนารมณ์ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายให้แก่ลกู เสือทีท่ ยอยเข้ามาเรียนรู้ สลับ
สับเปลีย่ นหมุนเวียนกันตลอดวัน กว่า 3,500 ชีวติ และลูกเสือจากประเทศมาเลเซีย
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อินโดนีเซีย เวียดนาม เนปาล ศรีลังกา และกาตาร์
อีกกว่า 400 คน
กิจกรรมที่ 2 จัดเตรียม ครู กศน.ที่มี
ความสามารถในการสือ่ สารทัง้ ภาษาไทย ภาษามลายู
กลาง และภาษาอังกฤษ ไว้ถา่ ยทอดพระราชกรณียกิจ
ของ “สมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว มหาวชิ ร าลงกรณ
บดินทรเทพวรางกูร พระมหากษัตริย์ของปวงชน
ชาวไทย” ให้แก่ลูกเสือ-เนตรนารี ที่เข้าชมกิจกรรม
เพื่ อ สร้ า งความเข้ า ใจในการสื่ อ สารผ่ า นภาพ
ซึ่งได้เรียบเรียงไว้เป็นภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ ยัง
ปลูกฝังให้ลูกเสือ-เนตรนารี มีความเมตตาต่อสัตว์
ด้วยกิจกรรมปล่อยปลากว่า 5,000 ตัว ลงใน
สระน�ำ้ ของ กศน.ปัตตานี ในโอกาสนี้ พลเอกสุรเชษฐ์
ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
และ นายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการ กศน. ได้
เดินทางมาเยีย่ มชมฐานกิจกรรมในครัง้ นีด้ ว้ ย สร้าง
ความประทับใจให้แก่ทีมงานเป็นอย่างมาก ในคืน
สุดท้ายของค่าย มีการจัดพิธเี ทิดพระเกียรติสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 อย่างสมพระเกียรติ
จบลงด้วยพิธปี ดิ งานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ครั้งที่ 13 ที่ตระการตา
“เพราะอยากให้ลกู เสือ-เนตรนารีไทย เกิด
ความรัก ความสามัคคี รักชาติ รักแผ่นดิน และได้
ทดแทนคุณของแผ่นดินต่อไป น้อมน�ำศาสตร์พระราชา
ซึ่งถือเป็นหัวใจส�ำคัญในการด�ำเนินงาน การใช้ชีวิต
ร่วมกัน โดยค�ำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม มากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน” นายสมพงศ์ ฉิมหนู ผอ.กศน.
อ.ธารโต จ.ยะลา กล่าวถึงผลที่หวังให้เกิดจากการ
จัดค่ายลูกเสือฯ แล้วพบกันใหม่ในปีหน้า รอลุ้นกัน
ว่าใครจะเป็นเจ้าภาพจัดงานในปีต่อไป..

การศึกษาตามอัธยาศัย

ค่าย Robo Club : กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย

ส�ำหรับเยาวชนยุค ‘ประเทศไทย 4.0’

คงปฏิเสธไม่ได้วา่ “หุน่ ยนต์” เข้ามามีบทบาทในการขับเคลือ่ นภาค
ส่วนต่าง ๆ ของประเทศมากขึ้น ปัจจุบันมีการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์
เพื่อการพัฒนาประเทศไทย ในยุค “ประเทศไทย 4.0” มีความเจริญก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว เหล่านี้ ถือเป็นสิ่งที่ท้าทายความรู้ความสามารถ
ของเยาวชนไทย โดยเฉพาะผู้ที่มีความสนใจในเรื่องของ “หุ่นยนต์” ซึ่งเป็น
ความรู้ที่เยาวชนไม่อาจเรียนรู้ได้จากการเรียนในห้องเรียน
ศู น ย์ วิ ท ยาศาสตร์ เ พื่ อ การศึ ก ษา (ท้ อ งฟ้ า จ� ำ ลองกรุ ง เทพ)
ส�ำนักงาน กศน. ได้สนองตอบนโยบายของรัฐบาล และสนับสนุนการใช้เวลา
ว่างในช่วงปิดภาคเรียนให้เป็นประโยชน์ จึงได้จดั โครงการค่าย Robo Club ขึ้น
ซึ่งเป็นกิจกรรมในรูปแบบค่ายวิทยาศาสตร์ เยาวชนสามารถน�ำองค์ความรู้
เรื่องเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และวิศวกรรม มาบูรณาการเข้า
ด้วยกัน และสร้างสรรค์ชิ้นงาน “หุ่นยนต์” ได้เป็นผลส�ำเร็จ
ค่าย Robo Club ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เป็น
รูปแบบหนึ่งของกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย เกิดจากการจัดกิจกรรม
“วิทย์วันหยุด” เมื่อหลายปีก่อน เมื่อได้รับความสนใจจากผู้ปกครองและ
เยาวชนเป็นอย่างดีมาอย่างต่อเนื่อง จึงพัฒนาเป็นกิจกรรมในรูปแบบ
ค่ายวิทยาศาสตร์ในปัจจุบัน เยาวชนสมาชิกค่ายฯ จะได้รับความรู้ในเรื่อง
ของอิเล็กทรอนิกส์ทเี่ ป็นพืน้ ฐานของการประดิษฐ์หนุ่ ยนต์ การเขียน
โปรแกรมเบื้องต้นในการควบคุมหุ่นยนต์ ทั้งยังสามารถน�ำความรู้
ไปเป็นพื้นฐานในการเรียนระดับสูงต่อไปด้วย

ในปีนี้ มีสมาชิกค่ายฯ เป็นเยาวชนอายุระหว่าง
10 – 15 ปี มาเข้าร่วมเป็นจ�ำนวน 30 คน (จัด 2 รุ่น
รุ่นละ 30 คน) ได้มาร่วมเรียนรู้ด้านอิเล็กทรอนิกส์
และหุน่ ยนต์ แลกเปลีย่ นเรียนรูป้ ระสบการณ์ซึ่งกันและกัน
น�ำไปสู่การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
เป็ น เรื่ อ งน่ า ยิ น ดี ที่ ก ารจั ด กิ จ กรรมค่ า ย
Robo Club ของศูนย์วิทยาศาสตรในปีนี้ ได้เผยแพร่ใน
รายการเดินหน้าประเทศไทย ตอน “กิจกรรมสร้างสรรค์
ช่วงปิดภาคเรียน” ออกอากาศในวันที่ 7 พฤษภาคม
2561 ด้วย
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ครบรอบ 126 ปี กระทรวงศึก ษาธิก าร

กระทรวงศึกษาธิการ เดิมมีชื่อว่า กระทรวงธรรมการ ตั้งขึ้น
เมือ่ วันที่ 1 เมษายน รัตนโกสินทร์ศก 111 ปีมะโรง ตรงกับพุทธศักราช 2435
ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กระทรวงธรรมการใน
ระยะแรกมีหน้าที่จัดการพระศาสนา การศึกษา การพยาบาลและพิพิธภัณฑ์
มีกรมในสังกัด 5 กรมคือ กรมธรรมการกลาง กรมศึกษาธิการ กรมพยาบาล
กรมพิพิธภัณฑ์ และกรมสังฆการี ชื่อของกระทรวงนี้ ได้มีการเปลี่ยนชื่อ
กลับไปกลับมาหลายครั้ง ดังนี้ พ.ศ. 2435 – 2461 กระทรวงธรรมการ
พ.ศ. 2462 - 2468 กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2469 – 2483 กระทรวง
ธรรมการ และเปลี่ยนกลับมาใช้ชื่อกระทรวงศึกษาธิการอีกครั้ง เมื่อ พ.ศ.
2484 – ปัจจุบัน
ดังนั้น วันที่ 1 เมษายน ของทุกปี กระทรวงศึกษาธิการ จึงจัด
กิจกรรมในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการเป็นประจ�ำทุกปี
ส�ำหรับในปีนี้ เนื่องจากวันที่ 1 เมษายน 2561 ตรงกับวันหยุดราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ จึงก�ำหนดจัดงานครบรอบวันคล้ายวันสถาปนา
กระทรวงศึกษาธิการ 126 ปี ขึ้นเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 กิจกรรมภาคเช้า
ประกอบด้วย ถวายภัตตาหารเช้า และตักบาตรอารหารแห้ง แด่พระสงฆ์จำ� นวน
127 รูป สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจ�ำกระทรวง พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และ
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บังสุกุลอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ท�ำคุณประโยชน์ที่ล่วงลับ
ไปแล้ว พร้อมทั้งพิธีมอบเข็มเสมาคุณูปการ และประกาศ
เกียรติคุณบัตร แก่ผู้ท�ำคุณประโยชน์ของกระทรวง
ศึกษาธิการ จ�ำนวน 89 คน โดยมี นายแพทย์ ธีระเกียรติ
เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นประธาน
ส�ำหรับในปีนี้ มีกิจกรรมเพิ่มเติมเป็นกรณี
พิ เ ศษในช่ ว งบ่ า ย โดย นายการุ ณ สกุ ล ประดิ ษ ฐ์
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธพี ระราชทาน
เครือ่ งราชอิสริยาภรณ์ ชัน้ สายสะพาย จากพระฉายาลักษณ์
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ณ หอประชุมคุรุสภา
ในโอกาสนี้ นายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการ กศน.
น�ำทีมผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรในสังกัดเข้าร่วม
ทุกกิจกรรม

ภาพเด่น...
ประเพณีสงกรานต์ 2561
เป็นข่าว
น า ย ก ฤ ต ชั ย อ รุ ณ รั ต น ์
เลขาธิการ กศน. ร่วมพิธีรดน�้ำด�ำหัว และ
ขอพรคณะรัฐมนตรี และผู้อาวุโส ของ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ในงานประเพณี
สงกรานต์ ศึกษาธิการสืบสานวัฒนธรรม
ไทย เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจ�ำปี
2561 ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวง
ศึกษาธิการ หลังจากนั้น เลขาธิการ กศน.
ได้เปิดโอกาสให้คณะผูบ้ ริหารและข้าราชการ
บุคลากรในสังกัด ได้รดน�้ำขอพรในโอกาส
ปีใหม่ไทย บรรยากาศ อบอุ่น ชื่นมื่น

นายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการ กศน. เป็นประธาน
รับมอบเงินงบประมาณสนับสนุน จาก นายนรชัย หลิมศิโรรัตน์
ผู ้ อ� ำ นวยการฝ่ า ยบริ ห ารงานวิ ศ วกรรมโรงไฟฟ้ า และพลั ง งาน
นิวเคลียร์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในพิธีมอบ
งบประมาณสนับสนุนโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ส�ำหรับ
นักศึกษา กศน. ปี พ.ศ. 2561 จ�ำนวน 500,000 บาท และโครงการ
สมัชชาชุมชนคนรักษ์พลังงานไฟฟ้า ปี 2561 จ�ำนวน 1,500,000 บาท
ณ ห้องประชุมบรรจง ชูสกุลชาติ ชั้น 6 ส�ำนักงาน กศน.
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special column

สามประสาน “ไทยนิยมยั่งยืน”

คนไทยไม่ทิ้งกัน “กศน.พัฒนาอาชีพ
สร้างนวัตกรรมนักศึกษา กศน. อาชีวะต่อยอดสู่ธุรกิจ SMEs วิสาหกิจชุมชน OTOP มอ.ปัตตานี พี่เลี้ยง E-Commerce”

พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้
เดินทางไปเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ในมหกรรมพัฒนาอาชีพ สร้างนวัตกรรมนักศึกษา กศน.–
อาชีวะ สูธ่ รุ กิจ SMEs วิสาหกิจชุมชน OTOP กลุม่ ส�ำนักงาน กศน.จังหวัดชายแดนภาคใต้
ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยมี นายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการ
กศน. ให้การต้อนรับ
รมช.สุรเชษฐ์ กล่าวว่า การด�ำเนินงานในครั้งนี้ เกิดจากการลงนามความ
ร่วมมือในการขับเคลื่อนพัฒนาด้านการศึกษา เพื่อนักศึกษาและประชาชนระหว่าง สอศ.
กับ ส�ำนักงาน กศน. ตนเองปลืม้ ใจทีส่ ามารถท�ำให้นามธรรมในความฝัน กลายเป็นรูปธรรม
ในความจริงได้อีกครั้ง การวางแผนงานยุทธศาสตร์ เขียนแผนงานโครงการ หรือสิ่งดีๆ
ต่างๆ ที่ร่วมกันคิด ทั้งทางหน่วยงานทางการศึกษาและพี่น้องประชาชน ซึ่งถือว่าเป็น
การวาดฝันร่วมกัน ให้เป็นจริงดังที่ปรากฏต่อหน้าในวันนี้ กระทรวงศึกษาธิการในฐานะ
ทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากรัฐบาลให้เน้นการท�ำงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นทีพ่ งึ่ ทีจ่ ะท�ำให้
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาเกิ ด ขึ้ น ให้ ค นในพื้ น ที่ ไ ด้ เ ข้ า ถึ ง การศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพ ด� ำ รงชี วิ ต
อยู่ร่วมกันในสังคม รู้รักสามัคคี มีอาชีพ มีรายได้ เรียนจบแล้วมีงานท�ำ ส่วนที่ไม่พร้อม
ทีจ่ ะเรียนในระบบ ก็มี กศน. รองรับ ในส่วนนี้ เป็นเรือ่ งทีเ่ ราวางแผนโครงการไว้พอสมควร
กับการที่จะพัฒนาศักยภาพความพร้อม หรือความสามารถของการเรียนการสอนใน
พื้นที่ ตลอดจนการพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ เพื่อที่จะท�ำให้การท�ำงาน การเรียนหนังสือสู่
คุณภาพชีวิตที่ดี มีอาชีพ มีรายได้ หรืออาจเรียนหลักสูตรระยะสั้นของอาชีวะศึกษา โดย
กศน.ได้เป็นผูป้ ระสานงานและด�ำเนินการให้เกิดขึน้ เพราะการศึกษาเป็นพืน้ ฐานส�ำคัญในการ
พัฒนาในเรื่องต่างๆ ตั้งแต่ระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ โดย
กระทรวงศึกษาธิการได้มโี ครงการต่างๆ รองรับ เช่น โครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษ โครงการ
พัฒนาเมืองต้นแบบ สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เน้นการพัฒนาที่พึ่งพาตนเอง
อย่างยั่งยืน และการส่งเสริมการมุ่งเน้นและให้ความส�ำคัญกับการเรียนรู้สายอาชีพมาก
เป็นพิเศษ ด้วยแนวความคิดร่วมกันว่า ทุกส่วนจะต้องท�ำงานร่วมกัน เรามีครู กศน.ทีท่ ำ� งาน
อยู่ใกล้ชิดติดกับประชาชนในพื้นที่ ท�ำอย่างไรจะสามารถคัดสรรสิ่งที่เป็นความสามารถ
เป็นผลิตภัณฑ์ ผลงาน ชิ้นงานของพี่น้องประชาชนที่ด�ำเนินการอยู่แล้ว หรือช่วยกันคิด
นวัตกรรม พัฒนาจากเรื่องเดิม และที่คิดเพิ่มเติม หรือจะเป็นเรื่องใหม่ที่คิดขึ้นมา แต่ละ
อ�ำเภอจะไปค้นหามาว่ามีอะไรเด่น เรียงล�ำดับไว้ น�ำมาวิเคราะห์ร่วมกัน โดยมีบุคลากรของ
ศูนย์พัฒนานวัตกรรมด้านการบริหารจัดการ หรือ MIDC มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานีทำ� หน้าทีเ่ ป็นทีป่ รึกษาให้คำ� แนะน�ำอย่างใกล้ชดิ ว่าผลิตภัณฑ์นนั้ ๆ สามารถ
ต่อยอดได้หรือไม่ โดย สอศ.ช่วยเรื่องการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์
ที่น่าสนใจมากมายในวันนี้ ท�ำให้เราเชื่อมั่นว่าจะสามารถสร้างรากฐานทางเศรษฐกิจของ
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พี่ น ้ อ งในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ชายแดนใต้ ใ ห้ เ ป็ น
ปึกแผ่นมั่นคงขึ้นได้ในระยะเวลาอันใกล้
นางกุลชญา กุลถิรวงศ์ ครู
อาสาในสถาบั น ศึ ก ษาปอเนาะอ� ำ เภอ
สะบ้าย้อย จ.สงขลา อายุ 46 ปี เล่าว่า
นายธนกร เกือ้ กูล ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงาน
กศน.จังหวัดสงขลา ได้ส่งเสริมสนับสนุน
การด�ำเนินงานของ กศน.อ�ำเภอสะบ้าย้อย
ให้มีการส่งเสริมอาชีพมาอย่างต่อเนื่อง
ก่อให้เกิดกลุ่ม OTOP ที่มั่นคงขึ้นโดยเริ่ม
จากการรวมกลุ่ม ส่งเสริมหลักสูตร MiNi
OTOP MBA น�ำมาต่อยอดสู่ OTOP 4
ดาวระดับประเทศและส่งเสริมอาชีพเพือ่ การ
มีงานท�ำ โดยปีนี้ได้มีอาชีวะใน 4 อ�ำเภอ
ชายแดนใต้ จ.สงขลา คือ อ�ำเภอจะนะ /
อ�ำเภอนาทวี/อ�ำเภอเทพา/อ�ำเภอสะบ้าย้อย
เข้ามาส่งเสริม จากวิทยาลัยการอาชีพ
สนั บ สนุ น เรื่ อ งการท� ำ ฉลาก/สติ ก เกอร์
และบล็ อ กของสบู ่ ส ้ ม แขก/ผลิ ต ภั ณ ฑ์
บาติก ให้กบั กลุม่ และ มอ.ปัตตานีเข้ามาช่วย
ในการแก้ ป ั ญ หาของกลุ ่ ม คื อ ขาดการ
ออกแบบ packaging ที่สวยงามและใช้
ประโยชน์ได้ตามต้องการ โดยกลุม่ ประสงค์ที่
จะได้กล่องทีม่ หี จู บั โดยไม่ตอ้ งใช้ถงุ พลาสติก
อีกเพื่อลดโลกร้อน เน้นวัสดุธรรมชาติ
และมีเรือ่ งราวความเป็นมาของกลุม่ (story)
ทัง้ ภาษาไทยและอังกฤษ มีการใส่ QR CODE
เพื่ อ ต่ อ ยอดทางการตลาดอี ก ทางหนึ่ ง
สู่การค้าสากลต่อไป

การจัดการศึกษาส�ำหรับผู้สูงอายุ
ภารกิจที่ส�ำคัญอีกเรื่องหนึ่งของส�ำนักงาน กศน. ที่ก�ำลังอยู่ในกระแสสังคม
(In Trend) คือการจัดการศึกษาส�ำหรับกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุ ด้วยสังคมไทยก�ำลังย่าง
เข้าสูส่ งั คมผูส้ งู วัยอย่างเต็มรูปแบบในระยะเวลาไม่ชา้ นี้ และแน่นอน Trend การจัดการศึกษา
เพื่อด�ำรงให้ผู้สูงวัยไม่กลายเป็นพ่อเฒ่าแม่เฒ่าผู้ว้าเหว่ ด้วยกิจกรรมการเรียนการสอน
ทั้งพื้นฐาน ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ ให้ผู้หลักผู้ใหญ่อันเป็นที่รักของเรามีความสุข มี
คุณค่าในตนเอง มีคุณค่าส�ำหรับครอบครัว ชุมชน และสังคม เป็นเป้าหมายส�ำคัญที่
ส�ำนักงาน กศน.ต้องงัดกลยุทธที่หลากหลายและจิตวิทยาผู้ใหญ่มาใช้ด�ำเนินการกับ
กลุ่มเป้าหมายนี้อย่างมีคุณภาพต่อไป

เกร็ดละอัน

1,000 ละน้อย

เที่ยวทะเลหน้าร้อนอย่างไร...? ให้ปลอดภัยและสนุก
ในช่วงฤดูร้อนของทุกปี...คนส่วนใหญ่นิยมไปท่องเที่ยวทะเล การเตรียมตัวที่ดีและการเรียนรู้วิธีแก้ไขเหตุฉุกเฉินอย่างถูกต้อง
ก็จะท�ำให้การท่องเที่ยวทะเลเป็นไปด้วยความปลอดภัยและสนุกสนาน เริ่มจากเตรียมพร้อมก่อนเที่ยวทะเล โดยตรวจสอบสภาพอากาศ และ
สภาพแหล่งท่องเที่ยวนั้น ๆ พร้อมจัดเตรียมอุปกรณ์และสิ่งของที่จ�ำเป็น เช่น ยารักษาโรค ห่วงยาง เสื้อชูชีพ เพื่อไว้ใช้งานในยามฉุกเฉิน

ข้อควรระวังในการเล่นน�้ำทะเล

เล่นน�้ำในบริเวณที่ปลอดภัย ไม่เล่นน�้ำบริเวณระดับน�้ำลึก และในบริเวณที่มีป้าย
หรือธงสัญลักษณ์เตือนอันตราย โดยปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำของเจ้าหน้าที่และป้ายเตือนอย่าง
เคร่งครัด และหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ท�ำให้เกิดอันตรายด้วย ไม่เล่นน�้ำในขณะหรือภายหลัง
ฝนตก และเพิ่มความระมัดระวังการเล่นน�้ำ ในบริเวณที่มีเครื่องเล่นทางน�้ำ เช่น สกูตเตอร์
เจ็ตสกี เป็นต้น
สวมใส่เสื้อชูชีพหรือใช้ห่วงยางที่ได้มาตรฐานทุกครั้งที่ลงเล่นน�้ำ โดยเฉพาะเด็ก
เล็ก และต้องดูแลกันอย่างใกล้ชิด ด�ำน�้ำในพื้นที่ที่อนุญาตและช่วงเวลาที่ปลอดภัย ไม่มีคลื่น
ลมแรง โดยใช้อุปกรณ์ด�ำน�้ำที่เหมาะสมกับการใช้งาน ควรด�ำน�้ำเป็นกลุ่ม ไม่ด�ำน�้ำตามล�ำพัง
หากเกิดอันตรายจะได้มีคนช่วยเหลือ และไม่ด�ำน�้ำขึ้นลงอย่างรวดเร็ว เพราะจะท�ำให้เกิดภาวะ
น็อกน�้ำทะเล หรือน�้ำหนีบซึ่งอาจท�ำให้หมดสติและเสียชีวิตได้ ขณะเล่นน�้ำหรือด�ำน�้ำ ระวัง
อันตรายจากสัตว์ทะเลมีพิษ ขอแนะน�ำว่า “อย่าจับสัตว์ทะเลทุกชนิด ไม่ว่าคุณจะรู้จัก คิดว่า
รู้จัก หรือไม่รู้จัก” ทั้งนี้ ปลาหลายชนิดมีพิษอยู่ที่เงี่ยง แมงกะพรุนมีเข็มพิษอยู่ที่หนวด และ
ยังมีพิษอยู่แม้แมงกะพรุนตายแล้ว ปะการัง ดอกไม้ทะเล ก็มีเข็มพิษที่หนวดเช่นเดียวกับ
แมงกะพรุน

เกร็ดความรู้ : แมงกะพรุน

ทุกสายพันธุ์ส่วนใหญ่มีพิษ แต่ไม่ร้ายแรง
แมงกะพรุนทีพ่ บส่วนใหญ่เป็นแมงกะพรุนหนัง
และแมงกะพรุนไส้ไก่ แต่ยังพบแมงกะพรุนที่มี
พิษร้ายปนอยู่ด้วย 2 ชนิด คือแมงกะพรุนไฟ
ทีม่ ลี กั ษณะคล้ายร่ม ล�ำตัวสีขาวหรือสีสม้ หาก
สัมผัสแล้วจะปวดแสบปวดร้อน และอีกชนิดคือ
แมงกะพรุนกล่อง มีทั้งที่มีหนวดเส้นเดียวและ
หลายเส้ น มี พิ ษ รุ น แรงกว่ า แมงกะพรุ น ไฟ
ผิวหนังทีส่ มั ผัสจะเป็นรอยไหม้ เป็นตะคริว และ
หากได้รับพิษในปริมาณมาก อาจจะท�ำให้หมด
สติและเสียชีวิตได้

วิธีปฏิบัติเมื่อถูกพิษแมงกะพรุน

ควรใช้แหนบคีบหรือควรใช้ถงุ มือหนาปาดเอาหนวดทีต่ ดิ ร่างกายอยูอ่ อกไป ห้าม
ขัดถูโดยเด็ดขาด ห้ามใช้น�้ำจืดหรือแอมโมเนียล้าง แต่สามารถล้างด้วยน�้ำทะเลได้ และราด
บริเวณที่ถูกแมงกะพรุนด้วยน�้ำส้มสายชูความเข้มข้น 2-10 เปอร์เซ็นต์อย่างต่อเนื่องนาน
30 วินาที และรีบน�ำส่งโรงพยาบาล

ขอขอบคุณข้อมูล
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล, อ�ำเภอเมือง
จังหวัดชลบุรี
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
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