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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
กับ 27 ปีการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
และ กศน. ตามรอยเจ้าฟ้านักอ่าน

สวัสดีคะ่ พีน่ อ้ ง กศน.ทีร่ กั ทุกท่านทีก่ รุณาติดตามจดหมายข่าว กศน.
ฉบับที่ 2/2560 ซึ่งรวบรวมข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจของส�ำนักงาน กศน.
ระหว่างวันที่ 16 มีนาคม – 30 เมษายน 2560 น�ำเสนอไว้ในเอกสารฉบับกะทัดรัด
ในมือท่านขณะนี้ ส�ำหรับยุทธศาสตร์และจุดเน้นการด�ำเนินงานส�ำนักงาน กศน.
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ขณะนี้ประกาศขับเคลื่อนชัดเจนแล้ว โดย
นายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการ กศน. ผู้ถือหางเสือ กศน.คนใหม่ ภายใต้
กรอบคิด “ยึดหลักเดิม เสริมวิธีการ สานงานต่อเนื่อง” ซึ่งเมื่อเร็วๆ นี้
ได้มีการจัดประชุมผู้บริหารเพื่อติดตามผลการด�ำเนินงาน 2 ไตรมาสแรก
ของปี และชีแ้ จงแนวทางการด�ำเนินงานใน 2 ไตรมาสหลังจากนี้ แต่ทแี่ น่ๆ ในช่วง
ระหว่าง 1 พ.ค.- 15 ก.ค. 2560 มีโครงการใหม่เกิดขึ้น เป็นโครงการพิเศษ ที่
จัดขึน้ เพือ่ เสริมสร้างอุดมการณ์รกั ชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริยไ์ ทย
ของบุคลากรในสถานศึกษาและหน่วยงานในสังกัดส�ำนักงาน กศน. คือโครงการ
อบรมประวัติศาสตร์ชาติไทย และพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย
ตั้งเป้าหมายจัดอบรมตั้งแต่ผู้บริหาร ไปจนถึงครู กศน.ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ
รวมเกือบหมื่นคน
ในห้วงเวลา 45 วันของการก่อก�ำเนิดจดหมายข่าว กศน. ฉบับที่ 2 นี้
มีเหตุการณ์ส�ำคัญมากมายอีกเช่นเคยที่คณะท�ำงานอยากน�ำเสนอ แต่ด้วย
จ�ำนวนหน้าเพียง 16 หน้า จึงจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องคัดเลือกสิ่งที่ดี มีคุณค่า
และมีประโยชน์สูงสุดต่อผู้อ่าน จ�ำต้องตัดใจวางเรื่องบางไว้ก่อนด้วยความ
เสียดายอย่างสุดซึ้ง...น�้ำตาจะไหล...
ไฮไลท์ของจดหมายข่าว กศน.ฉบับนี้ เป็นเรือ่ งราวของ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับ 27 ปี ของการทรงงานด้านส่งเสริม
การศึกษาตลอดชีวิต ด้วยวันที่ 2 เมษายน เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของ
พระองค์ อีกทัง้ ยังเป็นวันรักการอ่านอีกด้วย ส�ำหรับคอลัมน์ประจ�ำ
Smart Onie ที่น�ำเสนอมุมหนึ่งของชีวิตเจ้าแหลม นักมวยชื่อดัง
แห่งยุค เรื่องเด่นจากเครือข่าย ก็น่าสนใจ
ไม่นอ้ ย...ไม่ตอ้ งรีรออะไรแล้ว ไปติดตามเนือ้ หา
ภายในเล่มกันเดี๋ยวนี้เลยดีกว่าค่ะ...

บรรณาธิการ

ปก : เอื้อมพร สุเมธาวัฒนะ
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ด้วยพระบารมีปกเกล้าเหล่าอาสา    
เทพรัตนแห่งแผ่นดินถิ่นกันดาร    
อยู่บนดอยใต้ฟ้าทะเลกว้าง
ทรงเอื้อมหัตถ์ดึงพ้นสิ่งลำ�เค็ญ
หกสิบสองพรรษายังทรงโปรด
ขอพระองค์ทรงเกษมพระหฤทัย

กศน.เทิดบูชาพระองค์ท่าน
ทรงโปรยธารเย็นใสให้ฉ่ำ�เย็น
ที่ลำ�บากอ้างว้างทรงมองเห็น
โอ้ดวงเพ็ญแห่งปวงเกล้าเหล่าชาวไทย
ทำ�ประโยชน์ด้วยพระหัตถ์อัชฌาศัย
เป็นดวงแก้วของชาวไทยตลอดกาล...

“เนื่องในโอกาสมหามงคล คล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ปวงข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ครู ข้าราชการ
และบุคลากรสำ�นักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ขอน้อมเกล้าถวายพระพร...ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”

“สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
กับ 27 ปี การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต”
เนือ่ งในวโรกาสอันเป็นมิง่ มงคล ที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงเจริญพระชนมายุครบ 62 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2560 ด้วยความตระหนัก
และซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม ที่พระองค์ทรงมีต่อปวงชนชาว
ไทย ทั้งในด้านการส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนาคุณภาพชีวิต ส�ำนักงาน
กศน. ได้ปฏิบัติงานเพื่อสืบสานโครงการพระราชด�ำริ และพระราชปณิธานของพระองค์มา
โดยตลอด ทั้งในเรื่องของการส่งเสริมการอ่านด้วยแหล่งเรียนรู้ ห้องสมุดประชาชน
“เฉลิมราชกุมารี” กว่า 100 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งท�ำให้ประชาชนเข้าถึงบริการอย่างทั่วถึง
การพัฒนาศูนย์วทิ ยาศาสตร์เพือ่ การศึกษาในสังกัดส�ำนักงาน กศน. 19 แห่ง ซึง่ เป็น กิจกรรม
ตามรอยพระบาทด้านพัฒนาคนไทยด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พระราชกรณียกิจใน
โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิน่ ทุรกันดาร (กพด.) ซึง่ เป็นพระมหากรุณาธิคณ
ุ ทีม่ ตี อ่
ภารกิจของ กศน.บนพื้นที่สูง แนวทางการด�ำเนินกิจกรรมของ กศน. ที่เกี่ยวข้องกับงาน
กพด. แนวปฏิบัติที่ดี 5 ด้าน ภารกิจการประชุมวิชาการ ส่งเสริมการศึกษา และการพัฒนา
คุณภาพชีวิตแก่เด็กและเยาวชนและประชาชนที่อยู่ห่างไกล ทั้งบนดอยสูงที่พระองค์ทรง
ให้การสนับสนุนการด�ำเนินงานของ ศศช. “แม่ฟ้าหลวง” ในหลายจังหวัดทางภาคเหนือ
นอกจากนี้พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ยังแผ่ขยายไปถึงผู้คนที่เร่ร่อน อาศัยใน
เกาะแก่งและทะเลลึก เช่น ชาวมอแกน พระองค์ทรงมีรับสั่งให้ กศน. ท�ำหลักสูตรเพื่อชาว
มอแกนเป็นการเฉพาะโดยทรงเน้นถึงเรือ่ งของสุขอนามัย สิง่ แวดล้อมและวัฒนธรรมด้วย
โดยทรงรับสั่งว่าให้เด็กได้เรียนจนถึงขั้นสูงสุดให้ได้ ซึ่งทาง กศน. ภาคใต้ ได้รับสนอง
พระราชด�ำริโดยจัดท�ำหลักสูตรแบบบูรณาการโดยน�ำปัญหาชุมชนเป็นตัวตั้ง จัดตั้งศูนย์
การเรียนส�ำหรับชาวมอแกนขึ้น ทดแทนโรงเรียนเดิมที่หายไปพร้อมมหันตภัยสึนามิ
เมื่อเกือบ 15 ปีที่ผ่านมา วันนี้ ชาวมอแกนเหล่านี้เลิกเร่ร่อน และใช้ชีวิตอยู่บริเวณหมู่เกาะ
สุรินทร์ จ.พังงา
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นอกจากนี้ ส�ำนักงาน กศน.
ยังมีโอกาสได้สนองงานตามพระราชด�ำริ
โครงการเฉลิมพระเกียรติสร้างป่าสร้าง
รายได้ตามพระราชด�ำริ ซึ่งเป็นที่มาของ
กิจกรรมหลักในการจัดกระบวนการเรียน
รู้ของ กศน.ที่น�ำไปสู่การสร้างป่าสร้าง
รายได้ กรณีตัวอย่างผลการทดลองจัด
กิจกรรม การขยายพื้นที่ด�ำเนินงาน สู่
จังหวัดเชียงใหม่ ตาก น่าน และแม่ฮอ่ งสอน
ในอันที่จะน�ำไปสู่การสร้างอาชีพ รวมถึง
เรื่ อ งของกิ จ กรรมการฝึ ก อบรม
อาสายุวกาชาด กศน. กิจกรรมที่สร้าง
จิตอาสาเพื่อความผาสุกของสังคม ที่มี
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ทรงเป็นองค์อปุ นายิกา ผูอ้ ำ� นวยการ
สภากาชาดไทย

ด้วย “พระบารมีปกเกล้าฯ” ความประทับใจในพระองค์ทา่ นทีม่ พี ระกรุณาธิคณ
ุ
ต่อพวกเราชาว กศน.อันเกี่ยวเนื่องกับประวัติการทรงงานของพระองค์ ในการส่งเสริม
การศึกษาตลอดชีวิตผ่านภารกิจของ กศน. รวมระยะเวลา 27 ปี (พ.ศ.2533 ถึงปัจจุบัน)
ภารกิจที่ กศน.ด�ำเนินการสนองพระราชด�ำริ และภารกิจที่พระองค์ทรงมอบหมายให้ทำ�
กิจกรรมเด่นๆ ที่พระองค์ทรงให้การสนับสนุน ยังมีกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ
ของคนไทยไม่ว่าจะอยู่มมุ ไหนของประเทศไทย ชาวเขาชาวเราหรือชาวเล ก็เป็นพสกนิกร
ทีพ่ ระองค์ทรงให้ความรักและความห่วงใยเสมอมา ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิง่ ยืนนาน

Onie Newslette r
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กศน.ตามรอยเจ้าฟ้านักอ่าน

“ห้องสมุดเคลื่อนที่สำ�หรับชาวตลาด”
ชาวตลาดของไทย ใส่ใจอ่านหนังสือ
ร่วมมือกันท�ำ “ห้องสมุดเคลื่อนที่ส�ำหรับชาวตลาด”
ตามพระราชด�ำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

“ของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน”

เมื่อเร็วๆ นี้ จากการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จเป็นการส่วนพระองค์ยงั ตลาดสด
เทศบาล 2 อ.เมืองอุทัยธานี ภายหลังจากเสด็จเป็นองค์ประธาน
พิธีเปิดห้องสมุดประชาชน เฉลิมราชกุมารี อ.เมืองอุทัยธานี
เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 ได้ทรงทอดพระเนตรเห็นผู้ค้า
รายหนึ่ ง ก� ำ ลั ง นั่ ง ถื อ หนั ง สื อ อ่ า นในขณะที่ เ ฝ้ า ของขายรอ
ลูกค้า พระองค์จึงทรงมีพระราชปฏิสันถารกับผู้ค้ารายนั้น
ว่า ชอบอ่านหนังสือหรือ? ผู้ค้าทูลว่า ชอบอ่านหนังสือ
จึ ง ทรงมี ก ระแสรั บ สั่ ง กั บ คณะผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ของ
กระทรวงศึกษาธิการ ว่าควรจัดให้มีห้องสมุดเคลื่อนที่
ส�ำหรับชาวตลาด อันเป็นทีม่ าของโครงการตามพระราชด�ำริ
สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี
“ห้องสมุดเคลื่อนที่ส�ำหรับชาวตลาด” ขับเคลื่อนโดย
ส�ำนักงาน กศน. มีเป้าหมายจัดท�ำต้นแบบระดับจังหวัด 77 แห่ง
ด� ำ เนิ น กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การอ่ า นให้ แ ก่ ช าวตลาดและผู้สนใจ
ทัว่ ไป ทัง้ ตามตลาดปกติ และตลาดนัด ให้ชาวตลาดได้ตระหนัก
ถึงความส�ำคัญของการอ่าน การศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เห็น
ช่องทางการพัฒนาอาชีพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น เพื่อ
ลบล้างสถิตดิ า้ นการอ่านน้อยของคนไทย ให้ขยับขยายในเชิงบวก
และหากการรู้หนังสือเป็นกุญแจดอกแรก การอ่านจะเป็นกุญแจ
ดอกส�ำคัญในการต่อยอดการเรียนรู้ที่ส่งผลกับการพัฒนา
ตั้งแต่ระดับปัจเจกไปจนถึงระดับชาติ

6

เนื่องในวโรกาสอันเป็นมิ่งมงคล ที่ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เจ้าฟ้านักอ่านของปวงชน
ชาวไทยทรงเจริญพระชนมายุครบ 62 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน
พ.ศ.2560 ด้วยความตระหนักและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ
ล้นเกล้าล้นกระหม่อม ที่พระองค์ทรงมีคุณูปการต่อปวงชน ใน
ด้านการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
และการศึกษาตลอดชีวิตมาโดยตลอดส�ำนักงาน กศน.ได้ร่วมกับ
เครือข่ายจัดงาน “ตามรอยเจ้าฟ้านักอ่าน” เปิดตัวโครงการ
“ห้ อ งสมุ ด เคลื่ อ นที่ ส�ำ หรั บ ชาวตลาด” ตามพระราชด�ำ ริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในรูปแบบ
ชุ ม ชนตลาดนั ด ชวนอ่ า น ขึ้ น ในวั น ที่ 2 เมษายน 2560
ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เวสต์เกต อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี
โดยมี นายพิษณุ ตุลสุข รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็น
ประธานเปิ ด งาน พร้ อ มทั้ ง มอบโล่ ป ระกาศเกี ย รติ คุ ณ แก่ ผู ้
สนับสนุนโครงการ และในวันดังกล่าว นายกฤตชัย อรุณรัตน์
เลขาธิการ กศน. พร้อมด้วย นายชัชชัย สุขาวดี หรือ หรั่ง
ร็อคเคสตร้า เจ้าของเพลงรักเธอประเทศไทย และ นางจันทร์เพ็ญ
สินสอน ประธานมูลนิธเิ พือ่ สุขภาพชุมชน จ.สุรนิ ทร์ ได้รว่ มเสวนา
สร้างแรงบันดาลใจในการอ่าน ในหัวข้อ “ตลาดนัดชวนอ่าน”
สร้างสุข สร้างปัญญา พัฒนาอาชีพ โดยมี นายเรวัต สังข์ช่วย
หรือ “ดีเจน�้ำเย็น” จากสถานีวิทยุ FM.105 คลื่นวิทยุสีขาว
เพื่อเด็กและเยาวชน เป็นผู้ด�ำเนินรายการ แม้ว่า ณ วันนี้ จะเลย
วันรักการอ่านมาแล้ว ส�ำนักงาน กศน.ขอเชิญชวนชาวไทย
ทั่วประเทศร่วมกัน “ตามรอยเจ้าฟ้านักอ่าน” สร้างการเรียนรู้
ตามพระราชปณิธานของพระองค์ไปพร้อมๆ กันในทุกพื้นที่ทั่ว
ประเทศ นั่งที่ไหน...อ่านที่นั่น...อ่านทุกวัน...เพื่อการเรียนรู้
ตลอดชีวิต
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การส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย

STEM Education การบูรณาการหลักการของการจัดการเรียนรู้
แบบสะเต็มศึกษา ประกอบด้วยองค์ความรู้ Science (S) Technology
(T) Engineer (E) และ Mathematics (M)

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชด�ำเนินทรงเปิดการประชุมโต๊ะกลมไทย-สหรัฐอเมริกา
ครัง้ ที่ 7 เรือ่ ง “สะเต็มศึกษา : วัฒนธรรมการเรียนรูส้ ำ� หรับก�ำลังคนในศตวรรษ
ที่ 21” ทรงมีพระราชด�ำรัสเปิดงานตอนหนึ่งว่า
“สะเต็มศึกษาไม่ใช่เรื่องใหม่ เพราะในการเรียนการสอนมีสะเต็มอยู่แล้ว
ผ่านกระบวนการท�ำโครงงานวิทยาศาสตร์ แต่ในการยกระดับจะต้องเน้นกิจกรรม
ที่ใช้ศาสตร์ในสาขาสะเต็มเพื่อเชื่อมโยงองค์ความรู้กับโลกแห่งความเป็นจริง จึงจะ
ท�ำให้ผเู้ รียนรูส้ กึ สนุกกับวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เกิดกระบวนการเรียนรูท้ นี่ ำ�
ไปสูค่ วามคิดสร้างสรรค์ และการท�ำงานร่วมกัน เป็นกระบวนการเรียนรูบ้ นฐานของ
การวิจัย ในการแก้ปัญหา สร้างองค์ความรู้ใหม่ และสร้างนวัตกรรม โดยสะเต็ม
จะมีประโยชน์ในการสร้างคุณลักษณะและทักษะของผูเ้ รียนให้เป็นแรงงานทีเ่ หมาะกับ
บริบทของการพัฒนาเศรษฐกิจในปัจจุบัน”
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เมือ่ วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม
2560 นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นประธานการแถลงข่าวและลงนาม
ความร่วมมือ 9 หน่วยงาน ในการอบรม
ครูดว้ ยระบบทางไกล โครงการบูรณาการ
สะเต็มศึกษา ณ ส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เน้นการพัฒนา
สะเต็มศึกษาในประเทศไทยใน 3 ประการ
คือ การฝึกฝน (Guided Practice), มี
ความรู ้ ใ นเรื่ อ งที่ จ ะสอนเป็ น อย่ า งดี
(Subject Knowledge) และมีวิธีการ
สอนที่ชัดเจน (Pedagogy)

ในการนี้ กลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาในสังกัดส�ำนักงาน กศน.
ทั้ง 19 แห่ง ทั่วประเทศไทย ได้ตอบรับการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา ด้วยการ
ด�ำเนินการจัดกิจกรรมโดยใช้หลักการของสะเต็มศึกษาในรูปแบบการจัดกิจกรรมค่าย
วิทยาศาสตร์ กิจกรรมห้องเรียนวิทยาศาสตร์ และการเสริมทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ตลอดทั้งจัดอบรมครูทั้งในระบบและครู กศน. รวมถึงนักเรียนในระบบ
และนักศึกษา กศน. ซึ่งผลการด�ำเนินงาน ในช่วง 2 ไตรมาสแรกของปีงบประมาณ
2560 (ตุลาคม 2559 –20 มีนาคม 2560) ได้ให้บริการการเรียนรู้โดยใช้หลักการ
สะเต็มศึกษา จ�ำนวน 54,766 คน แบ่งออกเป็น ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
กาญจนบุรี (ศว.กาญจนบุรี) 3,493 คน ศว.ขอนแก่น 1,697 คน ศว.ตรัง 997 คน
ศว.นครพนม 446 คน ศว.นครราชสีมา 1,463 คน ศว.นครสวรรค์ 432 คน
ศว.พระนครศรีอยุธยา 2,817 คน ศว.พิษณุโลก 2,484 คน ศว.ยะลา 253 คน
ศว.รังสิต 2,109 คน ศว.ร้อยเอ็ด 778 คน ศว.ล�ำปาง 4,060 คน ศว.สมุทรสาคร
604 คน ศว.สระแก้ว 321 คน ศว.อุบลราชธานี 64 คน อุทยานวิทยาศาสตร์
พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ 806 คน และ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากรุงเทพ
(ท้องฟ้าจ�ำลอง) 31,942 คน
ในปีงบประมาณ 2560 ส�ำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย (กศน.) ได้ประสานความร่วมมือกับ สสวท. ในการพัฒนาครูผสู้ อนให้มี
ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้หลักการของ STEM Education
โดยจัดในลักษณะการอบรมทางไกลเป็นการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา
สู่สถานศึกษาให้ครอบคลุมทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่การศึกษา ด้วยระบบทางไกลผ่าน

สถานีโทรทัศน์เพือ่ การศึกษา ได้แก่สถานี
โทรทั ศ น์ ก ารศึ ก ษาทางไกลผ่ า น
ดาวเทียม (DLTV), สถานีโทรทัศน์เพื่อ
การศึกษา (ETV), และ สถานีโทรทัศน์
เพื่ อ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน (OBEC
Channel) เพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้
สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี ทั้ ง ในระดั บ ประถมศึ ก ษา
มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ให้สามารถจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้สะเต็มศึกษาในชั้นเรียนได้อย่าง
ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ ซึ่งทีมงาน
จดหมายข่าว กศน.จะน�ำผลการด�ำเนิน
งานมาน�ำเสนอในโอกาสต่อๆ ไป
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“วันนี้ที่รอคอย ของ ศรีสะเกษ นครหลวงโปรโมชั่น ”
ศิษย์เก่า กศน. สู่แชมป์โลกขวัญใจชาวไทย

เมื่อค�่ำของวันที่ 19 มีนาคม 2560 วิศักดิ์ศิลป์ วังเอก หรือ
ศรีสะเกษ นครหลวงโปรโมชัน่ ได้สร้างประวัตศิ าสตร์หน้าใหม่ให้กบั วงการ
มวยโลกของไทย ด้วยการคว้าเข็มขัดแชมป์ของสภามวยโลก WBC ในรุน่ ซูเปอร์
ฟลายเวต 115 ปอนด์ เอาชนะคะแนนเหนือคู่แข่งอย่าง โรมัน กอนซาเลซ
แชมป์โลกชาวนิคารากัว ไปได้อย่างสวยงาม ท่ามกลางความปิติยินดีของพี่
น้องชาวไทยทั่วประเทศ ที่มีต่อความส�ำเร็จอันยิ่งใหญ่ของ นักชกหนุ่มชาว
ศรีสะเกษคนนี้ และด้วยการที่เขากลายเป็นแชมป์โลกของ WBC คนใหม่ เรื่อง
ราวและเส้นทางบนสังเวียนของเขาจึงได้รับความสนใจจากทั้งสื่อมวลชนและ
ประชาชนชาวไทยมากขึน้ ไม่เว้นแม้แต่เรือ่ งของการศึกษาทีเ่ ขาพูดถึงอยูเ่ สมอ
ว่า “เขาส�ำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จาก กศน. อ�ำเภอ
อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ และด้วยเหตุนี้เอง ทางคณะผู้จัดท�ำจดหมายข่าว
กศน. จึงไม่รอช้าที่จะน�ำเรื่องราวบางส่วนบนเส้นทางสังเวียนหมัดมวยที่น่า
สนใจ ของศิษย์เก่า กศน. ผู้นี้ มาน�ำเสนอ โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้อ่าน
ทุกท่านจะได้รู้จักตัวตน รวมถึงน�ำเรื่องราวของนักชกขวัญใจชาวไทยคนนี้
เป็นแบบอย่างของนักศึกษาที่ประกอบอาชีพหลัก แต่ก็ยังให้ความส�ำคัญกับ
การศึกษา โดยเรียนควบคู่ไปด้วย ในคอลัมน์ Smart Onie ฉบับนี้กันค่ะ
นายวิศกั ดิศ์ ลิ ป์ วังเอก หรือ “ตัม้ ” ต่อมาได้รบั ฉายาในวงการมวย
ว่า “เจ้าแหลม” ศรีสะเกษ นครหลวงโปรโมชั่น เกิดเมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 2529 ที่
อ�ำเภออุทมุ พรพิสยั จังหวัดศรีสะเกษ ในครอบครัวนักมวย ทีม่ ปี ู่ พ่อ และอา
ล้วนแต่เป็นนักมวย เขาเป็นลูกชายคนโตในจ�ำนวนลูกชายทั้งหมด 3 คน ของ
นายเจียมศักดิ์ และนางหนูรัตน์ วังเอก ซึ่งลูก ๆ ทุกคนก็ล้วนแต่เป็นนักมวย
ทั้งสิ้น เริ่มต้นชกมวยไทยตามละแวกบ้าน มาตั้งแต่อายุ 15 ปี โดยใช้ชื่อใน
ขณะนั้นว่า “ซูเปอร์เล็ก ศิษย์ประเทือง” จากนั้นเมื่อตัดสินใจมุ่งหน้าเดินทาง
เข้ามาแสวงโชคที่กรุงเทพมหานคร ก็ได้ใช้ชื่อว่า “วรวุฒิ ว.ป.ศรีสะเกษ” และ
“วรวุฒิ ศิษย์ทรายทอง” ในสังกัดศิษย์ทรายทอง ก่อนจะหันมาชกมวยสากล
อาชีพในปี 2552 ด้วยการเดินทางไปชกที่ประเทศญี่ปุ่น โดยพบกับ อะกิระ
ยะเอะงะชิ นักมวยเจ้าถิ่น ซึ่งครั้งนั้น เจ้าแหลมเป็นฝ่ายปราชัยไปในยกที่ 3
จากนัน้ ชีวติ บนสังเวียนของเขาก็ตอ้ งเปลีย่ นแปลงอีกครัง้ โดยได้เข้าสูส่ งั กัด
นครหลวงโปรโมชั่น ในเวลาเพียงไม่นาน
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ชีวติ ของลูกผูช้ ายทีช่ อื่ ศรีสะเกษ อยู่
บนสังเวียนมาเกือบครึง่ ค่อนชีวติ แต่เขาก็ให้ความ
ส�ำคัญกับการศึกษาเป็นอย่างมาก และแม้จะต้อง
ใช้เวลาส่วนใหญ่หมดไปกับการฝึกซ้อม และออก
ตระเวณชกมวยตามสถานที่ต่างๆ เพื่อหารายได้
ให้กบั ครอบครัวแล้ว เขาก็ไม่ลมื ทีจ่ ะแบ่งเวลาเพือ่
มาลงศึกษากับ กศน. อ�ำเภออุทุมพรพิสัย จน
เรียนจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้ส�ำเร็จ
เพราะนอกเหนือจากการชกมวยที่เขารักแล้ว อีก
หนึ่งความใฝ่ฝันตั้งแต่เยาว์วัยของเขา คือการ
ได้เป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา ศรีสะเกษ มีโอกาสได้กลับ
ไปเยีย่ มบ้านเกิดเป็นครัง้ แรก หลังจากทีค่ ว้าแชมป์โลกของสภามวยโลก WBC
ได้สำ� เร็จ ซึง่ ในการเดินทางกลับมาครัง้ นี้ แน่นอนว่า บรรยากาศการต้อนรับ
ของชาวศรีสะเกษนั้น เต็มไปด้วยความอบอุ่นและอบอวลไปด้วยความยินดี
และในโอกาสนี้ นายสถิตย์ วงษาวดี ผูอ้ ำ� นวยการ กศน.อ�ำเภออุทมุ พรพิสยั
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ได้เป็นตัวแทนของชาว กศน. ทั่วประเทศ เดินทาง
ไปต้อนรับและร่วมแสดงความยินดีแก่ ศิษย์เก่า
กศน. ด้วยตนเองเลยทีเดียว ทั้งนี้คณะผู้จัดท�ำ
จดหมายข่าว ขอยกย่อง “ศรีสะเกษ นครหลวง
โปรโมชั่น” ให้เป็น Smart Onie ประจ�ำฉบับนี้

Smart Onie
ขอแสดงความยินดี

นางอุทัยวรรณ โพธิ์กระจ่าง
ผอ.กศน.อ�ำเภอเมืองชัยนาท

นางเอื้อมพร สุเมธาวัฒนะ
นักวิชาการศึกษา ช�ำนาญการพิเศษ

เนื่องในวันที่ 1 เมษายน เป็นวันข้าราชการพลเรือน
คณะผู้จัดท�ำจดหมายข่าว กศน.ต้องขอแสดงความยินดี กับ
บุคลากรของส�ำนักงาน กศน.ที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับ
รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้เป็นข้าราชการ พลเรือนดีเด่น
ประจ�ำปีพุทธศักราช 2560 พร้อมได้รับมอบเกียรติบัตรและ
เข็มเชิดชูเกียรติ (ครุฑทองค�ำ) จาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 ณ ตึกสันติไมตรี
ท�ำเนียบรัฐบาล ในฐานะที่เป็นข้าราชการที่มีผลงานสร้างสรรค์
สร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคมและระบบราชการ และมอบให้เป็น
ขวัญก�ำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อไป จ�ำนวน 2 ท่าน
ได้แก่
นางอุทัยวรรณ โพธิ์กระจ่าง ผอ.กศน.อ�ำเภอ
เมืองชัยนาท ซึ่งฝากหลักคิดไว้ว่า “ตั้งมั่นในคุณธรรม
น้อมน�ำหลักความซือ่ สัตย์ ปฏิบตั งิ านด้วยไมตรีจติ ร เป็นมิตร
กับประชาชน ด�ำรงตนอยู่อย่างพอเพียง”
อีกท่านหนึ่ง คือ นางเอื้อมพร สุเมธาวัฒนะ
นักวิชาการศึกษาช�ำนาญการพิเศษกลุม่ ส่งเสริมปฏิบตั กิ าร
ส�ำนักงาน กศน. ปรัชญาการใช้ชีวิตคือ “สิ่งส�ำคัญไม่ใช่แค่

ค�ำพูด แต่คือการลงมือท�ำ และท�ำให้ดีที่สุด ท�ำให้เต็มที่ มี
ความศรัทธาและนับถือตนเอง มุง่ มัน่ และเดินไปสูเ่ ป้าหมาย
ในความรับผิดชอบที่ได้รับ ด้วยความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่
และท�ำทุกอย่างบนพืน้ ฐานแห่งความถูกต้อง จะส�ำเร็จมาก
น้อยเพียงไร ถูกใจทุกคนหรือไม่ เราจะสามารถตอบตัว
เองได้ว่า เราท�ำดีที่สุดแล้วหรือยัง? อย่างน้อยก็ได้ท�ำใน
สิ่งที่เราเลือกและรักและศรัทธาเพื่อแผ่นดิน”
“รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ถือเป็นรางวัล
อันทรงเกียติ เป็นความภูมิใจ เป็นเกียรติยศและศักดิ์ศรี
แก่ครอบครัว แสดงถึงถึงผลการท�ำงานของผู้ที่ได้รับ
รางวัล ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความขยันหมั่นเพียร ทุ่มเท
ทั้งก�ำลังกาย สติปัญญา และจิตใจ มีความซื่อสัตย์สุจริต
เป็นแบบอย่างที่ดีจนเป็นที่ประจักษ์”
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวให้โอวาท
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560
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เรื่ อ งเด่
น ...
จากเครื อ ข่ า ย

“เมื่ อ คุ ณ หนู ต กยาก...”
บอกเล่าชีวิตครูหลังเขา (สังขละบุรี)

“แคว้นโบราณ ด่านเจดีย์ นทีสามประสบ
มรดกทุ่งใหญ่ ไทยกะเหรี่ยงรามัญ สารพันธรรมชาติ
อภิวาทหลวงพ่ออุตตมะ เมืองสังขละชายแดน สุดแคว้นตะวันตก”
เมืองเล็กๆ ท่ามกลางขุนเขาล้อมรอบ สูดอากาศบริสุทธิ์ได้เต็มปอด วิว
ทิวทัศน์สวยเหมือนภาพวาด ผู้คนดูเป็นมิตร มีเอกลักษณ์การแต่งกายตามชนเผ่า
เหล่านี้คือความรู้สึกแรกที่เดินทางมาถึง อ�ำเภอสังขละบุรี เพื่อรายงานตามค�ำสั่ง
บรรจุแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการครูผู้ช่วย บรรยากาศของอ�ำเภอสังขละบุรี ท�ำให้ลืม
ความเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางอันยาวนานถึง 6 ชั่วโมง จากจังหวัดปทุมธานี
ไปเลยทีเดียว
จากสาวเมืองกรุงที่ต้องฝ่ารถติดทุกเช้ากว่าสองชั่วโมงเพื่อเดินทาง
ไปท�ำงาน เสื้อผ้าหน้าผมต้อง เนี๊ยบ!! เป๊ะ!!! ตามแฟชั่นทันโลก ต้องเปลี่ยนตัวเอง
แบบกะทันหันไม่ทันตั้งตัว มาใช้ชีวิตแบบ Slow life อย่างน้อยสองปีถึงจะมีสิทธิ
ย้ายกลับบ้าน
อภิรดี ซะอย่างอยูไ่ ด้สบายมาก (ให้กำ� ลังใจตัวเอง) อันดับแรกต้องท�ำความ
รู้จักกับพื้นที่ก่อน ครูไปลงพื้นที่ท�ำงานที่ไหนขอไปด้วย ออกงานครั้งแรกกับครู
อาสาสมัคร ศศช. (การจัดการศึกษาเพื่อชุมชนในเขตภูเขา) เส้นทางเข้าไปสู่ ศศช.บ้าน
แม่ติ้ว ก็ลัดเลาะไปตามภูเขาเรื่อยๆ เป็นทางดินแคบๆ ต้องใช้รถขับเคลื่อนสี่ล้อเท่านั้น
ถ้าเป็นหน้าฝนต้องเดินอย่างเดียวรถไม่สามารถเข้าถึงได้ เราก็นงั่ ชมวิวสวยๆ ถ่ายรูป
ตลอดทางเพราะตื่นเต้นกับสิ่งแปลกใหม่ที่จะได้เจอ
นักเรียนที่ ศศช.แม่ติ้ว จะเป็นเด็กก่อนวัยเรียน ส่วนใหญ่ไม่มีสถานะทาง
ทะเบียนราษฎร์ เพราะผ่านการท�ำคลอดโดยฝีมือหมอต�ำแยและไม่ได้มีการแจ้งเกิด
เนื่องจากพ่อแม่ก็ไม่ใช่คนไทย เด็กที่เกิดมาก็จะไม่มีเอกสารอะไรติดตัวเลย หมู่บ้านนี้
ไม่มีไฟฟ้า ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ และบ้านชาวบ้านไม่มีห้องน�้ำ (ห๊า....ไม่มีห้องน�้ำ)
แล้วจะขับถ่ายกันยังไง??? ครูบอกว่า ริมแม่น�้ำสิค่ะ
ศศช.บ้านแม่ติ้ว ถือเป็นศูนย์รวมของคนในชุมชน เพราะมีแผงโซลาเซลล์
ผลิตไฟฟ้าได้ มีหอ้ งน�ำ้ มีเครือ่ งปัม๊ น�ำ้ ชาวบ้านจึงมาใช้สงิ่ อ�ำนวยความสะดวกทีน่ ี่ โดย
มีครูเป็นผูด้ แู ลให้คำ� แนะน�ำ และต้องสอนให้ชาวบ้านรูจ้ กั การรักษาสุขอนามัยของตนเอง
และชุมชนด้วย เราอยู่ที่นี่จนถึงประมาณสามทุ่ม อยู่ที่นี่ทั้งวันไม่กล้าเข้าห้องน�้ำเลย
เพราะสภาพไม่เหมือนสุขาอย่างทีเ่ ราคุน้ เคยในเมือง (แอบเรือ่ งมากเล็กๆ...ก็ยงั ปรับตัว
ไม่ได้นิ)
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ผ่านไปหนึ่งเดือนก็ต้องเข้า
โรงพยาบาลประจ�ำอ�ำเภอ เนื่องจาก
เป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบ สาเหตุมาจาก
การกลั้นปัสสาวะบ่อยๆ เวลาลงพื้นที่
จะไม่เข้าห้องน�้ำเลย นอนโรงพยาบาล
ร้องไห้ทุกวันเลยค่ะ (โรคไม่ร้ายแรงนะคะ
เพียงแต่ต้องนอนให้ยาฆ่าเชื้อในกระแส
เลือด 5 วัน) คิดถึงบ้าน คิดถึงพ่อแม่
คิดถึงความสบายในเมืองกรุง
“โตแล้ว ต้องอดทน คนที่
เข้มแข็งเท่านัน้ ทีจ่ ะประสบความส�ำเร็จ เรา
ต้องผ่านพ้นมันไปให้ได้ เป็นข้าราชการ
ต้องท�ำงานเพือ่ ประชาชน ถึงบริบทจะ
ยากล�ำบากแค่ไหน เมือ่ เลือกจะเอาดีทาง
นีแ้ ล้ว ก็ตอ้ งท�ำงานอย่างเต็มก�ำลังความ
สามารถ ฉันจะไม่ทอ้ ฉันจะสู”้ มารฝ่ายดี
ในร่ า งก็ อ อกมาเตื อ นสติ ใ นเข้ ม แข็ ง
ลุกขึ้นสู้อีกครั้ง

ลุย ลุย ลุย ท�ำทุกงาน ทุกหน่วยงานในพื้นที่ขอให้
ไปไหน ช่วยท�ำอะไร กศน.อ�ำเภอสังขละบุรี ยินดีรับใช้ และให้
บริการทุกคน ถึงแม้บคุ ลากรจะน้อยนิด พืน้ ที่ 3 ต�ำบล แต่กว้าง
ใหญ่ไพศาลอยูใ่ นเขตป่าสงวนและอุทยานแห่งชาติเกือบทัง้ หมด
การเดินทางจะยากล�ำบากแค่ไหน ทีมงานของเราก็ยนิ ดีและเต็มใจ
ออกไปให้บริการ ทั้งงานการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน งานการศึกษาต่อเนื่อง และงานการศึกษาตาม
อัธยาศัย ไม่วา่ จะภารกิจอะไร นโยบายแนวไหน บุคลากรของเรา
ก็ท�ำได้เสมอ
ครืน้ นนนน...เสียงดังขึน้ ในคืนวันที่ 14 ก.ค. 2558
เวลาประมาณ 21.30 น. เฮ้ย พญานาคเลื้อยผ่านใต้ติดกับบน
หลังคาเหรอ??? เปิด Facebook ดูถึงได้รู้ว่า สังขละบุรี เกิด
แผ่นดินไหววัดความสั่นสะเทือนได้ 4.5 ริกเตอร์ ความลึก 5
กิโลเมตร ตัง้ แต่เกิดมาเพิง่ เคยเจอแผ่นดินไหว ท�ำยังไงดีละ ลอง
หาข้อมูลใน Google ดู พบข้อมูลว่าถ้าหากเจอแผ่นดินไหวให้
ระวัง after shock เตรียมอุปกรณ์ที่จ�ำเป็น ไฟฉาย เบอร์โทร

ฉุกเฉินไว้ขอความช่วยเหลือ แบตส�ำรอง โทรศัพท์ เพื่อเตรียม
พร้อมอพยพไปอยู่ที่โล่งแจ้ง ไม่ควรอยู่ในอาคาร สรุปว่า
คืนนัน้ นอนใส่กางเกงยีนส์ รองเท้าผ้าใบ สะพายเป้ หลับจนถึงเช้า
ไม่มี after shock ฮ่าๆ ความรูส้ กึ ตอนนัน้ กลัวมากไม่กล้านอน
เผลอหลับไปตอนเกือบเช้า
ประสบการณ์ ม ากมายซึ่ ง คงบรรยายไม่ ห มดใน
หนึ่งหน้ากระดาษ แต่ตลอดระยะเวลาที่ท�ำงานที่นี่ กศน.อ�ำเภอ
สังขละบุรี เกิดเรื่องราวมากมายทั้ง โหด มัน ฮา ครบรส
ยิ่งกว่าละครไทยช่องไหนๆ แต่ก็ท�ำให้ได้เรียนรู้ชีวิต เรียนรู้งาน
เรียนรู้คน ซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถเรียนรู้ได้ในหนังสือเล่มไหน
ต้องขอขอบพระคุณท่านสมยศ เพิม่ พงศาเจริญ ผูอ้ ำ� นวยการ
ส�ำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี ที่มอบโอกาสให้ได้แสดง
ความสามารถในการท�ำงาน คอยเป็นที่ปรึกษา และคอยช่วย
เหลือให้การท�ำงานประสบความส�ำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่
ก�ำหนด
อภิรดี ทบวงศิลป์

เกร็ดละอัน 1,000 ละน้อย

พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2560
มาตรา 6 ให้ยกเลิกความในมาตรา 25 แห่ง
พรก.ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526 และให้
ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา 25 การใช้พาหนะส่วนตัวเดินทางไป
ราชการ ผูเ้ ดินทางจะต้องได้รบั อนุญาตจากผูบ้ งั คับบัญชา
ดังต่อไปนี้ และต้องใช้พาหนะนั้นตลอดเส้นทาง จึงจะ
มีสิทธิเบิกเงินชดเชยค่าพาหนะในลักษณะเหมาจ่ายได้ คือ

(1) อธิบดีขึ้นไปหรือต�ำแหน่งที่เทียบเท่า ส�ำหรับ
ราชการบริหารส่วนกลาง
(2) หัวหน้าส�ำนักงาน ส�ำหรับราชการบริหาร
ส่วนกลาง ทีม่ สี ำ� นักงานอยูใ่ นส่วนภูมภิ าค หรือมีสำ� นักงาน
แยกต่างหากจากกระทรวง ทบวง กรม
(3) หั ว หน้ า ส่ ว นราชการในภู มิ ภ าค ส� ำ หรั บ
ราชการบริหารส่วนภูมิภาค
ในกรณีผู้เดินทางไม่สามารถใช้พาหนะส่วนตัว
ได้ตลอดเส้นทาง ต้องชี้แจงเหตุผลความจ�ำเป็นต่อผู้
บังคับบัญชาตาม (1) (2) หรือ (3) เพื่อพิจารณาอนุญาต”

Onie Newslette r

15

ข้าราชการ/บุคลากร กศน. ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาครดน�้ำขอพร
นายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการ กศน.เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ 2560

