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โรงเรียนวังไกลกังวล และ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
The Wang Klai Kangwon School and the Distance Learning Foundation

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชใส่พระทัยในเรื่องการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง
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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงตระหนักถึงปัญหาการขาดโอกาส

ทางการศึกษาของเยาวชนไทย จึงมีพระราชด�าริให้โรงเรียนวังไกลกังวล อ�าเภอหัวหิน จังหวัด

ประจวบครีขีนัธ์ น�าเทคโนโลยีการสือ่สารผ่านดาวเทยีมมาประยุกต์ใช้กับการจดัการเรยีนการสอน 

เนือ่งจากปัญหาการขาดแคลนครผููส้อนและอปุกรณ์การเรยีนการสอนทีจ่�าเป็นต่อการศกึษาของ

นกัเรยีนทีอ่าศยัอยู่ในถ่ินทุรกันดารและห่างไกลความเจรญิ จะส่งผลต่อการพัฒนาทรพัยากรบคุคล

ให้มีความรู้ความสามารถและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีเพ่ือเป็นก�าลังส�าคัญท่ีจะพัฒนาประเทศชาติให้

เจริญก้าวหน้า ดังตอนหนึ่งของพระราชด�ารัสเกี่ยวกับการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เมื่อวันที่ 

๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๒ ณ ศาลาดุสิดาลัย ว่า

ความเป็นมา

Background

King Bhumibol realized that students in remote areas did not have many opportunities 
to study and be educated. Schools in remote areas lacked teachers and learning materials. 
Therefore, King Bhumibol created the Wang Klai Kangwon School and the Distance 
Learning Foundation to give students more opportunities. The satellite technology would 
help them learn wherever they were and educational whenever they wanted. King Bhumibol 
hoped these students would grow up, get jobs, and be able to live sustainably. They, in 
King Bhumibol’s view, are the future of Thailand. King Bhumibol discussed distance 
learning on January 19, 2542 B.E. at the Dusidalai Pavilion:
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“Distance learning via satellite can support the Rajaprajanugroh Foundation because when people 
are educated, no matter the field of study they are interested in, be it science or language, they will have a 
good life. The Wang Klai Kangwon School also tries to teach ethics in its lessons. People have complained 
that kids these days don’t have ethics and cause problems, like drug abuse and violence. Distance learning 
could fill in the gap to provide education and build ethics. When the kids grow up, they have the potential 
to become good people who are well-rounded—living a good life.”

“...ส่วนที่ได้กล่าวถึงการศึกษาทางไกลผ่าน

ดาวเทียมนัน้ ก็เป็นโครงการทีม่าหนุนมลูนิธิราชประชา

นุเคราะห์เหมือนกัน เพราะว่าถ้าประชาชนมีความรู้ ก็

หมายความว่าเด็กได้สามารถที่จะเรียนวิชาการต่างๆ 

ทั้งด้านวิทยาศาสตร์ ทั้งด้านภาษาได้ดี ก็สามารถที่จะ

ด�ารงชีวิตได้ ได้ดี ได้ดีมาก นอกจากนั้นโรงเรียนท่ี

รายการของการศึกษาทางดาวเทียมน้ี ก็ได้พยายามที่

จะให้นักเรียนมีความรู้ทางจริยธรรมด้วย ซึ่งปัจจุบันนี้

ก็บ่นกันว่า เยาวชนมักจะไม่ค่อยมีจริยธรรม ไม่ค่อยมี

ความดี ความดีไม่มี เลยท�าให้เกิดความเดือดร้อนท่ัว

ประเทศ เกิดปัญหาต่างๆ เก่ียวข้องกับยาเสพติด 

เก่ียวข้องกับการรุนแรง ความรุนแรงต่างๆ ฉะนั้นการ

สอนของโครงการการศึกษาทางดาวเทียมนั้น ก็จะ

ท�าให้ราษฎรของประเทศชาติมีคุณสมบัติ มีคุณภาพ  

ดีขึ้น...”

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเปิดสถานีดาวเทียมไทยคม

เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๗
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พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗
และสมเด็จพระนางเจ้าร�าไพพรรณี พระบรมราชินี

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 

๗ โปรดเกล้าฯ พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ให้สร้างวัง

ไกลกังวลขึ้นเม่ือเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๔๖๙ เพ่ือ

พระราชทานแด่สมเด็จพระนางเจ ้าร�าไพพรรณี 

พระบรมราชินี โดยหม่อมเจ้าอิทธิเทพสรรค์ กฤดากร  

ผู้อ�านวยการศิลปากรสถานในขณะนั้นเป็นสถาปนิก 

ผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง เพื่อใช้งานในการ

แปรพระราชฐานมาพักในจังหวัดริมทะเล โดยทรง

ประทับตราสัญลักษณ์ของวังเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๒ 

เนื่องจากไม่ปรากฏหลักฐานว่ามีพระบรมราชโองการ

ประกาศยกเป็นพระราชวัง ดังน้ัน จึงยังคงเรียกว่า         

วังไกลกังวล ประกอบด้วย พระต�าหนักเปี ่ยมสุข         

พระต�าหนักน้อย พระต�าหนักปลุกเกษม พระต�าหนัก 

เอิบเปรม เอมปรีย์ ศาลาเริง ศาลาราชประชาสมาคม 

ปัจจุบัน วังไกลกังวลเป็นที่ประทับแปรพระ

ราชฐานในช่วงฤดูร้อนของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหา

วชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สมเด็จพระนางเจ้า

สริกิิต์ิ พระบรมราชนินีาถในรชักาลที ่๙ สมเดจ็พระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และพระบรมวงศา

นุวงศ์ทุกพระองค์

วังไกลกังวล
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King Prajadhipok (King Rama VII) used 
His own money to build the Klai Kangwon 
Palace in October 2469 B.E. for Queen 
Ramphaiphanni. His Serene Highness Prince 
Itthithep-rangsan Kridakorn, Director of the 
Fine Arts Office, (later the Fine Arts Department), 
was the architect who designed and oversaw 
the construction of the palace. The Klai 
Kangwon Palace was meant to be used by Royal 
Family members, visiting the surrounding area. 
King Bhumibol Adulyadej put His Royal 
emblem on the palace in 2472. However, the 
Klai Kangwon Palace is not styled as a Royal 
Palace, so it is referred to as a palace. There are 
many buildings on the Klai Kangwon Palace 
grounds, namely the Piam Suk Royal Residence, 

the Noi Royal Residence, the Pluk Kasem Royal Residence, the Oep Prem - Em Pridi Royal Residence, 
the Roeng Pavilion, and the Rajapracha Samakhom Pavilion.

At present, the Klai Kangwon Palace functions as a summer retreat for the Royal family members 
including King Rama X, Queen Sirikit, and Princess Maha Chakri Sirindhorn.

Klai Kangwon Palace

วังไกลกังวล  ตั้งอยู่ที่อ�าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
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โรงเรยีนวังไกลกังวล ถือก�าเนิดด้วยพระมหากรณุาธิคณุในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันท

มหิดล รัชกาลที่ ๘ ทรงทราบถึงสภาพปัญหาการขาดโอกาสทางการศึกษาของบุตรหลานของเจ้าหน้าที่ผู้

รักษาวังไกลกังวล จึงได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๑ โดยใช้

อาคารในบรเิวณวังไกลกังวลด�าเนินการจัดการเรยีนการสอน เริม่เปิดสอนชัน้อนบุาล มีนักเรยีนจ�านวน ๒๕ 

คน ครผููส้อนจ�านวน ๑ คน โดยพระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ 

พระราชทานเงินพระราชกุศลเพ่ือเป็นค่าจ้างครูและค่าใช้จ่ายจัดหาอุปกรณ์ในช่วงแรกก่อตั้งปีละ ๓๐๐ 

บาท และพระราชทานเพิ่มขึ้นตามจ�านวนครูและนักเรียนในปีต่อๆ มา

เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๘๑ ได้ด�าเนินการจัดตั้งเป็นโรงเรียนราษฎร์ ตามพระราชบัญญัติ

โรงเรียนราษฎร์ เปิดท�าการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ มีนักเรียนหญิง ๔๘ คน อาคาร

เรยีนเมือ่แรกตัง้เป็นอาคารไม้ชัน้เดียว กิจการของโรงเรยีนมีความเจรญิก้าวหน้าเป็นล�าดับจนสามารถเปิด

สอนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ได้ใน พ.ศ. ๒๔๘๘

พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช ทรงรบัพระราชภารกิจสบืต่อจากสมเดจ็พระบรม

เชษฐาธิราช มีพระราชประสงค์จะขยายกิจการของโรงเรียนให้เจริญก้าวหน้าย่ิงขึ้น เพ่ือให้ลูกหลาน

ประชาชนทีอ่ยู่ในเขตอ�าเภอหัวหนิซึง่ส่วนใหญ่เป็นชาวประมง และชาวบ้านในเขตใกล้เคียง มโีอกาสศกึษา

เล่าเรียนต่อเนื่องตั้งแต่ระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา จนส�าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาและ

น�าความรู้ไปประกอบอาชีพได้ นอกจากนี้ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานทุนทรัพย์แก่นักเรียน

ในอ�าเภอหัวหินที่ครอบครัวยากจนเพื่อเป็นค่าเล่าเรียนทุกปี

ด้วยพระมหากรณุาธิคณุส่งผลให้โรงเรยีนเจรญิก้าวหน้าข้ึนเป็นล�าดับ โดยใน พ.ศ. ๒๔๙๔ ได้รบัการ

รบัรองวทิยฐานะเทยีบเท่าโรงเรยีนรฐับาลจากกระทรวงศึกษาธิการ และต่อมา พ.ศ. ๒๔๙๗ พระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานตึกกองรักษาการณ์ของทหาร

มหาดเลก็รกัษาพระองค์วังไกลกังวลให้เป็นอาคารเรยีนแทนอาคารไม้หลงัเก่าซึง่ช�ารดุทรดุโทรมมาก อาคาร

เรียนหลังใหม่เป็นตึก ๒ ชั้น และมีบริเวณรวมพื้นที่ทั้งหมด ๑๔ ไร่ ๒ งาน ๗ ตารางวา

โรงเรียนของพระราชาเพื่อประชาชน
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พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร (รัชกาลที่ ๘)
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The Wang Klai Kangwon School was founded by King Ananda Mahidol (King Rama VIII). He 
realized the children of civil servants working at the Klai Kangwon Palace lacked educational opportunities 
and He founded the school in 2481 B.E. A buiiding in the Klai Kangwon Palace was originally used as a 
classroom. There were 25 kindergarten students and 1 teacher. In the first few years of the school’s life, 
King Ananda Mahidol personally funded the teacher’s salaries and cost of learning materials. In later 
years, He would grant additional funds according to changes in the number of students and teachers.

On February 13, 2481 B.E., the Wang Klai Kangwon School was registered as a private school. The 
school ran from kindergarten to Grade 8. There were 48 female students. The first school building was a 
one-story wooden building. The school expanded to run from kindergarten to Grade 12 in 2488 B.E.

King Bhumibol Adulyadej followed in His brother’s footsteps and wanted to expand the school so 
children of the fisherman in Amphoe Huahin and the neighboring areas could go to school, too. He wanted 
the children to finish high school, so they would be able to further their studies or start working. Each 
year He would grant scholarships to underprivileged children in Amphoe Huahin.

The Wang Klai Kangwon School developed its quality of instruction and, eventually, was certified 
by the Ministry of Education in 2494 B.E. In 2497 B.E., King Bhumibol gave the school a new building, 
formerly used by the Office of Royal Household Affairs. The new classroom building had 2-stories and 
22,400 square meters of floor space.

โรงเรียนวังไกลกังวล ก่อตั้งเพื่อให้บุตรหลานของเจ้าหน้าที่วังไกลกังวล
และประชาชนในเขตอ�าเภอหัวหินได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียน

The King’s School for His People
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ตราประจ�าโรงเรียนวังไกลกังวล

ในพระบรมราชูปถัมภ์

โรงเรียนวังไกลกังวลจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ มีกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่ม โดย

จัดเป็น ๒ กลุ่มใหญ่ กลุ่มที่หน่ึงเป็นสาระการเรียนรู้ที่ใช้เป็นหลักในการ

จดัการเรยีนการสอน เพ่ือสร้างพ้ืนฐานการคดิเป็นกลยุทธ์ในการแก้ปัญหา

และวิกฤตของชาติ ประกอบด้วย ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

และสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มที่สองเป็นสาระการเรียนรู้ที่เสริม

สร้างพ้ืนฐานความเป็นมนษุย์ และสร้างศักยภาพในการคดิและการท�างาน

อย่างสร้างสรรค์ ประกอบด้วย สุขศึกษา พลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพ

และเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ

การจัดการเรียนการสอน

Classroom Management

The Wang Klai Kangwon School currently follows the Basic Education Core Curriculum of 2551 
B.E. and now runs from Grade 7 Grade 12. There are 2 main subject groups and 8 subjects. The first 
subject group covers the core subjects of: Thai, mathematics, science, and social studies, which help 
promote critical thinking. The second subject group aims to instill ethics, values, creativity, and life skills 
in the students.  It includes health, physical education, arts, technology, traditional skills or crafts, and 
foreign language.
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โรงเรียนวังไกลกังวลได้เตรียมความพร้อมแก่ครูและบุคลากรทุกฝ่าย โดยได้รับความร่วมมือจาก

หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงศิษย์เก่าและผู้ปกครอง ในการจัดการประชุม การจัดท�าหลักสูตร

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียน การก�าหนดโครงสร้างหลักสูตรรายวิชา การจัดกระบวนการเรียนรู้

และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งการจัดท�าและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียน

รูเ้ก่ียวกับชมุชนท้องถ่ิน โดยเชือ่มโยงกับเน้ือหาสาระทีส่อน ประเมนิผลงานและภาระงานท่ีผูเ้รียนปฏิบัติ

ตามเกณฑ์การวัดและประเมินผล ตลอดจนสร้างบรรยากาศที่เหมาะสมในการเรียนการสอน เพ่ือให้    

ผู้เรียนพัฒนาศักยภาพของตนได้อย่างเต็มที่

การพัฒนาบุคลากร

Learning Management

A team of administrators, teachers, alumni, and parents take part in determining the 
syllabi, lesson plans, and teaching schedule.  The curriculum aims to integrate knowledge 
about the students’ hometowns across each subject group.  The team also produces classroom 
materials, organizes learning activities, designs evaluation criteria, and works on improving 
the learning atmosphere at the school, so the students can learn best.
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ปัจจบุนั มสีถานศึกษาในกลุม่วังไกลกังวล ๓ แห่ง 

ได้แก่

โรงเรียนวังไกลกังวล อ�าเภอหัวหิน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ เป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่ สังกัด

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวง

ศึกษาธิการ เปิดสอนนักเรียนระดับชั้นอนุบาลถึงชั้น

มธัยมศกึษาปีท่ี ๖ นักเรยีนได้รบัพระราชทานการศึกษา

และอาหารกลางวัน ครแูละเจ้าหน้าท่ีได้รับพระราชทาน

เงินเดือน เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๔ พระบาทสมเด็จพระ            

ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาสอนเรื่อง

ฝนหลวงและเร่ืองเก่ียวกับดินแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาเพ่ือออกอากาศทางโทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียมใน

รายการศึกษาทัศน์

วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล อ�าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สังกัดส�านักงานคณะกรรมการ            

การอาชีวศึกษา เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตร

วิชาชีพ ได้แก่ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างไฟฟ้า ช่างยนต์ ช่างเชื่อมโลหะ เทคนิคคอมพิวเตอร์ บริหารธุรกิจ เป็นสถานี

ต้นทางการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในรูปแบบของการศึกษาชุมชน  

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสนิทร์ วทิยาเขตวงัไกลกังวล อ�าเภอหวัหนิ จงัหวัดประจวบครีขีนัธ์ 

สงักัดส�านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนระดับอดุมศึกษา คณะทีเ่ปิดสอน ได้แก่ 

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี คณะอุตสาหกรรมโรงแรมและการท่องเท่ียว คณะวิศวกรรมศาสตร์และ

สถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจ 

สถานศึกษาทั้ง ๓ แห่ง ช่วยให้ระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเป็นการศึกษาตามอัธยาศัยตลอดชีวิต

และครบทุกระดับชั้น

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระ

กรุณาสอนนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลด้วยพระองค์เอง
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At present, the Klai Kangwon School has 

expanded and is comprised of 3 institutions:

The Wang Klai Kangwon School is in 

Amphoe Huahin, Prachuap Khiri  Khan 

Province. It is overseen by the Ministry of 

Education’s Office of the Private Education 

Commission (OPEC). It runs from kindergarten 

to Grade 12. In 2544 B.E., King Bhumibol 

Adulyadej taught high school students about 

soil live on the school’s Quest for Knowledge 

TV program.

The Wang Klai Kangwon Vocational College is overseen by the Office of Vocational Education 

is also in Amphoe Huahin, Prachuap Khiri Khan Province. It offers a Vocational Certificate in Education 

and a High Vocational Certificate in electronics, electrical, mechanics, welding, computers and business 

administration. The Wang Klai Kangwon Vocational College broadcasts educational programs to its 

learners in the community.

The Rajamangala University of Technology Rattanakosin, Wang Klai Kangwon Campus is 

overseen by the Office of the Higher Education Commission (OHEC) in the Ministry of Education and 

is in Amphoe Huahin, Prachuap Khiri Khan Province. It offers bachelor degree programs in industrial 

technology, hospitality and tourism, engineering and architecture, Liberal arts, and business administration.

All 3 institutions offer satellite-broadcast distance learning, so they can reach life-long learners in 

any field and at any level.

เทคนิคคอมพิวเตอร์ เป็นสาขาหน่ึงที่เปิดสอนในวิทยาลัย    

การอาชีพวังไกลกังวล
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การขาดโอกาสทางการศึกษาของเยาวชนไทย หนึ่งในสาเหตุของปัญหาสังคมในปัจจุบัน
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เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๘ ประเทศไทยมีโรงเรียนประถมศึกษาท่ัวประเทศ ๓๐,๐๐๐ แห่ง 

มากกว่าโรงเรยีนมธัยมซึง่มอียู่ ๒,๖๕๐ แห่ง เดก็นักเรยีนจบชัน้ประถมศกึษาอายุประมาณ 

๑๒ ปี ส่วนหนึ่งไม่มีที่เรียนต่อ เสี่ยงต่อการถูกล่อลวงเอาเปรียบใช้แรงงานและทารุณกรรม 

เสี่ยงภัยยาเสพติด การค้ามนุษย์ และโรคเอดส์ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาชาติในอนาคต 

ขณะเดียวกันยังมีปัญหาขาดแคลนครูในชนบท โดยเฉพาะครูสอนวิชาภาษาต่างประเทศ 

คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ท�าให้มาตรฐานแต่ละโรงเรยีนต่างกัน นายขวัญแก้ว วัชโรทยั 

รองเลขาธิการพระราชวัง ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ ได้ตระหนักถึงความห่วงใยที่พระบาทสมเด็จ

พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดชทรงมต่ีอราษฎร จงึมดี�ารสินองพระบรมราโชบายเรือ่งการ

เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างเท่าเทียม โดยมีนายสัมพันธ์ ทองสมัคร รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ศกึษาธิการสมยันัน้ ให้การสนบัสนุนและร่วมมอืกันก่อต้ังสถานวิีทยุโทรทศัน์การศึกษาทาง

ไกลผ่านดาวเทียมและจัดท�าโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมขึ้น เพ่ือเป็นการ

เฉลมิพระเกียรตพิระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช เน่ืองในโอกาสมหามงคล

สมัยพระราชพิธีกาญจนาภิเษก ฉลองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี ใน พ.ศ. ๒๕๓๙ และถวาย

เป็นพระราชกุศลแด่สมเดจ็พระศรนีครนิทราบรมราชชนนี โดยจัดต้ังสถานวิีทยุโทรทัศน์การ

ศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ข้ึนท่ีโรงเรียนวังไกลกังวล ถ่ายทอดการเรียนการสอน

ออกอากาศเป็นปฐมฤกษ์ไปยังโรงเรยีนเครอืข่าย ๑๙๙ แห่งทัว่ประเทศ เมือ่วันท่ี ๕ ธันวาคม 

พ.ศ. ๒๕๓๘ ซึ่งตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล

อดุลยเดช

โครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
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Founding of the Satellite Distance Learning Project

In 2538 B.E., there were 30,000 primary schools and 2,650 high schools in 
Thailand and students who completed their primary education did not often get to 
study further. They were commonly used as labor and abused, drug addicted, 
trafficked, and ended up contracting AIDS— all of which posed a huge problem 
for Thailand. Rural schools lacked teachers, especially in foreign languages, 
mathematics, and science.  Moreover, schools had different standards. King 
Bhumibol had Khwankeo Vajarodaya, Deputy Secretary of the Royal Household 
Special Affairs Unit, run distance learning projects to encourage lifelong learning 
among people from all walks of life. Sampan Thongsamak (then Minister of 
Education) supported the projects and helped found a satellite distance learning 
TV and radio channel to celebrate the 50th anniversary of King Bhumibol’s 
coronation in 2539 B.E. and to pay respect to the late Somdet Phra Srinagarindra 
Boromarajajonani, King Bhumibol’s mother. The distance learning via satellite 
project (DLTV) began at the Wang Klai Kangwon School. It was broadcast to 199 
schools all over Thailand for the first time on King Bhumibol’s birthday, December 
5, 2538 B.E.
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เริ่มต้นด้วยชั้นมัธยมศึกษา ต่อมาจึงขยายครบทุกระดับชั้นตั้งแต่ประถมศึกษา 

มธัยมศกึษา อาชวีศกึษา และอดุมศึกษา สถานต้ีนทาง ได้แก่ โรงเรยีนวงัไกลกังวล วิทยาลยั

การอาชพีวังไกลกังวล และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรตันโกสนิทร์ วิทยาเขตวังไกล

กังวล หลกัสตูรปรบัปรงุมาจากกระทรวงศึกษาธิการ และยังมรีายการนานาชาติทีไ่ด้รับความ

ร่วมมือจากองค์การช�านัญพิเศษแห่งสหประชาชาติ สถานีวิทยุเสียงอเมริกา สถานทูต       

ต่างประเทศในประเทศไทย และสถานทูตไทยในต่างประเทศ

การจัดการถ่ายทอดจากโรงเรยีนวงัไกลกังวล เริม่ทีห้่องเรยีน ๑๒ ห้อง ตัง้แต่ชัน้ประถม

ศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีนักเรียนห้องละประมาณ ๒๐ คน สิ่งที่เพิ่มเติมจาก

ห้องเรยีนปกตคิอื เครือ่งรบัโทรทัศน์ ๒ เครือ่ง จดัวางในมมุทีน่กัเรยีนจะไม่เมือ่ยคอขณะมอง 

จอมอนิเตอร์ส�าหรับครูตรวจตราอิริยาบถขณะสอนออกอากาศ บนโต๊ะครูมีคอมพิวเตอร์ 

โทรศัพท์ โทรสาร และเครื่องฉายภาพ สามารถน�าสิ่งพิมพ์วางบนเลนส์เพื่อฉายออกอากาศ

ได้ทนัท ีกล้อง ๒ ตวั มผีูค้มุ ๒ คน จบัภาพครแูละนักเรยีนท�ากิจกรรมหรอืทดลองวิทยาศาสตร์ 

พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงแนะน�าเรือ่งมมุกล้อง โดยให้จบัภาพ

ส�าคัญ (focus) ที่ปลายจมูกครู จะท�าให้ใบหน้าดูเป็นธรรมชาติ 

การจัดการเรียนการสอนทางไกล 
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การเชื่อมต่อผู้สอนที่โรงเรียนต้นทางไปยังนักเรียนและครูปลายทาง

Broadcast,
Satellite (DTH),
Cable (true visions)

โรงเรียนต้นทาง

โรงเรียนปลายทาง ๑

โรงเรียนปลายทาง ๒

โรงเรียนปลายทาง ๓


