
พลังของสื่อสารมวลชนไทยขับเคลื่อนไปกับยูเนสโก 

องค์การการศกึษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations 
Educational, Scientific and Cultural Organization) หรือ ยูเนสโก (UNESCO) เป็นทบวงการชำานัญพิเศษ
ของสหประชาชาติ (United Nations: UN) กอ่ตั้งโดยได้มีการลงนามในธรรมนูญขององค์การ เมื่อวันที่ 16 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2488 ประเทศไทยเข้าเป็นรัฐสมาชกิขององค์การยูเนสโก เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2492 (ลำาดับ
ที่ 49) ปัจจุบัน ยูเนสโกมีสมาชิกรวมทั้งสิ้น 193 ประเทศ รัฐบาลไทยได้มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการเป็น
ตวัแทนของรัฐบาลในการติดต่อกับยูเนสโก โดยได้ตั้งสำานักเลขาธกิารคณะกรรมการแห่งชาตวิ่าด้วยการศกึษา 
วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ เพื่อเป็นหน่วยประสานงานข้ึนที่สำานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ มีหน้าทีใ่นการให้ข้อเสนอแนะแก่รฐับาลและหน่วยงานต่างๆ ในประเทศเกี่ยวกับการให้รับความชว่ย
เหลือ และการร่วมมือกับยูเนสโกในด้านการดำาเนินโครงการต่างๆ ทั้งดา้นการศึกษาวิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์
วัฒนธรรมและสื่อสารมวลชน ความช่วยเหลืออยู่ในรูปของสิ่งพิมพ์ อุปกรณ์ ทุนการศึกษา การจดัการประชุม
ระหวา่งประเทศ การสัมมนา การฝึกอบรม 

“ยูเนสโก” ประกาศร่วมเฉลิมฉลองบุคคลสำาคัญของไทย ปี 2565-2566



                      ที่ประชุมสมัยสามัญขององค์การยูเนสโกครั้งที่ 41 ซ่ึงจัดข้ึนที่สำานักงานใหญ่องคก์ารยูเนสโก  
กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 9 - 24 พฤศจิกายน 2564 ได้มีมติรับรองการร่วมเฉลิมฉลองบุคคลสำาคัญ
และเหตุการณ์สำาคัญทางประวัติศาสตร์ของโลกในปี 2565 – 2566 จำานวนทั้งสิ้น 67 รายการในจำานวนดังกล่าว
เป็นรายพระนามและรายนามของประเทศไทย ได้แก่ การเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปีประสูติ ของสมเด็จ      
พระเจ้าพี่นางเธอ เจา้ฟา้กัลยาณวิัฒนา กรมหลวงนราธวิาสราชนครินทร์ และ การเฉลิมฉลองวันครบรอบ 200 ปี  
ชาตกาล ของพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกรู) โดยสาระสำาคัญของการร่วมเฉลิมฉลองตามลำาดับปี ดังน้ี

          1. การเฉลิมฉลองวันครบรอบ 200 ปีชาตกาล พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกรู) (200th 
anniversary of the birth of Phraya Srisundaravohara (Noi Achâryânkura) ดา้นการศึกษา และ
วัฒนธรรม ซ่ึงครบรอบเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565

          ด้านการศึกษา พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) เป็นผู้ส่งเสริมการรู้หนังสือหนังสือ โดยเป็นผู้
นิพนธ์หนังสือแบบเรียนภาษาไทย ชุดแบบเรียนหลวง 6 เล่ม เช่น การประมวลคำาที่ใช้ในมาตรา แม่ กน กก กด กบ
อักษรนำา การใช้ตัวการันต์ แบบเรียนหลวงชุดน้ีมีความสำาคัญในประวัตกิารศึกษาของชาติมาก เพราะเป็นแบบเรียน
หลวงชุดแรกที่ใช้เป็นแบบหัดอ่านเบ้ืองต้นของนักเรียน และยังนิพนธ์หนังสือเสริมอื่น ๆ อีก 12 เล่ม สำาหรับการส่ง
เสริมการรู้หนังสือ การอธิบายศพัท์ตา่ง ๆ ศัพท์โบราณ เขมร ชวา และราชาศัพท์

          ด้านวัฒนธรรม ได้ประพันธ์คำานมัสการคุณานุคุณ เช่น บทสวดสรรเสริญพระพุทธคุณ“องค์ใดพระสัมพุทธ
สุวิสุทธสันดาน ตัดมูลเกลศมาร บมิหม่นมิหมองมัว...” ซ่ึงเป็นที่นิยมอย่างมากในหมู่ชุมชนชาวพุทธทั่วไป ในช่วง
เทศกาลทางพระพุทธศาสนา ครูและนักเรียนสามารถเข้าร่วมการสวดธรรมเป็นภาษาไทย ทำาให้เกิดความเข้าใจ
เน้ือหาของธรรมะอยา่งลึกซ้ึงยิ่งข้ึน นอกจากน้ี ยังนิพนธ์ประเภทวรรณคดี เช่น โคลงประกอบภาพเรื่องรามเกียรติ์ 
วดัพระศรรีัตนศาสดาราม และคำาฉันท์กล่อมช้าง 8 บท

          2. การเฉลมิฉลองวาระครบรอบ 100 ปีประสูติ ของสมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา 
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (100th anniversary of the birth of Her Royal Highness Princess 
Galyani Vadhana Krom Luang Naradhiwas Rajanagarindra) ดา้นการศึกษา วิทยาศาสตร์ และ
วัฒนธรรม ซ่ึงจะครบรอบในวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจา้ฟา้กัลยาณวิัฒนา           
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงประกอบพระราชกรณียกจิที่มีคุณูปการอย่างใหญ่หลวงต่อประเทศในหลาย
ดา้น อาทิ ดา้นการศึกษา ทรงส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาสำาหรับคนยากจนคนชายขอบและเด็กที่มคีวามต้องการ
พิเศษ ศูนยพ์ัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาบนภูเขาและเกาะที่ห่างไกล ตลอดจนใน
พื้นที่ชายแดนและชุมชนแออัด ทรงรับองค์กรการกุศลไว้ในพระอุปถัมภ์หลายองค์กร และทรงเป็นอาจารย์สอน
ภาษาฝรั่งเศสในหลายมหาวิทยาลัย

        ด้านวิทยาศาสตร์ ทรงให้ความสำาคัญของวิทยาศาสตร์ในการสรา้งสันติภาพ การขจดัความยากจนและการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ทรงเป็นผู้สนับสนุนนโยบายระยะยาวด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อความเป็น



เลิศและเพื่อการพัฒนา โดยทรงส่งเสริมทางการเงินเพือ่ให้นักเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขันด้านคณติศาสตร์และ
วิทยาศาสตรร์ะดับโลก

          ด้านวัฒนธรรม ทรงรับสั่งได้หลายภาษา ทำาให้ทรงมีปฏิสัมพันธก์ับบุคคลและชุมชนที่มีความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม ทรงเป็นนักอ่าน นักเขียน โดยได้แปลและเรียบเรียงหนังสือในหลากหลายประเภท ทั้งภาษาไทย
และภาษาฝรั่งเศส นอกจากน้ี ยังทรงให้การสนับสนุนวงดนตรีและการแสดงของไทยในท้องถ่ิน เช่น คณะหุ่น
กระบอกโจหลุยส์ ซ่ึงช่วยอนุรกัษ์ศิลปะคลาสสิกของการเชิดหุ่นกระบอกเล็กของไทย ทรงจดัตั้งกองทุนเพือ่การส่ง
เสริมดนตรีคลาสสกิ ให้การสนับสนุนนักดนตรีไทยในการศึกษาต่อ และส่งเสริมการแข่งขันและคอนเสิร์ตทั้งใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ สนับสนุนวงดุริยางค์ซิมโฟนีกรุงเทพ และวงซิมโฟนีออร์เคสตราแห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เป็นผู้อุปถัมภ์ของโรงละครโอเปรา่กรุงเทพ รวมทั้ง สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

                        การเฉลิมฉลองวาระครบรอบที่สำาคัญทางประวตัิศาสตร์ทีเ่ชื่อมโยงกับงานขององค์การยูเนสโก
ของรัฐสมาชกิ เป็นโครงการที่สำาคัญของยูเนสโก ในฐานะองค์การระหวา่งประเทศที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเชดิชู
เกียรติคณุของบุคคลและเหตุการณ์สำาคัญทางประวัติศาสตร์ของประเทศสมาชกิยูเนสโกที่เกดิข้ึนในอดตีที่มีความ
โดดเด่นสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นแบบอย่างของความมีคุณคา่ทางด้านการศกึษา วิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม และ
สังคมศาสตร์ หรือสื่อสารมวลชน ช่วยส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศ เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่            
แน่นแฟ้นของประชาชนและทำาให้เกิดสันติภาพของประเทศหรือของโลก ซ่ึงเกณฑ์การร่วมเฉลิมฉลองที่ยูเนสโกได้
กำาหนดไว้ คือ 50 ปี 100 ปี 150 ปี 200 ปี และทุก ๆ 50 ปี

ยูเนสโกกับงานสื่อสารมวลชนไทย

การที่ประเทศไทยไดเ้ข้าร่วมเป็นสมาชิกของยูเนสโกทำาให้ประเทศไทยมีเครือข่ายระหวา่ง
ประเทศ (International Networking) สามารถเชื่อมโยงประเด็นที่ไทยให้ความสนใจให้ความสำาคัญกับประเทศ
อื่น ๆ ประเด็นด้านสื่อสารมวลชนที่ยูเนสโกให้ความสำาคัญ อาทิ การรู้เท่าทันสื่อ การลดความเหลื่อมลำ้าในการเข้า
ถึงข้อมูลข่าวสาร (Information for All) ความปลอดภัยของสื่อมวลชน ก่อให้เกดิประโยชน์ทั้งกับประเทศไทยและ
ระดับโลก 
ประโยชน์ท่ีไทยได้รับจากการยูเนสโก

- ด้านการศึกษา ยูเนสโกมีบทบาทสำาคัญตอ่การวางรากฐาน และพัฒนาการระบบศึกษา
ของประเทศไทย อาทิ โครงการที่ส่งเสริมให้คนไทยมีความรู้ อ่านออกเขียนได้ การสรา้งความเสมอภาคและความ
เท่าเทียมทางการศกึษาให้แก่คนทุกระดับในสังคม (Education for All) ส่งเสริมให้คนไทยให้ความสำาคัญกับการ
เรียนรู้ตลอดชวีิต ยูเนสโกมีส่วนสำาคัญต่อการเปิดมุมมองของปัญหาสังคมในระดับโลก ทำาให้ประเทศ
สมาชกิยูเนสโกได้รว่มรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และนำาไปปรับใช้เป็นแนวทางที่เหมาะสมกับประเทศของตนเอง



-  ดา้นวัฒนธรรม ยูเนสโกให้ความสำาคัญต่อการสร้างคุณคา่ทางวัฒนธรรม อาทิ โครงการมรดก
โลก โครงการยกย่องบุคคลสำาคัญของโลก สร้างภาพลักษณ์ทีด่ีให้แก่ประเทศไทยมี สรา้งแรงจูงใจให้คนไทยชว่ยกัน
พัฒนาสังคมไทย แหล่งมรดกโลก และอนุรกัษ์วัฒนธรรม

-   ดา้นสังคมศาสตร์ ยูเนสโกชว่ยเปิดมุมมองของปัญหาสังคมระดับโลก ทำาให้ประเทศสมาชิกได้
รว่มรู้ แลกเปลี่ยนความคดิเห็นและเป็นนำามาใช้เป็นแนวทางในแต่ละประเทศ

-  ดา้นสื่อสารมวลชน ประเทศไทยไดร้ับประโยชน์ในด้านสื่อสารมวลชนจากยูเนสโก คือ           
ได้เรียนรู้ ไดร้ับทราบแนวคิดที่เกี่ยวเรื่องสื่อสารมวลชนที่ทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน สามารถนำามา
เป็นแนวทางในการปรับใช้กับสถานการณ์ตา่ง ๆ ที่เกิดข้ึนในประเทศไทยได้เป็นอย่างดี

บทบาทสำาคัญของกรมประชาสมัพันธ์ต่อการดำาเนินงานด้านสื่อสารมวลชนของยูเนสโก 
                     อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานคณะกรรมการฝ่ายสื่อสารมวลชนของคณะกรรมการแห่ง
ชาติดว่าดว้ยการศึกษา วทิยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (Communication and Information: 
CI) ซ่ึงเป็นคณะกรรมการที่แต่งตั้งข้ึนตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อปฏิบัติงานเฉพาะด้านตามภารกิจและความชำานาญ
ตามสาขางานขององค์การสหประชาชาติ คณะกรรมการฝา่ยสื่อสารมวลชนของคณะกรรมการแห่งชาตวิ่าด้วยยูเนส
โก มอีธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานกรรมการ โดยมีผู้แทนจากมหาวิทยาลัยของรัฐ เอกชนที่มกีารเรียนการ
สอนด้านสื่อสารมวลชน หน่วยงานทีร่ับผิดชอบด้านการศึกษา สื่อสารมวลชน งานด้านต่างประเทศ อาทิ กรม
สารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ คณะนิเทศศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมเป็นคณะกรรมการ คณะ
กรรมการมีหน้าทีพ่ิจารณาเสนอแนะและให้คำาปรึกษาหารือแก่คณะกรรมการแห่งชาตฯิ ในด้านนโยบายและการ
ดำาเนินงานเกี่ยวกับโครงการทางด้านสื่อสารมวลชนของยูเนสโก เข้าร่วมในการวางแผนและดำาเนินงานทางด้าน
สื่อสารมวลชนของยูเนสโก ตลอดจนส่งเสริมให้หน่วยงานตา่งๆ เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการดา้นสื่อสารมวลชนของ
ยูเนสโก
                      การที่ประเทศไทยโดยกรมประชาสัมพันธ์มีบทบาทในการขับเคลื่อนงานด้านสื่อสารมวลชนของ
ยูเนสโกทำาให้ประเทศไทยได้มีโอกาสนำาเสนอประเด็นหรอืเรื่องราวที่ประเทศให้ความสำาคัญหรือต้องการผลักดันใน
ระดับโลก รวมทั้ง นำาเสนอเรื่องราวดีๆ ของไทย ตลอดจนความก้าวหน้าในการดำาเนินงานของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาคุณภาพชีวติของคนไทย ซ่ึงสอดคล้องกับประเด็นที่ยูเนสโกให้ความสำาคัญ เป็นการสรา้งภาพลักษณ์ทีด่ี
ของประเทศไทยในเวทีโลก และนำาแนวทางการดำาเนินงานดา้นตา่งๆ ที่เป็นหลักสากลมาปรับใช้ให้เหมาะสมใน
ประเทศไทย
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