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ขาวประชาสัมพนัธ  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท 0-2649-5005 ภายใน 5666 

โทรศัพท/โทรสาร 0-2258-0311  
 3หองสมุดของหนู เปดโลกใหมใบเล็ก 

 

วิกฤติโลกโอกาสนักเรยีนไทย ความตองพรอมในความไมพรอม 
 
 
 

เอาอีกแลว ประโยคฮิตติดปากคนไทยในปลายปน้ีที่วา "ตอนนี้เผาหลอกปหนาเผาจริง" เริ่ม
พูดกันถี่ขึ้น  
 

เรื่องของเรื่องเกิดขึ้นเน่ืองจากเศรษฐกิจของโลกที่พรอมใจกันมีปญหาอยางชนิดหลีกเล่ียง
ไมไดทําใหมีการคาดเดากันวา ประเทศ "ตนขาว"อยางไทยก็คงจะตองพลอยลูลม ไปกับพายุ
เศรษฐกิจโลกที่พัดกระหน่ําอยางไมยอมหยุดไปดวยแนๆ  
 

เพราะฉะน้ันคนไทยทั้งประเทศ จะตองไดรับผลกระทบในทางที่ไมดีๆอันเกิดจากวิกฤติ
เศรษฐกิจน้ีอยางแนนอนเชนกัน  
 

แตทามกลางความวิตก และการคาดเดาถึงเรื่องไมดีที่ติดมากับพายุเศรษฐกิจในครั้งน้ี 
กลับมาขาวดีติดปลายสายลมมาดวย  
 

เปนสิ่งดีในความไมดีอันเกิดจากปญหาเศรษฐกิจโลกที่ตกต่ําลงทุกวันๆ ซึ่งเกี่ยวของกับ 
"การศึกษา"ของเด็กไทย  
 

เน่ืองจาก ทามกลางเศรษกิจที่ตกต่ํา ขาวของราคาแพง คาแรงหายากนี้ คาใชจายเพื่อ
การศึกษาก็ลดลงไปดวย  
 

ดังน้ัน ใครก็ตามที่กําลังคิดวาจะสงลูกสงหลานไปเรียนตอตางประเทศจะไดผลดีอันเกิดจาก
ผลไมดีที่กระทบมาจากภาวะวิกฤติเศรษฐกิจของโลกในครั้งน้ี  
 

ยืนยันไดจากขอมูลของสํานักงานคณะผูแทนคณะกรรมมาธกิารยุโรปประจําประเทศไทยที่
เปดเผยออกมาวา "อียู เผย นักเรียนไทยกวา 2 หมื่นคน แหศึกษาตอยุโรปมากขึ้นเน่ืองจาก
มองเห็น ชองทางดี หลังเศรษฐกิจโลกซบเซา"  
 

สํานักงานคณะผูแทนคณะกรรมาธิการยุโรปประจําประเทศไทย เผยตัวเลขเด็ก
นักเรียนไทยกวา 20,000 คน แหเรียนตอตางประเทศ โดยเฉพาะทวีปยุโรปมากขึ้น หลัง
เกิดภาวะเศรษฐกิจในทวีปยุโรป โดยถือเปนชองทางดสีําหรับนักเรียนไทย เนื่องจาก
คาใชจายในการเรียน และคาครองชีพต่ําลง กวา 15-20 % พรอมเผยอีก 10 ป ขางหนาจะ
มีนักเรียนไทยไปเรียนเพ่ิมขึ้นอีก 4 เทา โดยเฉพาะอังกฤษ ที่ยังไดรบัความนิยมเปนอันดับ 
1  
 

เช่ือวาจากการเปดเผยในครั้งน้ี นาจะทําใหผูปกครอง พอแมของเด็กไทยที่หวังจะไดเห็น
อนาคตของลูกหลาน คงจะฉุกคิดที่จะ สงลูหลานของตัวเองไปเก็บเกี่ยวประโยชนจากวิกฤติในครั้ง

ขาวจากหนังสือพิมพแนวหนา  ฉบับประจําวันท่ี  20    เดอืนพฤศจิกายน พ.ศ.2551  หนา    

ศูนยสารสนเทศและการประชาสัมพันธ ไดจัดระบบขาวสื่อสิ่งพิมพ สนใจดูท่ีได   http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
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น้ี แมวาบางคนอาจจะ "ยังไมพรอมเต็มรอย แตก็นาจะตองปรับตัวใหพรอมเพื่อฉวยโอกาสที่กําลัง
เกิดวิกฤติ เขาในทํานองวา "แมจะไมพรอม แตเพือ่เปนการตักนํ้าในขณะน้ําขึ้น ไมพรอมยังไงก็ตอง
พรอมใหได"  
 

หากใครกลาตัดสินใจไดอยางนี้ หรือ บางคนอาจจะยังละลาละรัง หรือ ยังตัดสินใจไมไดขาด 
ลองขวักไขว ขวนขวายไปเก็บเกี่ยวประสบการณจากงานที่เกี่ยวกับ การแนะแนวการศึกษาตอ
ตางประเทศกอนก็ได  
 

อีกไมกี่วันน้ีเขาจะมีงาน งานหนึ่งช่ือ European Higher Education Fair 2008 
(EHEF2008 )  
 

งาน European Higher Education Fair 2008 (EHEF2008) กําหนดจัดในวันเสารและ
อาทิตยที่ 29 - 30 พฤศจิกายนนี้ ที่ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิต ซึ่งจะมีการใหทุนเรียนฟรี "อีราส
มุส มุนดุส" กวา 188 ทุนภายในงานนี้ดวย  
 

นายฌอง ฟรองซัวส โกแตง อุปฑูตของสํานักงานคณะผูแทนกรรมาธิการยุโรป เปดเผยวา
สํานักงานคณะผูแทนคณะกรรมาธิการยุโรปประจําประเทศไทยงาน European Higher Education 
Fair 2008 (EHEF2008) เปนสวนหน่ึงของงานมหกรรมการศกึษาเพื่ออนาคต ครั้งที่ 5 ของ
สํานักงานขาราชการพลเรือน (ก.พ.) ซึ่งจะเปนงานที่รวบรวมขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการศึกษาทุก
ดานทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และระดับที่สูงกวาขึ้นไป จากมหาวทิยาลัยที่มีช่ือเสียงใน
สหภาพยุโรป รวมถึงโอกาสในการพูดคุยและซักถามรายละเอียดจากผูเช่ียวชาญทางดาน
การศึกษาตอ เกี่ยวกับการสมัครเขารบัการศึกษา ทั้งในสวนของขอกําหนดทางดานภาษา สภาพ
ความเปนอยู และอ่ืนๆ นอกจากขอมูลดานการศึกษาตอตางประเทศแลว ยังมีการอบรมเรื่อง ศึกษา
ตอในยุโรป ซึ่งการอบรมในครั้งน้ียังมีการแนะนําทุนการศึกษา อีราสมุส มุนดุส (Erasmus 
Mundus) ดวย  
 

นิทรรศการศึกษาตอในยุโรป หรือ EHEF2008 น้ีจะทําใหนักเรียน นักศึกษา ที่มีความสนใจ 
ไดความรูเกี่ยวกับขอดีที่จะไดรับจากการไปศึกษาในยุโรป โดยที่ผูสนใจเขาชมงานจะไดมีโอกาส
พบกับตัวแทนจากสถาบันการศึกษาเกือบทั่วทั้งสหภาพยุโรป เพื่อพบปะพดูคุยและซักถาม
รายละเอียดในประเด็นตางๆ ทั้งยังจะไดคําแนะนําเกี่ยวกับการสมัครเขาศึกษา ขอกําหนดทางดาน
ภาษา สภาพความเปนอยู และอ่ืนๆ จากผูเช่ียวชาญ นิทรรศการจะเสนอในสิ่งที่นักเรียน นักศึกษา
คาดหวังที่จะไดรับจากการไปศึกษาในยุโรป นอกจากนี้ยังมีงานสัมมนาสําหรบันักวิชาการและ
คณาจารยระดับสูงที่สนใจในการรวมมือกันในการศึกษาระดับสูงภายในงานนี้ดวย  
 

นายโกแตง ยังกลาวเสรมิวาในขณะนี้ที่เศรษฐกิจอยูในภาวะไมแนนอนเชนน้ีเปนโอกาสอันดี
ที่จะเรียนตอในยุโรป "ในยุคที่ทุกคนตองตองเผชิญกับความทาทายตางๆในโลกไมวาจะเปน
เศรษฐกิจโลกที่อยูในชวงขาลงหรือปญหาโลกรอน การเรียนตอในยุโรปถือเปนการลงทุนเพื่อ
อนาคตที่มั่นใจไดวาคุมคา โดยเฉล่ียภาวะเศรษฐกิจ และคาเงินลดต่ําลงกวา 15-20 %"  
 

นอกจากนี้ นายโกแตง กลาวตอไปวา จากจํานวนนักเรียนที่เพิ่มมากขึ้นทุกป โดยในป 2551
น้ีคาดวาจะมนัีกเรียนไปเรียนตอยังประเทศยุโรปกวา 20,000 คน สืบเน่ืองจากคาครองชีพที่ต่ําลง
ของยุโรป และคาดวาในอีก 10 ปขางหนาน้ีจะมีนักเรียนไปศึกษาตอเพิ่มขึน้อีก 4 เทา โดยเฉล่ีย
นักเรียนตอคนจะใชทุนในการศึกษาตอทั้งคาครองชีพอยูประมาณ 21,000 - 42,000 ยูโร หรือ
ประมาณ 1-2 ลานบาทตอคน  
 

"สําหรับประเทศที่ยังไดรับความนิยมในการศึกษาตอยังคงเปนประเทศอังกฤษ รองลงมาเปน
ประเทศฝรั่งเศส ฮังการี และสวีเดน ตามลําดับ โดยวิชาที่ไดรับความนิยมจะเปนวิชาเกี่ยวกับ
วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี, บริหารธุรกิจ, แพทย, และอักษรฯ นอกจากนี้ในสวนของปญหาใน
การศึกษาตอน้ันคงจะเปนเรื่องของภาษา และการขอวีซานักเรียนเปนหลัก" นายโกแตง กลาวปด
ทาย  
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ฟงนาย โกแตง พูดเหมือนกําลังจะเรียกรองใหคนไปเรียนในประเทศของตน เพื่อ
ผลประโยชนของตน แตในความเปนจริงของคนฉลาด การเผยแพรขอมูลของนายโกแตงในครั้งน้ี ก็
นาจะเปนขอคิดใหคนไทยตระหนักไดถึงการแสวงหาโอกาสที่ดีทามกลางการเกิดวิกฤติได
เหมือนกัน  
 

กอคงเหมือนกับประโยคที่วา "การทําวิกฤติใหเปนโอกาส"น่ันเอง  

ชนิตร ภูกาญจน  
 

 


