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ภาษาไทยไรพรมแดน 
 

 ปจจุบันนี้มีการเปดการเรียนการสอนภาษาไทยในระดับปริญญาตรีในประเทศรอบบานเราแลว มาติดตาม

กันวามีที่ไหนบางและทําไดอยางไร 

 หากยอนกลับไปเมื่อ 25 ปที่แลว หลายทานคงจะนึกภาพไมออกวา ภาษาไทยจะโกอินเตอรไดอยางไร เรา

อยากปกหมุดใหทุก ๆ ทานทราบวา ปจจุบันนี้มีการเปดการเรียนการสอนภาษาไทยในระดับปริญญาตรีในประเทศ

รอบบานเราแลว มาติดตามกันวามีที่ไหนบางและทําไดอยางไร 

 จุดเริ่มตนมาจากแนวคิดที่วา “ภาษา” เปนสะพานที่เชื่อมโยงความสัมพันธกับประเทศตาง ๆ ในทุก ๆ มิติ 

ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม “ภาษา” เปนเครื่องมือของมนุษยที่ใชสื่อความหมายใหสามารถติดตอสื่อสาร 

เขาใจกันระหวางเพ่ือนมนุษย  ในขณะนี้คนไทยสนใจเรียนภาษาตางประเทศหลากหลายภาษา เชน ภาษาจีน ภาษา

เกาหลี ภาษาญี่ปุน ภาษาสเปน หรือ ภาษาฝรั่งเศส   คนในประเทศรอบบานของเราไมวาจะเปนเวียดนาม เมียนมา 

และกัมพูชา แสดงความสนใจที่จะเรียนภาษาไทยกันอยางมาก บางก็เรียนอยางจริงจังในหองเรียนและสถาบันสอน

ภาษาเอกชน บางก็เรียนผานบทเพลง ละคร หรือภาพยนตร 

 กรมความรวมมือระหวางประเทศ กระทรวงการตางประเทศ  ไดเล็งเห็นความสําคัญของการทูตภาค

ประชาชน หรือ การทูตสาธารณะ จึงมีนโยบายสนับสนุนการเรียนการสอนภาษาไทยในประเทศเพ่ือนบาน  เพ่ือ

เสริมสรางความสัมพันธและความเขาใจอันดีในระดับประชาชนระหวางประเทศไทยกับประเทศเพ่ือนบาน สนับสนุน

การแลกเปลี่ยนความรูและวัฒนธรรมระหวางกัน  สงเสริมและเก้ือหนุนการดําเนินงานของภาคธุรกิจไทยโดยการสราง

บุคลากรชาวตางประเทศที่รูภาษาไทยเพ่ือรองรับการทํางานของธุรกิจไทย  อีกทั้งยังเปนโอกาสที่จะเชื่อมตอ

ความสัมพันธของประชาชนในประชาคมอาเซียนดวย จึงไดริเริ่มดําเนินโครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

ภาษาไทย รวม 9 มหาวิทยาลัย ในประเทศเพื่อนบาน 3 ประเทศ โดยไดรับความรวมมือจากสถาบันการศึกษาใน

ประเทศไทย ดังนี ้

 1. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ไดรับความรวมมือจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปดสอน

ภาษาไทยระดับปริญญาตรีท้ังวิชาเอกและวิชาโท 5 มหาวิทยาลัยของเวียดนาม โดยในป 2539 เปดสอนแหงแรก

ที่มหาวิทยาลัยสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยแหงชาติ ณ นครโฮจิมินห (University of Social 

Sciences and Humanities – Vietnam National University, Ho Chi Minh City)  ตอมา ในป 2544 

ขาวจากหนังสือพิมพพิมพเดลินวิสออนไลน   ฉบับประจําวันที่ 31 เดอืนกรกฎาคม 2564 หนา   มูลคาขาว 180,000.-  

ส่วนวิเทศสัมพันธแ์ละสอืสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสอืสิงพิมพ์ สนใจดูรายละเอยีดได้ที http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
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เปดสอนท่ีมหาวิทยาลัยภาษาตางประเทศแหงมหาวิทยาลัยแหงชาติ ณ กรุงฮานอย (University of 

Languages and International Studies – Vietnam National University, Hanoi) ป 2548 เปดสอนที่

มหาวิทยาลัยภาษาตางประเทศแหงมหาวิทยาลัยดานัง (University of Foreign Language Studies – The 

University of Danang)  และป 2552 เปดสอนท่ีมหาวิทยาลัยฮานอย (Hanoi University) 

 นอกจากนี้ ชวงป 2546 – 2552 ไดมีการเปดสอนภาษาไทยที่มหาวิทยาลัยภาษาตางประเทศ – เทคโนโลยี

สารสนเทศนครโฮจิมินห (Ho Chi Minh City University of Foreign Language – Information Technology) 

อีกดวย 

 2.  สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา มีรวมมือกับ 2 มหาวิทยาลัยไทย ไดแก 

  2.1 มหาวิทยาลัยนเรศวร มีความรวมมือในการเปดสอนวิชาภาษาไทยในระดับปริญญาตรี ในป 2554 

ที่มหาวิทยาลัยภาษาตางประเทศยางกุง (Yangon University of Foreign Language หรือ YUFL) 

  2.2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม มีความรวมมือในการเปดสอนวิชาภาษาไทยในระดับปริญญาตรี ในป 2560 

ที่มหาวิทยาลัยภาษาตางประเทศมัณฑะเลย (Mandalay University of Foreign Language หรือ MUFL) 

 3.  ราชอาณาจักรกัมพูชา มีความรวมมือกับ 3 มหาวิทยาลัยไทย ไดแก 

  3.1  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมยและมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีความรวมมือในการเปดสอน

ภาษาไทยในระดับปริญญาตรีในป 2554 ท่ีมหาวิทยาลัยภูมินทรพนมเปญ (Royal University of Phnom Penh) 

และขณะนี้อยูในระหวางการเสนอรางหลักสูตรปริญญาโทใหกระทรวงศึกษาธิการของกัมพูชาพิจารณา เพ่ือจะเปด

สอนในอนาคตอันใกล 

  3.2 . มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี มีความรวมมือในการเปดสอนภาษาไทยที่มหาวิทยาลัยพระ

ตะบอง โดยเปนการจัดหลักสูตรระยะสั้น ในป 2558  หลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ในป 2559   และหลักสูตรวิชา

เลือกภาษาไทย ในป 2560   โดยในอนาคตจะเปดสอนเปนระดับปริญญาตรี 

 ตลอดระยะเวลาที่ผานมา นักศึกษาในประเทศเหลานี้ตองการเขาเรียนหลักสูตรภาษาไทยจํานวนมากข้ึน ผู

ที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตรภาษาไทยเปนที่ตองการของของตลาดแรงงานภายในประเทศดวยทักษะภาษาไทย จึงมี

โอกาสเขาทํางานและเปนที่ตองการของของบริษัทเอกชนไทยที่ไปลงทุนในภาคอุตสาหกรรม ธุรกิจ และ

บริการ  โดยเฉพาะการบริการดานการโรงแรมและทองเท่ียว 

 นอกจากการสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาไทยในสถาบันการศึกษาของทั้ง 3 

ประเทศแลว กรมความรวมมือระหวางประเทศพยายามขยายโอกาสความรวมมือในการเสริมสรางสถานะของไทย 

และคนไทย โดยเฉพาะผูเชี่ยวชาญและอาสาสมัครในการสนับสนุนการดําเนินงานภายใตโครงการดังกลาว เพ่ือ

สงเสริมการสอนภาษาไทยในตางประเทศมากขึ้น เชน การสงผูเชี่ยวชาญไปนิเทศเปนระยะและอาสาสมัครไป

ปฏิบัติงานเปนผูชวยสอนภาษาไทยภายใตโครงการฯ ใน 3 ประเทศ รวมทั้งสงอาสาสมัครตามคําขอไปปฏิบัติงานที่

ประเทศภูฏาน 

 ความยั่งยืนของโครงการจะไมเกิดขึ้น หากประเทศไทยไมสงเสริมและพัฒนาทุนมนุษยของประเทศคูรวมมือ

ทั้ง 3 ประเทศ ซึ่งกรมความรวมมือระหวางประเทศใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคคลากรของภาควิชาภาษาไทยมา

อยางตอเนื่องเพ่ือใหการเรียนการสอนภาษาไทยมีมาตรฐานและยั่งยืน โดยการใหทุนศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชา
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ภาษาไทย สําหรับอาจารยสาขาภาษาไทย มาศึกษาตอในประเทศไทย การพัฒนาทักษะ การวิจัยของอาจารย การ

พัฒนาทักษะและสื่อการเรียนการสอนภาษาไทยแบบเขมขนระยะสั้นอยางตอเนื่อง 

 นอกจากนี้ มีคําขอระดับรัฐบาลจากมัลดีฟสสงตํารวจมาเรียนภาษาไทย กัมพูชาสงเจาหนาที่สาธารณสุข

และเจาหนาที่กระทรวงการตางประเทศมาเรียนภาษาไทย เมียนมาสงเจาหนาที่กระทรวงการตางประเทศ กระทรวง

พาณิชย และกระทรวงศึกษาธิการมาเรียนภาษาไทย  และมองโกเลียไดสงนักการทูตมาเรียนภาษาไทยดวย 

 เพ่ือใหนักศึกษาภาควิชาภาษาไทยไดเรียนรูการใชภาษาแบบเจาของภาษาและสามารถสื่อสารกับคนไทยได

ตามวัตถุประสงค สัมพันธกับเนื้อหาในบทเรียนและภาษาที่ใชจริงในชีวิตประจําวัน เชื่อมโยงกับสังคมและวัฒนธรรม

ไทย และซึมซับความเปนไทยมากยิ่งข้ึน กรมความรวมมือระหวางประเทศจึงสนับสนุนกิจกรรมอบรมภาษาไทยระยะ

สั้นแบบเขมใหแกนักศึกษาเวียดนามซึ่งจัดมาอยางตอเนื่อง 20 ป  โดยคัดเลือกนักศึกษาเวียดนามที่เรียนภาษาไทย

จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศเวียดนามมาอบรมภาษาและวัฒนธรรมไทยในประเทศไทยเปนเวลา 1  เดือน รวมทั้งเปด

โอกาสใหนักศึกษาเมียนมา วิชาเอกภาษาไทย จํานวน 20 ราย เขารับการฝกอบรมอบรมภาษาไทยหลักสูตรระยะสั้น

ที่ประเทศไทยเพ่ือใหนักศึกษาไดมาสัมผัสวัฒนธรรมและมีประสบการณที่ดีเก่ียวกับประเทศไทย   

 ความรวมมือกับสถาบันการศึกษาชั้นนําของไทย ผูทรงคุณวุฒิ และอาสาสมัคร ที่กลาวมานั้นเปนการสราง

หุนสวนความรวมมือและสงเสริมความสัมพันธระดับประชาชนและภาควิชาการในการสนับสนุนการสอนภาษาไทยใน

ฐานะภาษาตางประเทศ ซึ่งเปนอีกทบทบาทหนึ่งของการทูตเพ่ือการพัฒนาในการสรางความนิยมไทยและภาพลักษณ

ที่ดีของไทยผานการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมใหเอ้ือตอการสรางสภาพแวดลอมสําหรับภาคธุรกิจ การคา การลงทุน 

และการบริการ และสรางความสัมพนัธที่ดีผานความนิยมไทยอยางยั่งยืน  

  

  

 


