
                                                                    
 

ขาวประชาสมัพันธ        18 มีนาคม 2551 
 

สสวท. จับมอื บานปูฯ ผลิตวีซีดีการตูนเคลื่อนไหว (GLOBE Animation) และหนังสือการตูน  
2 ภาษา สําหรับใชเปนสื่อการเรยีนรูดานวิทยาศาสตรธรรมชาต ิแกโรงเรียนประถมศึกษาทั่ว
ประเทศกวา 20,000 โรงเรยีน 
 

 18 มีนาคม 2551 - สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) รวมกับ บริษัท  

บานปู จํากัด (มหาชน) มอบสื่อการเรียนรูดานวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม ซึง่ประกอบดวยวีซีดีการตูนเคลื่อนไหว 

(GLOBE Animation) และหนังสือการตูน 2 ภาษา (ไทย/องักฤษ) สําหรับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา แก

คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ที่

กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อใชเปนสื่อเสริมการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใกลตัว 

สําหรับโรงเรียนระดับประถมศึกษาในสังกัด สพฐ. ที่ยังขาดแคลนสื่อการเรียนรูดานวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม 

จํานวนประมาณ 20,000 โรงเรียนทั่วประเทศ นอกจากนี้ สสวท. และบานปฯู ยังเตรียมมอบชุดส่ือการเรียนรู

ดังกลาวใหแกโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนทั่วประเทศอีกดวย 

จากหนังสือการตูนเด็ก 7 เร่ืองยอดเยี่ยมของโครงการ GLOBE สหรัฐอเมริกา ที่ใชเปนสื่อเสริมการ

เรียนรูดานวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอมของเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาทั่วประเทศของอเมริกา ถูกนํามาแปลและ

เรียบเรียงเปนหนังสือการตูน 2 ภาษา และสื่อวีซีดีการตูนเคลื่อนไหว (GLOBE Animation) โดยผูเชี่ยวชาญของ 

สสวท. และมีบริษัท บานป ูจํากัด (มหาชน) เปนผูสนับสนุนการผลิต ทั้งนี้เพื่อสรางความรู ความเขาใจเกีย่วกับ 

ส่ิงแวดลอมและธรรมชาตใิกลตัวแกเด็กปฐมวัย และเด็กประถมศึกษา  และสอนใหเด็ก ๆ มองเห็นความ

เชื่อมโยงระหวางสิ่งตาง ๆ ในธรรมชาติที่อยูรอบตัวกอนเขาสูบทเรียนการเรียนรูโลกธรรมชาติในชั้นเรียน   

สําหรับส่ือวีซีดกีารตูนเคลื่อนไหว (GLOBE Animation) นั้นจะมีเสียงพากยเปนภาษาไทยและคํา

บรรยายเปนภาษาอังกฤษ สวนหนังสือการตูนจะมี 2 ภาษา คือทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในเลมเดียวกัน 

โดยมีจํานวนทัง้หมด 7 เร่ือง แบงเปน 2 ชุด ชดุที่ 1 มีจาํนวน 3 เร่ือง ไดแก เร่ือง “ผูสํารวจดิน” (The Soil 

Explorers), “จุ จุ! ตนไมกําลังหลับ” (Shh! The Trees Are Sleeping) และ “วันฝนพรํา” (It’s A Rainy, Rainy 

Day) ซึ่งขณะนีไ้ดดําเนินการผลิตเสร็จส้ินแลว สําหรับชุดที่ 2 มีจํานวน 4 เร่ือง ซึ่งจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับความ

รอน สัตว ส่ิงมชีีวิตตาง ๆ รอบตัว และเรื่องของเมฆ โดยคาดวาจะดําเนินการผลิตไดแลวเสร็จประมาณเดือน

ตุลาคมในปนี ้

รองศาสตราจารย ดร.ธัชชัย สุมิตร ประธานกรรมการสถาบนัสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี (สสวท.) กลาววา ส่ือการเรียนรูชุดนี้ไดนําโครงเรื่องมาจากสื่อเสริมการเรียนการสอนเกี่ยวกับ

ธรรมชาติและสิง่แวดลอมใกลตัวของเด็กนักเรียนชั้นประถมของสหรัฐอเมริกา จาํนวน 7 เร่ือง ที่โครงการ 

GLOBE ประเทศสหรัฐอเมริกา ไดอนุญาตให สสวท. ในฐานะผูประสานงานโครงการ GLOBE ประเทศไทย 

นํามาแปลเปนภาษาไทย และเรียบเรียงปรับปรุงทั้งในสวนของเนื้อหาสาระ และลักษณะของตัวละครในแตละ

เร่ือง ทั้งนี้เพื่อใหเขาใจงาย และเหมาะสมกับสภาพแวดลอมของประเทศไทย โดยทาง สสวท. ไดนําภาพการตูน 
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เคลื่อนไหว ที่มีสีสันสดใส มาใชเปนตัวเดินเรื่อง  ซึ่งจะชวยเสริมใหการเรียนวิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอมของ

เด็กๆนาสนใจมากขึ้น 

“เมื่อพูดถึงวิชาวิทยาศาสตรและสิ่งแวดลอม เด็กนักเรียนสวนใหญจะคิดวาเปนวิชาที่เขาใจยาก และมี

เนื้อหาที่ตองจดจํามากมาย การจัดทําส่ือการตูนเคลื่อนไหวและหนังสือการตูน 2 ภาษา ดานวิทยาศาสตร

ธรรมชาติและสิง่แวดลอมใกลตัวดังกลาว จะทําใหเด็กๆ มีความสนุก เกิดความอยากรูอยากเห็น ซึ่งจะชวย

กระตุนใหเกิดกระบวนการคิดแบบนักวิทยาศาสตร คือมีความตองการที่จะคนหาคําตอบและทําการทดลอง

ปฏิบัติดวยตนเอง นอกจากนี้จะทําใหเด็ก ๆ สามารถจดจําเนื้อหาสาระวิชาได มากกวาการทองจําจากใน

หนังสือเรียนทั่วไปอีกดวย” รองศาสตราจารย ดร.ธัชชัย  สุมติร กลาว 

ประธานกรรมการ สสวท. กลาวอีกวา นอกจากสื่อการเรียนรูชุดนี้ จะชวยสงเสริมความรูความเขาใจ

เร่ืองธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใกลตัวใหกบัเด็ก ๆ แลว ยังจะชวยฝกฝนทักษะดานภาษาองักฤษจากคําศพัท

ภาษาอังกฤษในวีซีดีการตูนเคล่ือนไหว (GLOBE Animation) และหนังสือการตูน 2 ภาษา ใหแกเด็กๆ อีกดวย 

  ทางดาน นายชนินท วองกุศลกิจ ประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัท บานป ูจํากัด (มหาชน) ผูสนับสนุน

การผลิตสื่อการเรียนรูดานวิทยาศาสตรธรรมชาติใกลตัวดังกลาว กลาววา ส่ือการเรียนรูชุดนี้ คงจะมีสวนไมมาก

ก็นอยในการปพูื้นฐานทางดานวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอมแกเด็กไทย   

 “บริษัทบานปูฯ มีความยินดีเปนอยางยิ่งที่ไดมีสวนรวมพฒันาศักยภาพของเด็กไทยดวยสื่อการเรียน

การสอนที่มีคุณภาพเชนสื่อการเรียนรูเกี่ยวกับธรรมชาติใกลตัวที่ทาง สสวท. จัดทําขึ้น ทั้งนี้เพราะเด็กๆ ในระดับ

ปฐมวัย และระดับประถมศึกษา เปนชวงวัยที่ควรจะไดรับการถายทอดความรูและความเขาใจที่ถูกตองทางดาน

วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม รวมทั้งปลูกฝงจิตสํานึกที่ดีตอส่ิงแวดลอม เพราะเด็ก ๆ เหลานี้จะเติบโตเปนกําลัง

สําคัญในการดูแลและอนุรักษส่ิงแวดลอมตอไปในอนาคต” นายชนินท กลาว  

นอกจากการแจกสื่อการเรียนรูดานวิทยาศาสตรธรรมชาติใหแกโรงเรียนในสังกัด สพฐ. และโรงเรียน

ตํารวจตระเวนชายแดนแลว  สสวท. และบานปูฯ ยังไดผลิตสื่อวีซีดีการตูนเคลื่อนไหวจํานวน 3,000 ชุด สําหรับ

แจกใหแกผูปกครองและผูที่สนใจทั่วไปอีกดวย  โดยสามารถติดตอขอรับวซีีดีการตูนเคลื่อนไหวชุดที่ 1 ไดที่ 

โทรศัพท 02-694-6646 วันจนัทร – ศุกร เวลา 9.00 -16.00 น. ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป  
           _______________________________________________________________ 
  
โครงการ GLOBE (Global Learning and Observations to Benefit the Environment) เปนโครงการ
เรียนรูดานการศึกษา และวิทยาศาสตรนานาชาติสําหรับโรงเรียนระดับประถมและมธัยมศึกษา ซึ่งไดรับเงิน

สนับสนุนจากองคการนาซา และกองทุนวิทยาศาสตรแหงชาติของสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ โครงการ GLOBE มี

สมาชิกและดําเนินการอยูใน 110 ประเทศทั่วโลก ตามขอตกลงสองฝายระหวางรัฐบาลของประเทศสมาชกิกับ

รัฐบาลของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งรวมถึงประเทศไทยดวย โดยมีสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี (สสวท.) เปนผูประสานงานของ GLOBE ในประเทศไทย 
 
 
 
 



 
 

ภาพขาวประชาสัมพันธ 

 
 

ภาพที่ 1 - รศ.ดร.ธัชชัย  สุมิตร ประธานกรรมการสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) 

(ที่สามจากซาย) และคุณชนินท วองกุศลกิจ  ประธานเจาหนาที่บริหาร บริษทั บานป ูจํากัด (มหาชน) (ที่สอง

จากซาย) มอบสื่อวีซีดีการตูนเคลื่อนไหว (GLOBE Animation) และหนังสือการตูน 2 ภาษา แก คุณหญิงกษมา  

วรวรรณ ณ อยธุยา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สําหรับใชเปนสื่อการเรียนรูดานวิทยาศาสตร

ธรรมชาติแกโรงเรียนประถมศึกษาทั่วประเทศ 

 
 

 
 

ภาพที่ 2 – คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยธุยา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และคณะ

ผูบริหาร ของ สพฐ. ถายภาพรวมกับ รศ.ดร.ธชัชัย สุมิตร ประธานกรรมการสถาบันสงเสริมการสอน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี(สสวท.) และคณะผูบริหารจาก สสวท., คุณชนินท วองกุศลกิจ ประธานเจาหนาที่

บริหาร บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) และผูบริหารจากบรษิัทบานปูฯ  ในงานพิธีมอบส่ือวีซีดีการตูนเคลื่อนไหว 

(GLOBE Animation) และหนังสือการตูน 2 ภาษา สําหรับใชเปนสื่อการเรียนรูดานวิทยาศาสตรธรรมชาติแก

โรงเรียนประถมศึกษาทั่วประเทศ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
สอบถามขอมูลเพ่ิมเติม โปรดติดตอ 
สุมนา     วัฒนา          บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)  โทร.02-694-6869 หรือ 081-902-4252 

มะลิวรรณ   เดชาฤทธิ์     บริษัท เอพิเซ จํากัด  โทร.02-722-6754 หรือ 087-681-5588 
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