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Cultural Cooperation1 ความร่วมมือทางวัฒนธรรม



ความร่วมมือทางวัฒนธรรม

ความร่วมมือทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศ คือการถ่ายทอดความรู้ 

ทักษะ ศิลปะ และข้อมูลทางวัฒนธรรมข้ามพรมแดนของประเทศ รวมถึง

การด าเนินการของภาครัฐและเอกชน และด าเนินการในระดับชาติ

และระดับนานาชาติ 

Cultural Cooperation1
International cultural cooperation refers to public, private, national, 

and international efforts to promote the transmission of knowledge, 

skills, arts, and information across national boundaries. 



ความร่วมมือทางวัฒนธรรม

การส่งเสริมกิจกรรมความร่วมมือทางวัฒนธรรม เช่น การแลกเปลี่ยน

นักศึกษาและนักวิชาการ โครงการความช่วยเหลือด้านเทคนิค 

และโปรแกรมข้อมูลผ่านสื่อมวลชน เพื่อการจัดให้มีวิธีการที่เหมาะสม

ส าหรับการอนุรักษ์และกระตุ้นพัฒนาการทางวัฒนธรรม

Cultural Cooperation1
It includes such activities as exchanges of students and scholars, 

technical assistance programs, and informational programs through 

mass media. In order to provides the proper means for preserving 

and stimulating cultural development.



Donations2 การบริจาค



การบริจาค

การช่วยเหลือแบบเฉพาะในลักษณะนี้มักเป็นการให้อุปกรณ์ วัสดุ รวมถึง

ทรัพยากรทางการเงิน ส าหรับการด าเนินโครงการโดยตรง ซึ่งจะเป็น

ประโยชน์อย่างกว้างขวางต่อชุมชน และ/หรือหน่วยงานสาธารณะ

Donations2
This particular mode of assistance is basically offered by providing equipment 

and materials, as well as financial resources, for the direct implementation 

of a given project whose beneficiaries are generally community groups 

and/or public entities. 



การบริจาค

โดยทั่วไปแล้วมักด าเนินการโดยสถานทูตหรือองค์การความร่วมมือ 

เพื่อปรับปรุงสภาพของประชากรในส่วนที่ประสบปัญหาความยากจนที่สุด

โดยการจัดหาทรัพยากรทางกายภาพหรือทรัพยากรทางการเงิน

Donations2
Generally, this line of action is carried out by certain embassies or cooperation 

agencies, in order to improve the conditions of the poorest sectors of the population 

by providing physical or financial resources. 



Subsidy3การให้เงินอุดหนุน



การให้เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน คือ ผลประโยชน์ที่มอบให้กับบุคคล ธุรกิจ หรือสถาบัน 

ซึ่งด าเนินการโดยรัฐบาล โดยปกติจะอยู่ในรูปแบบของการจ่ายเงินสด

หรือการลดหย่อนภาษี 

Subsidy3
A subsidy is a benefit given to an individual, business, or institution, usually by 

the government. It is usually in the form of a cash payment or a tax reduction. 



การให้เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนจะใช้เพื่อการขจัดภาระบางประเภท และมักถูกพิจารณาว่า

เป็นประโยชน์โดยรวมของสาธารณะที่ใช้เพื่อส่งเสริมสินค้าสาธารณะ

หรือนโยบายทางเศรษฐกิจ

Subsidy3
The subsidy is typically given to remove some type of burden, and it is often 

considered to be in the overall interest of the public, given to promote a social 

good or an economic policy.



Vocabularies

subsidy (n)

boundaries (n)

implementation (n)

preserving (adj)

reduction (n)

cultural (adj)

ขอบเขต/เขตแดน

การน าไปปฏิบัติ

ซึ่งเก็บถนอมไว้ ทางวัฒนธรรม

การลด

การให้ความช่วยเหลือด้านการเงิน/เงิน

สนับสนุน 
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