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วารสาร
ความร่ว่มมือ
กับัต่า่งปร่ะเทศ

ในช่่วงหลายปีีท่ี่�ผ่่านมาการโยกย้ายถ่ิ่�นฐานถืิ่อเป็ีนปีระเด็็นท่ี่�ถูิ่กกล่าวถึิ่งค่่อนข้้างมาก เนื�องจากปีรากฏการณ์์การโยกย้ายถ่ิ่�นฐานน้�น 
เป็ีนปีรากฏการณ์์ท่ี่�เก่ด็ขึ้�นอย่างกว้างข้วางไปีท้ี่�วโลก ทุี่กปีระเที่ศต้้องเผ่ช่่ญก้บปีรากฏการณ์์น่�อย่างหล่กเล่�ยงไม่ได้็ ไม่ว่าจะเป็ีนการย้ายถ่ิ่�น 
ภายในปีระเที่ศหรือการย้ายถ่ิ่�นระหว่างปีระเที่ศ ข้้อมูลสถ่ิ่ต่้จากรายงานข้ององค์่การสหปีระช่าช่าต่้พบว่า จำานวนผู้่อพยพโยกย้ายถ่ิ่�นฐานท่ี่�เค่ลื�อนย้าย
จากภูม่ภาค่ท่ี่�พ้ฒนาน้อยกว่าไปีย้งภูม่ภาค่ท่ี่�พ้ฒนามากกว่าในช่่วงปีี 2558-2563 ค่่ด็เป็ีนราว 2.8 ล้านค่นต่้อปีี และต้ามข้้อมูลปีี 2562  
ม่แรงงานผู้่อพยพโยกย้ายถ่ิ่�นฐานมากกว่า 169 ล้านค่นท้ี่�วโลก1 การโยกย้ายถ่ิ่�นฐานข้องปีระช่ากรในโลกส่งผ่ลกระที่บที่้�งที่างต้รงและ 
ที่างอ้อมต่้อการเปีล่�ยนแปีลงที่างเศรษฐก่จ ส้งค่ม ว้ฒนธรรม และการเมือง และย้งเป็ีนหนึ�งปีระเด็็นท่ี่�ม่ค่วามสำาค้่ญย่�งและเห็นช้่ด็เจนขึ้�น 
ในช่่วงข้องการแพร่ระบาด็ข้องโค่ว่ด็-19 ท่ี่�ส่งผ่ลกระที่บต่้อท้ี่�งรูปีแบบข้องการโยกย้ายถ่ิ่�นฐานท้ี่�งในและระหว่างปีระเที่ศ รวมถึิ่งนโยบายและ
มาต้รการท่ี่�กระที่บต่้อกลุ่มผู้่อพยพโยกย้ายถ่ิ่�นฐานเป็ีนพ่เศษท้ี่�งในเช่่งบวกและเช่่งลบ

องค์่การสหปีระช่าช่าต่้ต้ระหน้กถึิ่งค่วามสำาค้่ญข้องปีัญหาด้็งกล่าว โด็ยในปีี 2558 ได็้ม่การบูรณ์าการปีระเด็็นเก่�ยวก้บการโยกย้ายถ่ิ่�นฐานไว้ 
ในหลายเปีา้หมายข้องการพ้ฒนาท่ี่�ย้�งยืน (SDGs) ซึ่ึ�งรวมถึิ่งเป้ีาหมายข้้อท่ี่� 102 และในปีี 2559 ปีระเที่ศสมาช่่กองค์่การสหปีระช่าช่าต่้กว่า 153 ปีระเที่ศ
ได้็ร่วมก้นปีร้บปีรุงแนวที่างค่วามร่วมมือและธรรมาภ่บาลระหว่างปีระเที่ศในปีระเด็็นการย้ายถ่ิ่�นและผู้่ล่�ภ้ย นำาไปีสู่การปีระกาศ “ปีฏ่ญญา
น่วยอร์ค่” และการร้บรองข้้อต้กลงระหว่างปีระเที่ศเพื�อการโยกย้ายถ่ิ่�นฐานท่ี่�ปีลอด็ภ้ย เป็ีนระเบ่ยบและปีกต่้ (GCM) ในเดื็อนธ้นวาค่ม 2561 และ
ในช่่วงเดื็อนพฤษภาค่มปีี 2565 น่� จะเป็ีนค่ร้�งแรกท่ี่�ม่การจ้ด็การปีระชุ่มที่บที่วนผ่ลการปีฏ่บ้ต่้การในระด้็บโลก หรือ “International Migration 
Review Forum - IMRF” ซึึ่�งจะเป็ีนโอกาสสำาค้่ญท่ี่�บรรด็าร้ฐบาลและผู้่ม่ส่วนได้็ส่วนเส่ยจะใช้่การปีระชุ่มเป็ีนพื�นท่ี่�อภ่ปีรายแลกเปีล่�ยนค่วามคื่บหน้า
และน้ยสำาค้่ญต่้อ SDGs

วารสารค่วามร่วมมือก้บต่้างปีระเที่ศข้องกระที่รวงศึกษาธ่การฉบ้บน่�จึงข้อนำาเสนอเรื�องราวข้องการอพยพโยกย้ายถ่ิ่�นฐานในม่ต่้ต่้าง ๆ  โด็ยได้็ค้่ด็สรร
บที่ค่วามแปีลจากวารสารยูเนสโก คู่ร่เย ฉบ้บปีระจำาเดื็อนตุ้ลาค่ม-ธ้นวาค่ม 2564 นอกจากน่� เนื�องในโอกาสเฉล่มฉลองว้นการศึกษาสากล 
ในว้นท่ี่� 24 มกราค่มข้องทุี่กปีี และว้นสต้ร่สากลในว้นท่ี่� 8 ม่นาค่มข้องทุี่กปีี กองบรรณ์าธ่การจึงได้็ค้่ด็สรรบที่ค่วามแปีลจากวารสารยูเนสโก คู่ร่เย 
ฉบ้บพ่เศษปีระจำาปีี 2564 ซึึ่�งได้็จ้ด็ที่ำาขึ้�นเพื�อเฉล่มฉลองบที่บาที่ข้องการศึกษาท่ี่�ที่ำาให้เก่ด็ส้นต่้ภาพและการพ้ฒนาอย่างย้�งยืน รวมถึิ่งจ้ด็ที่ำาเกร็ด็ค่วามรู้
ท้ี่ายเล่มเก่�ยวก้บว้นการศึกษาสากลและว้นสต้ร่สากล เพื�อท่ี่านผู้่อ่านจะได้็ร้บที่ราบค่วามสำาค้่ญข้องว้นเฉล่มฉลองสากลด้็งกล่าวอ่กด้็วย

ท้ี่�งน่� ภายในฉบ้บท่ี่านจะย้งได้็พบก้บบที่ค่วามข่้าวสารค่วามร่วมมือด้็านการศึกษาก้บต่้างปีระเที่ศข้องกระที่รวงศึกษาธ่การท่ี่�น่าสนใจ รวมถึิ่ง
บที่ค่วามปีระจำาฉบ้บเก่�ยวก้บมรด็กโลก เรื�อง “อ้ลตู้ โด็ว์รู: ภูม่ท้ี่ศน์ว้ฒนธรรมเหล้าองุ่นในปีระเที่ศโปีรตุ้เกส” และท่ี่านย้งสามารถิ่ต่้ด็ต้าม 
อ่านวารสารค่วามร่วมมือก้บต่้างปีระเที่ศข้องกระที่รวงศึกษาธ่การที่้�งฉบ้บปัีจจุบ้นและย้อนหล้งได็้ท่ี่�เว็บไซึ่ต์้สำาน้กค่วามส้มพ้นธ์ต่้างปีระเที่ศ 
สำาน้กงานปีล้ด็กระที่รวงศึกษาธ่การ www.bic.moe.go.th แล้วพบก้นใหม่ฉบ้บหน้า

1
 Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration – Report of the Secretary-General (A/76/642)

2
 SDG10 ลด็ค่วามเหลื�อมลำ�าภายในปีระเที่ศและระหว่างปีระเที่ศ
-- (10.7) อำำ�นวยคว�มสะดวกในก�รอำพยพและเคล่�อำนย้�ยคนให้้เป็็นไป็ด้วยคว�มสงบ ป็ลอำดภััย เป็็นไป็ต�มระเบียบ และมีคว�มรับผิิดชอำบ  
(orderly, safe, regular and responsible migration) รวมถึึงผ่ิ�นท�งก�รดำ�เนินง�นต�มนโยบ�ยด้�นก�รอำพยพที�มีก�รว�งแผินและจััดก�รที�ดี



ผู้้�อพยพชาวไนจีีเรีีย: ไม่่ว่าอย่างไรีก็็จีะไล่่ไขว่คว�าฝััน
แปลโดย       นุุชนุาฏ เนุตรประเสริฐศรี

ผู้้�ลี่�ภััย: ก็�าวข�าม่ให้�พ�นจีาก็อคติิ
แปลโดย       นุุชนุาฏ เนุตรประเสริฐศรี

แคนาดาเปิิดศู้นย์เยียวยาบาดแผู้ล่ทางจิีติใจีจีาก็ก็ารีอพยพลี่�ภััย
แปลโดย       นุุชนุาฏ เนุตรประเสริฐศรี

โทรีศัูพท์มื่อถืือ: อุปิก็รีณ์์ที�ขาดไม่่ได�ของผู้้�อพยพ
แปลโดย       จงจิต อนัุนุต์คููศรี

ชาวจีีนโพ�นทะเล่: กั็บปิรีะวัติิศูาสติร์ีอันยาวนาน
แปลโดย       จงจิต อนัุนุต์คููศรี

ฟััน: วาดแผู้นที�ก็ารีโยก็ย�ายถิื�นฐานในอดีติของม่นุษยชาติิ
แปลโดย       พิิศวาส ปทุุมุุต์ตรังษีี

อีวา-ม่าเรีีย เก็จ์ีล่: “ปิรีะวัติิศูาสติร์ีม่นุษยชาติิถ้ืก็จีารึีก็ไว�ด�วยก็ารีอพยพอย่างต่ิอเนื�อง”
แปลโดย       นุุชนุาฏ เนุตรประเสริฐศรี

ก็ารีไม่่ร้ี�ห้นังสือ: ความ่เป็ินทาสในอีก็ร้ีปิแบบห้นึ�ง
แปลโดย       จงจิต อนัุนุต์คููศรี

ออเดรีย์ อาซู้เล่ย์: “เรีาจีำาติ�องฟ้ั�นฟ้ัสรีรีค์สรี�างสัม่พันธภัาพของเรีาในร้ีปิแบบให้ม่่รีะห้ว่างม่นุษย์ด�วยกั็นเอง 
รีะห้ว่างเรีากั็บโล่ก็ แล่ะรีะห้ว่างเรีากั็บเทคโนโล่ยี
แปลโดย       พิิศวาส ปทุุมุุต์ตรังษีี

“เรีามี่พันธกิ็จีร่ีวม่กั็นเพื�อเปิลี่�ยนแปิล่งวิถีืทางก็ารีดำารีงชีวิติ”
แปลโดย       จงจิต อนัุนุต์คููศรี

เผิู้ง ลี่�ห้ยวน: “เรีาจีะร่ีวม่กั็นทำาให้�โล่ก็ในวันพรุ่ีงนี�ดีขึ�นได�ด�วยก็ารีศึูก็ษา”
แปลโดย       จงจิต อนัุนุต์คููศรี

ร่ีวม่ออก็แบบอนาคติของเรีากั็นให้ม่่
แปลโดย       ชฎารัตน์ุ สิงหเดชากุุล
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1
วารสารความร่วมมือกับต่างประเทศ

1 นัักวิิเทศสััมพัันัธ์์ปฏิิบััติิการ
2 ผู้้�อำำานัวิยการกลุ่่�มควิามร�วิมมือำระดัับัภู้มิภูาค

กระทรวิงศึกษาธิ์การ กอำงท่นัเพืั�อำควิามเสัมอำภูาคทางการศึกษา (EEF) 
สัถาบัันัพัระปกเกลุ่�า อำงค์การรัฐมนัติรีศึกษาแห่�งเอำเชีียติะวัินัอำอำกเฉีียงใติ� 
(SEAMEO) อำงค์การยเ้นัสัโก กร่งเทพัฯ อำงค์การยนิ้ัเซฟ ประเทศไทย แลุ่ะ 
Save the Children ไดั�ร�วิมมือำกันัเพืั�อำเรียกร�อำงแลุ่ะสันัับัสัน่ันัการดัำาเนิันัการ
ที�เกี�ยวิข้�อำงกับัการสั�งเสัริมการเรียนัร้�ที�เท�าเทียมแลุ่ะลุ่ดัปัญห่าควิามเห่ลืุ่�อำมลุ่ำ�า
ทางการศึกษา โดัยห่นึั�งในัควิามสัำาเร็จที�สัำาคัญที�ผู้�านัมา คือำ การจัดัการประช่ีม
วิิชีาการนัานัาชีาติิเพืั�อำควิามเสัมอำภูาคทางการศกึษา: ปวิงชีนัเพืั�อำการศึกษา 
ซึ�งมีผู้้�เข้�าร�วิมประช่ีมจากทั�วิโลุ่กกวิ�า 2,424 คนั เนั�นัถึงควิามจำาเป็นั 
ติ�อำงสันัับัสัน่ันัให่�เกิดัควิามเสัมอำภูาคทางการศึกษาอำย�างติ�อำเนืั�อำงแลุ่ะ
ดัำาเนิันัการแก�ปัญห่าเรื�อำงการเข้�าถึงการศึกษาข้อำงกลุ่่�มผู้้�ดั�อำยโอำกาสั
ทางการศกึษาโดัยพิัจารณาปัญห่าแบับัอำงคร์วิมแลุ่ะอำาศยัแนัวิคิดัริเริ�มให่ม� ๆ  
โดัยม่�งเนั�นัมิติิการพััฒนัา 5 ดั�านั ดัังติ�อำไปนีั� 

1) ภูาคีแลุ่ะเครือำข้�ายพัันัธ์มิติร

2) กลุ่ไกทางกฎห่มายแลุ่ะระบับันัวัิติกรรมในัการจัดัสัรรงบัประมาณ 

3) กลุ่ไกการกระจายอำำานัาจแลุ่ะภูาวิะผู้้�นัำา 

4) เทคโนัโลุ่ยีสัารสันัเทศ ข้�อำม้ลุ่ แลุ่ะระบับัการติิดัติามประเมินัผู้ลุ่

5) การเรียนัร้�ติลุ่อำดัชีีวิิติแลุ่ะการพััฒนัาทักษะติามกรอำบัควิามคิดั 
แบับั growth mindset 

การประช่ีมที�ผู้�านัมาสันัับัสัน่ันัให่�เกิดั “ประชีาคมแห่�งการปฏิิบััติิ”  
(Community of Practice) เพืั�อำสัร�างโอำกาสัการเรียนัร้� สัร�างควิามสัามารถ 
แลุ่กเปลีุ่�ยนัควิามร้� แลุ่ะลุ่ดัการทำางานัซำ�าซ�อำนั มีการเสันัอำแนัวิทาง 
ริเริ�มเพืั�อำพััฒนัาควิามเสัมอำภูาคทางการศึกษาอำย�างติ�อำเนืั�อำง ซึ�งนัำาไปส้ั� 
การจัดัประช่ีมวิิชีาการระดัับัภู้มิภูาคเพืั�อำคร้แลุ่ะควิามเสัมอำภูาค 
ทางการศึกษา: ปวิงชีนัเพืั�อำการศึกษาในัภู้มิภูาคเอำเชีียติะวัินัอำอำกเฉีียงใติ� 
(Regional Conference on Teachers and Equitable Education: 
All for Education in Southeast Asia) เมื�อำปลุ่ายเดืัอำนัต่ิลุ่าคม 2564 
เวิทีที�เกิดัจากการประสัานัควิามร�วิมมือำอำย�างใกลุ่�ชิีดัระห่วิ�างกระทรวิง
ศึกษาธิ์การในัประเทศติ�าง ๆ  แลุ่ะอำงคก์รระดัับัภู้มิภูาคที�มีบัทบัาทโดัดัเดั�นั
ในัแวิดัวิงนีั� โดัยมีแนัวิคิดัห่ลัุ่กมาจากการที�ไดั�เล็ุ่งเห็่นัวิ�าควิามสัามารถข้อำงคร้
เป็นัปัจจัยสัำาคัญประการห่นึั�งที�มีผู้ลุ่กระทบัติ�อำการเรียนัร้�ข้อำงเยาวิชีนั
อำย�างมี ค่ณภูาพัถ�วินัห่นั�า ดัังนัั�นัการประช่ีมครั� ง นีั�จึ งชี�วิยสัร�าง 
ควิามติระห่นัักแลุ่ะเผู้ยแพัร�ข้�อำม้ลุ่เกี�ยวิกับัการศึกษาที�เสัมอำภูาค 
ในัระดัับัประเทศแลุ่ะแสัดังให่�เห็่นัยท่ธ์ศาสัติรปั์จจ่บัันัแลุ่ะยท่ธ์ศาสัติรใ์ห่ม�
ในัการเสัริมสัร�างศักยภูาพัข้อำงคร้เพืั�อำสัร�างควิามเสัมอำภูาคทางการศึกษา 
อีำกทั�งจะเปิดัโอำกาสัให่�ผู้้�ร�วิมประช่ีมแลุ่กเปลีุ่�ยนัควิามคิดัเห็่นัแลุ่ะเรียนัร้�
แนัวิทางการดัำาเนิันังานัแลุ่ะการสันัับัสัน่ันัให่�คร้สัร�างควิามเสัมอำภูาค
ทางการศึกษาในับัริบัทที�แติกติ�างกันั

โดย พงศกร รุทระวณิิช 1
กุสุุมา นวพันธ์์พิมล 2

การระบาดของโควิด-19 ทั�วโลกทำาให้้โรงเรียนจำำานวนมากต้้องปิิดเรียนสุ่งผลให้้เกิดภาวะ 
การเรียนร้้ถดถอยและห้ลุดออกไปิจำากระบบการศึกษา สุ่งผลกระทบต่้อภาคการศึกษา 
และภาคเศรษฐกิจำตั้�งแต่้ปิี 2563 และยิ�งทำาให้้เด็กนักเรียนปิระสุบปัิญห้าความเห้ล่�อมลำ�า 
ทางสัุงคมเพิ�มขึ�น ห้ลายภาคสุ่วนที�เกี�ยวข้องในระดับชาติ้และนานาชาติ้ได้พยายามร่วมม่อกัน
แก้ปิัญห้าดังกล่าว โดยการระดมทรัพยากรมนุษย์ องค์ความร้้ และการเงินเพ่�อสุนับสุนุน
ให้้การเรียนร้้เป็ินไปิอย่างต่้อเน่�อง

ครูกับความเสมอภาคทางการศึกษา: 
ปวงชนเพ่ือการศึกษา ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
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ในัการประช่ีมระดัับัภู้มิภูาคครั�งนีั� ดัร.ส่ัภัูทร จำาปาทอำง ปลัุ่ดักระทรวิง
ศึกษาธิ์การ ไดั�กลุ่�าวิในัชี�วิง “สัารแห่�งควิามห่วัิงแลุ่ะควิามร�วิมมือำ 
เพืั�อำควิามเสัมอำภูาคทางการศึกษาแลุ่ะการพััฒนัาคร้ในัภู้ มิภูาค 
เอำเชีียติะวัินัอำอำกเฉีียงใติ� (Way Forward: A Message of Hope and 
Engagement for Teachers and Equitable Education)” ร�วิมกับัผู้้�แทนั
จากห่นั�วิยงานัติ�าง ๆ โดัยกลุ่�าวิถึงผู้ลุ่กระทบัจากการแพัร�ระบัาดั 
ข้อำงโควิิดั-19 ที�สั�งผู้ลุ่ติ�อำระบับัการศึกษาแลุ่ะทำาให่�เกิดัชี�อำงวิ�าง 
ในัการศึกษาที�เพิั�มมากขึ้�นั ทำาให่�มีการกระต่ิ�นัให่�เกิดัการนัำานัวัิติกรรม 
แลุ่ะเทคโนัโลุ่ยีให่ม� ๆ มาใชี� โดัยไม�ม่�งเนั�นัเฉีพัาะการจัดัการศึกษา 
ที� มี ค่ณภูาพัเท�านัั�นัแติ� ยังติ�อำงคำานึังถึงการศึกษาเพืั�อำคนัท่กกลุ่่�ม 
โดัยไม�ทิ�งใครไวิ�ข้�างห่ลุ่ัง ผู้�านัการปรับัเปลีุ่�ยนัร้ปแบับัการเรียนัการสัอำนั
โดัยใชี�เทคโนัโลุ่ยีดิัจิทัลุ่ การจัดัการศึกษาทางไกลุ่ผู้�านัโทรทัศน์ัดัาวิเทียม 
รวิมไปถึงแพัลุ่ติฟอำร์มดิัจิทัลุ่ติ�าง ๆ เชี�นั Zoom Line แลุ่ะ Webex  
การลุ่ดัภูาระข้อำงคร้ การให่�คร้ไดั�เข้�ารับัการฝึึกอำบัรมเพิั�มพ้ันัทักษะ 
เพืั�อำสันัับัสัน่ันัในัการเรียนัการสัอำนั แติ�ในับัางพืั�นัที�ยังคงพับัปัญห่าคร้ 
แลุ่ะผู้้�ปกครอำงข้าดัควิามพัร�อำมในัการเข้�าถึงโครงสัร�างพืั�นัฐานั โดัยเฉีพัาะ
ครอำบัครัวิที�อำย้�ในัพืั�นัที�ห่�างไกลุ่ ซึ�งภูาครัฐบัาลุ่ไดั�ให่�ควิามชี�วิยเห่ลืุ่อำ 
โดัยการให่�เงินัสันัับัสัน่ันัจำานัวินั 2,000 บัาท เป็นัค�าใชี�จ�ายในัการศึกษา 
รวิมถึงให่�การสันัับัสัน่ันัอิำนัเติอำร์เน็ัติบั�านัแลุ่ะไร�สัาย

นัอำกจากนีั�ยังพับัวิ�าคร้ร่�นัเยาว์ิสัามารถปรับัตัิวิเข้�ากับัเทคโนัโลุ่ยีให่ม�ไดั� ๆ 
แติ�คร้ร่�นัเก�ายังประสับัปัญห่าในัการใชี�เทคโนัโลุ่ยี ดัังนัั�นักระทรวิง
ศึกษาธิ์การจึงไดั�สัร�าง platform ที�เรียกวิ�า DEEP ขึ้�นั เพืั�อำสันัับัสัน่ันั 
ให่�คร้มีควิามร้�แลุ่ะควิามสัามารถในัการใชี�เครื�อำงมือำติ�าง ๆ  มาชี�วิยสันัับัสัน่ันั
การเรียนัการสัอำนัอำอำนัไลุ่น์ั ผู้�านั Google Suite แลุ่ะ Microsoft Teams 
โดัยนัักเรียนัในัพืั�นัที�ห่�างไกลุ่สัามารถเข้�าถึงไดั�แลุ่ะมีโอำกาสัในัการเรียนัร้�
อำย�างเท�าเทียม นัอำกจากนีั�ยังมีประเด็ันัที�เกี�ยวิข้�อำงกับัการเติรียม
ประเทศไทยไปส้ั�สัังคมดิัจิทัลุ่ (Digital 4.0) ในัดั�านัการพััฒนัาเพืั�อำเพิั�ม
ผู้ลุ่ลัุ่พัธ์์ทางการเรียนัร้�ผู้�านัห่ลัุ่กส้ัติรที�มีประสิัทธิ์ภูาพัแลุ่ะสัามารถเรียนัร้�
นัอำกห่�อำงเรียนัไดั�ติลุ่อำดั เปลีุ่�ยนัคร้ให่�เป็นั knowledge facilitator  
เพืั�อำกระต่ิ�นัให่�นัักเรียนัมีควิามติ�อำงการศึกษาห่าควิามร้�เพิั�มเติิมดั�วิยตัิวิเอำง
แลุ่ะเสัริมสัร�างการมีสั�วินัร�วิมแลุ่ะแสัดังควิามคิดัเห็่นัในัชัี�นัเรียนั การสัร�าง 
co-creating classroom เพืั�อำเสัริมสัร�างควิามคิดัสัร�างสัรรค์ให่ม� ๆ

สัำาห่รับัการพััฒนัาวิิชีาชีีพัคร้ ไดั�มีการพััฒนัาตัิ�งแติ�ขั้�นัติอำนัการสัรรห่าคร้ 
(pre-service training) ผู้�านัโครงการคร้รัก(ษ์)ถิ�นั (homegrown teacher) 
โดัยคร้ที�จบัการศึกษาแลุ่�วิสัามารถบัรรจ่ไดั�เป็นัข้�าราชีการคร้ในัท�อำงถิ�นัไดั�
ทันัทีเพืั�อำสัร�างคร้ให่�กับัพืั�นัที�ชีนับัทห่�างไกลุ่ สัำาห่รับัคร้ที�อำย้�ในัระบับั  
ไดั�จัดัให่�มี On the job training จัดัให่�มีช่ีมชีนัการเรียนัร้�ทางวิิชีาชีีพั 
(Professional Learning Community -PLC) ขึ้�นัในัปี พั.ศ. 2560 แลุ่ะ
การตัิ�ง Professional Teacher Clubs (PTC) เพืั�อำสัร�างการเรียนัร้�ร�วิมกันั 
โดัยมีตัิวิแทนัจากภูาคอ่ำติสัาห่กรรมแลุ่ะมห่าวิิทยาลัุ่ยในัท�อำงถิ�นั เข้�ามา 
มีสั�วินัร�วิมผู้�านักระบัวินัการ PLC development process เปิดัโอำกาสั
แก�นัักเรียนัโดัยเฉีพัาะที�อำย้�ในัพืั�นัที�ห่�างไกลุ่ไดั�เข้�าถึงการศึกษาที�สัามารถ
นัำาไปใชี�ติ�อำยอำดัในัการทำางานัในัอำนัาคติไดั�อำย�างสัอำดัคลุ่�อำงกับั 
ควิามติ�อำงการข้อำงติลุ่าดัในัปัจจ่บัันัก�อำให่�เกิดัการเรียนัร้�อำย�างยั�งยืนั
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ทั�งนีั�ปลัุ่ดักระทรวิงศึกษาธิ์การยังไดั�กลุ่�าวิถึง การให่�ควิามสัำาคัญ 
ในัการฉีีดัวัิคซีนั การใชี�มาติรการ Sandbox Safety Zone เพืั�อำเติรียมพัร�อำม
การเปิดัโรงเรียนัดั�วิย

ในัการประช่ีมครั�งนีั�ประเทศติ�าง ๆ ในัภู้มิภูาคเอำเชีียติะวัินัอำอำกเฉีียงใติ� 
ไดั�ร�วิมสั�งรายงานัสัถานัการณ์ควิามเสัมอำภูาคทางการศึกษาในัภู้มิภูาค
เอำเชีียติะวัินัอำอำกเฉีียงใติ�: การสันัับัสัน่ันัแลุ่ะพััฒนัาคร้เพืั�อำชี�วิยเห่ลืุ่อำ 
กลุ่่�มผู้้�ดั�อำยโอำกาสั ในัรายงานัไดั�กลุ่�าวิถึงภูาพัรวิมข้อำงประเทศไทยในัหั่วิข้�อำ 
"สัถานัะข้อำงคร้ในัการจดััการศกึษาอำย�างเท�าเทยีมในัภูาวิะวิิกฤติิโควิิดั-19 
ควิามท�าทาย การพััฒนัา แลุ่ะกลุ่ไกในัการสันัับัสัน่ันัข้อำงประเทศไทย"  
โดัยสัร่ปไดั�ดัังนีั�

ประเทศไทยประสับัปัญห่าควิามไม�เท�าเทียม
ทางการศึกษา การปรับัตัิวิให่�ทันักับัโลุ่กแลุ่ะ
ทักษะแห่�งศติวิรรษที� 21 ก�อำให่�เกิดัชี�อำงวิ�าง
แลุ่ะควิามเห่ลืุ่�อำมลุ่ำ�าทางเศรษฐกิจแลุ่ะ 
สัังคม เด็ักนัักเรียนัระดัับัก�อำนัประถมศึกษา
ถึงระดัับัมัธ์ยมจำานัวินั 10.5 ลุ่�านัคนั  
มีเด็ักดั�อำยโอำกาสัถึง 3.63 ลุ่�านั โดัย 0.42% 
มาจากครอำบัครัวิที�ยากจนั นัักเรียนัมากกวิ�า 
1.2 ลุ่�านัคนั เป็นันัักเรียนัที�ยากจนัพิัเศษ  
ค�าใชี�จ�ายโดัยเฉีลีุ่�ยในัครอำบัครัวิ 22%  
เป็นัค�าใชี�จ�ายทางดั�านัการศึกษา ปัญห่า 
ในัการเข้�าถึงการศึกษา ควิามแติกติ�าง
ระห่วิ�างครอำบัครัวิที�รำ�ารวิยแลุ่ะยากจนั  
รวิมไปถึงปัญห่าเดั็กที�ไม�ไดั�รับัการศึกษา แลุ่ะเดั็กอำอำกกลุ่างคันั ผู้ลุ่การประเมินั PISA ที�จัดัโดัย OECD พับัวิ�า 34.6% ข้อำงนัักเรียนั 
ไดั�คะแนันัติำ�ากวิ�า 2 ในัท่กวิิชีา โดัยมีควิามแติกติ�างระห่วิ�างฐานัะทางครอำบัครวัิข้อำงนัักเรียนัที�มีฐานัะแลุ่ะยากจนั แลุ่ะข้นัาดัข้อำงโรงเรียนั 

สถานะปััจจุบัน : ความเหล่ี่�อมลี่ำ�าทางการศึกษา  
(Snapshot of equity gaps in Thai education)
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คร้เป็นัหั่วิใจสัำาคัญข้อำงการแก�ไข้ปัญห่าควิามเห่ลืุ่�อำมลุ่ำ�าทางการศึกษา เป็นัผู้้�ที�ใกลุ่�ชีิดักับันัักเรียนัมากที�ส่ัดั  
ในัข้ณะที�คร้กำาลัุ่งเผู้ชิีญกับัแรงกดัดัันัที�เพิั�มขึ้�นัทำาให่�การศึกษามีค่ณภูาพัส้ังขึ้�นั โดัยเฉีพัาะการติ�อำงสั�งเสัริมทักษะ
ที�จำาเป็นัในัศติวิรรษที� 21 ให่�กับัเด็ัก แลุ่ะยังติ�อำงเผู้ชิีญห่นั�ากับัผู้้�ปกครอำงมักมอำบัควิามรับัผิู้ดัชีอำบัในัเรื�อำงข้อำง 
การศึกษาแลุ่ะการพััฒนัาข้อำงลุ้่กให่�กับัคร้ ปัญห่าแลุ่ะควิามท�าทายที�พับัคือำ

1) กฎระเบัียบัแลุ่ะกลุ่ไกการจัดัสัรรคร้ที�ไม�มีประสิัทธิ์ภูาพั ทำาให่�โรงเรียนัข้นัาดัเลุ่็กในัชีนับัทเสัียเปรียบั  
ทำาให่�เกิดัการข้าดัแคลุ่นัคร้แลุ่ะคร้ติ�อำงมีภูาระงานัมากขึ้�นั ทั�งดั�านัการเรียนัการสัอำนั งานัดั�านัการบัริห่าร
แลุ่ะธ่์รการ

2) การเปลีุ่�ยนัแปลุ่งทางดิัจิทัลุ่ ในัชี�วิงการระบัาดัข้อำงโควิิดั-19 ไดั�สัร�างแรงกดัดัันักับัคร้ที�ติ�อำงปรับัตัิวิให่�ทันั
เทคโนัโลุ่ยีเพืั�อำการเรียนัร้�อำอำนัไลุ่น์ัอำย�างรวิดัเร็วิ

3) คร้อำาชีีวิศึกษาติ�อำงปรับัตัิวิให่�ทันัติ�อำการเปลีุ่�ยนัแปลุ่งข้อำงติลุ่าดังานั

ในัการแก�ไข้ปัญห่าควิามท�าท�ายติ�าง ๆ ที�คร้ติ�อำงเผู้ชิีญ จึงมีควิามจำาเป็นัติ�อำงดัำาเนิันัการดัังนีั�

1) ลุ่ดัภูาระงานัดั�านัการบัริห่ารแลุ่ะธ่์รการที�มากเกินัไป สัร�างแรงจ้งใจในัการพััฒนัานัักเรียนั จัดัให่�มีระบับั
การประเมินัแบับัให่ม�ที�เรียนัวิ�า Performance agreement (PA) เพืั�อำลุ่ดัภูาระงานัข้อำงคร้ ให่�ผู้ลุ่ติอำบัแทนั
ติามการพััฒนัาข้อำงนัักเรียนั การประเมินัผู้ลุ่การปฏิิบััติิงานัจะขึ้�นัอำย้�กับัการอำอำกแบับัการเรียนัร้�  
การมอำบัห่มายงานัข้อำงนัักเรียนั แลุ่ะสั�งคลิุ่ปวิิดีัโอำการสัอำนัผู้�านัระบับัอำอำนัไลุ่น์ัไดั�

2) การแก�ไข้ปัญห่าการข้าดัแคลุ่นัคร้ จะดัำาเนัินัการบัรรจ่คร้ดั�วิยวิิธี์การแบับัให่ม� โดัยด้ัปัจจัยจากจำานัวินั
นัักเรียนั ชัี�วิโมงสัอำนั แลุ่ะควิามถนััดัในัวิิชีาที�สัอำนั 

3) การพััฒนัาคร้อำาชีีวิศึกษาติ�อำงทำางานัร�วิมกับัภูาคเอำกชีนัในัการพััฒนัาการเรียนัการสัอำนัให่�ติรงกับั 
ควิามติ�อำงการ 

ประเทศไทยกำาลัุ่งเข้�าส้ั�การเปลีุ่�ยนัผู้�านัในัการสัร�างการศึกษาอำย�างเท�าเทียมผู้�านัแผู้นัแม�บัทย่ทธ์ศาสัติร์ชีาติิ
ติ�างๆ ไดั�แก� แผู้นัพััฒนัาเศรษฐกิจแลุ่ะสัังคมแห่�งชีาติิ แผู้นัการศึกษาแห่�งชีาติิ แผู้นัการปฏิิร้ปประเทศ  
โดัยให่�ควิามสัำาคัญในัการพััฒนัาแลุ่ะเสัริมสัร�างศักยภูาพัมน่ัษย์ อีำกทั�ง มีการตัิ�งห่นั�วิยงานัขึ้�นัมาไดั�แก�  
กอำงท่นัเพืั�อำควิามเสัมอำภูาคทางการศึกษา อำอำกพัระราชีบััญญัติิเข้ติพืั�นัที�นัวัิติกรรมการศึกษา (Education 
Sandbox) การเปลีุ่�ยนัห่ลัุ่กส้ัติรเป็นัห่ลัุ่กส้ัติรฐานัสัมรรถนัะ แลุ่ะการร�วิมมือำกับัภูาคเอำกชีนัผู้�านับัริษทั Startups 
แลุ่ะ social enterprises

การแก้ปััญหาความท้าทายของครู  
(Efforts to address the challenges to teachers)

ความท้าทายของครู (Challenges to teachers)

การปัฏิิรูปั (Current efforts to reform)
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การฝึึกอำบัรมคร้ฝึึกหั่ดัอำย้�ภูายใติ�การด้ัแลุ่ข้อำงสัำานัักงานัเลุ่ข้าธิ์การค่ร่สัภูา โดัยเป็นัไปติามมาติรฐานัวิิชีาชีีพัคร้  

1) โครงการคร้รัก(ษ์)ถิ�นั (The Homegrown Teachers Programme) โดัยกอำงท่นัเพืั�อำควิามเสัมอำภูาค
ทางการศึกษา มอำบัท่นัการศึกษาให่�สัำาห่รับันัักเรียนัที�ดั�อำยโอำกาสัไดั�เข้�าเรียนัเป็นัระยะเวิลุ่า 4 ปีก�อำนักลัุ่บัไป
รับัห่นั�าที�เป็นัคร้ในัโรงเรียนัที�อำย้�ในัท�อำงถิ�นัข้อำงตินั รวิมถงึให่�การสันัับัสัน่ันัแลุ่ะให่�คำาปรึกษาติ�อำไปอีำก 6 ปี

2) โครงการพััฒนัาคร้ โดัยม้ลุ่นิัธิ์รางวัิลุ่สัมเด็ัจเจ�าฟ้ามห่าจักรีมอำบัท่นัแก�คร้ประจำาการ (In-service)  
ในัโรงเรียนัติำารวิจติระเวินัชีายแดันัแลุ่ะโรงเรียนัการศึกษานัอำกระบับั สัำาห่รับัคร้ที�ไม�มีว่ิฒิดั�านัการศึกษา
อำย�างเป็นัทางการ

3) การสัร�างช่ีมชีนัการเรียนัร้�ทางวิิชีาชีีพั (PLCs) เพืั�อำแลุ่กเปลีุ่�ยนัแนัวิปฏิิบััติิที�ดีัแลุ่ะแก�ปัญห่าร�วิมกันั 
ที�พับัในัห่�อำงเรียนั แลุ่ะเครือำข้�ายคร้ติ�าง ๆ ไดั�แก� Professional Teacher Club (PTC) โดัยสัำานัักงานั 
คณะกรรมการการอำาชีีวิศึกษา แลุ่ะโครงการพััฒนัาคร้แลุ่ะโรงเรียนัเพืั�อำยกระดัับัค่ณภูาพัการศึกษา 
อำย�างติ�อำเนืั�อำง (Teacher School Quality Program : TSQP) โดัยกอำงท่นัเพืั�อำควิามเสัมอำภูาค 
ทางการศึกษา รวิมถึงเครือำข้�ายอืำ�นั ๆ ที�จัดัตัิ�งขึ้�นัเอำง เชี�นั เครือำข้�ายคร้ชีนับัท

4) การสัร�างเครือำข้�ายคร้

การสันัับัสัน่ันัการทำางานัข้อำงคร้ผู้�านักลุ่ไกติ�าง ๆ ดัังนีั�

1) การประเมินัแบับัให่ม� Performance agreement (PA) การให่�ผู้ลุ่ติอำบัแทนัคร้จากผู้ลุ่การเรียนั 
ข้อำงนัักเรียนั 

2) การมอำบัรางวัิลุ่คร้รางวัิลุ่สัมเด็ัจเจ�าฟ้ามห่าจักรีแก�คร้ที�มีผู้ลุ่งานัโดัดัเดั�นั สัร�างควิามเปลีุ่�ยนัแปลุ่งในัชีีวิิติ 
3) คร้ให่ญ�เป็นั mentor แลุ่ะทำางานัร�วิมกับัช่ีมชีนั 
4) สัำานัักงานัศึกษาธิ์การภูาค ทำาห่นั�าที�เป็นัห่นั�วิยประสัานังานักลุ่างในัการแปลุ่งนัโยบัายไปส้ั�การปฏิิบััติิ  

โดัยประสัานังานัอำย�างใกลุ่�ชิีดักับัโรงเรียนัแลุ่ะคร้ การสัร�างกระบัวินัการเรียนัร้� แลุ่ะเครือำข้�าย 
เพืั�อำแลุ่กเปลีุ่�ยนัประสับัการณ์ระห่วิ�างกันั

5) การจัดัสัรรคร้ผู้้�สัอำนัโดัยพิัจารณาจากจำานัวินันัักเรียนั ชัี�วิโมงการสัอำนั ควิามเชีี�ยวิชีาญในัสัาข้าวิิชีา  
แลุ่ะการจัดัเจ�าห่นั�าที�สันัับัสัน่ันั

การสนับสนุนการพััฒนาวิชาช่พัของครู  
(Supporting professional development of teachers)

กลี่ไกสนับสนุนสำาหรับครู  
(Mechanisms to support teachers)
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แหล่่งท่ี่�มาข้้อมูล่อ้างอิง 

1. เว็ิบัไซด์ัโครงการ https://afe2021.eef.or.th/
2. รายงานัประเทศไทยในัการประช่ีม Regional Conference on Teachers and Equitable Education All for Education in Southeast Asia (eef.or.th)

ในัชี�วิงที�เกิดัสัถานัการณ์การแพัร�ระบัาดัข้อำงโรคโควิิดั – 19 คร้จำาเป็นัติ�อำงมีการปรับัตัิวิอำย�างรวิดัเร็วิให่�สัามารถจัดัการเรียนัการสัอำนั 
แบับัอำอำนัไลุ่นั์ ในัข้ณะเดัียวิกันันัักเรียนัก็ติ�อำงปรับัตัิวิดั�วิยเชี�นัเดีัยวิกันั มีการอำอำกแบับัใบังานัให่�นัักเรียนัทำาที�บั�านัแบับั on hand  
สัำาห่รับันัักเรียนัที�ไม�สัามารถเข้�าถึงการเรียนัร้�อำอำนัไลุ่น์ั นัอำกจากนีั�ยังติ�อำงดัำาเนิันัการที�จำาเป็นัติ�าง ๆ เชี�นั

1)  การให่�การสันัับัสัน่ันัสัวัิสัดิัการควิามเป็นัอำย้�ที�ดีัข้อำงนัักเรียนั 
2) จัดัการอำบัรมคร้เพืั�อำสันัับัสัน่ันัการแก�ไข้ปัญห่าส่ัข้ภูาพัจิติข้อำงนัักเรียนั รวิมถึงบัทบัาทควิามรับัผิู้ดัชีอำบั แนัวิทางปฏิิบััติิ แลุ่ะระบับั

สันัับัสัน่ันัในัเรื�อำงการค่�มครอำงเด็ัก 
3) การจัดัการสััมมนัาแลุ่กเปลีุ่�ยนัแนัวิทางปฏิิบััติิที�ดีัระห่วิ�างคร้ที�ไดั�รับัรางวัิลุ่  
4) จัดัทำาค้�มือำ ‘back to school’ guidebook on COVID-19 
5) การทำางานัร�วิมกับักระทรวิงสัาธ์ารณส่ัข้พััฒนัาแนัวิปฏิิบััติิ Sandbox Safety Zone in School (SSS) เพืั�อำเติรียมรับักับัการเปิดั

โรงเรียนั 
6) เปิดัโอำกาสัให่�คร้มีควิามคิดัสัร�างสัรรค์แลุ่ะสัร�างนัวัิติกรรมให่ม� ๆ
7) คร้แลุ่ะกลุ่่�มเครือำข้�ายจัดัทำาค้�มือำการเรียนัดั�วิยติัวิเอำงแก�เด็ักกลุ่่�มเล็ุ่กที�เรียนัจากที�บั�านั เพืั�อำลุ่ดัการเสีัยโอำกาสัในัการเรียนัร้�แลุ่ะ 

การฟ้�นัฟ้การเรียนัร้�ที�ถดัถอำยข้อำงผู้้�เรียนั

การส่งเสริมความเสมอภาคทางการศึกษาผ่่านครูในช่วง
วิกฤตโควิด-19 (Supporting Teachers during the 
COVID-19 Pandemic)



1 นัักวิิเทศสััมพัันัธ์์ชีำานัาญการ
2 ผู้้�อำำานัวิยการกลุ่่�มควิามร�วิมมือำระดัับัภู้มิภูาค
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โดย เบญจำพร มรรยาทอ่อน 1
กุสุุมา นวพันธ์์พิมล 2

การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของซีมีโอ ครั้งที่ 44

โดัยกลุ่�าวิวิ�า“สถานการณ์์การแพร่ระบาดของโรคติิดเช้ื้�อไวรัส 
โคโรนา 2019 (โควิด-19) ท่ี่�ส่งผลกระที่บต่ิอประเที่ศทัี่�วโลก  
ตัิ�งแต่ิปี 2562 เป็นต้ินมา ส่งผลให้้โรงเร่ยนปิดการเร่ยนการสอน
และนำาเที่คโนโลย่ที่างการศึกษามาประยุกต์ิใช้ื้เพ้�อให้้สามารถ
จััดการศึกษาได้อย่างต่ิอเน้�อง ในัสั�วินัข้อำงประเทศไทยไดั�
สันัับัสัน่ันัให่�มีการจัดัการเรียนัการสัอำนัทางไกลุ่ให่�กับันัักเรียนั 
โดัยใชี�แพัลุ่ติฟอำร์มที�เห่มาะสัมกับัควิามติ�อำงการข้อำงผู้้�เรียนั  
รวิมทั�งดัำาเนิันัการอำย�างเร�งดั�วินัในัการจัดัเติรียมการฉีีดัวัิคซีนั
ป้อำงกันัโรคโควิิดั-19 ให่�ครอำบัคลุ่่มนัักเรียนัแลุ่ะคร้ทั�วิประเทศ  
ในัข้ณะเดัยีวิกันัไดั�ให่�ควิามสัำาคัญกับัการให่�นัักเรียนัสัามารถกลุ่บััมา

เรียนัที�โรงเรียนัไดั�อำย�างปกติิ เพืั�อำสั�งเสัริมการเรียนัร�วิม แลุ่ะลุ่ดัจำานัวินั
ข้อำงเด็ักติกห่ลุ่�นั” 

นางสาวตร่นุช  เท่ยนทอง รัฐมนตร่ว่าการกระทรวงศึกษาธิิการ 
 เป็ันปัระธิานในพิัธ่ิเปิัดการปัระชุมเจ้าหน้าท่�อาวุโสของซ่ีม่โอ ครั�งท่� 44 

นัอำกจากนีั� ยังไดั�กลุ่�าวิถึง“การปรับเปล่�ยนห้ลักสูติรเป็นห้ลักสูติร 
ท่ี่�พัฒนาสมรรถนะของผู้เร่ยน รวมถึงการพัฒนาทัี่กษะด้านดิจิัทัี่ล 
ให้้กับครู เป็นสิ�งท่ี่�ประเที่ศสมาชื้กิซ่ีม่โอควรให้้ความสำาคัญในลำาดับแรก 
เพืั�อำบัรรลุ่่วัิติถ่ประสังค์ร�วิมกันัในัการเพิั�มผู้ลุ่สััมฤทธิ์�ทางการเรียนัร้� 
ข้อำงนัักเรียนั การลุ่ดัชี�อำงวิ�างทักษะดั�านัดิัจิทัลุ่ แลุ่ะการสั�งเสัริม
ประสัทิธิ์ภูาพัการจดััการเรียนัการสัอำนั โดัยเชืี�อำมั�นัวิ�าสัำานัักงานัเลุ่ข้าธ์กิาร
ซีมีโอำ แลุ่ะศ้นัย์/เครือำข้�ายระดัับัภู้มิภูาคข้อำงซีมีโอำจะสัามารถให่� 
การสันัับัสัน่ันัประเทศในัภู้มภิูาคเอำเชีียติะวัินัอำอำกเฉีียงใติ�ในัการเสัริมสัร�าง
ขี้ดัควิามสัามารถในัการจัดัการศึกษา โดัยจัดัทำานัโยบัายการจัดัการศึกษา 
ที�สัอำดัคลุ่�อำงกับัควิามติ�อำงการแลุ่ะควิามท�าทายแห่�งศติวิรรษที� 21  
เพืั�อำพััฒนัาศักยภูาพัทรัพัยากรมน่ัษยใ์ห่�สัอำดัรับักับัสัถานัการณใ์นัอำนัาคติ
ที�ไม�อำาจคาดัการณ์ไดั�” 

สำำานัักงานัเล่ข้าธิิการรัฐมนัตร่ศึึกษาแห่งเอเช่ียตะวัันัออกเฉ่ียงใต้ ได้้จััด้การประชุีมเจ้ัาหน้ัาท่ี่�อาวุัโสำข้ององค์์การรัฐมนัตร่ศึึกษา
แห่งเอเช่ียตะวัันัออกเฉ่ียงใต้ (ซ่ีม่โอ) เป็นัประจัำาทุี่กปี โด้ยม่วััตถุุประสำงค์์เพ่ื่�อเป็นัเวัท่ี่กำาหนัด้นัโยบายแล่ะแนัวัที่างปฏิิบัติ 
เพ่ื่�อพัื่ฒนัาการศึึกษาแล่ะกำาหนัด้แนัวัที่างในัการประสำานัค์วัามร่วัมม่อระหว่ัางประเที่ศึสำมาชิีกเพ่ื่�อพัื่ฒนัาการศึึกษา 
วิัที่ยาศึาสำตร์ แล่ะวััฒนัธิรรมข้องประเที่ศึในัภููมิภูาค์เอเช่ียตะวัันัออกเฉ่ียงใต้ โด้ยการประชุีมเจ้ัาหน้ัาท่ี่�อาวุัโสำข้องซ่ีม่โอ ค์รั�งท่ี่� 44 
(44th SEAMEO High Officials Meeting: SEAMEO HOM) จััด้ขึ้�นัเม่�อวัันัท่ี่� 30 พื่ฤศึจิักายนั 2564 ผ่่านัระบบการประชุีม
ที่างไกล่ (Webex) ม่ผู้่เข้้าร่วัมการประชุีม จัำานัวันัมากกว่ัา 150 ค์นั ประกอบด้้วัย ปลั่ด้กระที่รวังศึึกษาธิิการ แล่ะเจ้ัาหน้ัาท่ี่�
อาวุัโสำระดั้บสูำงจัากประเที่ศึสำมาชิีกซ่ีม่โอ 11 ประเที่ศึ ได้้แก่ บรูไนัด้ารุสำซีาล่าม กัมพูื่ชีา อินัโด้น่ัเซ่ีย สำปป. ล่าวั มาเล่เซ่ีย 
ฟิิลิ่ปปินัส์ำ สิำงค์โปร์ ไที่ย แล่ะเว่ัยด้นัาม (เม่ยนัมา แล่ะติมอร์-เล่สำเต ไม่ส่ำงผู้่แที่นัเข้้าร่วัมการประชุีม) 



Mr. Lai Chung Han (นายไลี่ ชุน ฮาน)  
ปัลัี่ดกระทรวงศึกษาธิิการสิงคโปัร์ ทำาหน้าท่�ปัระธิานการปัระชุม
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ท่ี่�ประชุื้มไดั�รับัทราบัเรื�อำงติ�าง ๆ  อำาทิ ข้�อำติกลุ่งจากที�ประช่ีมผู้้�อำำานัวิยการศ้นัย์ระดัับัภู้มิภูาคข้อำงซีมีโอำ ปี 2564 
ควิามก�าวิห่นั�าการดัำาเนัินัโครงการควิามร�วิมมือำระห่วิ�างศ้นัย์ระดัับัภู้มิภูาคข้อำงซีมีโอำ แลุ่ะควิามก�าวิห่นั�า 
การดัำาเนิันัโครงการ/กิจกรรมภูายใติ�ประเด็ันัสัำาคัญดั�านัการศึกษาข้อำงซีมีโอำ 7 ประเด็ันั ข้อำงศ้นัย์/เครือำข้�าย
ระดัับัภู้มิภูาคข้อำงซีมีโอำ แลุ่ะสัำานัักงานัเลุ่ข้าธิ์การซีมีโอำ เป็นัติ�นั โดัยประเด็ันัสัำาคัญที�มีการอำภิูปราย ไดั�แก�

นายสุภัทร  จำาปัาทอง ปัลัี่ดกระทรวงศึกษาธิิการ
หัวหน้าคณะผู้่แทนไทย

1) ควิามก�าวิห่นั�าการจัดัทำาแผู้นัการดัำาเนัินังานัข้อำงซีมีโอำ ฉีบัับัที� 9  
ปี 2564 – 2568 โดัยสัำานัักงานัเลุ่ข้าธิ์การซีมีโอำไดั� จัดัทำา 
แผู้นัย่ทธ์ศาสัติร์ 10 ปีข้อำงซีมีโอำ (2564 – 2573) เพืั�อำให่�สัอำดัรับั 
กับัการเปลีุ่�ยนัแปลุ่งดั�านัการศึกษา วิิทยาศาสัติร์ แลุ่ะวัิฒนัธ์รรม 
ในัย่คดิัจิทัลุ่ข้อำงทศวิรรษให่ม� ซึ�งไดั�เปิดัตัิวิแผู้นัย่ทธ์ศาสัติร์ดัังกลุ่�าวิ
เมื�อำคราวิการประช่ีมสัภูาซีเมค ครั�งที� 51 เดืัอำนัมิถ่นัายนั 2564 
แผู้นัการดัำาเนิันังานัข้อำงซีมีโอำ ฉีบัับัที� 9 (ปี 2564 – 2568) เป็นัแผู้นั
อำ�างอิำงที�รวิบัรวิมโครงการแลุ่ะกิจกรรมติ�าง ๆ ข้อำงศ้นัย์/เครือำข้�าย
ระดัับัภู้มิภูาคข้อำงซีมีโอำ ซึ�งกำาห่นัดัอำย้�ในัแผู้นัพััฒนัา 5 ปีข้อำงศ้นัย์ฯ 
นัอำกจากนีั�ยงัรวิบัรวิมข้�อำม้ลุ่วิิสััยทัศน์ั แลุ่ะเป้าห่มายข้อำงศ้นัย/์เครือำข้�าย
ระดัับัภู้มิภูาคข้อำงซีมีโอำ แลุ่ะสัำานัักงานัเลุ่ข้าธิ์การซีมีโอำ รวิมถึงแผู้นั
ย่ทธ์ศาสัติร์ 10 ปีข้อำงซีมีโอำ (2564 – 2573)  

2) ควิามก�าวิห่นั�าการดัำาเนิันัโครงการสันัับัสัน่ันัการเข้�าถึงแลุ่ะติอำบัสันัอำง
ดั�านัการศึกษาข้อำงซีมีโอำในัชี�วิงโควิิดั-19 (SEAMEO CARES)  
แลุ่ะโครงการค่ณภูาพัการศึกษาแบับัเรียนัรวิมข้อำงโรงเรียนัชีายแดันั
ซีมีโอำ (SEAMEO Border Schools Quality Inclusive Education 
Project : BSQIEP) ซึ�งสัำานัักงานัเลุ่ข้าธ์ิการซีมีโอำไดั�ดัำาเนัินังานั
โครงการดัังกลุ่�าวิมีเป้าห่มายในัการเข้�าถึงกลุ่่�มดั�อำยโอำกาสั 
ข้อำงประเทศในัภู้มิภูาค ผู้�านัร้ปแบับัข้อำงห่�อำงเรียนัอำอำนัไลุ่นั์ซีมีโอำ  
การจัดัช่ีดัเครื�อำงมือำการเรียนัร้�สัำาห่รับัการจัดัการเรียนัการสัอำนัทางไกลุ่ 
ข้ณะนีั�อำย้�ระห่วิ�างการจัดัทำาร�างแลุ่ะจัดัเติรียมช่ีดัเครื�อำงมือำการเรียนัร้�
สัำาห่รับัการจัดัการเรียนัการสัอำนัทางไกลุ่ เพืั�อำแจกจ�ายให่�กับัประเทศ
สัมาชิีกซีมีโอำในัโอำกาสัติ�อำไป ในัการดัำาเนิันัโครงการ SEAMEO 
CARES จะใชี�เงินัจากกอำงท่นัที�ไดั�มาจากเงินับัริจาคข้อำงห่นั�วิยงานั 
ที�เป็นัสัมาชีิกสัมทบัข้อำงซีมีโอำรายปี สั�วินัการให่�ควิามชี�วิยเห่ลุ่ือำ 
ดั�านัวิิชีาการจะไดั�รับัควิามร�วิมมือำจากศ้นัย์ระดัับัภู้มิภูาคข้อำงซีมีโอำ 
กระทรวิงศึกษาธิ์การ แลุ่ะภูาคีเครือำข้�ายซีมีโอำที�มีควิามพัร�อำม 
ในัการชี�วิยเห่ลืุ่อำโรงเรียนัชีายแดันั 
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3) ข้�อำเสันัอำการจัดัทำาแผู้นัย่ทธ์ศาสัติร์สัำาห่รับัโครงการ Southeast Asia Primary Learning Metrics:  
SEA-PLM ปี 2564 - 2568 โดัยเมื�อำวัินัที� 23 กันัยายนั 2564 สัำานัักงานัเลุ่ข้าธิ์การ SEA-PLM ไดั�เป็นัเจ�าภูาพั
ร�วิมกับัสัำานัักงานัเลุ่ข้าธิ์การซีมีโอำ แลุ่ะอำงค์การย้นิัเซฟ สัำานัักงานัเอำเชีียติะวัินัอำอำกแลุ่ะแปซิฟิก  
(UNICEF EAPRO) ในัการจัดัการประช่ีมโติ๊ะกลุ่มผู้�านัการประช่ีมทางไกลุ่ เพืั�อำห่ารือำเกี�ยวิกับัการเรียนัร้� 
ข้อำงเด็ักผู้้�ห่ญิงแลุ่ะเด็ักผู้้�ชีายในัระดัับัการศึกษาขั้�นัพืั�นัฐานัข้อำงภู้มิภูาคเอำเชีียติะวัินัอำอำกเฉีียงใติ� มีผู้้�เข้�าร�วิม 
การประช่ีมฯ ประกอำบัดั�วิย นัักการศึกษา นัักวิิจัย แลุ่ะผู้้�เชีี�ยวิชีาญจากประเทศสัมาชิีกซีมีโอำ ศ้นัย์ระดัับั
ภู้มิภูาคข้อำงซีมีโอำ แลุ่ะอำงค์กรควิามร�วิมมือำข้อำงซีมีโอำ ทั�งนีั� ในัขั้�นัติอำนัการจัดัเติรียมการประเมินัผู้ลุ่สััมฤทธิ์�
ทางการเรียนัร้�ข้อำงนัักเรียนัระดัับัชัี�นัประถมศึกษา โดัยนัำาระบับัเมติริกมาประย่กต์ิใชี�ในัการกำาห่นัดัร้ปแบับั
การประเมินัผู้ลุ่รวิม รอำบัที� 2 นัั�นั คณะทำางานัข้อำง SEA-PLM ไดั�ใชี�บัทเรียนัจาก SEA-PLM 2019 มาพััฒนัา
แผู้นัที�ครอำบัคลุ่่มการกำาห่นัดัทิศทางยท่ธ์ศาสัติร์สัำาห่รับั SEA-PLM 2023 นัอำกจากนีั� แผู้นัย่ทธ์ศาสัติร์ 5 ปี 
สัำาห่รับัโครงการ SEA-PLM  ปี 2564 – 2568 ไดั�พััฒนัามาจากผู้ลุ่การห่ารือำร�วิมกับัผู้้�มีสั�วินัไดั�สั�วินัเสีัยห่ลัุ่ก 
รวิมทั�งโครงร�างย่ทธ์ศาสัติร์การพััฒนัาการประเมินัผู้ลุ่ในัปัจจ่บัันั  

4) ควิามก�าวิห่นั�าการดัำาเนิันัโครงการโรงเรียนัชีายแดันัซีมีโอำในั สัปป. ลุ่าวิ โดัยศ้นัย์ระดัับัภู้มิภูาควิ�าดั�วิย 
การพััฒนัาการศึกษาในัช่ีมชีนัข้อำงซีมีโอำ (SEAMEO CED) สัปป. ลุ่าวิ ไดั�เสันัอำแนัวิทางการจัดัการกับัปัญห่า 
ที�เกิดัขึ้�นัในัโรงเรียนัชีายแดันัในั สัปป. ลุ่าวิ ไดั�แก� จำานัวินันัักเรียนัติ�อำชัี�นัเรียนัที�มากเกินัไป คร้ที�ไดั�รับั 
การสัรรห่าเข้�ามามีค่ณสัมบััติิไม�ติรงกับัควิามติ�อำงการข้อำงนัักเรียนั การข้าดัแคลุ่นัทรัพัยากรในัการสัอำนัคร้
แลุ่ะผู้้�บัริห่ารโรงเรียนัไม�ไดั�รับัการพััฒนัาวิิชีาชีีพัอำย�างติ�อำเนืั�อำง แลุ่ะการข้าดัแคลุ่นัสิั�งอำำานัวิยควิามสัะดัวิก 
ในัโรงเรียนั โดัยศ้นัย์ SEAMEO CED ไดั�จัดักิจกรรมติ�าง ๆ ร�วิมกับั Sister Centres รวิมทั�งจัดัการประช่ีม
เชิีงปฏิิบััติิการ ในัหั่วิข้�อำ “Building the Capacity of Science and Math Teachers of Lao Border 
Schools 2020” ร�วิมกับัศ้นัย ์SEAMEO STEM-ED ประเทศไทย ศ้นัย ์SEAMEO RECSAM ประเทศมาเลุ่เซีย 
รวิมทั�งศ้นัย์ SEAMEO BIOTROP ศ้นัย์ SEAMEO QITEP in Mathematics แลุ่ะศ้นัย์ SEAMEO QITEP  
in Science ประเทศอิำนัโดันีัเซีย ติลุ่อำดัจนัศ้นัย์ SEAMEO INNOTECH ประเทศฟิลิุ่ปปินัส์ั ดัำาเนิันัโครงการ 
“Strengthening School Community partnership for Quality Education and Lifelong Learning: 
Developing Institutional Capacity Building Tools for the Village Education Development 
Committee of Lao PDR” เพืั�อำพััฒนัาขี้ดัควิามสัามารถข้อำงผู้้�บัริห่ารโรงเรียนั คร้ แลุ่ะผู้้�นัำาช่ีมชีนัแลุ่ะมีเป้าห่มาย
ในัการสั�งเสัริมค่ณภูาพัการเรียนัการสัอำนัข้อำงโรงเรียนัชีายแดันั 

5) ข้�อำเสันัอำการจัดัตัิ�ง Space Science and Technology Education Centre สืับัเนืั�อำงจากชีีวิิติ
ข้อำงประชีาชีนัในัย่คปัจจ่บัันัไดั�รับัการพััฒนัาจากการใชี�ประโยชีน์ัข้อำงเทคโนัโลุ่ยีอำวิกาศ  
ซึ�งนัอำกเห่นืัอำจากการพัยากรณ์อำากาศ การสืั�อำสัารทางไกลุ่ แลุ่ะระบับั GPS แลุ่�วิ แอำพัพัลิุ่เคชัี�นั
จำานัวินัมาก ดั�านัเทคโนัโลุ่ยีอำวิกาศสัามารถชี�วิยสัร�างควิามสัะดัวิกห่ลุ่ายประการ 
ให่�กับัประชีาชีนั ดัังนัั�นั ศ้นัย์ระดัับัภู้มิภูาควิ�าดั�วิยการศึกษาวิิทยาศาสัติร์แลุ่ะคณิติศาสัติร์ 
ข้อำงซีมีโอำ (SEAMEO RECSAM) ประเทศมาเลุ่เซีย จึงไดั�วิางแผู้นัที�จะจัดัตัิ�ง Space Science 
and Technology Education Centre ณ SEAMEO RECSAM campus ประเทศมาเลุ่เซีย 
ภูายในัเดืัอำนัมีนัาคม 2565 เพืั�อำพััฒนัาการเรียนัร้�ในัศติวิรรษที� 21 ให่�กับันัักเรียนั
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8) การสั�งเสัริมโครงการ One Health Education ในัโรงเรียนัชีายแดันัข้อำงไทย โดัยเครือำข้�ายระดัับัภู้มิภูาควิ�าดั�วิย
เวิชีศาสัติร์เข้ติร�อำนัแลุ่ะสัาธ์ารณส่ัข้ข้อำงซีมีโอำ (SEAMEO TROPMED Network) ซึ�งตัิ�งอำย้�ในัประเทศไทย  
ไดั�ริเริ�มแนัวิคิดั “One Health” เมื�อำปี 2547 โดัยเนั�นัเรื�อำงการเชืี�อำมโยง แลุ่ะการพึั�งพัาอำาศัยซึ�งกันัแลุ่ะกันัระห่วิ�าง
มน่ัษย์แลุ่ะสััติว์ิในัสิั�งแวิดัลุ่�อำมเดีัยวิกันั ซึ�งจำานัวินัที�เพิั�มขึ้�นัข้อำงโรคติิดัเชืี�อำจากสััติว์ิส้ั�คนั ไดั�แก� โรคไข้�ห่วัิดันัก  
โรคอีำโบัลุ่า โรคไข้�ซิกา แลุ่ะโรคโควิิดั-19 แสัดังให่�เห็่นัถึงควิามสััมพัันัธ์์ระห่วิ�างส่ัข้ภูาพัข้อำงมน่ัษย์ สััติว์ิ แลุ่ะ 
ระบับันิัเวิศ ทั�งนีั� SEAMEO TROPMED Network ไดั�ร�วิมมือำกับัศ้นัย์ระดัับัภู้มิภูาควิ�าดั�วิยสัะเต็ิมศึกษาข้อำงซีมีโอำ 
(SEAMEO STEM-ED) ประเทศไทย Southeast Asia One Heath University Network (SEAOHUN) แลุ่ะเชีฟรอำนั 
ดัำาเนิันัโครงการดัังกลุ่�าวิ อำนึั�ง การสั�งเสัริมแนัวิคิดั One Health ไม�ควิรจำากัดัเฉีพัาะเรื�อำงส่ัข้ภูาพัข้อำงมน่ัษย์ สััติว์ิ 
แลุ่ะสิั�งแวิดัลุ่�อำม แติ�ยังติ�อำงสัร�างควิามเข้�าใจเกี�ยวิกับัการพึั�งพัาอำาศัยระห่วิ�างมน่ัษย์ สััติว์ิ แลุ่ะสิั�งแวิดัลุ่�อำม  
ซึ�งจะทำาให่�ท่กคนัสัามารถพััฒนัาพัฤติิกรรมในัการป้อำงกันัโรคติ�าง ๆ  ไดั� โดัยปกติิเด็ักจะมีควิามเกี�ยวิข้�อำงใกลุ่�ชิีดักับัสััติว์ิ 
ดัังนัั�นั จึงจำาเป็นัติ�อำงให่�ควิามร้�แก�เด็ักในัการป้อำงกันัโรคติิดัเชืี�อำจากสััติว์ิส้ั�คนั นัอำกจากนีั� โรงเรียนัยงัมีบัทบัาทสัำาคัญ
ในัการพััฒนัาทัศนัคติิแลุ่ะพัฤติิกรรมที�ดีัข้อำงนัักเรียนั เพืั�อำชี�วิยให่�นัักเรียนัสัามารถติดััสิันัใจในัการใชี�ชีีวิิติประจำาวัินัไดั� 
ติลุ่อำดัจนัสัามารถนัำาควิามร้�ไปส้ั�ครอำบัครัวิแลุ่ะช่ีมชีนั สัำาห่รับัการเสัริมสัร�างแนัวิคิดั One Health ให่�กับันัักเรียนั 
คร้ แลุ่ะบ่ัคลุ่ากร ในัโรงเรียนัชีายแดันั มีวัิติถ่ประสังค์เพืั�อำพััฒนัาขี้ดัควิามสัามารถข้อำงคร้ในัการสั�งเสัริมแนัวิคิดั 
One Health สั�งเสัริมควิามร้�แลุ่ะพััฒนัาทัศนัคติิแลุ่ะควิามประพัฤติิที�ดีัที�เกี�ยวิข้�อำงกับั One Health แลุ่ะ  
other health ให่�กับันัักเรียนั ติลุ่อำดัจนัร�วิมมือำกับักลุ่่�มติ�าง ๆ  ในัช่ีมชีนัเพืั�อำสั�งเสัริมแนัวิคิดั One Health  
แลุ่ะพััฒนัาโมเดัลุ่ “One Health Education Programme in the School Setting” ที�สัามารถแลุ่กเปลีุ่�ยนั 
อำงค์ควิามร้�ระห่วิ�างประเทศสัมาชิีกซีมีโอำไดั�

9) ข้�อำเสันัอำโครงการ Decoding Sufficiency and Sustainability Vocabularies  
โดัยที�การศึกษาสัำาห่รับัเยาวิชีนัร่�นัให่ม�เป็นัเรื�อำงที�มีควิามสัำาคัญอำย�างมากในัปัจจ่บัันั  
รวิมทั�งมีแพัลุ่ติฟอำร์มห่ลุ่ายร้ปแบับัที�สัร�างควิามติระห่นัักแลุ่ะเปลีุ่�ยนัแนัวิคิดัข้อำงเยาวิชีนั
ให่�เป็นัพัลุ่เมือำงข้อำงโลุ่ก แลุ่ะมีควิามใสั�ใจในัเรื�อำงสัังคมแลุ่ะสิั�งแวิดัลุ่�อำม ศ้นัยร์ะดัับัภู้มิภูาค
วิ�าดั�วิยปรัชีญาข้อำงเศรษฐกิจพัอำเพีัยงเพืั�อำควิามยั�งยืนัข้อำงซีมีโอำ (SEAMEO SEPS) 
ประเทศไทย จึงไดั�เสันัอำที�จะดัำาเนิันัโครงการเพืั�อำสั�งเสัรมิห่ลัุ่กปรัชีญาข้อำงเศรษฐกจิพัอำเพีัยง
ไปส้ั�แนัวิปฏิิบััติิที�ม่�งส้ั�เป้าห่มายการพััฒนัาที�ยั�งยืนั โดัยการให่�ควิามร้�เรื�อำงดัังกลุ่�าวิ 
แก�นัักเรียนั แลุ่ะนัักศึกษา ศ้นัย์ฯ ไดั�วิางแผู้นัที�จะจัดัทำาเนืั�อำห่าการเรียนัร้�อำอำนัไลุ่น์ั 
ที�ครอำบัคลุ่่มคำาศัพัท์ 25 คำา (เนั�นัเรื�อำง SEP แลุ่ะ SDGs) ซึ�งกรอำบัเวิลุ่าในัการดัำาเนัินั
โครงการข้�างติ�นั คือำ เดืัอำนักรกฎาคม 2564 – เมษายนั 2565

6) โครงการจัดัการเรียนัร�วิมสัำาห่รับับ่ัคคลุ่ที�มีควิามติ�อำงการพัิเศษในัภู้มิภูาคเอำเชีียติะวัินัอำอำกเฉีียงใติ�  
ผู้�านัทางห่นัังสืัอำอิำเล็ุ่กทรอำนิักส์ั เนืั�อำงจากการจัดัการเรียนัรวิมสัำาห่รับับ่ัคคลุ่ที�มีควิามติ�อำงการพิัเศษ
เป็นัประเดั็นัที� ภู้ มิภูาคเอำเชีียติะวัินัอำอำกเฉีียงใติ�แลุ่ะทั�วิโลุ่กให่�ควิามสันัใจเป็นัอำย�างมาก  
ดัังนัั�นั ศ้นัยร์ะดัับัภู้มิภูาควิ�าดั�วิยการจัดัการศึกษาพิัเศษข้อำงซีมีโอำ (SEAMEO SEN) ประเทศมาเลุ่เซีย 
จึงให่�ควิามสัำาคัญกับัการนัำาควิามร้�แลุ่ะข้�อำม้ลุ่ให่ม� ๆ  ดั�านัการศึกษาพิัเศษมาประย่กต์ิใชี�กับัสัถานัการณ์
ปัจจ่บัันั โดัยศ้นัย์ SEAMEO SEN ไดั�เสันัอำที�จะจัดัทำาโครงการพิัมพ์ัห่นัังสืัอำอิำเล็ุ่กทรอำนิักส์ั (E-Book)  
ที�นัำาเสันัอำข้�อำม้ลุ่เกี�ยวิกับัการดัำาเนิันังานัดั�านัการจดััการเรียนัรวิมสัำาห่รับับ่ัคคลุ่ที�มีควิามติ�อำงการพัเิศษ
ข้อำงประเทศสัมาชิีกซีมีโอำ คาดัวิ�าโครงการดัังกลุ่�าวิจะบัรรลุ่่ผู้ลุ่ภูายในั 7 เดืัอำนั แลุ่ะดัำาเนิันัการ 
ในั 3 ระยะ (เริ�มตัิ�งแติ�เดืัอำนัธั์นัวิาคม 2564 – เมษายนั 2565)

7) ข้�อำเสันัอำโครงการควิามร�วิมมือำระห่วิ�างศ้นัย์ระดัับัภู้มิภูาคข้อำงซีมีโอำเกี�ยวิกับั “The Readiness of TVET 
Institutions for IR 4.0 in Southeast Asia” โดัยศ้นัย์ระดัับัภู้มิภูาควิ�าดั�วิยเทคนิัคแลุ่ะอำาชีีวิศึกษา 
ข้อำงซีมีโอำ (SEAMEO VOCTECH) ประเทศบัร้ไนัดัาร่สัซาลุ่าม จะดัำาเนิันัโครงการควิามร�วิมมือำดัังกลุ่�าวิ  
โดัยม่�งเนั�นัเรื�อำงการประเมินัผู้ลุ่ควิามพัร�อำมข้อำงสัถาบัันัดั�านั TVET สัำาห่รับั Industry 4.0   
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ผู้แที่นประเที่ศสมาชิื้กซ่ีม่โอไดั�นัำาเสันัอำการดัำาเนิันัโครงการแลุ่ะกิจกรรมที�สัำาคัญภูายใติ�ประเด็ันัสัำาคัญดั�านัการศึกษาข้อำงซีมีโอำ 7 ประเด็ันั  
ในัชี�วิงการฟ้�นัฟ้ห่ลัุ่งวิิกฤติโควิิดั-19 โดัยนัายส่ัภัูทร จำาปาทอำง ปลัุ่ดักระทรวิงศึกษาธิ์การ เป็นัผู้้�รายงานัการดัำาเนิันัโครงการฯ ข้อำงไทย ดัังนีั�

1. การสั�งเสัริมการจัดัการศึกษาแลุ่ะการด้ัแลุ่เด็ักปฐมวัิย ไดั�แก� การแติ�งตัิ�งคณะอำน่ักรรมการนัโยบัายการพััฒนัาเด็ักปฐมวัิย การจัดัทำา
เอำกสัารแนัวิทางการรับัเด็ักปฐมวัิยเข้�าศึกษาในัระดัับัอำน่ับัาลุ่แลุ่ะประถมศึกษา การเชืี�อำมโยงฐานัข้�อำม้ลุ่ดั�านัการพััฒนัาเด็ักปฐมวัิย
ระห่วิ�างห่นั�วิยงานัที�เกี�ยวิข้�อำงเพืั�อำการกำาห่นัดันัโยบัายที�เป็นัมาติรฐานัเดีัยวิกันั ทั�งนีั� ในัเดืัอำนัมิถ่นัายนั 2564 คณะรัฐมนัติรีไดั�ให่� 
ควิามเห็่นัชีอำบัร�างแผู้นัพััฒนัาเด็ักปฐมวัิย ปี 2564 – 2570 ประกอำบัดั�วิย 7 ย่ทธ์ศาสัติร์ ไดั�แก� 1) การจัดัแลุ่ะการให่�บัริการแก�เด็ัก
ปฐมวัิย 2) การพััฒนัาแลุ่ะสัร�างควิามเข้�มแข็้งให่�กับัสัถาบัันัครอำบัครัวิในัการอำบัรมเลีุ่�ยงด้ัเด็ักปฐมวัิย 3) การพััฒนัาค่ณภูาพัแลุ่ะมาติรฐานั 
การให่�บัริการพััฒนัาเด็ักปฐมวัิย 4) การพััฒนัาระบับัแลุ่ะกลุ่ไกการบ้ัรณาการสัารสันัเทศดั�านัเด็ักปฐมวัิยแลุ่ะการนัำาไปใชี�ประโยชีน์ั  
5) การจัดัทำาแลุ่ะปรับัปร่งกฎห่มาย กฎระเบีัยบั ที�เกี�ยวิกับัเด็ักปฐมวัิยแลุ่ะการดัำาเนิันัการติามกฎห่มาย 6) การวิิจัยพััฒนัาแลุ่ะเผู้ยแพัร�
อำงค์ควิามร้� แลุ่ะ 7) การบัริห่ารจัดัการ การสัร�างกลุ่ไกการประสัานัการดัำาเนิันังานั แลุ่ะการติิดัติามประเมินัผู้ลุ่ โดัยวัิติถ่ประสังค์ห่ลัุ่ก
ข้อำงร�างแผู้นัข้�างติ�นั คือำ การกำาห่นัดันัโยบัายแลุ่ะย่ทธ์ศาสัติร์ดั�านัการพััฒนัาเด็ักปฐมวัิยข้อำงประเทศให่�เป็นัไปในัแนัวิทางเดีัยวิกันั  
แลุ่ะเชืี�อำมโยงการบ้ัรณาการข้�อำม้ลุ่ระห่วิ�างกระทรวิงติ�าง ๆ  รวิมทั�งห่นั�วิยงานัภูาครัฐแลุ่ะเอำกชีนัที�เกี�ยวิข้�อำง จากระดัับันัโยบัาย 
จนัถึงระดัับัปฏิิบััติิ เพืั�อำลุ่ดัควิามซำ�าซ�อำนัในัการทำางานั

2. การจัดัการอ่ำปสัรรคในัการเข้�าถึงการศึกษา โดัยรัฐบัาลุ่ไทยไดั�ขั้บัเคลืุ่�อำนัแผู้นัย่ทธ์ศาสัติร์ชีาติิ 20 ปี แลุ่ะแผู้นัปฏิิร้ปประเทศ 
ดั�านัการศึกษา เพืั�อำสัร�างขี้ดัควิามสัามารถในัการแข้�งขั้นั ซึ�งเป้าห่มายส้ังส่ัดั คือำ เสัริมสัร�างกำาลัุ่งคนัดั�านัการศึกษาที�ติอำบัสันัอำง
ติ�อำการพััฒนัาประเทศ นัอำกจากนีั� ยังจัดัให่�เรียนัฟรี 15 ปี ตัิ�งแติ�ระดัับัอำน่ับัาลุ่ถึงมัธ์ยมศึกษาติอำนัปลุ่ายสัำาห่รับัผู้้�เรียนัท่กคนั 
แลุ่ะรัฐบัาลุ่ไดั�สันัับัสัน่ันัค�าใชี�จ�าย จำานัวินั 5 รายการ ไดั�แก� ค�าจัดัการเรียนัการสัอำนั ค�าห่นัังสืัอำเรียนั ค�าอ่ำปกรณ์การเรียนั  
ค�าเครื�อำงแบับันัักเรียนั แลุ่ะค�ากิจกรรมพััฒนัาค่ณภูาพัผู้้�เรียนั 

3. การเติรียมควิามพัร�อำมการศึกษาเพืั�อำเผู้ชิีญกับัสัภูาวิะฉ่ีกเฉิีนั โดัยสัำานัักงานัคณะกรรมการการศึกษาขั้�นัพืั�นัฐานัไดั�ม่�งเนั�นัการเสัริมสัร�าง
ควิามติระห่นัักร้�ในัเรื�อำงการนัำาเทคโนัโลุ่ยดิีัจิทัลุ่มาใชี�ในัการสั�งเสัริมการพััฒนัาค่ณภูาพัการศึกษา การสั�งเสัริมการใชี�ดิัจิทัลุ่แพัลุ่ติฟอำร์ม
สัำาห่รับันัักเรียนั คร้ บ่ัคลุ่ากรทางการศึกษา แลุ่ะประชีาชีนัทั�วิไป การสัร�างแพัลุ่ติฟอำร์มคลัุ่งสืั�อำเทคโนัโลุ่ยีดิัจิทัลุ่ ระดัับัการศึกษา 
ขั้�นัพืั�นัฐานั “OBEC Content Center” สัำาห่รับัท่กคนั โดัยให่�บัริการเนืั�อำห่าอิำเล็ุ่กทรอำนิักส์ั 7 ประเภูท ไดั�แก� แอำพัพัลิุ่เคชัี�นั ห่นัังสืัอำ
อิำเล็ุ่กทรอำนิักส์ั วิิดีัทัศน์ั ร้ปภูาพั เสัียง สืั�อำมัลุ่ติิมีเดีัย แลุ่ะงานัวิิจัยทางการศึกษา ซึ�งผู้้�เรียนัสัามารถเข้�าถึงการเรียนัร้�ไดั�อำย�างสัะดัวิก  
มีการจดััการเรียนัการสัอำนัโดัยใชี�การศกึษาทางไกลุ่ผู้�านัดัาวิเทยีม (DLTV) แลุ่ะเทคโนัโลุ่ยกีารศกึษาทางไกลุ่ผู้�านัเทคโนัโลุ่ยสีัารสันัเทศ 
(DLIT) ในัโรงเรียนั Stand Alone ซึ�งอำย้�ในัพืั�นัที�ห่�างไกลุ่ แลุ่ะพืั�นัที�ชีนับัท ในัสั�วินัข้อำงกระทรวิงการอ่ำดัมศึกษา วิิทยาศาสัติร์ วิิจัย 
แลุ่ะนัวัิติกรรมไดั�ริเริ�มโครงการ อำวิ. พัารอำดั ร�วิมกับัห่นั�วิยงานัติ�าง ๆ ซึ�งมีวัิติถ่ประสังค์เพืั�อำเสัริมข้�อำม้ลุ่ที�เป็นัประโยชีน์ัติ�อำผู้้�ป่วิย 
โรคติิดัเชืี�อำไวิรัสัโคโรนัา 2019 (โควิิดั-19) เชี�นั วิิธี์การปฏิิบััติิตัิวิสัำาห่รบััผู้้�ป่วิยที�กำาลัุ่งด้ัอำาการอำย้�ที�บั�านั แนัวิทางการทำา Home Isolation 
แลุ่ะการสัร�าง Community Isolation รวิมถึงชี�วิยสั�งติ�อำกลุ่�อำงยาแลุ่ะอ่ำปกรณ์ที�จำาเป็นัเพิั�มเติิมจากที�โรงพัยาบัาลุ่จัดัสัรรให่�

4. การสั�งเสัริมการศึกษาแลุ่ะฝึึกอำบัรมดั�านัเทคนิัคแลุ่ะอำาชีีวิศึกษา โดัยสัำานัักงานัคณะกรรมการการอำาชีีวิศึกษา ไดั�จัดัโครงการ
ฝึึกอำบัรมแลุ่ะพััฒนัาให่�กับันัักเรียนั คร้ แลุ่ะบ่ัคลุ่ากรทางการศึกษา ในัเรื�อำงทักษะทางภูาษา แลุ่ะทักษะดิัจิทัลุ่ที�ติอำบัสันัอำง 
ควิามติ�อำงการข้อำงติลุ่าดัแรงงานั ซึ�งชี�วิยให่�คร้แลุ่ะบ่ัคลุ่ากรทางการศึกษาสัามารถใชี�แพัลุ่ติฟอำร์มอำอำนัไลุ่นั์ไปประย่กต์ิใชี�กับั 
การจัดัการเรียนัการสัอำนัในัสัถานัการณ์การแพัร�ระบัาดัข้อำงโรคติิดัเชืี�อำไวิรัสัโคโรนัา 2019 (โควิิดั-19) มีการจัดัตัิ�งศ้นัย์บัริห่าร
เครือำข้�ายการผู้ลิุ่ติกำาลัุ่งคนัอำาชีีวิศึกษา จำานัวินั 25 สัาข้า ในัโรงเรียนัแลุ่ะสัถาบัันัอำาชีีวิศึกษา จำานัวินั 25 แห่�ง แลุ่ะการจัดัตัิ�ง
ศ้นัย์อำาชีีวิศึกษาทวิิภูาคีเข้ติพืั�นัที� จำานัวินั 15 แห่�ง เพืั�อำพััฒนัาสัถานัศึกษาให่�มีควิามเป็นัเลิุ่ศในัสัาข้าวิิชีาที�ติอำบัสันัอำง 
ควิามติ�อำงการข้อำงช่ีมชีนั สัังคม แลุ่ะย่ทธ์ศาสัติร์การพััฒนัาประเทศ
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7. การพััฒนัาห่ลัุ่กส้ัติรการเรียนัการสัอำนัให่�สัอำดัคลุ่�อำงกับัการเรียนัร้�ในัศติวิรรษที� 21  ไดั�แก� การดัำาเนิันัการศึกษาเกี�ยวิกับัทักษะแห่�งอำนัาคติ 
ซึ�งประชีาชีนัมีควิามติ�อำงการ เพืั�อำชี�วิยให่�พัวิกเข้าสัามารถนัำาไปประย่กต์ิใชี�กับัโลุ่กที�มีควิามยืดัห่ย่�นัแลุ่ะการเปลีุ่�ยนัแปลุ่งอำย�างพัลิุ่กผู้ลัุ่นั  
เพืั�อำนัำาไปส้ั�ค่ณภูาพัชีีวิิติที�ดีัขึ้�นั การจัดัการการเรียนัร้�ไดั�มีการพััฒนัาในัโรงเรียนัให่�สัอำดัคลุ่�อำงกับัแพัลุ่ติฟอำร์มการเรียนัร้�ดิัจิทัลุ่ข้อำงชีาติิ นัอำกจากนีั� 
สัำานัักงานัคณะกรรมการการศึกษาขั้�นัพืั�นัฐานัไดั�ร�วิมมือำกับัศ้นัย์ SEAMEO STEM-ED แลุ่ะ National Institute of Education (NEI) สิังคโปร์ 
ดัำาเนัินัโครงการควิามร�วิมมือำการจัดัการเรียนัสัะเติ็มศึกษาระห่วิ�างไทยแลุ่ะสัิงคโปร์ ดั�วิยการจัดัฝึึกอำบัรมอำอำนัไลุ่นั์ให่�กับัผู้้�นัำาสัะเติ็มศึกษา 
ข้อำงโรงเรียนั เพืั�อำพััฒนัาแพัลุ่ติฟอำร์มการจัดัการเรียนัร้�สัะเต็ิมศึกษา
แบับับ้ัรณาการ รวิมทั�งจัดัการประช่ีมระดัับัชีาติิเพืั�อำเสัริมสัร�าง 
ขี้ดัควิามสัามารถข้อำงคร้ดั�านัการสัอำนัแลุ่ะการวิิจัยสัะเติ็มศึกษา  
ทั�งนีั� ไดั�มีการจัดัฝึึกอำบัรมทักษะดั�านัวิิทยาการคำานัวิณให่�กับัคร้ 
ศึกษานิัเทศก์แลุ่ะวิิทยากรแกนันัำา การจัดัโครงการอัำจฉีริยะเกษติร
ประณีติในัโรงเรียนั Science Technology Innovation (STI): Smart 
Intensive Farming เพืั�อำให่�นัักเรียนัเกิดัทักษะแลุ่ะสัามารถนัำาอำงค์
ควิามร้�มาส้ั�การปฏิิบััติิอำย�างเป็นัร้ปธ์รรม แลุ่ะนัำาควิามร้�แลุ่ะ
ประสับัการณ์ไปติ�อำยอำดัในัการประกอำบัอำาชีีพั ติลุ่อำดัจนัการจัดั
โครงการแนัวิทางจัดัการเรียนัร้�วิิชีาวิิทยาการคำานัวิณแบับัไม�ใชี�
คอำมพิัวิเติอำร์ แลุ่ะโครงการพััฒนัาแนัวิคิดัโดัยใชี�เกมเป็นัฐานั  
เพืั�อำพััฒนัาทักษะการคิดัวิิเคราะห์่ แลุ่ะทักษะการคิดัเชิีงระบับัสัำาห่รับั
นัักเรียนัระดัับัประถมศึกษา ในัโรงเรียนัพืั�นัที�ห่�างไกลุ่

6. การเสัริมสัร�างควิามร�วิมมือำดั�านัการอ่ำดัมศึกษาแลุ่ะการวิิจัย โดัยสัำานัักงานัคณะกรรมการ
การอำาชีีวิศึกษาไดั�ดัำาเนิันัโครงการสั�งเสัริมการวิิจัยข้อำงคร้ในัสัถาบัันัการอำาชีีวิศึกษา แลุ่ะสั�งเสัริม
การวิิจัยสัำาห่รับันัักศึกษาปริญญาติรี รวิมทั�งการสั�งเสัริมควิามร�วิมมือำกับัห่นั�วิยงานัแลุ่ะ 
สัถานัประกอำบัการทั�งในัแลุ่ะติ�างประเทศ สัำาห่รับักระทรวิงการอ่ำดัมศึกษา วิิทยาศาสัติร์ วิิจัย
แลุ่ะนัวัิติกรรม ไดั�ดัำาเนิันังานัสัร�างบััณฑิิติพัันัธ์่์ให่ม�แลุ่ะกำาลัุ่งคนัที�มีสัมรรถนัะแลุ่ะศักยภูาพัส้ัง
สัำาห่รับัการทำางานัในัอ่ำติสัาห่กรรมให่ม�ไปส้ั� New S-Curve ซึ�งจำาเป็นัสัำาห่รับัการขั้บัเคลืุ่�อำนั
เศรษฐกิจที�สัำาคัญข้อำงประเทศ นัอำกจากนีั� ไดั�สันัับัสัน่ันัให่�สัถาบัันัอ่ำดัมศึกษาจัดัห่ลุ่ักส้ัติร 
การเรียนัการสัอำนัในัลัุ่กษณะร�วิมผู้ลิุ่ติระห่วิ�างสัถาบัันัอ่ำดัมศึกษาแลุ่ะสัถานัประกอำบัการ  
ที�เรียกวิ�า “ห่ลัุ่กส้ัติรสัห่กิจศึกษาแลุ่ะการศึกษาเชิีงบ้ัรณาการกับัการทำางานั (Cooperative 
and Work Integrated Education Program: CWIE)” รวิมทั�งจัดัโครงการ Talent Mobility 
เพืั�อำสันัับัสัน่ันัการเคลืุ่�อำนัย�ายบ่ัคลุ่ากรจากสัถาบัันัอ่ำดัมศึกษาเข้�าไปชี�วิยในัการแก�ไข้ปัญห่า 
การข้าดัแคลุ่นับ่ัคลุ่ากรวิิจัยในัภูาคอ่ำติสัาห่กรรม ติลุ่อำดัจนัดัำาเนิันัโครงการ Thai Massive 
Open Online Course (Thai MOOC) เพืั�อำเป็นัแพัลุ่ติฟอำร์มการเรียนัร้�ย่คดิัจิทัลุ่ที�ม่�งข้ยาย
โอำกาสัทางการเรียนัร้� แลุ่ะสั�งเสัริมการเรียนัร้�ติลุ่อำดัชีีวิิติ 

5. การปฏิิร้ประบับัการพััฒนัาคร้ โดัยสัำานัักงานัคณะกรรมการการศึกษาขั้�นัพืั�นัฐานัไดั�ดัำาเนิันัโครงการควิามร�วิมมือำเพืั�อำการพััฒนัา 
สัะเต็ิมศึกษาไทย-กัมพ้ัชีา เพืั�อำจัดัฝึึกอำบัรมเกี�ยวิกับัการบ้ัรณาการสัะเต็ิมศึกษาให่�กับัคร้วิิทยาศาสัติร์ นัอำกจากนีั� ยังมีโครงการสั�งเสัริม
นัวัิติกรรมการเรียนัร้�เทคโนัโลุ่ยีดิัจิทัลุ่ แลุ่ะปัญญาประดิัษฐ์ในัสัถานัศึกษาเพืั�อำควิามเป็นัเลิุ่ศ โครงการอำบัรมคร้ แลุ่ะบ่ัคลุ่ากรทางการศึกษา 
ผู้�านัห่ลัุ่กส้ัติรฟินัแลุ่นัด์ัแบับัอำอำนัไลุ่น์ั โดัยมีคร้ แลุ่ะบ่ัคลุ่ากรทางการศึกษา จำานัวินั 35 คนั จาก 673 คนั ไดั�รับัการคัดัเลืุ่อำกเป็นัผู้้�สัมัคร
ที�มีค่ณสัมบััติิเห่มาะสัม แลุ่ะเข้�ารับัการอำบัรมอำอำนัไลุ่น์ัข้อำงประเทศฟินัแลุ่นัด์ั ในั 3 ห่ลัุ่กส้ัติร ไดั�แก� 1) สัะเต็ิมศึกษาสัำาห่รับัคร้ผู้้�สัอำนัระดัับั
ปฐมวัิยแลุ่ะประถมศึกษา 2) การพััฒนัาทักษะการใชี�สืั�อำในัสิั�งแวิดัลุ่�อำมการเรียนัร้�ดิัจิทัลุ่ แลุ่ะ 3) การพััฒนัาวิิชีาชีีพัโดัยใชี�การวิิจัย 
เป็นัฐานั โครงการจัดัอำบัรมทักษะภูาษาอำังกฤษสัำาห่รับัคร้ รวิมถึงทักษะดั�านัคอำมพัิวิเติอำร์ (โคดัดิั�ง) การอำอำกแบับัการเรียนัการสัอำนั 
โดัยใชี�เทคโนัโลุ่ยีเป็นัฐานั ติลุ่อำดัจนัการวัิดัแลุ่ะประเมินัผู้ลุ่อำอำนัไลุ่น์ั อำนึั�ง กระทรวิงการอ่ำดัมศึกษา วิิทยาศาสัติร์ วิิจัยแลุ่ะนัวัิติกรรม  
ไดั�ดัำาเนิันัโครงการพััฒนัาค่ณภูาพัการศึกษาแลุ่ะการพััฒนัาท�อำงถิ�นั โดัยมีสัถาบัันัอ่ำดัมศึกษาเป็นัพีั�เลีุ่�ยง ดั�วิยการสันัับัสัน่ันัให่�สัถาบัันั
อ่ำดัมศึกษานัำานัวัิติกรรมทางการศึกษา ทรัพัยากร ติลุ่อำดัจนัควิามร้� ควิามเชีี�ยวิชีาญทางวิิชีาการข้อำงบ่ัคลุ่ากรแลุ่ะเทคโนัโลุ่ยีไปชี�วิยพััฒนัา
ค่ณภูาพัการศึกษาให่�กับัโรงเรียนัที�เปิดัสัอำนัในัระดัับัการศึกษาขั้�นัพืั�นัฐานั ซึ�งคร้จะไดั�รับัประสับัการณ์ในัการพััฒนัาข้ีดัควิามสัามารถ 
ในัการจัดัการเรียนัการสัอำนัที�เกี�ยวิข้�อำงกับันัโยบัายดั�านัการศึกษาข้อำงชีาติิ แลุ่ะการพััฒนัาทกัษะแห่�งศติวิรรษที� 21 ให่�กับัผู้้�เรียนั รวิมทั�ง
ยกระดัับัมาติรฐานัวิิชีาชีีพัข้อำงคร้ โดัยการจัดัแพัลุ่ติฟอำร์มการปฏิิบััติิให่�กับัคร้
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สำาหรับกลุ่มเด็กโยกย้ายถิ่นฐาน
โดย ศิริพร วิริยะอัครเดชา 1

ภัสุศรี ศิริปิระภา 2

การส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิิทางการศึกษา

1 นัักวิิเทศสััมพัันัธ์์ชีำานัาญการ
2 ผู้้�อำำานัวิยการกลุ่่�มควิามร�วิมมือำกับัอำงค์การระห่วิ�างประเทศ

องค์การย้นิเซฟแบ่งกลุ่มเด็กอพยพโยกย้ายถิ�นฐานห้ร่อเด็กย้ายถิ�นออกเป็ิน 4 กลุ่มให้ญ่ ได้แก่

1. เด็กที�ไม่มีเอกสุารปิระจำำาตั้ว (เอกสุารแสุดงสุถานะบุคคลต้ามกฎห้มายไทย) 
2. เด็กที�มีเอกสุารปิระจำำาตั้ว ได้แก่ เด็กที�เกิดในปิระเทศไทยและได้รับการจำดทะเบียนเกิด 

เด็กที�เกิดนอกปิระเทศไทย และเด็กไทยพลัดถิ�น ชาวเล และมานิ
3. เด็กผ้้ลี�ภัย และ
4. เด็กกลุ่มอ่�น ๆ เช่น เด็กจำากการค้ามนุษย์ห้ร่อแรงงานบังคับ

ประเทศไทยไดั�ดัำาเนัินันัโยบัายแลุ่ะมาติรการในัดั�านัติ�าง ๆ เพืั�อำสั�งเสัริมสิัทธิ์ 
ข้อำงเด็ักที�สัอำดัคลุ่�อำงกับันัโยบัายในัระดัับัสัากลุ่ โดัยสิัทธิ์ดั�านัการศึกษาถ้กรับัรอำง
ไวิ�ในักติิการะห่วิ�างประเทศวิ�าดั�วิยสิัทธิ์ทางเศรษฐกิจ สัังคมแลุ่ะวิัฒนัธ์รรม  
ข้�อำบัทที� 13 รวิมทั�งอำน่ัสััญญาวิ�าดั�วิยสิัทธิ์เด็ัก ข้�อำบัทที� 19, 23, 28 แลุ่ะ 29  
แลุ่ะถ้กบััญญัติิไวิ�ในัรัฐธ์รรมน้ัญแห่�งราชีอำาณาจักรไทย พั.ศ. 2560 วิ�าเด็ักท่กคนั
มีสิัทธิ์ไดั�รับัการศึกษาภูาคบัังคับัโดัยไม�ถ้กเลืุ่อำกปฏิิบััติิดั�วิยเห่ต่ิทางเชืี�อำชีาติิ 
สััญชีาติิห่รือำสัถานัะบ่ัคคลุ่ 

กลุ่�าวิถึงสิัทธิ์ทางการศึกษาสัำาห่รับักลุ่่�มเด็ักโยกย�ายถิ�นัฐานั มีห่นั�วิยงานัที�เกี�ยวิข้�อำงห่ลุ่ายห่นั�วิยงานัในัการดัำาเนิันัการสั�งเสัริมแลุ่ะ
สันัับัสัน่ันัให่�กลุ่่�มเด็ักโยกย�ายถิ�นัฐานัไดั�เข้�าถึงสิัทธิ์ทางการศึกษาอำย�างเท�าเทียมแลุ่ะทั�วิถึง โดัยกระทรวิงศึกษาธิ์การไดั�มีการดัำาเนิันัการ
สัำาห่รับัเดั็กที�ไม�มีห่ลัุ่กฐานัทะเบัียนัราษฎรห่รือำไม�มีสััญชีาติิไทย ห่รือำเดั็กที�ไม�มีเอำกสัารประจำาตัิวิติามการแบั�งประเภูทเดั็กย�ายถิ�นั 
ข้อำงย้นิัเซฟ โดัยมีกฎห่มายที�เกี�ยวิข้�อำง ดัังนีั� พัระราชีบััญญัติิการศึกษาแห่�งชีาติิ พั.ศ. 2542 มติิคณะรัฐมนัติรีเรื�อำง การจัดัการศึกษา 
แก�บ่ัคคลุ่ที�ไม�มีห่ลัุ่กฐานัทะเบีัยนัราษฎรห่รอืำไม�มีสััญชีาติิไทย วัินัที� 28 มกราคม 2535 แลุ่ะวินััที� 5 กรกฎาคม 2548 ระเบัยีบักระทรวิง
ศึกษาธิ์การวิ�าดั�วิยห่ลัุ่กฐานัในัการรับันัักเรียนั นัักศึกษาเข้�าเรียนัในัสัถานัศึกษา พั.ศ. 2548 แลุ่ะประกาศกระทรวิงศึกษาธิ์การ  
เรื�อำง การรับันัักเรียนั นัักศึกษาที�ไม�มีห่ลัุ่กฐานัทะเบีัยนัราษฎรห่รือำไม�มีสััญชีาติิไทย ลุ่งวัินัที� 31 ต่ิลุ่าคม 2562 ซึ�งกฎระเบีัยบัเห่ลุ่�านีั�
เป็นัพืั�นัฐานัในัการดัำาเนิันัการดั�านัการรบัับ่ัคคลุ่ที�ไม�มีห่ลัุ่กฐานัทะเบีัยนัราษฎรห่รอืำไม�มีสััญชีาติิไทยเข้�าเรียนั แลุ่ะโดัยห่ลัุ่กการให่�ปฏิิบััติิ
เชี�นัเดีัยวิกับับ่ัคคลุ่ที�มีสััญชีาติิไทยท่กประการ ทั�งการรับัเข้�าเรียนัแลุ่ะการอำอำกห่ลัุ่กฐานัการศึกษา เป็นัการรอำงรับัสิัทธิ์ทางการศึกษา
ในัข้�อำที�วิ�า “เด็ักอำพัยพัโยกย�ายถิ�นัฐานัท่กคนัแม�ไม�มีสัถานัะติามกฎห่มายสัามารถเข้�าเรียนัในัโรงเรียนัข้อำงรัฐห่รือำเอำกชีนัไดั� 
แลุ่ะเมื�อำเรียนัจบัแลุ่�วิติ�อำงไดั�ว่ิฒิบััติรห่รือำห่นัังสืัอำรับัรอำงการจบัการศึกษาดั�วิย”
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อำย�างไรก็ติาม ในัทางปฏิิบััติิยงัอำาจพับัปัญห่าแลุ่ะอ่ำปสัรรคที�ติ�อำงดัำาเนิันัการ
แก�ไข้ติ�อำไป ทั�งดั�านัค่ณภูาพัการศึกษา ควิามเห่ลืุ่�อำมลุ่ำ�าดั�านัการเข้�าถึง 
การศึกษา รวิมถึงข้�อำจำากัดัในัดั�านัติ�าง ๆ ข้อำงผู้้�เรียนัแลุ่ะครอำบัครัวิ  
ทำาให่�เกิดัเด็ักติกห่ลุ่�นัห่รือำเด็ักห่ลุ่่ดัจากระบับัการศึกษารวิมถึงปัญห่าเด็ัก
ในัดั�านัอืำ�นั ๆ 

การด้ัแลุ่เด็ักกลุ่่�มนีั�ซึ�งถือำเป็นัสั�วินัห่นึั�งข้อำงเด็ักดั�อำยโอำกาสั/กลุ่่�มเปราะบัาง 
ยังเป็นัไปติามแผู้นัปฏิิบััติิการดั�านัสิัทธิ์มน่ัษยชีนั กระทรวิงศึกษาธิ์การ  
ภูายใติ�แผู้นัสิัทธิ์มน่ัษยชีนัแห่�งชีาติิ ฉีบัับัที� 4 โดัยกระทรวิงศึกษาธิ์การ 
ไดั�มีการดัำาเนิันัการประจำาปีงบัประมาณ พั.ศ. 2564 -2565 ที�เกี�ยวิข้�อำง
กับัการสั�งเสัริมแลุ่ะพััฒนัาการจัดัการศึกษาให่�แก�กลุ่่�มเด็ักดัังกลุ่�าวิ ไดั�แก� 
โครงการติิดัติามผู้ลุ่การจัดัการศึกษาแลุ่ะแก�ไข้ปัญห่าสัถานัะทางทะเบีัยนั
ราษฎรข้อำงเด็ักนัักเรียนัที�มีเลุ่ข้ประจำาตัิวิขึ้�นัติ�นัดั�วิยอัำกษรตัิวิ G โครงการ
การจัดัการศึกษาขั้�นัพืั�นัฐานัสัำาห่รับับ่ัคคลุ่ที�ไม�มีสััญชีาติิไทย การจัดัทำา
ระบับัฐานัข้�อำม้ลุ่รายบ่ัคคลุ่เพืั�อำการบัริห่ารดั�านัการจัดัสัรรงบัประมาณ 
เงินัอ่ำดัห่น่ันัรายหั่วิให่�แก�สัถานัศึกษาที�จัดัการศึกษาแก�กลุ่่�มบ่ัคคลุ่ 
ที�ไม�มีห่ลัุ่กฐานัทะเบีัยนัราษฎรห่รือำไม�มีสััญชีาติิไทย ตัิ�งแติ�ระดัับั 
ก�อำนัประถมศกึษาถึงระดัับัมัธ์ยมศึกษาติอำนัปลุ่ายในัอำตัิราเดัยีวิกับัค�าใชี�จ�าย
รายหั่วิที�จัดัสัรรให่�แก�เด็ักไทย การสัำารวิจแลุ่ะจัดัทำาระบับัฐานัข้�อำม้ลุ่ 
รายบ่ัคคลุ่ในัศ้นัย์การเรียนัเด็ักติ�างดั�าวิที� จัดัโดัยอำงค์กรเอำกชีนั 
เพืั�อำการบัริห่ารดั�านัการศึกษา ติรวิจสัอำบั ติิดัติาม ประเมินั แลุ่ะเชืี�อำมโยง
ระบับัฐานัข้�อำม้ลุ่ไปยังห่นั�วิยงานัภูาครัฐที�เกี�ยวิข้�อำง

จะเห็่นัไดั�วิ�าในัการดัำาเนิันัการเพืั�อำสั�งเสัริมสิัทธิ์ทางการศึกษาให่�กับัเด็ัก 
ท่กกลุ่่�มอำย�างเท�าเทียมแลุ่ะทั�วิถึง รวิมถึงเด็ักย�ายถิ�นัที�ไม�มีห่ลัุ่กฐานั 
ทางทะเบัียนัราษฎร์ห่รือำไม�มีสััญชีาติิไทยดัังกลุ่�าวิ กระทรวิงศึกษาธิ์การ 
ไดั�ดัำาเนิันัการอำย�างติ�อำเนืั�อำงยาวินัานันัับัเป็นัห่ลุ่ายทศวิรรษจนัถึงปัจจ่บัันั 
โดัยอำาศัยควิามร�วิมมือำจากห่นั�วิยงานัที�เกี�ยวิข้�อำง โดัยเฉีพัาะอำย�างยิ�ง 
สัถานัศึกษาแลุ่ะบ่ัคลุ่ากรในัสัถานัศึกษาเป็นัสั�วินัสัำาคัญในัการดัำาเนิันัการ
ขั้บัเคลืุ่�อำนันัโยบัายส้ั�การปฏิิบััติิ ซึ�งติ�อำงอำาศัยควิามพัยายามแลุ่ะควิามติ�อำเนืั�อำง
ทั�งการจัดัการศึกษาแลุ่ะการด้ัแลุ่เอำาใจใสั�ในัท่กดั�านั เพืั�อำให่�เด็ัก 
ไดั�รับัการศึกษาอำย�างเติ็มที� เป็นัการสั�งเสัริมแลุ่ะชี�วิยเห่ลุ่ือำเด็ักกลุ่่�มนีั� 
ให่�เข้�าถึงสิัทธิ์ทางการศึกษาแลุ่ะยังเชืี�อำมโยงไปส้ั�การไดั�รับัสัถานัะบ่ัคคลุ่
ติามกฎห่มายโดัยการมีเอำกสัารเป็นับััติรประจำาตัิวิประชีาชีนัเลุ่ข้ 13 ห่ลัุ่ก
แลุ่ะไดั�รับัสััญชีาติิไทย ซึ�งจะทำาให่�ไดั�รับัสิัทธิ์ทางสัังคมในัดั�านัติ�าง ๆ  
อำย�างสัมบ้ัรณ์ในัฐานัะพัลุ่เมือำงไทยไดั�ในัที�ส่ัดั

แหล่่งท่ี่�มาข้้อมูล่อ้างอิง 

1. ค้�มือำแลุ่ะแนัวิปฏิิบััติิสัำาห่รับัการจัดัการศึกษาแก�บ่ัคคลุ่ที�ไม�มีห่ลัุ่กฐานัทะเบีัยนัราษฎรห่รือำไม�มีสััญชีาติิไทย (กระทรวิงศึกษาธิ์การ, ต่ิลุ่าคม 2559)
2. แผู้นัปฏิิบััติิการดั�านัสิัทธิ์มน่ัษยชีนั กระทรวิงศึกษาธิ์การ ประจำาปีงบัประมาณ พั.ศ. 2564 - 2565 ภูายใติ�แผู้นัสิัทธิ์มน่ัษยชีนัแห่�งชีาติิ ฉีบัับัที� 4
3. สิัทธิ์แลุ่ะแนัวิทางการพััฒนัาสัถานัะบ่ัคคลุ่ข้อำงเด็ักอำพัยพัโยกย�ายถิ�นัฐานัในัประเทศไทย (อำงค์การย้นิัเซฟ ประเทศไทย, ต่ิลุ่าคม 2563)



ไม่ว ่าอย่างไรก็จะไล่ไขว่คว้าฝั น
ผู้้�อพยพชาวไนจีีเรีีย:

แปลโดย นุุชนุาฏ เนุตรประเสริฐศรี

อาจารย์์อาวุุโสประจำาภาควิุชาสังคมศาสตร์และมานุุษย์วิุทย์า มหาวิุทย์าลัย์โอบาเฟมิอาโวุโลโวุ เมืองอิเลอิเฟ ประเทศไนุจีเรีย์

ทำำ�ไมคนหน่�มส�วไนจีีเรีียจีงึเลืือกลืะท้ำ�งปรีะเทำศของตนม�กขึ�นท่ำกทีำ? ภ�วะว��งง�นทีำ�สูงขึ�น ก�รีข�ดโอก�ส 
อ่ดมคต้แบบตะวันตกทีำ�ดึงดูดใจี แลืะก�รีไม�ทำรี�บถึึงภัยอันตรี�ยของก�รีลัืกลือบอพยพข้�มพรีมแดน 
คือคำ�อธิิบ�ยของส�เหต่ก�รีหลัื�งไหลือพยพอันม�กม�ยเช่�นนี�

ชาวุไนุจีเรีย์วุัย์หนุุ�มสาวุเป็นุประชากรกลุ�มใหญ่�ที�สุด 
กลุ�มหนุ่� งในุบรรดาผู้้�อพย์พทั�วุโลกจากประเทศ 
ในุซีีกโลกใต�ที�มุ�งหนุ�าส้�ทวีุปยุ์โรป เหตุใดเย์าวุชนุเหล�านีุ�
จ่งตัดสินุใจทิ�งถิิ่�นุฐานุประเทศของตนุ? พวุกเขาตระหนัุก
ถ่ิ่งภัย์อันุตราย์ที�ตัวุเองอาจเผู้ชิญ่ระหวุ�างเส�นุทางอพย์พ
หรือไม�? ผู้มใช�คำาถิ่ามเหล�านีุ�เป็นุพื�นุฐานุงานุวุิจัย์ 
ซ่ี�งตีพิมพ์เมื�อปี 2019 ในุหัวุข�อ เอาตัวุรอดด�วุย์วิุธีี
ลักลอบอพย์พ: เรื�องเล�าจากเย์าวุชนุไนุจีเรีย์ในุเขตเมือง 
(Irregular Migration as Survival Strategy:  
Narratives from Youth in Urban Nigeria)

โดย ลันุเร อิิคุุเตยิโจ

งานุวุิ จัย์ชิ�นุนีุ�ดำา เ นิุนุการในุเมืองสำา คัญ่ 4 แห�ง 
ของไนุจีเรีย์ คือ เมืองลากอส เมืองอิบาดันุ เมืองอิเลอิเฟ 
และเบนุินุซิีตี เลือกศ่กษาลักษณะเฉพาะที�เกี�ย์วุโย์ง 
กับการลักลอบอพย์พโดย์เนุ�นุกลุ�มคนุวัุย์ 15-35 ปี  
ทุกราย์ที�สัมภาษณ์มีแนุวุโนุ�มจะอพย์พโดย์ผิู้ดกฎหมาย์
และต�างอย์้�ในุภาวุะวุ�างงานุ เรีย์นุระดับอุดมศ่กษา 
ปีสุดท�าย์ หรือเข�าโครงการเย์าวุชนุร�วุมรบัใช�ประเทศชาติ 
ตามที�รัฐบาลบังคับ

คนุหนุุ�มสาวุซ่ี�งจัดเข�าประเภทหนุ่�งหรือมากกวุ�า 
ดังกล�าวุแสดงควุามหวัุ�นุใจต�ออนุาคต และมองวุ�า 
การอพย์พคือวิุธีีการอย์้�รอดเพื�อหลีกหนีุให�พ�นุจากชีวิุต
ที�ย์ากไร�หมดหนุทาง งานุวิุจัย์นีุ�ย์ังครอบคลุมเย์าวุชนุ 
ซ่ี�งอพย์พออกไปและกลับมาแล�วุด�วุย์ ไม�วุ�าจะสมัครใจ
กลับมาเองหรือเนืุ�องจากถ้ิ่กส�งตัวุกลับ

ประการแรกที�ได�ทราบคอื เย์าวุชนุเหล�านีุ�ส�วุนุใหญ่�ไม�คุ�นุ
กับกระบวุนุการอพย์พเป็นุทางการตามกฎหมาย์  
เ กินุกวุ�าคร่� ง ไม� มีหนัุง สือเ ดินุทางถ้ิ่กต�องซ่ี� ง เ ป็นุ 
ข�อกำาหนุดขั�นุตำ�าสำาหรับการอพย์พข�ามประเทศ 
ให�ปลอดภัย์ถ้ิ่กต�องตามกฎหมาย์ แต�พวุกเขาร้�วุ�าเป็นุไปได� 
ที�จะอพย์พโดย์ฝ่่าฝื่นุกฎหมาย์ หรืออย์�างที�ในุไนุจีเรีย์
เรีย์กอ�อม ๆ วุ�า “ไปย์ุโรปทางถิ่นุนุ” ส�วุนุมากร้�จัก 
ใครสักคนุที�เคย์ลักลอบออกนุอกประเทศโดย์ใช�เอกสาร
เดินุทางปลอม หรือใช�บริการพวุกค�ามนุุษย์ห์รือลักลอบ
นุำาคนุข�ามแดนุ

ควุามเห็นุของคนุส�วุนุใหญ่�ก็คือ “ผู้ลลัพธ์ีส�งผู้ล 
ให�วิุธีีการกลาย์เป็นุสิ�งชอบธีรรม” เย์าวุชนุส�วุนุใหญ่� 
ไม�ได�มองวุ�าการลักลอบอพย์พเป็นุอาชญ่ากรรม  
แต�เห็นุวุ�าเป็นุวิุธีีแก�ปัญ่หาตามสภาพควุามเป็นุจริง 
อย์�าง “ฉลาด” และ “มีชั�นุเชิง” แรงจ้งใจอย์�างแรงกล�า
ที�จะอพย์พทำาให�คนุเหล�านีุ�มองไม�เห็นุควุามเสี�ย์ง 
ในุการแอบเดนิุทางไปอย์�างผิู้ดกฎหมาย์ ทำาให�ตกเปน็ุเหย์ื�อ
กลุ�มค�ามนุุษย์์ได�ง�าย์
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ในปีี 2020  
หน่�มสาวไนจีีเรีีย 
ว�างงาน 53.4%

 ^ ภาพช่ื่�อ “ชื่าวแอฟริิกัันอพยพไปยุโริป” โดยโอซามา ฮััจจาจ นักัวาดกัาร์ิตููนชื่าวจอร์ิแดน วาดให้้ Cartoon 
Movement ซ่�งเป็นแพลตูฟอร์ิมเปิดรัิบงานภาพกัาร์ิตููนล้อกัาริเม่องจากัทัั่�วโลกั ตัู�งอยู�ในเนเธอร์ิแลนด์



“ดินุแดนุตะวัุนุตกในุจินุตนุาการ” หรือภาพชีวิุต 
ในุประเทศตะวัุนุตกตามอุดมคตินัุ�นุมักเป็นุหัวุใจสำาคัญ่
ของแผู้นุการอพย์พ โดย์ทั�วุไปผู้้�ตอบคำาถิ่ามเชื�อวุ�า 
พวุกที�อพย์พไปได�สำาเร็จจะมีคุณภาพชีวิุตดีกวุ�าเดิม  
แซ็ีตเทอร์เดย์*์ หญิ่งสาวุวัุย์ 29 ปี ซ่ี�งวุ�างงานุอย์้�กล�าวุวุ�า 
“พวุกที�อพย์พไปอย์้�นุอกประเทศมักจะอย้์�สุขสบาย์ 
กวุ�าพวุกเราในุไนุจีเรีย์มาก พวุกเขามีไฟฟ้าใช�สมำ�าเสมอ 
อากาศสบาย์กวุ�าที�นีุ� ได�กินุอาหารดี ๆ และก็ค�อนุข�าง
ปลอดภัย์”

แอิฟริกา: ใช้เพลงแร็พเนุ้นุยำ�าอัินุตราย

ของก�รีลัืกลือบอพยพ

คลิิปวิิดีีโอ “Prévenue” (เตืือนภััย) ซ่ึ่�งเปิดีตัืวิในวิาระวัินผู้้�ย�ายถิิ่�นสากลิ เมืื่�อวัินทีี่� 18 ธัันวิาคมื่ 2020 ไดี�รับควิามื่นิยมื่อย่างมื่ากในเซึ่เนกัลิ  
ในคลิิปนี�ซ้ึ่มื่าน นักร�องเพลิงแร็พ เตืือนมื่ามีื่ วิิคตือรี ศิิลิปินเพลิงฮิิพฮิอพว่ิาการเลืิอกอพยพตืามื่เส�นที่างลัิกลิอบอพยพนั�นเสี�ยงภััย

วีิดิีทัี่ศิน์นี�เป็นส่วินหน่�งของโครงการรณรงค์ใช้�สื�อแลิะการสื�อสารเพื�อส่งเสริมื่พลัิงเยาวิช้นในแอฟริกา ซ่ึ่�งย้เนสโกรณรงค์สร�างควิามื่ตืระหนัก 
ในแอฟริกากลิางแลิะตืะวัินตืก เป้าหมื่ายม่่ื่งให�เยาวิช้นหน่่มื่สาวิรับร้�ข�อม้ื่ลิทีี่�กระจ่่างแลิะรอบดี�านในประเด็ีนการอพยพ ตืลิอดีจ่นการเลืิอกปฏิิบัติื
ทีี่�ผู้้�อพยพตื�องเผู้ชิ้ญในบริบที่ทีี่�ไวิรัสโควิิดี-19 แพร่ระบาดี

โครงการรณรงค์นานสองสัปดีาห์นี�ประกอบดี�วิยการถ่ิ่ายที่อดีวิิดีีโอ การ์ต้ืน ข�อควิามื่ทัี่�งภัาพแลิะเสียงผู่้านที่างเครือข่ายโซึ่เชี้ยลิมีื่เดีียแลิะสื�อที่�องถิิ่�น
ใน 8 ประเที่ศิ ไดี�แก่ แคเมื่อร้น โกตืดิีวัิวิร์ กานา กินี มื่าลีิ ไนเจ่อร์ ไนจี่เรีย แลิะเซึ่เนกัลิ นอกจ่ากภัาษาฝรั�งเศิสแลิะอังกฤษแลิ�วิ ยังผู้ลิิตืเนื�อหา 
เป็นภัาษาที่างการแลิะภัาษาประจ่ำาช้าติื 20 ภัาษา ซ่ึ่�งรวิมื่ภัาษาเบาเลิ ฟานติื มื่าลิินเก โยร่บา แลิะโวิลิอฟ

วิิดีีโอทีี่�จั่ดีฉายเป็นผู้ลิจ่ากการสัมื่มื่นาเชิ้งปฏิิบัติืการดี�านงานเขียนสองครั�งในหัวิข�อการอพยพ ซ่ึ่�งจั่ดีในกร่งดีาการ์ของเซึ่เนกัลิ แลิะเมืื่องเนียมีื่ย์
ของไนเจ่อร์เมืื่�อเดืีอนต่ืลิาคมื่แลิะพฤศิจิ่กายน 2020 การสัมื่มื่นาดัีงกล่ิาวิจั่ดีร่วิมื่กับสมื่าคมื่วัิฒนธัรรมื่เมืื่องแอฟริกัน ของเซึ่เนกัลิ แลิะเวิทีี่เคลืิ�อนไหวิ
ระดัีบโลิก ของไนเจ่อร์ ผู้้�เข�าร่วิมื่ประกอบดี�วิยนักข่าวิ ผู้้�เชี้�ยวิช้าญ ศิิลิปิน แลิะผู้้�อพยพ งานรณรงค์นี�ด่ีงด้ีดีผู้้�เข�าช้มื่เกือบ 6 ลิ�านราย แลิะผู้้�มีื่ส่วินร่วิมื่
แสดีงควิามื่คิดีเห็น 300,000 รายผู่้านแพลิตืฟอร์มื่ดิีจิ่ทัี่ลิตืลิอดีระยะ 15 วัินทีี่�จั่ดี

ภาพอุิดมคุติขอิงชีวิิตในุต่างแดนุ เจตคติของหนุุ�มสาวุเหล�านีุ�ย์งัได�รบัอิทธิีพลจากวิุทย์ุ 
โทรทัศน์ุ เพลง ตลอดจนุวัุฒนุธีรรมประชานิุย์มอื�นุ ๆ 
และภาพประเทศปลาย์ทางที�ได�พบเห็นุจากสื�อ คำาวุ�า 
“เคย์ไปแล�วุ” ซ่ี�งนิุย์มใช�เรีย์กพวุกที�เคย์ไปต�างทวีุป  
โดย์เฉพาะย์ุโรปและอเมริกาใช�เทีย์บเป็นุสถิ่านุะ 
ทางสังคมได�ระดับหนุ่�งทีเดีย์วุ ในุกลุ�มพบปะสังสรรค์ 
มักมองคนุที�กลับมาจากการอพย์พวุ�านุ�าเลื�อมใส 
นิุย์มนัุบถืิ่อมากย์ิ�งข่�นุ

ข�อม้ลเกี�ย์วุกับประเทศปลาย์ทางซ่ี�งมักไม�ถ้ิ่กต�อง
หรือเกินุจริงนัุ�นุได�มาจากแหล�งไม�เป็นุทางการ เช�นุ 
ญ่าติมิตรและโซีเชีย์ลมีเดีย์
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 ^ คลิปวิดีโอ “Prévenue” โดยสองแร็ิพเปอร์ิค่อซูมาน และมามี วิคตูอรีิ เตู่อนภัยอันตูริายของกัาริอพยพ 
โดยผิิดกัฎห้มาย คลิปนี�มีผู้ิชื่ม 235,000 ครัิ�งบนเพจยูทูั่บของ UNESCO/Dakar



เศรษฐกิจของไนุจีเรีย์และระดับการวุ�างงานุที� ส้ง 
ของเย์าวุชนุผู้ลักดันุให�ผู้้�คนุแสวุงหาโอกาส การงานุ 
ที�ดีกวุ�าเดิม และควุามมั�นุคง ในุปี 2020 สำานัุกงานุ 
สถิิ่ติแห�งชาติไนุจีเรีย์ราย์งานุวุ�าคนุวัุย์หนุุ�มสาวุ 
ร�อย์ละ 53.4 วุ�างงานุ ข�อม้ลปี 2021 จาก World  
Poverty Clock ระบุวุ�าชาวุไนุจีเรีย์ประมาณ 86 ล�านุคนุ
หรือร�อย์ละ 41 ของประชากรอย์้�ในุสภาพย์ากจนุสดุขีด

ควุามเป็นุจริงทางเศรษฐกิจดังกล�าวุประกอบกับ 
ตัวุแปรอื�นุ ๆ อาทิ  การเมืองอันุไร� เสถิ่ีย์รภาพ  
กระแสควุามขัดแย์�งพุ�งส้ง รวุมทั�งผู้ลกระทบจากโควิุด-19 
ระบาดในุปัจจุบันุ ทำาให�เย์าวุชนุบางกลุ�มละทิ�งไนุจีเรีย์
ออกไปย์ังประเทศอื�นุ ๆ ซ่ี�งเข�าใจวุ�าจะให�ควุามหวัุง 
ได�มากกวุ�าเป็นุจำานุวุนุมากข่�นุเรื�อย์ ๆ

ว่ิางงานุเร้�อิรัง

ข้อิมูลข่าวิสาร

ฉัันต้้องต้รวจสอบ 
ข้้อมููลทุุกอย่่างก่อน

ผูู้้ส่�อข่้าว

ผู้้�ตอบสัมภาษณ์ส�วุนุใหญ่�ซ่ี�งเดินุทางออกจากไนุจีเรีย์
ไปโดย์ผู้ดิกฎหมาย์กล�าวุวุ�าตนุไม�ทราบเลย์วุ�าอะไรรออย์้�
ข�างหนุ�าบ�าง หลาย์ราย์ที�กลับมาบอกเล�าเรื�องราวุ 
นุ�าหวุาดกลัวุขณะพย์าย์ามไปให�ถ่ิ่งย์ุโรป เจสสิกา  
สาวุวัุย์ 30 ปีซ่ี�งกลับจากอิตาลี เล�าวุ�าหญิ่งสาวุ 6 คนุ 
ที� เ ดินุทางไปด�วุย์กันุกับเธีอเสีย์ ชี วิุตกลางทะเล  
ผู้้�หญิ่ง 160 คนุถ้ิ่กจัดให�ลงเรือ 3 ลำา ครั�นุไปถ่ิ่ง 
กลางทะเล 2 ลำาเกิดเครื�องย์นุต์ขัดข�อง ทำาให�ผู้้�หญิ่ง  
6 คนุนัุ�นุเสีย์ชีวิุตไปก�อนุที�เรือจะได�รับการช�วุย์เหลือ 
สุดท�าย์เมื�อเรือเทีย์บท�าที�กรุงมาดรดิของสเปนุ หญ่งิสาวุ
ที�รอดไปได�จ่งมีผู้้�อุปการะ หรือนุาย์จ�างอาจรับไวุ� 
เป็นุแรงงานุเถืิ่�อนุ 

โดย์มากการพัฒนุาและควุามเจริญ่ของประเทศใด ๆ  
ย์�อมข่�นุอย์้�กับการพัฒนุาต�นุทุนุด�านุมนุุษย์์ของประเทศ 
ซ่ี�งมักสั�งสมจากการศ่กษาฝึ่กฝ่นุอบรม ระบบการศ่กษา
ของรัฐในุไนุจีเรีย์นัุ�นุ คร้ผู้้�สอนุมักร�วุมกับคนุงานุ 
ที�เกี�ย์วุข�องเนุ�นุสอนุงานุในุโรงงานุเป็นุประจำา ลักษณะ
เช�นุนีุ�มีส�วุนุทำาให�ส้ญ่เสีย์ควุามมั�นุใจในุตัวุสถิ่าบันุและ 
ขัดขวุางการศ่กษาหาควุามร้� ส�งผู้ลให�เย์าวุชนุไนุจีเรีย์
แสวุงหาโอกาสจะไปรำ�าเรีย์นุในุต�างประเทศ

ทั�งนีุ�มักนุำาไปส้�ร้ปแบบการย์�าย์ถิิ่�นุเป็นุขั�นุเป็นุตอนุ  
ซ่ี�งเมื�อเรีย์นุจบแทนุที�จะกลับบ�านุ แต�นุกัศ่กษาส�วุนุมาก
จะอย์้�ในุประเทศปลาย์ทางต�อไปเพื�อเสาะหาโอกาสที�ดีกวุ�า 
เจสสิกาถ้ิ่กพวุกลักลอบอพย์พคนุหลอกโดย์กล�อมวุ�า 
หากไปอย์้�ต�างประเทศเธีอจะมีช�องทางเรีย์นุต�อได� 
โดย์ไม�ติดขัด “ช�วุงปิดภาคเทอมแรกในุโรงเรีย์นุมัธีย์ม 
เพื�อนุของครอบครัวุคนุหนุ่�งบอกพ�อแม�ฉันุวุ�าเขาจะพาฉันุ
ไปเรีย์นุต�อที�อิตาลี พ�อแม�คล�อย์ตามที� เขาเสนุอ 
เพราะพวุกท�านุเห็นุวุ�าถิ่�าไปอย์้�ในุอิตาลีฉันุคงได�เรีย์นุ 
เต็มที�โดย์ไม�มีอะไรมาขัดขวุาง” ภาย์หลังเธีอร้�วุ�าโดนุหลอก
จ่งเดินุทางกลับบ�านุเกิด

การทำาควุามเข�าใจสาเหตุที�หนุุ�มสาวุไนุจีเรีย์ 
มี แนุวุ โนุ� ม จะอพย์พอาจนุำา ไป ส้� หนุทา งแก� ไข 
ด�านุนุโย์บาย์ ไนุจีเรีย์ต�องข�ามให�พ�นุควุามไม�เสมอภาค 
สร�างการจ�างงานุ และรับประกันุควุามปลอดภัย์ 
ให�แก�ประชาชนุพลเมือง เพื�อไม�ให�เย์าวุชนุอย์ากละทิ�ง
ประเทศ โครงการและกิจกรรมต�าง ๆ ควุรให�ควุามร้� 
แก�เย์าวุชนุถ่ิ่งภัย์อันุตราย์และหลุมพรางของการลักลอบ
อพย์พ โดย์แสดงให�เห็นุทั�งภาพชีวิุตของผู้้�ลักลอบอพย์พ
และภาพชีวิุตจริงในุประเทศปลาย์ทางอย์�างกระจ�างชัด 
หลักส้ตรโรงเรีย์นุมัธีย์มควุรครอบคลุมข�อม้ลเรื�องสิทธิี�
ของผู้้�อพย์พและขั�นุตอนุการอพย์พข�ามประเทศ

สอินุให้้เยาวิชนุมีคุวิามรู้เร้�อิงการอิพยพ
ผิิดกฎห้มาย

ไนุจีเรีย์ต�องสร�างเสริมเศรษฐกิจที�เอื�อประโย์ชน์ุ 
ต�อเย์าวุชนุ โดย์ผู้้�ประกอบการหนุุ�มสาวุจะได� รับ 
การสนัุบสนุุนุทางการเงินุและการปฏิิบัติตามที�พวุกเขา
ต�องการ การแทรกแซีงแต�ละอย์�างดังกล�าวุนีุ�จำาเป็นุย์ิ�ง
ต�อการสร�างควุามมั�นุใจวุ�าประเทศนีุ�จะสามารถิ่ปกปอ้ง
รักษาประชากรวัุย์หนุุ�มสาวุซ่ี�งมีทักษะควุามสามารถิ่ 
ในุตัวุเองมากมาย์เอาไวุ�ได�

* ใช�นุามสมมุติเพื�อรักษาควุามเป็นุส�วุนุตัวุของผู้้�ร�วุม 
ให�ข�อม้ลงานุวิุจัย์

“

17
วารสารความร่วมมือกับต่างประเทศ

เยาวชนส่่วนใหญ่่ 
ไม่่ได้้ม่องว่าการลัักลัอบ
อพยพเป็น็อาชญ่ากรรม่ 
แต่่เห็นว่าเป็น็วิธีี 
แก้ป็ญั่หาทีี่� ‘ฉลัาด้’ 
เหม่าะกับความ่เป็น็จริง

 ^ รูิปวาดช่ื่�อ “ฉัันตู้องตูริวจสอบข้อมูลทุั่กัอย�างกั�อน” ห้น่�งในสิบภาพฝีีม่อดาเมียง เกัลซ์ นักัวาดกัาริ์ตููน 
ลูกัคริ่�งฝีรัิ�งเศส–บร์ูิกิันาฟาโซ ซ่�งวาดให้้โคริงกัาริริณริงคใ์ช้ื่ส่�อและกัาริส่�อสาริเพ่�อส�งเสริิมพลงัเยาวชื่นในแอฟริิกัา 
ของยูเนสโกั เม่�อปี 2020



การอิพยพเคุล่�อินุย้าย
“ผูู้้ลีื�ภัยในแอฟริีก� 
ตั�งใจีไปอยู�ย่โรีปกันทัำ�งนั�น”

อคติิ
ผู้้้ล้�ภััย: ก้าวข้ามให้้พ้้นจาก

ง�นวิจัียภ�คสน�มพ้สูจีน์แล้ืวว��คว�มค้ดเห็นแพรี�หลื�ยอันเจืีอด้วยอคต้
เกี�ยวกับผูู้้อพยพลีื� ภัยจี�กแอฟริีก�นั�นโดยม�กไม� เ ป็นคว�มจีริีง  
เช่�น ค้ดว��คนเหลื��นั�นหวังอพยพไปยังย่โรีป อเมริีก�เหนือ หรืีอ
ออสเตรีเลืยีทัำ�งส้�น ค้ดว��สังคมปรีะเทำศเจี�้บ้�นไม�เป็นม้ตรีต�อผูู้้อพยพเสมอ 
แลืะค้ดว��ผูู้้ลีื�ภัยต้องลืงเอยด้วยก�รีแย�งง�นห�ย�กซึ่ึ�งเป็นทีำ�ต้องก�รี 
ของพลืเมืองในช่่มช่นเจ้ี�บ้�น

โดย อิเล็กซานุเดอิร์ เบ็็ตส์

ในุภ้มิภาคมั�งคั�งของโลกมีควุามเข�าใจทั�วุไปอย์้�ข�อหนุ่�งวุ�า
ผู้้�ลี�ภัย์ทุกคนุอย์ากจะอพย์พไปอย์้�ในุย์โุรป อเมรกิาเหนุอื 
หรือออสเตรเลีย์ ทวุ�าตามควุามเป็นุจริง การเคลื�อนุย์�าย์
ของผู้้� ลี� ภัย์ต�างไปจากนัุ�นุมาก ผู้้� ลี� ภัย์ร�อย์ละ 86  
ได� ที� พัก พิง ในุประเทศราย์ได�ตำ�าและปานุกลาง  
อีกทั�งเก�าในุสิบประเทศแถิ่วุหนุ�าซ่ี�งรับผู้้�ลี�ภัย์ไวุ�มากที�สุด
ก็อย์้�ในุซีีกโลกใต�

ผู้้� ลี� ภั ย์ จำานุวุนุมากปรารถิ่นุาจะย์� า ย์ ไปอย์้� 
ประเทศมั�งคั�งก็จริง แต�หลาย์คนุย์อมรับเช�นุกันุวุ�า  
ควุามปรารถิ่นุาดังกล�าวุไม�สมจริง เช�นุ ผู้้�ลี�ภัย์กวุ�า 95% 
ในุแอดดิสอะบาบาหวัุงจะได�ย์�าย์ไปยั์งประเทศที�สาม 
หากเกินุคร่�งก็ย์อมรับวุ�าควุามคิดนีุ�ไม�นุ�าจะเป็นุจริง 
ข่�นุมาได�ในุอนุาคตอันุใกล�

สำาหรับในุเคนุย์า แม� ผู้้� ลี� ภัย์จำานุวุนุมากมาย์ 
จะย์�าย์ถิิ่�นุพำานัุกในุแต�ละปี ทวุ�าส�วุนุใหญ่�ที�อพย์พ 
ข�ามประเทศนัุ�นุโดย์มากก็โย์กย์�าย์อย์้�ภาย์ในุแอฟริกา
ตะวัุนุออกนัุ�นุเอง คือไปยั์งย์กั้นุดาซ่ี�งอย์้�ติดกันุ หรือไม�ก็
ย์�าย์ไปตามระบบ เช�นุ ถ้ิ่กส�งตัวุกลับหรือถ้ิ่กส�งตัวุ 
ไปพำานัุกยั์งหลักแหล�งใหม�  มี เ พีย์งส�วุนุนุ�อย์นิุด 
คือปีละตำ�ากวุ�า 1% มาก ๆ  ที�ย์�าย์ข�ามภ้มิภาคไปถ่ิ่งย์โุรป
หรือประเทศมั�งมีอื�นุ ๆ

ควุามหมาย์โดย์นัุย์ก็คือ เราต�องย์อมรับวุ�าผู้้�ลี�ภัย์
ส�วุนุใหญ่�ได�ที�พักพิงในุประเทศราย์ได�ตำ�าถ่ิ่งปานุกลาง 
ในุภ้มิภาคเดีย์วุกันุกับประเทศของพวุกเขา และจะยั์งคง
เป็นุเช�นุนัุ�นุต�อไป

แปลโดย นุุชนุาฏ เนุตรประเสริฐศรี

อาจารย์์ภาควิุชาควุามสัมพันุธ์ีระหวุ�างประเทศและการโย์กย์�าย์ถิิ่�นุฐานุโดย์ไม�สมัครใจ  
มหาวิุทย์าลัย์ออกซ์ีฟอร์ด สหราชอาณาจักร

ปัจจุบันุมีผู้้�คนุต�องย์�าย์ถิิ่�นุฐานุเนืุ�องด�วุย์การข�มเหงรังแก 
ควุามขัดแย์�ง และวิุกฤติอื�นุ ๆ มากมาย์ย์ิ�งกวุ�าครั�งใด 
นัุบตั�งแต�สงครามโลกครั�งที�สอง คือมากถ่ิ่ง 82.4 ล�านุคนุ 
โดย์ 26 ล� านุคนุต�องข� ามแดนุในุฐานุะผู้้� ลี� ภั ย์  
อย์�างไรก็ตามท�ามกลางสภาพซ่ี�งการอพย์พขอที�พักพิง
ถ้ิ่กทำาให�กลาย์เป็นุเรื�องการเมืองทั�งในุประเทศมั�งคั�ง 
และประเทศย์ากจนุ ผู้้�ลี� ภัย์จำาต�องเผู้ชิญ่อุปสรรค 
มากย์ิ�งข่�นุเพื�อให�ได�รับการคุ�มครองระหวุ�างประเทศ

ปัญ่หาส�วุนุหนุ่�งเกิดจากการรับข�อม้ลผิู้ด ๆ  บางครั�ง
สื� อ แ ล ะ นัุ ก ก า ร เ มื อ ง ก็ บิ ด เ บื อ นุ ค วุ า ม เข� า ใ จ 
ของสาธีารณชนุโดย์นุำาเสนุอภาพผู้้�ลี�ภัย์วุ�าเป็นุภาระ 
ซ่ี�งไม�อาจเลี�ย์งได�ของชุมชนุเจ�าบ�านุ

ในุหนัุงสือ The Wealth of Refugees: How 
Displaced People Can Build Economies  
ซ่ี�งผู้มเขีย์นุไวุ�และเพิ�งตีพิมพ์ในุปี 2021 ผู้มเสนุอวุิธีี 
มองนุโย์บาย์ด�านุผู้้� ลี� ภัย์โดย์ย์่ดถืิ่อหลักฐานุข�อม้ล  
ผู้มอาศัย์ผู้ลการวิุจัย์อย์�างครอบคลุมเชิงปริมาณและ
คุณภาพในุแอฟริกาตะวุันุออก รวุมถ่ิ่งสำารวุจข�อม้ลดิบ
ของผู้้�ลี�ภัย์และสมาชิกชุมชนุที�ให�พักพิง ทั�งตามค�าย์
อพย์พและเมืองต�าง ๆ  ในุเอธิีโอเปีย์ เคนุย์า และย์กั้นุดา 
รวุมกวุ�า 16,000 คนุ โดย์ชี�แจงเหตผุู้ลวุ�าเมื�อใช�นุโย์บาย์
ให�อย์้�ร�วุมชุมชนุก็เป็นุไปได�วุ�า  ผู้้�ลี�ภัย์จะกลาย์มาเป็นุ 
ผู้้�มีส�วุนุเกื�อก้ลชุมชนุเจ�าบ�านุและผู้้�คนุในุชุมชนุก็รับร้�ได� 
ในุที�นีุ�ผู้มจ่งขอใช�ผู้ลการวิุจัย์ดังกล�าวุโต�แย์�งควุามเชื�อผิู้ด ๆ  
5 ข�อที�นิุย์มเชื�อกันุเกี�ย์วุกับผู้้�ลี�ภัย์ในุแอฟริกา

คุวิามโยงใยในุสังคุม
“ช่่มช่นเจ้ี�บ้�นล้ืวนไม�เป็นม้ตรีต�อผูู้้ลีื�ภัย”

มีการสันุนิุษฐานุกันุโดย์ทั�วุไปวุ�าชุมชนุเจ�าบ�านุจะต�อง
มองวุ�าการมีผู้้�ลี�ภัย์อย์้�นัุ�นุเป็นุภาระ ทวุ�าเมื�อใช�นุโย์บาย์
ที�เหมาะสมแล�วุ บางครั�งชุมชนุก็จะมองผู้้�ลี�ภัย์ในุแง�บวุกได� 
ในุบริเวุณชาย์แดนุห�างไกลหลาย์แห�ง การมีผู้้�ลี�ภัย์ 
และองคก์รด�านุมนุุษย์ธีรรมมาปกัหลักอย์้� อาจกลาย์เป็นุ
แหล�งสร�างงานุและตลาดซ่ี�งหาได�ย์ากย์ิ�ง

เช�นุ กรณีชุมชนุต้ร์กานุาของเคนุย์า การมีค�าย์ 
รับผู้้�ลี�ภัย์คาค้มาทำาให�ชุมชนุนีุ�มีตลาดขาย์ไม�ฟืนุและ
ปศุสัตว์ุ มีโอกาสได�ทำางานุ ได�เข�าถ่ิ่งโรงเรีย์นุและคลินิุก
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คำ�จีำ�กัดคว�ม

ผู้ลก็คือผู้้�ลี�ภัย์ในุหลาย์ประเทศ เช�นุ เคนุย์าและ
แทนุซีาเนีุย์ ต�องค�างคาอย์้�ในุค�าย์ผู้้�ลี�ภัย์นุานุหลาย์ปี 
โดย์ไม�มีช�องทางให�ทำางานุ หลักฐานุบ�งชี�วุ�าสภาพนีุ�ส�งผู้ล
ด�านุลบต�อสิทธิีและควุามผู้าสกุของผู้้�ลี�ภัย์ แล�วุก็อาจส�งผู้ล
เสีย์หาย์ต�อประเทศเจ�าบ�านุด�วุย์

ย์้กันุดาเป็นุหนุ่�งในุประเทศแอฟริกันุไม�กี�แห�ง 
ที�ย์อมให�ผู้้�ลี�ภัย์ทำางานุและเลือกที�พักอาศัย์เอง วิุธีีการนีุ�
เป็นุประโย์ชน์ุอย์�างย์ิ�งต�อผู้้�ลี�ภัย์ ดังเห็นุได�วุ�าผู้้�ลี�ภัย์ 
ในุย์้กันุดามีราย์ได�ส้งกวุ�า 16% เมื�อเทีย์บกับผู้้�ลี�ภัย์ 
ในุเคนุย์าซ่ี�งเป็นุประเทศติดกันุ

มีหลักฐานุบางประการชี�ให�เห็นุวุ�านุโย์บาย์ดังกล�าวุ
เป็นุประโย์ชน์ุไม�เฉพาะต�อผู้้�ลี�ภัย์เท�านัุ�นุ แต�ย์ังส�งผู้ลดี
ต�อพลเมืองของประเทศเจ�าบ�านุด�วุย์ ตัวุอย์�างเช�นุ  
ในุกรุงคัมปาลา เมืองหลวุงของย์้กันุดา เราพบวุ�า 
ครัวุเรือนุผู้้�ลี�ภัย์ประมาณ 21% มีธุีรกิจซ่ี�งจ�างงานุคนุอื�นุ
อย์�างนุ�อย์หนุ่�งคนุ และล้กจ�าง 40% ก็เป็นุพลเมือง 
ของประเทศเจ�าบ�านุ ชาวุย์้กันุดาจำานุวุนุมากจ่งมองวุ�า
ผู้้�ลี�ภัย์มีส�วุนุเกื�อก้ลเศรษฐกิจในุฐานุะผู้้�ผู้ลิต ผู้้�บริโภค 
และผู้้�ประกอบการ

ควุามหมาย์โดย์นัุย์ก็คือ เราต�องส�งเสริมพร�อมสร�าง
แรงจ้งใจอย์�างแข็งขันุให�ผู้้� ลี� ภัย์ได�สิทธิี�และโอกาส 
ที�จะทำางานุ ไม�วุ�าพวุกเขาจะอย์้�ตรงไหนุในุโลก

ทั�วุทุกประเทศที�ลงไปเก็บข�อม้ล เราพบวุ�าสิ�งสำาคัญ่
ที�สุดต�อชุมชนุเจ�าบ�านุ ก็คือคุณภาพของปฏิิสัมพันุธ์ี 
ทางเศรษฐกจิ พวุกที�มีเจตคตดิ�านุบวุกต�อผู้้�ลี�ภัย์มากที�สุด
มักได�แก�คนุที�ได�รับผู้ลประโย์ชน์ุทางเศรษฐกิจจาก 
การมีผู้้�ลี�ภัย์พำานัุกอย์้� เรายั์งพบด�วุย์วุ�าการติดต�อสัมพันุธ์ี
ช�วุย์ให�เจตคติดีข่�นุ กล�าวุคือย์ิ�งมีระดับปฏิิสัมพันุธ์ี 
ข�ามกลุ�มส้ง เจตคติของชุมชนุเจ�าบ�านุก็จะย์ิ�งดีข่�นุ  
โดย์เฉพาะกรณีในุเมือง ย์ิ�งกวุ�านัุ�นุเจตคติที�คนุส�วุนุใหญ่�
มองผู้้�ลี�ภัย์ย์ังเกี�ย์วุพันุกับเจตคติของครอบครัวุและ 
เพื�อนุบ�านุด�วุย์ ซ่ี�งบ�งชี�วุ�าเจตคตินัุ�นุ ๆ  ถ้ิ่กสร�างข่�นุภาย์ในุ
แวุดวุงคนุใกล�ชิดในุชุมชนุเอง

ควุามหมาย์โดย์นัุย์คือ ชุมชนุที�ให�ที�พำานัุกพักพิง 
ก็เป็นุมิตรต�อผู้้�ลี�ภัย์ได� และมีนุโย์บาย์ซ่ี�งสามารถิ่จะใช�
เสริมสร�างการย์อมรับการอย์้�ร�วุมกันุในุสังคม พ้ดง�าย์ ๆ  
คือนุโย์บาย์รับผู้้�ลี� ภัย์ต�องสนัุบสนุุนุชุมชนุเจ�าบ�านุ  
รวุมทั� งสนัุบสนุุนุสัมพันุธีภาพระหวุ�างผู้้� ลี� ภัย์กับ 
เจ�าของถิิ่�นุด�วุย์

สิทธิิ์�ที�จะทำางานุ
“ปรีะเทำศเจ้ี�บ้�นจีะเสียโอก�ส 
ห�กยอมให้ผูู้้ลีื�ภัยทำำ�ง�น”

ผู้้� ลี� ภัย์มีสิทธิีทางสังคม-เศรษฐกิจภาย์ใต�กฎหมาย์
ระหวุ�างประเทศวุ�าด�วุย์สิทธิีมนุุษย์ชนุและผู้้� ลี� ภัย์  
ทั�งนีุ�รวุมไปถ่ิ่งสิทธิี�ที�จะทำางานุและเสรีภาพในุการเคลื�อนุย์�าย์ 
ทวุ�าหลาย์ประเทศที�รับผู้้�ลี�ภัย์ไวุ�ก็กำาหนุดข�อจำากัดสิทธิี
เหล�านีุ� เพราะประเทศเหล�านัุ�นุเชื�อวุ�าการย์อมให�ผู้้�ลี�ภัย์
ทำางานุจะสร�างควุามต่งเครีย์ดกับชุมชนุเจ�าบ�านุ

ผู้ิอิพยพ ผู้ิลี�ภัย ห้ร้อิผู้ิพลัดถิิ่�นุ?

แหล�งข�อม้ล: Glossary on Migration,  
International Organization for Migration 
(IOM)

ผู้ิอิพยพ: คำาว่ิา “ผู้้�อพยพ” ไม่ื่มีื่นิยามื่ 
ซ่ึ่� ง กฎหมื่ายยอมื่ รับ ในระ ดัีบนานาช้า ติื  
องค์การระหว่ิางประเที่ศิเพื�อการโยกย�ายถิิ่�นฐาน 
(International Organization for Migration 
– IOM) ของสหประช้าช้าติืระบ่ว่ิาคำานี�หมื่ายถ่ิ่ง 
“บ่คคลิซ่ึ่�งไมื่่ไดี�พำานักในสถิ่านที่ี�อย่้อาศิัยปกติื
ของตืน ไม่ื่ว่ิาจ่ะเป็นภัายในประเที่ศินั�น ๆ หรือ
ข�ามื่เขตืแดีนประเที่ศิ โดียไม่ื่คำาน่งถ่ิ่งสถิ่านภัาพ
ที่างกฎหมื่ายของบ่คคลินั�น ไม่ื่ว่ิาจ่ะเคลืิ�อนย�าย
โดียสมัื่ครใจ่หรือไม่ื่ สาเหต่ืทีี่�ที่ำาให�โยกย�าย  
หรือการพำานักพักพิงนั�นยาวินานเพียงใดี” 
อย่างไรก็ตืามื่ โดียทัี่�วิไปจ่ะรวิมื่ถ่ิ่งผู้้�อพยพ 
ระยะสั�นบางประเภัที่ดี�วิย เช่้น แรงงาน 
ตืามื่ฤด้ีการเกษตืร ซ่ึ่�งจ่ะอพยพในช่้วิงเพาะปล้ิก
หรือเก็บเกี�ยวิ

ผู้ิลี�ภัย: ตืามื่ที่ี�สนธิัสัญญาเจ่นีวิาปี 1951  
ระบ่ไวิ� คำานี�ใช้�กับ “บ่คคลิใดีซ่ึ่�งเนื�องจ่าก 
ควิามื่หวัิ�นกลัิวิดี�วิยเหต่ือันควิรต่ือการข่มื่เหง
รังแกเนื�องจ่ากเชื้�อช้าติื ศิาสนา สัญช้าติื สังกัดี
บางกล่่ิมื่สังคมื่ หรือควิามื่คิดีเห็นที่างการเมืื่อง
บางอย่าง ไดี�ออกนอกประเที่ศิทีี่�ตืนถืิ่อสัญช้าติื...
แลิะไมื่่สามื่ารถิ่ หรือไม่ื่ยินดีีจ่ะกลัิบประเที่ศินั�น
เนื�องดี�วิยควิามื่หวัิ�นกลัิวิดัีงกล่ิาวิ”

ผู้ิพลัดถิิ่�นุ: บ่คคลิทีี่�ถ้ิ่กบังคับหรือบีบคั�น 
ให�ตื�องหลิบหนีหรือออกจ่ากบ�านหรือสถิ่านทีี่�
พำานักพักอาศัิย โดียเฉพาะเมื่ื�อเป็นผู้ลิจ่าก  
หรือเพื�อหลีิกเลีิ�ยงผู้ลิกระที่บของการปะที่ะดี�วิย
กำาลัิงอาว่ิธั สถิ่านการณ์ควิามื่ร่นแรงโดียรวิมื่ 
การลิะเมิื่ดีสิที่ธิัมื่น่ษยช้น หรือภััยพิบัติืธัรรมื่ช้าติื
หรือภััยจ่ากนำ�ามืื่อคน คำานิยามื่นี�ครอบคล่ิมื่ 
ทัี่�งผู้้�ย�ายถิ่ิ�นภัายในประเที่ศิแลิะย�ายข�ามื่เขตื
ประเที่ศิ

ผู้ิขอิลี�ภัย: บ่คคลิที่ี�กำาลัิงแสวิงหาการค่�มื่ครอง
ข�ามื่ประเที่ศิ UNHCR ซ่ึ่�งเป็นองค์กรด้ีแลิผู้้�ลีิ�ภััย
ของ UN ใช้�คำานี�ระบ่ถ่ิ่ง “ผู้้�ทีี่�คำาร�องขอลีิ�ภััย 
ยังไม่ื่เสร็จ่สิ�นกระบวินการ”
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 ^ ผู้ิห้ญิิงจากัเม่องตููร์ิกัานา (ซ้าย) กัับเพ่�อนซ่�งลี�ภัยจากัปริะเทั่ศซูดานใตู้ในนิคมแบบบูริณากัาริคาโลเบเยอิ  
ทั่างตูะวันตูกัเฉีัยงเห้น่อของเคนยา



ระห้ว่ิางการอิยู่ในุเม่อิงกับ็อิยู่ในุคุ่าย
“ผูู้้ลีื�ภัยทีำ�ได้อยู�ในเมืองจีะสบ�ยกว�� 
ผูู้้อยู�ในค��ยเสมอ”

สภาพที�สะท�อนุแนุวุโนุ�มกวุ�าง ๆ ทั�วุโลกซี่�งขย์าย์ 
เขตเมืองออกไปคือ ปัจจุบันุผู้้�ลี�ภัย์ส�วุนุใหญ่�จะไปอย์้� 
ในุเมือง อย์�างไรก็ตามในุเขตอนุุภ้มิภาคซีาฮารา 
ของแอฟริกาไม�ได�เป็นุเช�นุนีุ� โดย์ผู้้�ลี�ภัย์ที�ข่�นุทะเบีย์นุไวุ�
ส�วุนุใหญ่�ยั์งอย์้�ในุพื�นุที�ลักษณะเหมือนุค�าย์ ข�อม้ลจาก 
UNHCR ซ่ี�งเป็นุหนุ�วุย์งานุด้แลผู้้�ลี�ภัย์ของสหประชาชาติ 
ระบุวุ�าผู้้�ลี�ภัย์ของเคนุย์ามีเพีย์ง 16% เท�านัุ�นุที�อย์้� 
ในุกรุ ง ไนุโรบี ซ่ี� ง เ ป็นุเมืองหลวุงของย์้กันุดาอย์้� 
ในุกรุงคัมปาลา 6% และของเอธิีโอเปีย์ก็มีเพีย์ง 4%  
ที�อย์้� ในุกรุงแอดดิสอะบาบาอันุเป็นุเ มืองหลวุง  
การกระจาย์ตัวุอย์้�ในุเมืองใหญ่�และในุชนุบทสะท�อนุ 
ให�เห็นุด�านุ: ข�อจำากัดของรัฐบาล การเทีย์บเคีย์งการเข�าถ่ิ่ง
ควุามช�วุย์เหลือกับการได�ทำางานุ และควุามพ่งพอใจ 
ของตัวุผู้้�ลี�ภัย์เอง

งานุวิุ จัย์ของเราในุแอฟริกาตะวัุนุออกเผู้ย์ 
ควุามเข�าใจที�ลุ�มล่กหลัก ๆ 3 ประการ ประการแรก 
คือผู้้�ลี�ภัย์ที�อย้์�ในุเมืองมีราย์ได�มากกวุ�า มีทรัพย์์สินุ
มากกวุ�า และได�ทำางานุมากกวุ�า แต�ก็ไม�ได�มีควุามสุข
มากกวุ�า แข็งแรงกวุ�า หรืออิ�มหนุำากวุ�ากลุ�มที�อย์้�ในุพื�นุที�
ลักษณะค�าย์เสมอไป ประการที�สองคือโดย์ทั�วุไปชุมชนุ
เจ�าบ�านุมักปฏิิบัติต�อผู้้�ลี�ภัย์ในุชนุบทดีกวุ�าในุเมือง 
ประการที�สามคือมีการเคลื�อนุย์�าย์ชั�วุคราวุและถิ่าวุร
ระหวุ�างผู้้�ลี�ภัย์ในุค�าย์กับเมืองในุทั�งสองทิศทาง

ควุามเข�าใจเบื�องล่กดังกล�าวุนีุ�บอกโดย์นุัย์วุ�า 
สำาหรับผู้้�ลี�ภัย์แล�วุไม�วุ�าจะอย์้�ในุเมืองหรือในุชนุบท 
โดย์เนืุ�อแท�ก็ไม�ได�ดีไปกวุ�ากันุ ทางเลือกแต�ละอย์�าง 
แสดงถ่ิ่งการต�องเลือกตามข�อจำากัดโดย์คำานุ่งถ่ิ่งข�อดี 
ข�อเสีย์ นุโย์บาย์ด�านุผู้้� ลี� ภัย์จ่งต�องเนุ�นุปรับปรุง 
ให�คนุเหล�านัุ�นุสามารถิ่เข�าถ่ิ่งสิทธิี�อันุพ่งได�ทั�งในุบริบท
ของเมืองและชนุบท
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 ^ มาออมบิ ซามิล ผู้ิลี�ภัยวัย 24 ปีจากัสาธาริณรัิฐปริะชื่าธิปไตูยคองโกัเย็บห้น้ากัากัผ้ิาขายเป็นธุริกิัจเล็กั ๆ ในค�ายคาคูมาของเคนยา



การเม่อิง
“ก�รีช่�วยเหลืือผูู้้ลีื�ภัยเป็นเรืี�อง
มน่ษยธิรีรีมล้ืวน ๆ”

การคุ�มครองและช�วุย์เหลือผู้้�ลี�ภัย์มักถ้ิ่กมองวุ�าเป็นุการทำา
เพื�อมนุุษย์ธีรรมล�วุนุ ๆ กฎหมาย์และการสนัุบสนุุนุ
ระหวุ�างประเทศย์�อมมีบทบาทสำาคัญ่ต�อการวุางร้ปแบบ
คุ�มครองผู้้�ลี�ภัย์ ทวุ�าก็เป็นุเรื�องสำาคัญ่เช�นุกันุที�จะต�อง
ตระหนัุกวุ�าการช�วุย์เหลือผู้้� ลี� ภัย์เกิดข่�นุในุบริบท 
ของการเมืองซ่ี�งสลับซัีบซี�อนุและมักคลุมเครือ

บ็รรดาผู้ิอิพยพที�ได้รับ็ 
รางวัิลโนุเบ็ล
คือผูู้้นำ�ทำ�ง

นับตั�งแต�ปี 1969 ซึึ่�งมีก�รีมอบรี�งวลัืโนเบลืส�ข�เศรีษฐศ�สตรีเ์ป็นครัี�งแรีก รี�งวัลืโนเบลื
ส�วนใหญ่�ได้พ้จี�รีณ�มอบให้แก�หลื�ยสถึ�บันในสหรัีฐฯ ทำว��นักวิช่�ก�รีผูู้้อยู�เบื�องหลัืง
ง�นวจัิียลืำ��สมัยเหลื��นั�นก็มักเป็นคนทีำ�อพยพม�จี�กต��งแดนทัำ�วโลืก มูลืน้ธิิรี�งวลัืโนเบลื
รีะบ่ว��ในจีำ�นวนผูู้้ได้รัีบรี�งวัลืซึึ่�งมีส�วนรี�วมเฉพ�ะกับสถึ�บันของสหรัีฐฯ 281 คน 
ทีำ�ได้รัีบรี�งวัลืนี� มีผูู้้ทีำ�เก้ดในต��งแดนรีวม 87 คน

แนวโน้มดังกลื��วนี�พบได้ ในปรีะเทำศอื�น ๆ เช่�นกัน นับจี�กปี 1969 ผูู้้ได้รัีบรี�งวัลื 15 จี�ก 45 รี�ย 
ซึึ่�งเป็นตัวแทำนสถึ�บันในสหรี�ช่อ�ณ�จัีกรีก็เก้ดในต��งแดน สวิตเซึ่อร์ีแลืนด์มีจีำ�นวนผูู้้ได้รัีบรี�งวัลื 
ทีำ�ม�จี�กต��งแดนม�กทีำ�ส่ด คือ 8 คนเทีำยบกับทีำ�เก้ดในสวิส 7 คน ปรีะเทำศซึึ่�งสถึ�บันต��ง ๆ  ได้รัีบรี�งวัลืม�ก
ต้ดส้บอันดับแรีกโดยไม�มีนักวิช่�ก�รีทีำ�เป็นผูู้้อพยพช่�วยเลืยได้แก�ญี่�ป่�นซึึ่�งมีเฉพ�ะช่�วญี่�ป่�น 15 คน  
แลืะสวีเดนซึึ่�งมี 8 คน

หลัืก ๆ แล้ืวก�รีทีำ�มีผูู้้ได้รัีบรี�งวัลืโนเบลืเป็นผูู้้อพยพม�จี�กต��งแดนในสัดส�วนสูงอ�จีเป็นเพรี�ะ
สถึ�บันวิจัียดึงดูดนักวิช่�ก�รีจี�กทัำ�วโลืก ต�มรี�ยง�นด้�นวิช่�ก�รีปรีะจีำ�ปี 2021 ของยูเนสโก  
ปรีะเทำศกล่ื�มอต่ส�หกรีรีมชั่�นนำ� G20 มีนักวิจัียจีำ�นวนเกือบ 89% ของทัำ�งโลืก (เทีำยบก�รีทำำ�ง�นเต็มเวลื�)

สัดส�วนสูงส่ดพบได้ในสหภ�พย่โรีป (23.5%) จีีน (21.1%) แลืะสหรัีฐฯ (16.2%) ในบ�งกรีณีนั�นจีำ�นวน 
นักวิจัียเพ้�มขึ�นเร็ีวกว��เงินท่ำนวิจัีย ส�งผู้ลืให้ต้องด้�นรีนห�ท่ำนสนับสน่นโครีงก�รี ข้อนี�อ�จีนำ�ไปสู� 
ภ�วะสมองไหลื

การเมอืงเรื�องสิทธิีผู้้�ลี�ภัย์ปรากฏิให�เห็นุอย์�างเด�นุชดั
เมื�อมีการตรวุจสอบม้ลเหตุจ้งใจแม�กระทั�งของบรรดา
ประเทศเจ�าบ�านุหวัุก�าวุหนุ�าและมจิีตใจเอื�อเฟื�ออย์�างย์ิ�ง 
เช�นุ เราต�องทำาควุามเข�าใจบริบททางประวัุติศาสตร์ 
หรือการเมืองวุ�านุโย์บาย์ของย์กั้นุดาที�ให�ผู้้�ลี�ภัย์พ่�งตนุเอง
ซ่ี�งเป็นุที�ชื�นุชมในุวุงกวุ�างนัุ�นุไม�ได�เพิ�งสร�างข่�นุ หากแต�
ก�อตัวุมาย์าวุนุานุแล�วุด�วุย์แรงสนัุบสนุุนุต�อเนืุ�อง 
โดย์ลำาดับจากประธีานุาธิีบดีหลาย์คนุ

ควุามหมาย์โดย์นัุย์ก็คือ องค์กรระหวุ�างประเทศ 
ที�ช�วุย์เหลือด�านุมนุุษย์ธีรรมพ่งตระหนุักถ่ิ่งบริบท
ทางการ เ มือง ซ่ี� งก� อ ให� เ กิดการ คุ� มครอง ผู้้� ลี� ภั ย์  
โดย์ต�องไม�พ่�งพาเพีย์งแนุวุทางการสนุบัสนุุนุ แต�ควุรต�อง
ใช�กลวิุธีีและแรงจ้งใจหลาย์อย์�างเพื�อส�งเสริมสิทธิี 
ของผู้้�ลี�ภัย์ในุประเทศต�าง ๆ ด�วุย์

“
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ผู้้้ลีั�ภััย 86% ได้้พักพิง
อย่้ในป็ระเที่ศรายได้้ต่ำ�า
แลัะป็านกลัาง

                          © Param
onov Alexander/Shutterstock



จีากการีอพยพลีี้�ภััย
แคนาดาเปิดศ้นย์เย้ยวยาบาดแผู้ลทางจิตใจ

คว�มเจ็ีบปวดทำ�งจิีตใจีซึึ่�งผูู้้อพยพแลืะผูู้้ลีื�ภัยปรีะสบนั�นถูึกเพ้กเฉยม�น�น แต�ปัญ่ห�นี� 

เริี�มเปลีื�ยนไปแล้ืว โดยมีก�รีเปิดให้บริีก�รีบำ�บัดทำ�งจิีตเฉพ�ะกล่ื�มผูู้้อพยพแลืะผูู้้ลีื�ภัย  

ทีำ�โรีงพย�บ�ลืเจีฟเฟอรีีเฮลืในเมืองควิเบก ซึึ่�งรัีกษ�อ�ก�รีจิีตเวช่โดยคำ�นึงถึึงวัฒนธิรีรีม

ดั�งเด้มของคนไข้

โดย กี ซาบู็แรง

แปลโดย นุุชนุาฏ เนุตรประเสริฐศรี

นัุกข�าวุอิสระซ่ี�งประจำาอย์้�ที�เมืองมอนุทรีออล

ทุกวัุนุนีุ� อัสซัีนุ ทราโอเร* เป็นุผู้้�ลี�ภัย์อย์้�ในุเมืองควิุเบก 
เพิ� งมาจากแอฟริกาตะวุันุตกที� ซ่ี� ง เขาได�พบเห็นุ 
ควุามรุนุแรงและการสังหารหม้�โดย์นุำ�ามือกลุ�มนัุกรบ 
หัวุรุนุแรงจีฮัด พอตกเย็์นุเขาจะขังตัวุเองไวุ�ในุบ�านุ 
กับครอบครัวุ ด่งบังตาปิดหนุ�าต�างมิดชิด เขาร้�ส่กวุ�า 
มีคนุคอย์สะกดรอย์ตามตลอดเวุลา

ฌอง-แบรน์ุารด์ ปอโคร ผู้้�เป็นุนัุกจิตวิุทย์าอธิีบาย์วุ�า 
“ตัวุเขาอย์้�ที�นีุ�แล�วุ แต� (คิดวุ�าตัวุเอง) ย์ังอย์้�ที�โนุ�นุ  
เหมือนุอีกหลาย์ ๆ คนุ” ปอโครเป็นุอาจารย์ ์
หลังวัุย์เกษีย์ณประจำาคณะจิตวิุทย์าของมหาวิุทย์าลัย์ 
ลาวุาลในุควิุเบก และเป็นุผู้้�ร�วุมก�อตั�งบริการบำาบัด 
ทางจิตเฉพาะกลุ�มผู้้�อพย์พและผู้้� ลี� ภัย์ (SAPSIR)  
ซ่ี�งรับรักษาทราโอเร “ภารกจิที�ต�องทำาในุประเทศบ�านุเกดิ
เขาไม�จำาเป็นุอีกต�อไปสำาหรับที�นีุ� อาการหวุาดวิุตก 
ของเขาส�งผู้ลกระทบต�อสมาชิกในุครอบครัวุ”

ปกติแล�วุ ผู้้�อพย์พไม�ได�ประสบปัญ่หาสุขภาพจิต
มากกวุ�าประชากรทั�วุไป (องค์การอนุามัย์โลกระบุวุ�า 
ราวุหนุ่�งในุสี�ราย์ตลอดอาย์ุขัย์) แต�ประสบการณ์เฉพาะ
ของคนุเหล�านัุ�นุก�อนุอพย์พและที�ต�องเผู้ชิญ่ในุประเทศ
เจ�าบ�านุก็อาจทำาให�พวุกเขามีปัญ่หาด�านุนีุ�มากกวุ�า

ผู้้�อพย์พที�มีโอกาสกลับคืนุส้�ประเทศบ�านุเกิด 
อาจเสี�ย์งต�ออาการซ่ีมเศร�าและมองชีวิุตซ่ี�งตนุจากมา
เป็นุภาพอุดมคติ ปอโครสรุปวุ�า “ควุามเศร�าลักษณะนีุ�
อาจทำาให�อาการป่วุย์ที�แฝ่งอย์้�ก�อนุแล�วุปรากฏิข่�นุ  
หรือทรุดหนัุกลงได�ถิ่�าสภาพพื�นุฐานุจิตใจอ�อนุแอ 
หรือเปราะบาง”

ถิ่อิดรหั้สคุวิามทุกข์ระทม

แต�สำาหรบัผู้้�ขอลี�ภัย์และผู้้�ลี�ภัย์ที�ประสบควุามพลดัพราก
และควุามเสีย์ใจอย์�างแสนุสาหัสก็อาจมีอาการโศกเศร�า
รุนุแรง คนุกลุ�มนีุ�จะหวัุ�นุไหวุง�าย์ต�อภาวุะซ่ีมเศร�า 
วิุตกกังวุล ควุามไม�ลงรอย์ในุครอบครวัุ และควุามเครยี์ด
หลังประสบเหตุสะเทือนุใจ ซ่ี�งถ้ิ่กตอกย์ำ�าให�หนัุกย์ิ�งข่�นุ
จากการพลัดถิิ่�นุกำาเนิุด

ทั�งนีุ�มักส�งผู้ลเป็นุควุามผิู้ดปกติทางกาย์ กระทบ 
ต�อศีรษะ ระบบย์�อย์อาหาร หรือกระด้กสันุหลัง “แม�จะตรวุจ
ไม�พบอาการพื�นุฐานุทางร�างกาย์ แต�ควุามร้�ส่กเจ็บปวุด
ของพวุกเขาก็ย์ังเป็นุจริงมาก ๆ” ปอโครให�ควุามเห็นุ  
“ผู้้�อพย์พจำานุวุนุมากจากวุฒันุธีรรมเก�าแก�รับร้�ควุามย์าก
ลำาบากของตัวุเองในุลักษณะแตกต�างจากที�เรารับร้�มาก 
เพราะเหตุนีุ�แรกสุดเราจ่งต�องถิ่อดรหัสก�อนุวุ�าพวุกเขา
มองสถิ่านุการณ์นัุ�นุอย์�างไร” ในุเบื�องต�นุพย์าธิีสภาพ 
ที�หลากหลาย์เหล�านีุ�กระทบต�อควุามมั�นุใจในุตนุเอง 
ควุามผู้้กพันุทางสังคม และการรับร้�อนุาคต

ผู้้�อพย์พและผู้้�ลี�ภัย์ย์ังต�องทุกข์ทนุในุหลาย์ระดับ
จากควุามรุนุแรงเชิงระบบและการถ้ิ่กลอบทำาร�าย์ซีำ�า ๆ  
ซ่ี� งอาจเกิดข่�นุในุประเทศเจ�าบ�านุ ตัวุอย์�างเช�นุ  
กรณีผู้้�รอดชีวิุตราย์หนุ่�งจากเหตุการณ์ฆ่�าล�างเผู้�าพันุธ์ุี 
ในุรวัุนุดาซ่ี�งส้ญ่เสีย์บุตรบางคนุและครอบครัวุระหวุ�าง
เหตุขัดแย์�งคราวุนัุ�นุ แต�ก็สร�างชีวุิตใหม�ในุควิุเบก 
ได�สำาเร็จ เย์็นุวัุนุหนุ่�งเธีอถ้ิ่กลอบทำาร�าย์ขณะกลับ 
จากทำางานุ ปอโครเล�าวุ�า “การถ้ิ่กทำาร�าย์ครั�งนีุ� 
ได�ปลุกควุามเจ็บปวุดรวุดร�าวุทั�งหลาย์ที�ฝั่งใจมาก�อนุข่�นุ
มาอีก พลังชีวิุตที�ฟื�นุคืนุของเธีอ (ในุประเทศที�ย์�าย์มาใหม�) 
จ่งพังทลาย์ลง ควุามไร� เหตุผู้ลเข�าครอบงำาจิตใจ 
จนุทำาให�เธีอร้�ส่กไม�วุ�าจะอย์้�ที�ไหนุเธีอก็ต�องประสบกับ
อันุตราย์เสมอ”

คุุณููปการขอิงจิตเวิชศาสตร์
ชาติพันุธ์ุิ์วิิทยา

“ในุช�วุงเปลี�ย์นุสหัสวุรรษ ผู้้�อพย์พและผู้้�ลี�ภัย์ร้�ส่กวุ�า 
พวุกเขาถ้ิ่กเข�าใจผิู้ด ๆ เวุลาเข�าไปใช�บริการในุระบบ
สาธีารณสุขย์ามเมื�อสุขภาพจิตมีปัญ่หา” ล้เซีีย์นุน์ุ  
มาร์แตงส์ บอร์เจส นัุกจิตวิุทย์าซ่ี�งเป็นุอาจารย์์ 
คณะอาชญ่วิุทย์าและสังคมสงเคราะห์ที�มหาวิุทย์าลัย์ 
ลาวุาล และร�วุมก�อตั�ง SAPSIR อธิีบาย์ “เราตระหนัุก 
ถ่ิ่งปัญ่หาประเดน็ุนีุ� จ่งจัดสร�างบรกิารไวุ�รองรบัพวุกเขา”

SAPSIR ตั�งอย์้�ในุอาคารติดกับแผู้นุกบริการสุขภาพ
ผู้้�ลี�ภัย์ของโรงพย์าบาลเจฟเฟอรีเฮลในุเมืองควิุเบก  
เป็นุส�วุนุหนุ่� งของสถิ่าบันุสุขภาพซี่� ง รัฐสนัุบสนุุนุ 
งบประมาณ บอร์เจสชี�แจงวุ�า “สำาหรับสถิ่านุการณ์ 
ซัีบซี�อนุนัุ�นุ การใช�ทีมใหญ่�ร�วุมกันุบำาบัดจะได�ผู้ลดีที�สุด” 
ทีมดังกล�าวุประกอบด�วุย์บุคคลแรกที�ส�งตัวุคนุไข� 
เข�ารับบริการ นัุกจิตวิุทย์าอาวุุโสและนุักบำาบัดร�วุม  
นัุกสังคมสงเคราะห์ พย์าบาล และล�ามผู้้�เป็นุสื�อกลาง
ด�านุวัุฒนุธีรรมด�วุย์

เธีอเสริมวุ�า “คนุไข�ที�เราพบมักมาจากองค์กรชุมชนุ
หรืออย์้�รวุมหม้�จ่งตอบสนุองการใช�ทีมบำาบัดได�ดีกวุ�า” 
นุอกจากนัุ�นุย์งัจัดทีมย์�อย์ติดตามผู้ลด�วุย์โดย์ข่�นุกับกรณี 
บางราย์อาจมีทีมเล็กเป็นุนัุกวิุชาชีพสองหรือสามคนุ 
ตามด้แล และนุ�อย์ราย์ที�ใช�ผู้้�ติดตามเดี�ย์วุ
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ปอโครอธิีบาย์วุ�า “ระหวุ�างการนัุดบำาบัดรักษาแบบนีุ� 
เราต�องย์่ดถืิ่อพื�นุฐานุวัุฒนุธีรรมของคนุไข�ราย์นัุ�นุจริง ๆ  
สังเกตด้องค์ประกอบที�สร�างตัวุตนุและมีควุามหมาย์ 
ต�อคนุไข� เราต�องค�อย์ ๆ  เข�าไปส้�โลกของเขา แล�วุจ่งร�วุมกันุ
ถัิ่กทอสรรค์สร�างควุามเข�าใจซ่ี�งจะเอื�อให�คนุไข�เชื�อมโย์ง
กับเราได� เราจำาเป็นุต�องทำาอย์�างนีุ�ถิ่�าจะให�คนุไข�ย์อมรับ
การรักษาโดย์เห็นุวุ�ามันุมีควุามหมาย์และเป็นุประโย์ชน์ุ
ต�อตัวุเขาเอง”

วิุธีีการนีุ�ได�มาจากจิตเวุชศาสตร์ชาติพันุธ์ุีวิุทย์า 
ซ่ี�งย์อมรับวุ�ามิติทางวัุฒนุธีรรมเป็นุศ้นุย์์กลางที�ทำาให� 
คนุแสดงอาการเจ็บป่วุย์ทางด�านุจิตใจออกมา ทีมรักษา
จะนัุดพบคนุไข� 15-17 ครั�ง แล�วุค�อย์ตามกำากับด้แล 
ผู้้�รับช�วุงติดตามการบำาบัดต�อไป วิุธีีการเช�นุนีุ�ของ SAPSIR 
แพร�หลาย์ไปทั�วุประเทศ

ปอโครย์ืนุย์ันุวุ�า “ผู้มทำางานุในุสาย์นีุ�มานัุบ 
เ สี�ย์วุศตวุรรษแล�วุ บอกได� เลย์วุ�า เรากำา ลัง เ ห็นุ
วิุวัุฒนุาการด�านุนีุ�ในุหม้�ผู้้�บำาบัดด้แลคนุไข�” เขามั�นุใจ 
วุ�าปัจจุบันุนัุกวิุชาชีพบางส�วุนุในุควุเิบกได�รบัแรงบันุดาลใจ
จากควุามคิดแนุวุจิตเวุชศาสตร์ชาติพันุธ์ุีวิุทย์าและ 
วิุธีีการบำาบัดข�ามวุฒันุธีรรมเพื�อรักษา ผู้้�อพย์พที�ต�องทนุ
ทุกข์ทรมานุทางจิตใจ

ICCAR: เครืีอข��ยเมืองทีำ�พร้ีอมต้อนรัีบ

ซึ่าลีิ อาลีิ แลิะนาริมื่าน มีื่เวิลิาเสนอเรื�องราวิของพวิกตืนเพียงสองสัปดีาห์ เด็ีกหน่่มื่ช้าวิเยอรมัื่นสามื่คนนี�ไดี�รับเลืิอกให�เป็นโฉมื่หน�าออกสื�อกิจ่กรรมื่
โครงการรณรงค์ Together Human ซ่ึ่�งจั่ดีที่ำาเพื�อแก�ปัญหาการมื่องแบบเหมื่ารวิมื่ผู้้�คนทีี่�มีื่ภ้ัมิื่หลัิงเป็นผู้้�อพยพ

โครงการนี�เน�นเรื�องราวิการบ้รณาการอย่้ร่วิมื่กันในสังคมื่ไดี�สำาเร็จ่ของซึ่าลิีผู้้�เป็นนักศ่ิกษาแพที่ย์ อาลีิผู้้�เป็น นักดัีบเพลิิงแลิะนักกีฬา นาริมื่าน 
ผู้้�เป็นที่หารเรือ ดีำาเนินรายการสดีออนไลิน์ที่างสื�อสังคมื่ระหว่ิางวัินทีี่� 26 พฤศิจิ่กายน - 7 ธัันวิาคมื่ 2019 วิิดีีโอแลิะโปสเตือร์ภัาพตัืวิช้้โรงทัี่�งสามื่คน
จ่ำานวินหน่�งพันแผู่้นซ่ึ่�งมีื่เนื�อหาสนับสน่นควิามื่หลิากหลิายแลิะการอย่้ร่วิมื่กัน ติืดีเผู้ยแพร่ไปทัี่�วิที่�องถิ่นนในเมืื่อง 3 แห่งของเยอรมื่นี คือ เบอร์ลิิน 
สต่ืที่การ์ตื แลิะไลิป์ซิึ่ก

กิจ่กรรมื่รณรงค์นี�เป็นเพียงตัืวิอย่างหน่�งในการดีำาเนินงานของโครงการร่วิมื่สร�างเมืื่องทีี่�หลิอมื่รวิมื่แลิะยั�งยืนนานาช้าติื (International Coalition 
of Inclusive and Sustainable Cities – ICCAR) ย้เนสโกริเริ�มื่โครงการนี�ในปี 2004 โดียม่่ื่งเน�นให�เห็นบที่บาที่ทีี่�ผู้้�อพยพแลิะผู้้�ลีิ�ภััยมีื่ส่วินร่วิมื่ 
ต่ือการพัฒนาสังคมื่เจ่�าบ�าน

ICCAR มีื่เครือข่ายมื่ากกว่ิา 500 เมืื่องทัี่�วิโลิก มีื่ส่วินร่วิมื่ในการพัฒนานโยบาย กิจ่กรรมื่การสร�างสมื่รรถิ่นะ แลิะควิามื่ตืระหนักร้� เพื�อส่งเสริมื่ 
การพัฒนาเมืื่องอย่างเปิดีกวิ�างโดียปราศิจ่ากการเลืิอกปฏิิบัติืท่ี่กร้ปแบบ

ฟ้�นุคุ่นุคุวิามมั�นุใจในุอินุาคุต

* ใช�ชื�อสมมติสำาหรบับางคนุเพื�อปกป้องอัตลักษณ์บุคคล
ของผู้้�ให�สัมภาษณ์

“

ผู้้�อพย์พและผู้้�ลี�ภัย์ต�องการควุามมั�นุคงทางร�างกาย์และ
จิตใจ รวุมทั�งร้�ส่กมั�นุใจวุ�าตนุสามารถิ่วุางแผู้นุชีวิุต
สำาหรับอนุาคตได� คนุเหล�านีุ�ต�องร้�จักหาวิุธีีคงควุามเป็นุ
ตัวุเองไวุ�ต�อไปให�ได�ในุที�ทางใหม� พวุกเขาต�องการเวุลา 
พร�อมกับเครือข�าย์ไวุ�คอย์ปกป้องรองรับ ตลอดจนุผู้้�คนุ
แวุดล�อมเพื�อก�อให�เกิดควุามร้�ส่กมั�นุคง

บอร์เจสรีบเสริมวุ�า “เหมือนุกับภาพโฆ่ษณาก�อนุ
และหลังการทำาศัลย์กรรมเสริมควุามงามไม�มผิีู้ด เราเห็นุ
ควุามเปลี�ย์นุแปลงได�ชัด ๆ จากคนุที�เป็นุทุกข์ห�อเหี�ย์วุ
ไร�ชีวิุตชีวุา เดี�ย์วุเดีย์วุกลับกลาย์เป็นุคนุใหม�ที�กุลีกุจอ 
ย์ิ�มแย์�ม และมั�นุใจเรื�องอนุาคต ถิ่�าหากรักษาแล�วุ 
เราไม�เห็นุผู้ลทำานุองนีุ� ฉันุคิดวุ�าเราก็คงไม�มีเรี�ย์วุแรง
ทำางานุต�อไปหรอก”

บอรเ์จสกล�าวุเพิ�มเติมอีกวุ�า “มีบางครั�งที�เราส้ญ่เสยี์
การติดต�อกับคนุไข�ที�แสดงพฤติกรรมก�าวุร�าวุรุนุแรง 
ซ่ี�งไม�ได�เกิดจากบุคลิกหรือตัวุตนุของพวุกเขาเอง  
หรือคนุที�โศกเศร�าและมีอาการซ่ีมเศร�าวิุตกกังวุล  
คนุเหล�านีุ�ไม�สามารถิ่ไวุ�เนืุ�อเชื�อใจคนุอื�นุ ๆ  อีกต�อไปและ
ไม�สามารถิ่รักษาควุามสัมพันุธ์ีกับเราไวุ�ได�”

บอร์เจสย์ำ�าวุ�า “ระบบของเราตอบสนุองควุามต�องการ 
และคนุส�วุนุใหญ่�ที�เราด้แลก็พบควุามหมาย์ในุชีวิุตตัวุเอง
ได�อีกครั�ง” เธีอกังวุลวุ�าการที� SAPSIR หยุ์ดให�บริการ 
แก� เ ด็กไปชั�วุคราวุจะส�งผู้ลกระทบต�อผู้้� ป่วุย์เด็ก  
ทวุ�าโครงการนีุ�ก็กลับมาดำาเนุินุการต�อในุฤด้ใบไม�ร�วุง 
ปี 2021 เธีอสรปุวุ�า “ที�ฉันุเป็นุห�วุงก็คือพวุกที�มาไม�ถ่ิ่งเรา 
โดย์เฉพาะเด็ก ๆ ซ่ี�งหลาย์คนุมีบาดแผู้ลฝั่งล่กในุใจ  
นัุ�นุเป็นุสิ�งที�ทำาให�พวุกเรานุอนุไม�หลับในุขณะนีุ�”

ตัวุอย์�างเช�นุนีุ� ได�แก�  กรณีวิุศวุกรการเกษตร 
จากอเมริกาใต�ราย์หนุ่�ง ชาย์คนุนีุ�ถ้ิ่กกองกำาลังติดอาวุุธี
จับขังหลังจากเขามีส�วุนุร�วุมแข็งขันุในุชุมชนุชนุบท  
พวุกที�ก�อเหตุจับเขาย์ัดไวุ�ในุถุิ่ง โย์นุลงนุำ�าแล�วุยิ์งใส�  
เขารอดมาได�อย์�างปาฏิิหาริย์์ แต�เมื�อมาถ่ิ่งควิุเบก 
ในุสภาพซ่ีมเศร�ารุนุแรง เขาก็นุ่กภาพอนุาคตของตัวุเอง
ไม�ออก

ปัญ่หานีุ�เปลี�ย์นุไปเมื�อชาย์คนุนีุ�ได�เข�าไปมีส�วุนุร�วุม
ในุโครงการท�องถิิ่�นุเพื�อรักษาแม�นุำ�าสาย์หนุ่�งในุควิุเบก 
ปอโครเล�าวุ�า “เขาร้�ส่กวุ�าตัวุเองได�อย์้�ในุสภาพการณ์ 
คุ�นุเคย์ อย์้�ในุโลกที�เขาร้�จักซ่ี�งมีควุามหมาย์ต�อเขา  
นีุ�คือสิ�งที�ช�วุย์ให�เขาร้�ส่กวุ�าตัวุตนุของเขามีควุามเชื�อมโย์ง
อย์�างต�อเนืุ�อง”
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วิธีีการของ SAPSIR 
ยอม่รับว่ามิ่ติ่ 
ที่างวัฒนธีรรม่คือ
ศ้นย์กลัางซ่ึ่�งที่ำาให้คน
แส่ด้งอาการเจ็บป็ว่ย
ที่างด้้านจิต่ใจออกม่า
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 ^ ภัาพชื้�อ “ร้ปตัืวิเองตือนถ้ิ่กยิงตืาย” ณ จั่ต่ืรัส 
ซึ่านเฟลิิปเนรี ในเมืื่องบาร์เซึ่โลินา ปี 1979  
จ่ากโที่รศิัพท์ี่มืื่อถืิ่อ Nexus โดียมื่าร์เซึ่โลิ บรอดีสกี 
เขาเกิดีในปี 1954 ทีี่�กร่งบัวิโนสไอเรส ถ้ิ่กบังคับ 
ให�ลีิ�ภััยไปบาร์เซึ่โลินาหลิังการรัฐประหารในประเที่ศิ
อาร์เจ่นติืนาเมืื่�อปี 1976



โทรีศััพท์มืือถืือ: 
อุปกรณ์ท้่ขาดไม่ได้ของผู้้้อพ้ยพ้

โดย โมฮา อัินุนุาจิ

นัุกภาษาศาสตร์ นัุกเขีย์นุ และนัุกกิจกรรม เขาเป็นุประธีานุและผู้้�ร�วุมก�อตั�งสถิ่าบันุภาษา 
และวัุฒนุธีรรมนุานุาชาติ (INLAC) ทั�งย์ังเป็นุศาสตราจารย์์ด�านุภาษาศาสตร์ 
และวัุฒนุธีรรมศ่กษาที�มหาวิุทย์าลัย์ Sidi Mohamed Ben Abdellah ในุเมืองเฟซี

สม�ร์ีทำโฟนกลื�ยเป็นส้�งสำ�คัญ่ต�อคว�มอยู�รีอดของผูู้้อพยพ 

แลืะผูู้้ลีื�ภัย เพรี�ะช่�วยให้พวกเข�ส�ม�รีถึต้ดต�อสื�อส�รีกับครีอบครัีว

ขอคว�มช่�วยเหลืือทำ�งก�รีเงินในย�มจีำ�เป็นได้ แลืะเป็นเครืี�องมือช่�วยค้นข้อมูลื 

ทีำ�จีำ�เป็นต้องใช้่เพื�อเด้นทำ�งต�อ ไปยังเส้นทำ�งทีำ�มักเสี�ยงภัย  

ผู้ลืง�นศึกษ�วิจัียในเมืองเฟซึ่ ปรีะเทำศโมร็ีอกโก ซึึ่�งมีผูู้้เขียนเป็นหัวหน้�ชิ่�นนี� 

เน้นให้เห็นคว�มสำ�คัญ่อย��งย้�ง ของเทำคโนโลืยีโทำรีศัพท์ำมือถืึอ  

ทีำ�มีต�อวิถีึก�รีเด้นทำ�งในท่ำกขั�นตอน

แปลโดย จงจิต อินัุนุต์คูุศรี  

บางครั�งฉันุก็ต�องเลือกระหวุ�างการมีอาหารกินุ
กับการมีอินุเทอร์เน็ุตใช�เพื�อติดต�อกลับไปหาครอบครัวุ
ที�บ�านุ และในุเวุลาที�จำาเป็นุต�องใช�เงินุ ฉันุจะโทรหา 
คนุที�บ�านุผู้�านุทาง WhatsApp แล�วุพวุกเขาก็จะส�งเงินุ
มาให�ทันุที” นีุ�เป็นุคำาพ้ดที�มามาด้ วัุย์ 22 ปีจากไนุเจอร์ 
สรุปให�เห็นุบทบาทสำาคัญ่ของสมาร์ทโฟนุที�มีต�อชีวิุต 
ของผู้้�อพย์พในุปัจจุบันุ และจากข�อม้ลของสำานัุกงานุ
ข�าหลวุงใหญ่�ผู้้�ลี�ภัย์แห�งสหประชาชาติ ประจำากรุงราบัต 
พบวุ�าการที�ผู้้�ลี�ภัย์ทั�งหลาย์ย์อมจ�าย์เงินุถ่ิ่ง 1 ในุ 3  
ของงบประมาณที�มีเพื�อการเข�าถ่ิ่งอินุเทอร์เน็ุตนัุ�นุ ถืิ่อเป็นุ
ข�อพิส้จน์ุวุ�าอุปกรณ์มือถืิ่อเหล�านีุ�มีควุามสำาคัญ่มากเพีย์งใด

เมื�อผู้้�อพย์พออกจากประเทศบ�านุเกิด พวุกเขา 
ต�องพ่�งพาโทรศัพท์มือถืิ่อทุกอย์�าง สมาร์ทโฟนุและ
แท็บเล็ตมีอิทธิีพลสำาคัญ่อย์�างย์ิ�งย์วุดต�อวิุถีิ่การเดินุทาง 
ในุทุกขั�นุตอนุ นีุ�คือข�อม้ลที�ได�จากงานุภาคสนุามที�ผู้ม 
กับฟิลิปโป บิ�กนุามิ อาจารย์์และนัุกวิุจัย์อาวุุโส 
ของมหาวิุทย์าลัย์วิุทย์าศาสตร์ประยุ์กต์และศิลปศาสตร์
แห�งสวิุตเซีอร์แลนุด์ใต� (SUPSI) ร�วุมกันุศ่กษาวิุจัย์เกี�ย์วุกับ
ผู้้�ลี�ภัย์และผู้้�อพย์พอย์�างผิู้ดกฎหมาย์ที�มาจากซีีเรีย์ ลิเบีย์ 
และอนุุภ้มิภาคซีาฮารา ระหวุ�างป ี2017-2019 ในุเมอืงเฟซี

นัุบตั�งแต�กลางทศวุรรษ 2000 โมร็อกโกซ่ี�งเป็นุ 
ดินุแดนุแห�งการอพย์พเข�าเมืองมาช�านุานุ ก็ได�กลาย์มาเป็นุ
ที�แวุะพักการเดินุทางและได�ต�อนุรับผู้้�อพย์พจำานุวุนุ
มากมาย์จากอนุุภ้มิภาคซีาฮารา โดย์เฉพาะจากคองโก 
โกตดิวัุวุร์ มาลี ไนุจีเรีย์ และเซีเนุกัล พวุกผู้้�อพย์พ 
หวัุงวุ�าจะได�ไปจนุถ่ิ่งย์โุรป โดย์อาจผู้�านุทางเขตแดนุเซีวุตา
และเมลีย์าของสเปนุ หรือผู้�านุหม้� เกาะคาเนุรี  
ก�อนุที�จะข�ามทะเลเมดิเตอร์เรเนีุย์นุหรือมหาสมุทร
แอตแลนุติก แม�วุ�าตามปกติพวุกเขามักจะมองวุ�า 
การพำานัุกอย์้�ในุโมร็อกโกเป็นุเพีย์งการหยุ์ดพักระหวุ�างทาง 
แต�ผู้้�อพย์พจำานุวุนุมากกลับต�องลงเอย์อาศัย์อย์้�ที�นีุ� 
ในุสภาพที�ย์ากลำาบากเป็นุเวุลานุานุหลาย์เดือนุ  
หรือแม�กระทั�งหลาย์ปี

คุวิามร่วิมม่อิและ 
การช่วิยเห้ล่อิเก่�อิกูลกันุ

ผู้้�คนุที�เราสัมภาษณ์มาจากหลากหลาย์ระดับการศ่กษา 
ซ่ี�งมีผู้ลต�อ “ควุามฉลาดร้�ด�านุดิจิทัล” หรือควุามสามารถิ่
ที�จะแสวุงประโย์ชน์ุจากโอกาสที�มีอย์้� ผู้� านุทาง
อินุเทอร์เน็ุตและเครือข�าย์เทคโนุโลยี์มือถืิ่อ

ไม�ใช�เรื�องแปลกเลย์ที�พบวุ�าสมาร์ทโฟนุช�วุย์เสริมส�ง
ให�เกิดกระแสการอพย์พโย์กย์�าย์ถิิ่�นุฐานุด�วุย์การ 
ให�ข�อม้ลทางออนุไลน์ุแก�ผู้้�อพย์พจนุนุำาไปส้�การออกเดินุทาง 
และมักกระตุ�นุจ้งใจให�พวุกเขาต�องการละทิ�งบ�านุเกิด
เมืองนุอนุ มีอิทธิีพลต�อเส�นุทางที�เลือกและจุดหมาย์
ปลาย์ทาง ทั�งยั์งมีอิทธิีพลต�อเนืุ�องไปจนุตลอดการเดนิุทาง

สมาร์ทโฟนุย์ังช�วุย์ให� เ กิดควุามร�วุมมือและ 
ช�วุย์เหลือเกื�อก้ลกันุโดย์สะดวุกระหวุ�างผู้้�อพย์พ ผู้้�อพย์พ
อย์�างผิู้ดกฎหมาย์มีแนุวุโนุ�มที�จะพ่�งพาแหล�งข�อม้ล 
ที� ไม� ใช�ของทางการ โดย์เฉพาะแหล�งข�อม้ลจาก 
พวุกลักลอบเข�าเมือง

พวุกลักลอบเข�าเมืองมีข�อได�เปรีย์บเพราะคุ�นุเคย์ 
กับเรื�องเส�นุทาง การเดินุทางข�ามแดนุ และขั�นุตอนุ 
การทำาวีุซี�า ผู้้�อพย์พที�เราพ้ดคุย์ด�วุย์กล�าวุวุ�า พวุกเขา 
ได�รับข�อม้ลที�แม�นุย์ำาจากพวุกลักลอบเข�าเมือง ซ่ี�งมักใช�
เครือข�าย์สังคมออนุไลน์ุในุการให�ควุามช�วุย์เหลือกันุ
ระหวุ�างการเดินุทาง
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ผู้้้ลีั�ภััยยอม่จ่ายเงิน 
ถ่ึง 1 ใน 3 ของงบป็ระม่าณ 
ทีี่�มี่เพื�อการเข้าถ่ึง
อินเที่อร์เน็ต่“
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เรจิส วัุย์ 23 ปีจากแคเมอร้นุ ทำาตามคำาแนุะนุำา 
จากข�อควุามของผู้้�ลักลอบเข�าเมืองตลอดเส�นุทาง 
จากประเทศบ�านุเกิดของเขาจนุไปถ่ิ่งเมอืงเฟซี อย์�างไรก็ดี 
ผู้้�อพย์พบางคนุกป็ฏิิเสธีที�จะทำาตามวิุธีีการของผู้้�ลักลอบ
เข�าเมืองอย์�างผิู้ดกฎหมาย์ และย์ินุดีที�จะเดินุทางต�อ 
โดย์ใช�เครื�องมือนุำาทางอย์�างจีพีเอสและแผู้นุที�ก้เกิล

สายใยที�ช่วิยปลอิบ็ประโลมใจ 
และเช้�อิมโยงผู้ิคุนุที�รัก

สำาหรับผู้้�คนุที�จำาเป็นุต�องใช�เส�นุทางการโย์กย์�าย์ถิิ่�นุ 
ที�ไม�แนุ�นุอนุและมกัเต็มไปด�วุย์อนัุตราย์แล�วุ เหนุอืสิ�งอื�นุใด
ก็คือโทรศัพท์มือถืิ่อ อาจจะเป็นุสาย์ใย์ช�วุย์ปลอบโย์นุ
และเชื�อมโย์งกับคนุซ่ี�งพวุกเขารักและต�องจากมา  
พวุกเขาเหล�านัุ�นุจะได�รับร้�เรื�องสภาพการเดินุทาง 
ผู้�านุข�อควุามและร้ปถิ่�าย์ที�แลกเปลี�ย์นุส�งผู้�านุกันุในุ 
WhatsApp, Messenger, Telegram หรอื Facebook 
     ในุหลาย์กรณี การให�กำาลังใจจากครอบครัวุ 
มักจะควุบค้�ไปกับการช�วุย์เหลอืด�านุการเงนิุ โดย์มกัเป็นุ
ตัวุบ�งชี�ได�วุ�าผู้้�นัุ�นุจะได�เดินุทางต�อไปหรือไม� เงินุทุนุ 
จากครอบครัวุมักจะโอนุมาให� โดย์ตรงผู้�านุทาง
เทคโนุโลย์ีมือถืิ่อ “ถิ่�าไม�มีสมาร์ทโฟนุและเครือข�าย์
สังคมออนุไลนุ ์ฉันุคงจะร้�ส่กวุ�าเหวุ�และโดดเดี�ย์วุย์ิ�งกวุ�านีุ�” 
ญ่าญ่�า วัุย์ 22 ปี จากกินีุกล�าวุ “ฉันุใช�โทรศัพท์เพื�อโทร
ขอควุามช�วุย์เหลือจากเพื�อนุ ๆ และเพื�อติดต�อ 
กับครอบครัวุตัวุเอง”

แต� เทคโนุโลย์ีสมัย์ใหม� ก็ ไม�สามารถิ่ป้องกันุ 
ควุามเสี�ย์งทั�งหมดที�เกี�ย์วุเนืุ�องกับการโย์กย์�าย์ถิิ่�นุฐานุ
อย์�างผิู้ดกฎหมาย์ ผู้ลงานุวุิจัย์ของเราพบวุ�าผู้้�ที�คิด 
จะอพย์พซ่ี�งมีการรับร้�ข�อม้ลที�ดีกวุ�าอาจไม�ใช�คนุที�
ประสบผู้ลสำาเร็จในุการไปถ่ิ่งจุดหมาย์ปลาย์ทาง 
ที�ปรารถิ่นุาได�ดีกวุ�า แม�วุ�าจะมีควุามพย์าย์ามมากเพีย์งใด 
แต�พวุกเขาก็มีโอกาสที�จะตกเป็นุเหย์ื�อของการโจรกรรม
และการถ้ิ่กทำาร�าย์ร�างกาย์ หรือไม�ก็ตกเป็นุเหย์ื�อ 
ของเครื�องมือตรวุจรักษาควุามปลอดภยั์ที�จะทำาให�พวุกเขา
ต�องถ้ิ่กส�งตัวุกลับไปทางชาย์แดนุ ซ่ี�งในุหลาย์กรณี
เท�ากับเป็นุการบบีบังคับให�พวุกเขาย์งัต�องอย์้�ในุประเทศ
ที�เป็นุจุดแวุะพัก

เทคโนุโลยี์ใหม� ๆ ก็อาจเป็นุแหล�งข�อม้ลผิู้ด ๆ  
และแหล�งข�าวุลือที�ส�งอิทธิีพลต�อการเลือกเส�นุทาง 
ของผู้้�กำาลังคิดจะอพย์พด�วุย์เช�นุกันุ อิบราฮิมา วัุย์ 23 ปี
จากโกตดิวัุวุร์ เคย์ตัดสินุใจละทิ�งบ�านุเกิดหลังจากอ�านุ
ข�อม้ลทางอินุเทอร์เน็ุตวุ�า เมื�อไหร�ก็ตามที�เขาไปถ่ิ่ง
โมร็อกโก เขาจะถ้ิ่กส�งตัวุไปย์ังประเทศแถิ่บย์ุโรป 
ในุฐานุะผู้้�ขอลี�ภัย์ที�ย์ังเรีย์นุหนัุงสืออย์้� แต�หลังจากที�เขา
ได�ร้�วุ�าควุามจริงมิได�เป็นุเช�นุนัุ�นุ เขาก็ย์อมเสี�ย์งชีวิุต 
ทุกคืนุเพีย์งเพื�อพย์าย์ามจะปีนุป่าย์ข่�นุรถิ่บรรทุก 
ที�มุ�งหนุ�าไปย์ังสเปนุ เรื�องราวุเช�นุนีุ�เป็นุเรื�องชินุห้ 
ในุหม้�ผู้้�อพย์พที�ผิู้ดกฎหมาย์

ผู้้�ที�สามารถิ่ไปถ่ิ่งจุดหมาย์ปลาย์ทางก็ควุรช�วุย์ให�
ข�าวุสารที� ถ้ิ่กต�องแก� ผู้้� ที� คิดจะย์�าย์ถิิ่�นุในุอนุาคต  
โดย์การแบ�งปันุข�อม้ลและภาพเกี�ย์วุกับชีวิุตใหม� 
ของพวุกเขาผู้�านุแอพส�งข�อควุามและโซีเชีย์ลเน็ุตเวิุร์ก

“

26
วารสารความร่วมมือกับต่างประเทศ

ผู้้้ทีี่�คิด้จะอพยพ 
ซ่ึ่�งมี่การรับร้้ข้อม้่ลั 
ทีี่�ดี้กว่าอาจไม่่ใช่ 
คนทีี่�ป็ระส่บผู้ลัส่ำาเร็จ 
ในการไป็ถ่ึงจุด้หม่าย
ป็ลัายที่างทีี่�ป็รารถึนา 
ได้้ดี้กว่า

 ^ สมุดบันท่ั่กั กัริะเป๋าถ่ือ และโทั่ริศัพท์ั่ม่อถ่ือ ค่อทั่รัิพย์สินทัั่�งห้มดทีั่�ซาอีด ชื่ายห้นุ�มวัย 25 ปี พกัติูดตัูวขณะทีั่�ลักัลอบห้นีออกัจากัซูดานเพ่�อไปยังฝีรัิ�งเศส 
จากัภาพถื�ายชุื่ด “ในกัริะเป๋าของผู้ิลี�ภัย” โดยมาซีม เริย์นีเย� นักัข�าวชื่�างภาพชื่าวฝีรัิ�งเศส



แปลโดย จงจิต อินัุนุต์คูุศรี  

จีีนเป็นรีองแค�อน้เดียแลืะเม็กซิึ่โก ในเรืี�องจีำ�นวนปรีะช่�กรีทีำ�ม�กทีำ�ส่ด 

ซึึ่�งย้�ยถ้ึ�นฐ�นจี�กปรีะเทำศบ้�นเก้ดอพยพไปอยู�ยังสถึ�นทีำ�อื�น

ปรีะวัต้ศ�สตร์ีก�รีโยกย้�ยถ้ึ�นฐ�นของช่�วจีีนทีำ�เห็นได้ชั่ด 

ดั�งรีะลือกคลืื�นทีำ�ซัึ่ดส�ดอย��งต�อเนื�อง 

ย้อนหลัืงไปได้ถึึงช่�วงแรีกของก�รีเปิดตัวเส้นทำ�งส�ยไหมทำ�งทำะเลืโบรี�ณ

โดย จวิาง กั�วิตู 

ประธีานุศาสตราจารย์์ของมหาวิุทย์าลัย์หวุาเฉีย์วุ และเป็นุอาจารย์์ที�มหาวิุทย์าลัย์เซีีย์ะเหมินุ
ในุมณฑลฝ้่เจี�ย์นุของจีนุ ผู้ลงานุวิุจัย์ของเขามุ�งเนุ�นุไปที�ประวัุติศาสตร์ชาติพันุธ์ุีจีนุและ 
ประวัุติควุามสัมพันุธ์ีระหวุ�างประเทศของจีนุ นุอกจากนีุ�ย์ังเป็นุสมาชิกในุคณะกรรมาธิีการ 
ที�ปร่กษาของสภาแห�งรัฐเพื�อกิจการจีนุโพ�นุทะเล

องคก์ารระหวุ�างประเทศเพื�อการโย์กย์�าย์ถิิ่�นุฐานุ (IOM) 
ระบุวุ�า ปัจจุบันุมีชาวุจีนุอย์้�อาศัย์ในุต�างประเทศ 
มากกวุ�า 10.7 ล�านุคนุ หากรวุมล้กหลานุทาย์าทด�วุย์ 
ก็จะมีจำานุวุนุประมาณ 60 ล�านุคนุ

นีุ�คือตัวุเลขการโย์กย์�าย์ถิิ่�นุฐานุที�มากที�สุดในุโลก
กลุ�มหนุ่�ง ทวุ�าประวัุติศาสตร์การอพย์พของจีนุนัุ�นุ 
มีมานุมนุานุแล�วุ เริ�มตั�งแต�สมัย์เริ�มเปิดเส�นุทางสาย์ไหม
ทางทะเลเมื�อกวุ�า 2,000 ปีที�แล�วุ โดย์ผู้้�อพย์พย์�าย์ไป 
ตั�งรกรากที�เอเชีย์ตะวัุนุออกเฉีย์งใต�เป็นุหลัก

ในุช�วุงต�นุศตวุรรษที� 15 มีการจัดตั�งไชนุ�าทาวุนุ ์
ข่�นุหลาย์แห�งในุเกาะสุมาตราและชวุา (ปัจจุบันุคือ
อินุโดนุเีซีีย์) โดย์แต�ละแห�งมีชาวุจีนุโพ�นุทะเลตั�งหลักแหล�ง
อย์้�หลาย์พันุคนุ

ในุช�วุงปลาย์ศตวุรรษที� 16 เริ�มมีการอพย์พ 
เป็นุกลุ�มก�อนุใหญ่�ข่�นุ อันุเป็นุช�วุงเวุลาที�ชาวุย์ุโรป 
ได�สร�างอิทธิีพลของพวุกตนุข่�นุในุตะวุันุออกไกล  
ด�วุย์ควุามมุ�งมั�นุที�จะรวุมภ้มิภาคนีุ�เข�าไปอย์้�ในุเครือข�าย์
เส�นุทางการค�าโลก แต�ละประเทศในุยุ์โรปต�างต�อส้� 
แย์�งชิงกันุเพื�อแพร�ขย์าย์อาณานุิคมของตนุในุเอเชีย์
ตะวัุนุออกเฉีย์งใต� จนุก�อให�เกิดควุามต�องการพ�อค�าและ
แรงงานุชาวุจีนุ

ในุช�วุงต�นุศตวุรรษที� 17 มีชาวุจีนุผู้้�อพย์พในุเอเชีย์
ตะวัุนุออกเฉีย์งใต�ประมาณ 100,000 คนุ โดย์ประมาณ 
20,000-30,000 คนุอาศัย์อย์้�ในุญี่�ปุ่นุ ส�วุนุใหญ่�ประกอบ
อาชีพเกี�ย์วุข�องกับการค�าขาย์และงานุช�างฝี่ มือ  
ในุช�วุงกลางศตวุรรษที�  19 เพิ�มจำานุวุนุข่�นุเป็นุ 
1,500,000 คนุ โดย์ส�วุนุใหญ่�ตั�งรกรากอย์้�ในุเอเชีย์ 
ตะวัุนุออกเฉีย์งใต� สำาหรับกลุ�มที�อพย์พไปอย์้�ในุญี่�ปุ่นุ
สามารถิ่ใช�ชีวิุตบ้รณาการเข�ากับสังคมญี่�ปุ่นุได�

ผิลกระทบ็จากสงคุรามฝ่ิ่�นุ

นัุบตั�งแต�ช�วุงกลางศตวุรรษที� 19 จนุถ่ิ่งต�นุทศวุรรษ 
1940 คลื�นุการอพย์พระลอกที�สองเริ�มข่�นุในุประเทศจนีุ 
แรงงานุไร�ทักษะ หรือที�เรีย์กกันุวุ�า "กุลีจีนุรับจ�าง"  
กลาย์มาเป็นุส�วุนุสำาคัญ่ของคลื�นุการอพย์พในุครั�งนีุ� 
ตลอดช�วุงสงครามฝิ่�นุทั�งสองครั�งในุช�วุงกลางศตวุรรษที� 19 
อังกฤษและฝ่รั�งเศสต�างกดดันุรัฐบาลชิงให�มีการอนุุญ่าต
ให�กลุ�มแรงงานุชาวุจีนุจำานุวุนุมากอพย์พไปย์ังประเทศ
ตะวัุนุตกและอาณานิุคมของพวุกเขา เพื�อไปใช�แรงงานุ
ทดแทนุทาสผิู้วุสี

นีุ�คือจุดเริ�มต�นุที�ทำาให�ชาวุจีนุอพย์พย์�าย์ถิิ่�นุไปทั�วุ
ทุกมุมโลก ตั�งแต�เอเชีย์ตะวุันุออกเฉีย์งใต�ไปจนุถ่ิ่ง
อเมริกา แอฟริกา ย์ุโรป และออสเตรเลีย์

หลังสงครามโลกครั�งที�หนุ่�งและช�วุงก�อนุสงครามโลก
ครั�งที�สองจะปะทุข่�นุในุภ้มิภาคแปซิีฟิกนัุ�นุ ควุามเจริญ่
มั�งคั�งทางเศรษฐกิจในุเอเชีย์ตะวัุนุออกเฉีย์งใต�ได�กระตุ�นุ
ให�เกิดควุามต�องการแรงงานุเพิ�มข่�นุ ซ่ี�งผู้้�อพย์พชาวุจีนุ
ได�เข�ามาเติมเต็มในุส�วุนุนีุ� โดย์ในุช�วุงต�นุทศวุรรษ 1940 
มีผู้้�อพย์พชาวุจีนุประมาณ 8.5 ล�านุคนุทั�วุโลก ในุจำานุวุนุนีุ�
มากกวุ�าร�อย์ละ 90 นัุ�นุอย์้�ในุเอเชีย์ตะวัุนุออกเฉีย์งใต�

นัุบตั�งแต�ช�วุงกลางศตวุรรษที� 19 จนุถ่ิ่งต�นุทศวุรรษ 
1940 คลื�นุการอพย์พระลอกที�สองเริ�มข่�นุในุประเทศจนีุ 
แรงงานุไร�ทักษะ หรือที�เรีย์กกันุวุ�า "กุลีจีนุรับจ�าง"  
กลาย์มาเป็นุส�วุนุสำาคัญ่ของคลื�นุการอพย์พในุครั�งนีุ� 
ตลอดช�วุงสงครามฝิ่�นุทั�งสองครั�งในุช�วุงกลางศตวุรรษที� 19 
อังกฤษและฝ่รั�งเศสต�างกดดันุรัฐบาลชิงให�มีการอนุุญ่าต
ให�กลุ�มแรงงานุชาวุจีนุจำานุวุนุมากอพย์พไปย์ังประเทศ
ตะวัุนุตกและอาณานิุคมของพวุกเขา เพื�อไปใช�แรงงานุ
ทดแทนุทาสผิู้วุสี

นัุบตั�งแต�ปี 1949 เมื�อมีการก�อตั�งสาธีารณรัฐ
ประชาชนุจีนุ จนุถ่ิ่งปลาย์ทศวุรรษ 1970 ไม�มีการอนุุญ่าต
ให�มีการอพย์พครั�งใหญ่�อีกต�อไป กระแสคลื�นุการอพย์พ
ชาวุจีนุโพ�นุทะเลที�ดำาเนิุนุต�อเนืุ�องย์าวุนุานุกวุ�า 300 ปี
จ่งหย์ุดชะงักลง

คลื�นุล้กที�สามในุการอพย์พชาวุจีนุย์คุใหม�เริ�มต�นุข่�นุ
ในุทศวุรรษ 1980 และนัุบเป็นุส�วุนุสำาคัญ่ของกระแส
คลื�นุการอพย์พย์�าย์ถิิ่�นุฐานุทั�วุโลก ผู้้�อพย์พส�วุนุใหญ่� 
ไม�ได�มาจากจีนุแผู้�นุดินุใหญ่�เท�านัุ�นุ แต�ย์ังมาจาก 
ทั�งไต�หวัุนุและฮ�องกงด�วุย์

“
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ชาวจีีนโพ�นทะเลี้: 
กับประวัติศาสตร์อันยาวนาน

ลัักษณะทีี่�โด้ด้เด่้น 
ของชาวจีนพลััด้ถิึ�นทัี่�วโลัก 
คือ พวกเขาให้ความ่ส่ำาคัญ่
ต่่อการศ่กษาส่ำาหรับ 
คนรุ่นต่่อไป็
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 ^ เด็ีก ๆ กำาลัิงเรียนเขียนอ่านอย่้ในร�านซัึ่กรีดี 
ดี�วิยมืื่อในนครนิวิยอร์ก” ถ่ิ่ายภัาพโดียบัดี กลิิก  
ช่้างภัาพสารคดีี เขาไดี�รับมื่อบหมื่ายจ่ากพิพิธัภััณฑ์์
ช้าวิจี่นในอเมื่ริกา (MOCA) ให�ถ่ิ่ายภัาพชี้วิิตืบนที่�องถิ่นน 
ผู้้�คน แลิะชี้วิิตืประจ่ำาวัินภัายในบ�านย่านไช้น่าที่าวิน์
ของแมื่นฮัิตืตัืน ในช่้วิงปี 1981-1984



การศึกษาขอิงผู้ิลี�ภัย: 
ข�ดแคลืนเงินท่ำนอย��งหนัก

จ่ากข�อม้ื่ลิรายงานการติืดีตืามื่ผู้ลิทัี่�วิโลิกดี�านการศ่ิกษา (GEM) ประจ่ำาปี 2019 ของย้เนสโก  
เรื�องการโยกย�ายถิ่ิ�น การพลิัดีถิิ่�น แลิะการศ่ิกษา: จ่งสร�างสะพาน มิื่ใช่้สร�างกำาแพงกีดีกั�น  
ระบ่ว่ิา เกือบคร่�งหน่�งของผู้้�พลิัดีถิิ่�นในโลิกท่ี่กวัินนี�คือเด็ีก ซ่ึ่�งเพิ�มื่จ่ำานวินมื่ากข่�นอย่างต่ือเนื�อง 
ในช่้วิงไม่ื่กี�ปีทีี่�ผู่้านมื่า จ่ำานวินเด็ีกผู้้�ลีิ�ภััยวัิยเรียนเพิ�มื่ข่�นร�อยลิะ 26 นับตัื�งแต่ืปี 2000 เป็นตื�นมื่า 
โดียเน�นยำ�าว่ิา แมื่�สิที่ธิัของเดี็ก ๆ เหลิ่านี�ในการไดี�รับการศ่ิกษาที่ี�มีื่ค่ณภัาพจ่ะเป็นทีี่�รับร้�กัน 
ในที่างที่ฤษฎี แต่ืในที่างปฏิิบัติืกลัิบไม่ื่เคยเกิดีข่�นจ่ริงในชั้�นเรียน

อย่างไรก็ดีี มีื่ควิามื่คืบหน�าในการบ้รณาการเด็ีก ๆ เหล่ิานี� ทีี่�เห็นเด่ีนชั้ดีจ่ากประเที่ศิเจ่�าบ�าน 
ทีี่�รับผู้้�ลีิ�ภััยจ่ำานวินมื่ากบางประเที่ศิ อาทิี่ ช้าดี เอธิัโอเปียแลิะย้กันดีา สำาหรับประเที่ศิแคนาดีา 
แลิะไอร์แลินด์ีก็มีื่ควิามื่โดีดีเด่ีนในการดีำาเนินนโยบายจั่ดีการศ่ิกษาแบบเรียนร่วิมื่มื่าใช้�กับผู้้�อพยพ
เข�าเมืื่อง

ถ่ิ่งกระนั�นก็ตืามื่ ควิามื่พยายามื่ทีี่�จ่ะที่ำาให�การเรียนร่วิมื่บรรล่ิผู้ลิยังถืิ่อว่ิาเสี�ยงทีี่�จ่ะลิ�มื่เหลิวิ 
เนื�องจ่ากขาดีคร้ทีี่�มีื่ค่ณสมื่บัติืเหมื่าะสมื่ ดัีงนั�น เพื�อพัฒนาค่ณภัาพการศ่ิกษาสำาหรับผู้้�ลีิ�ภััยท่ี่กคน 
จ่ำาเป็นตื�องมีื่การจั่ดีหาคร้ใหม่ื่ในเยอรมื่นีจ่ำานวิน 42,000 คน ในต่ืรกี 80,000 คน แลิะในย้กันดีา 
7,000 คน การส่งเสริมื่ด้ีแลิเด็ีก ๆ ทีี่�อาจ่เคยผู่้านประสบการณ์อันเจ็่บปวิดีมื่านั�น บรรดีาคร้เหล่ิานี�
จ่ำาตื�องไดี�รับการฝึกอบรมื่แบบเฉพาะที่าง ซ่ึ่�งบ่อยครั�งมัื่กมีื่การอบรมื่ทีี่�ไม่ื่เพียงพอ หรือไม่ื่เคย 
ไดี�รับการอบรมื่เลิย ตัืวิอย่างจ่ากทีี่�เลิบานอน มีื่คร้เพียงร�อยลิะ 55 เท่ี่านั�นทีี่�ไดี�รับการฝึกอบรมื่ 
ไดี�ตืรงตืามื่ควิามื่ตื�องการของนักเรียนพลัิดีถิิ่�น

รวิมื่ทัี่�งเงินท่ี่นก็ยังขาดีแคลินอย่างหนัก จ่ากรายงานพบว่ิา ในปี 2016 มีื่การใช้�เงินไปเพียง  
800 ลิ�านดีอลิลิาร์เพื�อจั่ดีการศ่ิกษาให�แก่ผู้้� ลีิ� ภััยทัี่�วิโลิก ซ่ึ่�งเป็นจ่ำานวินแค่หน่�งในสามื่ 
ของควิามื่จ่ำาเป็นทีี่�ตื�องใช้�

ชาวุจีนุโพ�นุทะเลโย์กย์�าย์ถิิ่�นุฐานุไปย์ังประเทศ
อุตสาหกรรมเป็นุหลัก โดย์จุดหมาย์ปลาย์ทางย์อดนิุย์ม
สำาหรับพวุกเขาในุขณะนัุ�นุคือ สหรัฐอเมริกา

การเติบโตทางเศรษฐกิจอย์�างรวุดเร็วุของจีนุ 
และการพฒันุาควุามสมัพันุธ์ีทางการค�ากับต�างประเทศ
ในุช�วุงไม�กี�ปีที�ผู้�านุมาส�งผู้ลให�มีการอพย์พย์�าย์ถิิ่�นุฐานุ
จำานุวุนุมากจากจีนุไปย์ังประเทศกำาลังพัฒนุา จำานุวุนุ 
ผู้้�อพย์พชาวุจีนุมีจำานุวุนุเพิ�มส้งข่�นุอย์�างรวุดเร็วุ 
ในุเอเชีย์กลาง เอเชีย์ตะวัุนุตก แอฟรกิา และละตนิุอเมรกิา 

การก่อิสร้างทางรถิ่ไฟและเห้ม่อิงทอิงคุำา

ชาวุจนีุโพ�นุทะเลสร�างคณุ้ปการสำาคัญ่ย์ิ�งต�อสังคมใหม� ๆ  
ของพวุกเขา ไม�วุ�าจะเป็นุในุประเทศเขตร�อนุแถิ่บ 
เอเชีย์ตะวุันุออกเฉีย์งใต� หรือประเทศในุแถิ่บอากาศ
อบอุ�นุ (ที�เป็นุอาณานุิคม) ของย์ุโรปและอเมริกา  
ชาวุจีนุก็เป็นุผู้้� บุกเบิกการก�อสร�างถิ่นุนุและฟื�นุฟ้ 
เพื�อใช�ประโย์ชน์ุพื�นุที�รกร�างในุเอเชีย์ตะวุันุออกเฉีย์งใต� 
ในุช�วุงศตวุรรษที�  18 รวุมทั�งมีการสร�างท�าเรือ 
และเมืองต�าง ๆ ขุดเหมืองทองคำาในุสหรัฐอเมริกา 
ในุช�วุงศตวุรรษที� 19 สร�างทางรถิ่ไฟ เปิดร�านุอาหาร 
และร�านุขาย์ของชำาในุย์ุโรปในุช�วุงศตวุรรษที� 20

สืบเนืุ�องจากธีรรมเนีุย์มประเพณีเรื�องการทำางานุหนัุก
และประหย์ัดมัธีย์ัสถ์ิ่ ผู้้�อพย์พชาวุจีนุมักจะดำารง 
สถิ่านุะทางสังคมผู้�านุการเก็บออมราย์ได�และลงทุนุ 
ในุทรัพย์สิ์นุต�าง ๆ  เพื�อนุำาพาตัวุเองให�ผู้�านุควุามย์ากลำาบาก
ทางเศรษฐกิจไปให�ได� ดังนัุ�นุเวุลาเกิดวิุกฤติข่�นุ พวุกเขา
ก็จะมีหลากหลาย์หนุทางเพื�อประคองตัวุให�รอดไปได�
ก�อนุที�จะขอควุามช�วุย์เหลือจากครอบครัวุและเพื�อนุฝ้่ง 
โดย์ไม�ต�องพ่�งพาสังคมใหม�ที�โย์กย์�าย์เข�าไปอย์้�

ชาวุจีนุโพ�นุทะเลย์ังคงมีควุามผู้้กพันุแนุ�นุแฟ้นุ 
กับประเทศบ�านุเกิด ด�วุย์พวุกเขาเชื�อวุ�าจีนุคือมาตุภ้มิ 
ควุามผู้้กพันุนีุ�มักจะสืบเนืุ�องต�อไปหลาย์ชั�วุคนุ

แต� เหตุผู้ลหลักประการหนุ่�งที�ทำาให�พวุกเขา 
ต�องโย์กย์�าย์ถิิ่�นุฐานุก็เพื�อส�งเสีย์เลี�ย์งด้ครอบครัวุ 
และช�วุย์เหลือเพื�อนุฝ้่ง พวุกเขามีธีรรมเนุีย์มปฏิิบัติ 
เรื�องการโอนุเงินุเพื�อช�วุย์คนุทางบ�านุ

เป็นุเวุลาเกือบศตวุรรษแล�วุ ที�ชาวุจีนุพลัดถิิ่�นุ 
ได�มสี�วุนุร�วุมสร�างประเทศจีนุให�ทนัุสมัย์ กวุ�าสองในุสาม
ของการลงทุนุจากต�างประเทศที�รัฐบาลจีนุย์อมรับ 
ได�มาจากผู้้� ที�อพย์พไปอย์้�ต� างประเทศนัุบตั� งแต� 
ทศวุรรษ 1980 เป็นุต�นุมา

อุิปนิุสัยและภาพลักษณ์ูเห้มารวิม

ชาวุจีนุโพ�นุทะเลข่�นุชื�อเรื�องควุามขย์ันุทำางานุหนุัก 
และการประหย์ดัอดออม นุอกจากนีุ� ลักษณะที�โดดเด�นุ
ของชาวุจีนุพลัดถิิ่�นุทั�วุโลก คือ พวุกเขาให�ควุามสำาคัญ่
ต�อการศ่กษาสำาหรับคนุรุ�นุต�อไป

“งานุทุกงานุล�วุนุตำ�าต�อย์ด�อย์ค�า การอ�านุเท�านัุ�นุ 
ที�ทรงคุณค�า” นีุ� คือคติควุามเชื�อแบบจีนุโบราณ  
ฉะนัุ�นุ ไม�วุ� าจะรวุย์หรือจนุ ครอบครัวุชาวุจีนุ 
ในุต�างประเทศล�วุนุเต็มใจเสีย์สละเพื�อให�บุตรหลานุ 
ของตนุได�รับการศ่กษาที�ดีที�สุดเท�าที�จะทำาได�

อุ ป นิุ สั ย์ เหล� า นีุ� บ า งค รั� ง ก็ ช� วุย์ โหมกระ พือ 
ภาพลักษณ์เหมารวุมของชุมชนุผู้้�อพย์พชาวุจีนุ 
จนุไปขย์าย์ช�องวุ�างให�ห�างกันุมากข่�นุระหวุ�างพวุกเขา 
กับกลุ�มสังคมอื�นุ ๆ ในุประเทศปลาย์ทาง

อย์�างไรก็ดี เป็นุการย์ากที�จะสรุปภาพรวุมกวุ�าง ๆ  
เกี�ย์วุกับผู้้�อพย์พกลุ�มใหญ่�ขนุาดนีุ� ฉะนัุ�นุ ควุามพย์าย์าม
ที�จะตีตราบุคคลบางกลุ�มนัุ�นุจ่งเป็นุเรื�องที�ขาดวิุสัย์ทัศน์ุ
และไร�เหตุผู้ลในุย์ุคโลกาภิวัุตน์ุที�หลากหลาย์วัุฒนุธีรรม
มีการสื�อสารกันุอย์�างต�อเนืุ�อง ชาวุจีนุผู้้�อพย์พข�ามนุำ�า
ข�ามทะเลย์ังคงสำารวุจและสรรค์สร�างอัตลักษณ์ของตนุ
ในุโลกที�มีการบ้รณาการหลอมรวุมกันุมากข่�นุเรื�อย์ ๆ

ในุบริบทการระบาดครั�งใหญ่�ของโควิุด-19 ซ่ี�งทำาให�
การเลือกปฏิิบัติต�อผู้้�คนุจากเอเชีย์ตะวัุนุออกปะทุข่�นุ 
ปัญ่หาท�าทาย์เหล�านีุ�ไม�สามารถิ่ปรับเปลี�ย์นุแก�ไขได� 
ในุชั�วุข�ามคืนุ ทวุ�าชาวุจีนุในุต�างประเทศได�พัฒนุา 
ควุามสามารถิ่ในุการปรับตัวุต�อภาพลักษณ์เหมารวุม 
เฉกเช�นุนีุ�มานุานุหลาย์ศตวุรรษแล�วุ  ซ่ี� ง นัุบวุ� า 
เป็นุประโย์ชน์ุอย์�างย์ิ�งเมื�อต�องมาเผู้ชิญ่กับสภาวุะ 
ที�ย์ากลำาบากเย์ี�ย์งนีุ�

“
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นับตั่�งแต่่ที่ศวรรษ 1980  
ผู้้้อพยพชาวจีนย้าย 
ไป็ยังป็ระเที่ศอุต่ส่าหกรรม่ 
เสี่ยเป็น็ส่่วนใหญ่่



วาดแผู้นท้�การโยกย้ายถิิ่�นฐานในอด้ตฟันั:

แปลโดย พิศวิาส ปทุมุต์ตรังษี 

ฟันของเรี�คือข่มทำรัีพย์ด้�นข้อมูลืสำ�หรัีบนักโบรี�ณคดี เพรี�ะฟันส�ม�รีถึเผู้ยให้เห็น 

ก�รีเด้นทำ�งย้�ยถ้ึ�นของมน่ษย์ย้อนกลัืบไปในอดีตได้น�นหลื�ยศตวรีรีษเลืยทีำเดียว

โดย เจนุนีุ� แดร์

ของมนุษยชาติ

ย์้เนุสโก

นัุกโบราณคดีสามารถิ่วิุเคราะห์ฟันุจากย์ุคโบราณ 
เ พื� อ ศ่ กษา ร้ปแบบการย์� าย์ ถิิ่� นุฐานุของม นุุษย์์  
“การสำารวุจตรวุจสอบองค์ประกอบทางเคมีของฟันุ
มนุุษย์์อย์�างถีิ่�ถิ่�วุนุสามารถิ่ฉาย์ภาพชีวุประวุัติฉบับ 
ย์�นุย์�อของบุคคลนัุ�นุ ๆ ได�เลย์!” แคโรลินุ เฟรย์์วัุลด์  
นัุกโบราณคดี ผู้้�ดำารงตำาแหนุ�งรองศาสตราจารย์์ 
ด� านุมานุุษย์วิุทย์าแห�งมหาวิุทย์าลัย์มิสซิีสซิีปปี 
ของสหรัฐอเมริกา ผู้้�ทำาการศ่กษาด�านุชีวุวิุทย์าและเคมี
เกี�ย์วุกับฟันุ ชี�แจง

ในุช�วุงเวุลาที�ฟันุก�อตัวุเป็นุร้ปเป็นุร�าง องค์ประกอบ
จากนุำ�าและอาหาร อาทิ ออกซิีเจนุ ไนุโตรเจนุ และ
คาร์บอนุ ก็จะผู้สานุเข�าไปอย้์�ในุฟันุ ร�อย์รอย์ทางเคมี
เหล�านีุ�เผู้ย์ให�เราร้�วุ�ามีการปล้กพืชและการบริโภค 
ข่�นุที�อาณาบริเวุณไหนุ แคโรลนิุอธิีบาย์เสริม “เราพบวุ�า
ฟันุของผู้้�คนุในุวัุฒนุธีรรมต�าง ๆ  ทั�วุทุกมุมโลกบ�งบอกวุ�า
พวุกเขาล�วุนุเป็นุผู้้�โย์กย์�าย์ถิิ่�นุฐานุกันุทั�งนัุ�นุ เรามักคิดวุ�า
ผู้้�คนุในุสมัย์โบราณคงจะปกัหลักอย์้�กับที�โดย์ไม�ย์�าย์ไปไหนุ 
ทวุ�าในุควุามเป็นุจริง มนุุษย์์โย์กย์�าย์ถิิ่�นุตลอดเวุลา”

กระด้กงอกใหม�ได�ตลอดชีวิุต แต�เมื�อฟันุก�อตัวุ 
เป็นุร้ปเป็นุร�างสมบ้รณ์แล�วุ จะไม�มีการผู้ลิตเซีลล์ใหม�
ของฟันุข่�นุมาอีกเลย์ ตัวุอย์�างเช�นุ ฟันุกรามซีี�แรก 
ซ่ี�งจะงอกข่�นุตอนุเปน็ุเด็กเล็ก ๆ  ฟันุซีี�นีุ�ก็จะ “จดบันุท่ก” 
ทางเคมีเกี�ย์วุกับอาหารการกินุของเด็กคนุนีุ� ส�วุนุฟันุกราม
ซีี�ในุสุดจะบันุท่กอาหารที�ผู้้�ใหญ่�คนุนัุ�นุบริโภค รวุมทั�ง
สถิ่านุที�ที�มาของอาหารเหล�านัุ�นุ ชุดฟันุที�เต็มปาก 
จะทำาให�เราสามารถิ่วุาดแผู้นุที�ได�เลย์วุ�า เจ�าของฟันุ 
เคย์อาศัย์อย์้�ที�ไหนุในุช�วุงเวุลาตั�งแต�เกิดจนุวุาย์ชนุม์

ปัจจุบันุ นัุกนิุติเวุชศาสตร์ใช�เทคนิุคเหล�านีุ�เพื�อชันุส้ตร
พลิกศพผู้้�อพย์พ ซ่ี�งเสีย์ชีวิุตระหวุ�างการเดินุทาง 
อันุเต็มไปด�วุย์ภย์ันุตราย์ แคโรลินุอธิีบาย์เพิ�มเติมวุ�า 
“เป็นุภารกจิที�ย์ากลำาบากมากกวุ�าเดิม เพราะคนุสมยั์ใหม�
กินุอาหารที�มาจากหลากหลาย์สถิ่านุที� แต�หากวุ�าเรา 
ร�วุมด�วุย์ช�วุย์กันุปะติดปะต�อข�อม้ลในุเรื�องนีุ�จนุสามารถิ่
นุำาส�งศพผู้้�นัุ�นุกลับบ�านุเกิดเมืองนุอนุส้�อ�อมอกครอบครัวุ
ของเขาได�สำาเร็จ ควุามเพีย์รพย์าย์ามของเราก็นัุบวุ�าคุ�มค�า”

ไม�ใช�ฟันุเท�านัุ�นุที�ให�เบาะแสแก�เรา คราบฟันุที�มีแร�ธีาตุ 
หรือหินุป้นุซี่�งเกิดจากเศษอาหารและแบคทีเรีย์ที�เรีย์งตัวุ
เป็นุชั�นุ ๆ บริเวุณซีอกฟันุที�ที�ฟันุบรรจบกับเหงือก  
ก็มีดีเอ็นุเอมากกวุ�าที�กระด้กถ่ิ่ง 25 เท�า ในุปี 2019  
กลุ�มนัุกวิุจัย์จากมหาวุิทย์าลัย์อาดิเลดของออสเตรเลีย์ 
ใช�หินุป้นุจากฟันุของชาวุโปลินีุเชีย์โบราณ เพื�อถิ่อดรหัส
ช�วุงเวุลาต�าง ๆ และเส�นุทางที�แนุ�ชัดในุการโย์กย์�าย์ถิิ่�นุ
ของมนุุษย์์ย์ุคก�อนุประวัุติศาสตร์ในุแถิ่บแปซิีฟิก  
บรรดานัุกมานุุษย์วิุทย์าเสนุอแนุะวุ�าการศ่กษาวิุจัย์ 
คราบหินุป้นุบนุฟันุสามารถิ่ให�คำาตอบสำาหรับปริศนุา 
ที�เกี�ย์วุกับร้ปแบบต�าง ๆ ของการโย์กย์�าย์ถิิ่�นุฐานุ 
ของมนุุษย์์ในุอดีตกาล
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แปลโดย นุุชนุาฏ เนุตรประเสริฐศรี

ไม�ว��จีะถูึกกรีะต้่นด้วยเหต่ผู้ลืเรืี�องภูม้อ�ก�ศเปลีื�ยนแปลืง คว�มขัดแย้ง หรืีอคว�มอยู�รีอด 
มน่ษย์ก็ย้�ยถ้ึ�นฐ�นแลืะอยู�ปะปนรี�วมกันม�โดยตลือด ดังเห็นได้จี�กก�รีวิเครี�ะห์จีีโนม  
(ก�รีเรีียงลืำ�ดับดีเอ็นเอ) ซึ่�กกรีะดูกซึึ่�งพบต�มแหลื�งโบรี�ณคดีต��ง ๆ

อีว�-ม�เรีีย เกจ์ีลื หัวหน้�รี�วมในทีำมศึกษ�จีีโนมบรีรีพชี่วินทีำ�สถึ�บันฌ�คส์โมโนด  
ของศูนย์วิจัียวิทำย�ศ�สตรีแ์ห�งช่�ต้ฝรัี�งเศส (CNRS)/มห�วทิำย�ลืยัป�รีีส อธิิบ�ยขย�ยคว�ม 

อ้วา-มาเร้ย เกจ์ล: 
อย่างต่ิอเนื�อง”

“ประวัติศาสตร์มนุษยชาติ
ถิ่้กจารึกไว้ด้วยการอพ้ยพ้

สัมภาษณ์ูโดย อัิกเนุส์ บ็าร์ดง

ย์้เนุสโก

•  การศึกษาจีโนุมบ็รรพชีวิินุมีบ็ทบ็าท
อิย่างไร?

การศ่กษาจีโนุมบรรพชีวิุนุเป็นุสาขาวิุชาที�ช�วุย์เติมเต็ม
ง านุ โบ ร าณค ดี และม า นุุษย์ วิุ ทย์ า ให� ส ม บ้ ร ณ์  
นัุกโบราณคดีดำาเนุินุการขุดค�นุซีากกระด้กซ่ี�งพวุกเขา
พย์าย์ามระบุวุ�าอย์้�ในุช�วุงเวุลาใดและในุวัุฒนุธีรรมไหนุ 
การวิุเคราะห์ซีากมนุุษย์์จากการขุดค�นุบอกเพศได�  
อาจบอกสถิ่านุภาพทางสังคมได� รวุมถ่ิ่งโรคภัย์ไข�เจ็บ
ของร�างที�พบ และแม�กระทั�งมักบ�งบอกลักษณะที�เป็นุไป
ของสังคมได�ด�วุย์

งานุของนัุกวิุเคราะห์จีโนุมบรรพชีวิุนุประกอบด�วุย์
การสกัดดีเอ็นุเอมาจากกระด้กเพื�อตรวุจวิุเคราะห์จีโนุม 
จากนัุ�นุจ่งนุำาผู้ลไปเทีย์บเคีย์งกับจีโนุมของบุคคล 
ที�เคย์มีชีวิุตอย์้�ในุช�วุงเวุลาอื�นุ สถิ่านุที�อื�นุ หรือแม�แต�กับ
ประชากรยุ์คปัจจุบันุ เราสามารถิ่ใช� วิุ ธีี นีุ�จำาลอง 
ควุามเชื�อมโย์งสาย์ตระก้ล ควุามใกล�เคีย์งทางพันุธุีกรรม 
รวุมไปถ่ิ่งการอพย์พและจับค้�ข�ามเผู้�าพันุธ์ุีซ่ี�งเกิดข่�นุ 
เมื�อเวุลาล�วุงผู้�านุไปนุานุ ๆ

•  ข้อิมูลจีโนุมใช้บ็อิกประวัิติคุวิามเป็นุมา
ทางชีวิวิิทยาขอิงประชากรได้อิย่างไร?

การวิุเคราะห์ด�านุพันุธุีกรรมทำาให�บอกได�ถ่ิ่งลักษณะ
ประวุั ติศาสตร์การตั� ง ถิิ่�นุฐานุในุดินุแดนุหนุ่� ง  ๆ  
ฉะนัุ�นุจ่งบ�งบอกถ่ิ่งการเคลื�อนุย์�าย์ของประชากร 
และการจับค้�ข�ามเผู้�าพันุธ์ุีกับชุมชนุพื�นุเมืองได�ด�วุย์  
การศ่กษาจีโนุมบรรพชีวิุนุแสดงให�เห็นุวุ�าเมื�อ 8,500 ปี
ที�แล�วุ เกษตรกรซ่ี�งเกิดที�คาบสมุทรอนุาโตเลีย์หรือ 
แถิ่บทะเลอีเจีย์นุได�อพย์พไปย์งับริเวุณตะวัุนุตกเฉีย์งเหนืุอ
ของทวีุปยุ์โรป การเพาะปล้กและเลี�ย์งสัตว์ุพัฒนุาข่�นุ 
เมื�อประมาณ 12,000 ปีก�อนุในุบริเวุณพื�นุที�พระจันุทร์เสี�ย์วุ
อันุอุดมสมบ้รณ์ของตะวุันุออกกลาง คือในุอิหร�านุ 
และในุคาบสมุทรอนุาโตเลีย์ เมื�อราวุ 8,500 ปีที�แล�วุ
ผู้้�คนุในุบริเวุณนัุ�นุเริ�มอพย์พไปย์ังย์ุโรปผู้�านุเส�นุทาง 
เชื�อมทวีุปซ่ี�งตั�งต�นุในุกรีซีแล�วุผู้�านุไปทางคาบสมุทร 
บอลข�านุ จากนัุ�นุไปทางฮังการี ออสเตรีย์ และเย์อรมนีุ 
จนุไปถ่ิ่งฝ่รั�งเศสตอนุเหนืุอ (ที�ราบลุ�มปารีส)

อี ก เ ส� นุทา งหนุ่� ง ลั ด เ ล าะ ไปตามชาย์ ฝั่� ง ทะ เ ล
เมดิเตอร์เรเนีุย์นุ ผู้�านุบริเวุณซ่ี�งปัจจุบันุเป็นุประเทศ
โครเอเชีย์ อิตาลี เกาะซิีซิีลี เกาะซีาร์ดิเนีุย์ และ 
เกาะคอร์ซิีกา แล�วุต�อไปย์ังทางใต�ของฝ่รั�งเศสและ 
ตะวัุนุออกเฉีย์งเหนืุอของคาบสมุทรไอบีเรีย์ เราทราบ 
ได�วุ�าเกดิปรากฏิการณดั์งกล�าวุนีุ�โดย์อาศยั์การวุเิคราะห์
เศษซีากที�ขุดค�นุพบ รวุมถ่ิ่งชิ�นุส�วุนุเครื�องดินุเผู้า  
เครื�องมือหินุ และกระด้กสัตว์ุเลี�ย์งต�าง ๆ เช�นุ แกะ  
ซ่ี�งกลุ�มคนุที�ทำาการเกษตรเหล�านีุ�นุำาติดตามมาด�วุย์

แต�จากข�อม้ลดิบต�าง ๆ ที�มี นัุกโบราณคดีก็ไม�อาจ
ชี� ชัดได�วุ�าเฉพาะทักษะและเทคนุิคของเกษตรกร 
ในุดินุแดนุพระจันุทร์เสี�ย์วุเท�านัุ�นุที�ได�รับการถิ่�าย์ทอดมา
หรือไม� หรือวุ�าตัวุผู้้�ประดิษฐ์คิดค�นุเทคนิุคเหล�านีุ� 
ได� เคลื�อนุย์�าย์มาด�วุย์ตนุเอง ดังนัุ�นุจ่งต�องอาศัย์ 
การวุเิคราะหจี์โนุมจนุสามารถิ่ระบไุด�วุ�ากลุ�มคนุเหล�านัุ�นุ
ได�ปะปนุอย์้�ร�วุมกับคนุพื�นุเมืองที�เก็บของป่าล�าสัตว์ุ 
ซ่ี�งอาศยั์อย์้�ในุย์โุรปมาประมาณ 14,500 ปี และบางส�วุนุ
ก็ได�จับค้�ข�ามเผู้�าพันุธ์ุีกับประชากรกลุ�มดั�งเดิม
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 ^ ภาพช่ื่�อ เริาทัั่�งผิองล้วนเป็นผู้ิอพยพ 
(We are all migrants) โดยโกัริาน บาจิกั 
นักัวาดภาพปริะกัอบชื่าวเซอร์ิเบีย

ป็ระชากรทีี่�สื่บส่ายเลืัอด้
พันธุีกรรม่ ‘บริสุ่ที่ธิี�’  
นั�นไม่่มี่

•  มีบ้็างไห้มที�การวิิเคุราะห์้จากจีโนุม
ช่วิยให้้คุวิามกระจ่างให้ม่ ๆ ต่อิข้อิมูล
ทางประวัิติศาสตร์?

กรณีอย์�างนีุ�เคย์พบในุปี 2012 เมื�อมีการเจอซีากกระด้ก
หญิ่งสาวุที�เก�าแก�ไม�นุ�อย์กวุ�า 50,000 ปีในุถิ่ำ�าเดนิุโซีวุา
แถิ่บเทือกเขาอัลไตของรัสเซีีย์ การวิุเคราะห์จีโนุม 
กระด้กนิุ�วุมือนิุ�วุเท�าของเธีอแสดงให�เห็นุวุ�ามีประชากร
เผู้�าพันุธ์ุีนีุแอนุเดอทัลอย์้�ร�วุมยุ์คเดีย์วุกันุ ประชากรกลุ�มนีุ�
ซ่ี�งอาศัย์อย์้�ในุเอเชีย์ได�แพร�กระจาย์และผู้สมข�ามเผู้�าพันุธ์ุี
กับเซีเปีย์นุส์ย์ุคแรก ๆ จากแอฟริกา ก�อนุหนุ�านัุ�นุ 
นัุกบรรพชีวิุนุวิุทย์าไม�ได�คาดวุ�ามีประชากรเผู้�าพันุธ์ุีนีุ�อย์้�

อีกตัวุอย์�างหนุ่�งได�แก� กรณีที�ชนุเผู้�าเร�ร�อนุย์ัมนุาย์า 
จากทุ�งปอนุติกทางตอนุเหนืุอของทะเลดำาอพย์พส้�ย์โุรป 
ประชากรเหล�านีุ�ซี่�งเศรษฐกิจอาศัย์การเลี�ย์งวัุวุหลั�งไหล
เข�าส้�ย์โุรปตอนุกลางและตอนุเหนืุอเมื�อประมาณ 5,000 ปี
ที�แล�วุ จากนัุ�นุชนุเผู้�าเร�ร�อนุจากท�องทุ�งซ่ี�งส�วุนุใหญ่� 
เป็นุผู้้�ชาย์จ่งผู้สมข�ามพันุธ์ุีกับคนุพื�นุถิิ่�นุที�เพาะปล้ก 
เลี�ย์งสัตว์ุช�วุงปลาย์ยุ์คหินุใหม� แต�เมื�อพวุกเขาเจริญ่พันุธ์ุี
ได�สำาเร็จส้งกวุ�าก็เกิดการแทนุที�จีโนุมอย์�างมีนัุย์สำาคัญ่ 
อันุเรีย์กวุ�าการถิ่�าย์โอนุสารพันุธุีกรรมแบบย์�อนุกลับ

แม�แต� ทุก วัุนุนีุ�  ในุแควุ�นุบริตตานีุทางตะวัุนุตก 
ของฝ่รั�งเศส ในุไอร์แลนุด์ และในุสหราชอาณาจักร 
ผู้้�ชาย์ 80-90% ก็ย์ังมีโครโมโซีม Y ของเผู้�าย์ัมนุาย์า  
นัุกโบราณคดีไม�ทราบปรากฏิการณ์นีุ�เพราะไม�เคย์พบ
วัุตถุิ่ใด ๆ  ที�แสดงร�องรอย์การผู้�านุทางของชนุเผู้�าดังกล�าวุ

•  เราทราบ็สาเห้ตุขอิงการอิพยพต่าง ๆ 
เห้ล่านีุ�บ้็างไห้ม?

เราอาจคาดเดาได�หลาย์สาเหตุ แต�ก็เป็นุเพีย์งสมมุติฐานุ
เท�านัุ�นุ เราย์ังไม�อาจหาข�อพิส้จน์ุทางวิุทย์าศาสตร์ได� 
เหตุผู้ลของการเคลื�อนุย์�าย์เหล�านีุ�อาจเนืุ�องมาจากปัญ่หา
ภ้มิอากาศ แต�อาจเปน็ุเรื�องเกี�ย์วุกับประชากรก็ได�เช�นุกันุ 
การอพย์พอาจถ้ิ่กกระตุ�นุด�วุย์ควุามจำาเป็นุที�เกี�ย์วุเนืุ�อง
กับการย์ังชีพของกลุ�ม เช�นุ พวุกหาของป่าล�าสัตว์ุต�อง
เคลื�อนุย์�าย์ตามการอพย์พของสัตว์ุใหญ่� เมื�อภ้มิอากาศ
เปลี�ย์นุแปลง ผู้้�คนุก็จำาต�องย์�าย์ไปหาบริเวุณอื�นุที�พวุกเขา
อย์้�อาศัย์ได� การกระทบกระทั�งระหวุ�างกลุ�มประชากร
อาจเป็นุสาเหตุได�เหมือนุกันุ เช�นุกันุกับพวุกเราทุกวัุนุนีุ� 
ผู้้�คนุย์ุคหลาย์พันุปีก�อนุอาจจะเคลื�อนุย์�าย์ถิิ่�นุเพราะ 
ภ้มิอากาศ เพื�อการดำารงชีพ หรือเป็นุผู้ลมาจาก 
การวิุวุาทขัดแย์�ง

•  เม่�อิพิจารณูาการวิิเคุราะห์้จีโนุม
บ็รรพชนุขอิงมนุุษย์เรา จะกล่าวิได้ไห้ม
ว่ิาเราทั�งผิอิงล้วินุเป็นุผู้ิอิพยพ?

กล�าวุเช�นุนัุ�นุได�แนุ�นุอนุ แรกสุดมนุุษย์เ์ราเป็นุคนุแอฟริกันุ
ทั�งหมด เพราะบรรพบุรุษของเรามาจากแอฟริกา 
ด�วุย์กันุทั�งนัุ�นุ เผู้�าพันุธ์ุีโฮโมเซีเปีย์นุส์วิุวัุฒนุาการ 
ในุแอฟริกาแล�วุอพย์พจากทวีุปนัุ�นุเป็นุระลอก รอบท�าย์สุด
ก็คือบรรพบุรุษสาย์ตรงของพวุกเรานัุ�นุเอง อีกประการ
ที�เราทั�งผู้องล�วุนุเป็นุผู้้�อพย์พ เพราะประวัุติศาสตร์
มนุุษย์ชาติถ้ิ่กจาร่กไวุ�ด�วุย์การอพย์พอย์�างต�อเนืุ�อง  
นัุบจากย์ุคเริ�มแรกประชากรต�างกลุ�มเคลื�อนุย์�าย์ 
และผู้สมปะปนุอย์้�รวุมกันุ บางครั�งสภาพนีุ�ส�งผู้ลให� 
คนุกลุ�มใหม�เข�ามาแทนุที�ชนุท�องถิิ่�นุเดิม แต�ก็ไม�เสมอไป

คนุเราไม�ได�อย้์�ประจำาที�เดิมโดย์ตลอด เราต�องโย์กย์�าย์
และป รับ ตัวุ กันุ เสมอเพราะวุ� าสภาพแวุดล�อม 
ของเราเปลี�ย์นุแปลงไป ประชากรที�สืบสาย์เลือด
พันุธุีกรรม ‘บริสุทธิี�’ นัุ�นุไม�มี ข�อนีุ�นัุบเป็นุสิ�งที�ดี  
เพราะในุทางชีวุวิุทย์า เราต�องการจีโนุมที�ผู้สมผู้สานุกันุ



บรรดานัักเรียนัเข้้าชัั้�นัเรียนัทีี่�โรงเรียนัประถมศึึกษาแห่่งให่ม่  
ในัห่ม่่บ้านัซัันั อิิซิัโดร เดล เจเนัอิรัล ทีี่�สาธารณรัฐคอิสตาริกา ปี 1954
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โดย คุาเทอิรินุา มาร์เกโลวิา 

แปลโดย จงจิต อินัุนุต์คูุศรี  

"เราสามารถิ่กล�าวุได�เต็มปากเต็มคำาเลย์วุ�า มีการเลิกทาสตามกฎหมาย์ข่�นุ
ในุศตวุรรษที� 19 และเมื�อถ่ิ่งศตวุรรษที� 20 เราควุรจะทุ�มเทควุามพย์าย์าม
เลิกทาสในุอกีร้ปแบบหนุ่�ง ที�เรีย์กวุ�า การไม�ร้�หนัุงสือ" เจมี� ทอร์เรส โบเดต์ 
ผู้้�อำานุวุย์การใหญ่�องค์การย์เ้นุสโก (ดำารงตำาแหนุ�งปี 1948-1952) ประกาศ
เรื�องนีุ�ในุที�ประชุมด�านุการศ่กษาในุปี 1949

การต�อส้� กับ "ควุามเป็นุทาสในุร้ปแบบอื�นุ" นีุ�นัุบเป็นุหัวุใจสำาคัญ่ 
แห�งธีรรมนุ้ญ่ของย์เ้นุสโกตั�งแต�เริ�มก�อตั�ง กล�าวุคือ ในุช�วุงหลงัสงครามโลก
ครั�งที� 2 การไม�ร้�หนัุงสือได�ส�งผู้ลกระทบต�อผู้้�ใหญ่�จำานุวุนุมากกวุ�า 44%  
ทั�วุโลก โดย์มีควุามเหลื�อมลำ�าอย์�างมากระหวุ�างภ้มิภาคและประเทศต�าง ๆ  
ตัวุอย์�างจากสาธีารณรัฐมาลาวีุ มีควุามเหลื�อมลำ�าเกินุกวุ�า 90%

แม�แต�ในุย์โุรปก็เช�นุกันุ ในุแควุ�นุคาลาเบรีย์ทางตอนุใต�ของอิตาลี ประชากร
เกือบคร่�งหนุ่�งอ�านุไม�ออกและเขีย์นุไม�ได� ย์้เนุสโกกับรัฐบาลอิตาลี 
และบรรดาองค์กรพัฒนุาเอกชนุ จ่งได�เข�าร�วุมหนุ่�งในุโครงการรณรงค์
โครงการแรก ๆ เพื�อต�อต�านุการไม�ร้�หนัุงสือ ภาย์หลังก็ได�มีโครงการ 
ริเริ�มใหม� ๆ ตามมา อย์�างเช�นุที�อิหร�านุในุปี 1965 ที�นิุการากัวุในุปี 1980 
และล�าสุดในุปี 2008 ย์้เนุสโกได�เปิดตัวุโครงการรณรงค์ด�านุการร้�หนัุงสือ 
ซ่ี�งเป็นุประโย์ชน์ุต�อชาวุอัฟกันุจำานุวุนุ 1.2 ล�านุคนุ โดย์ในุจำานุวุนุนีุ�
ครอบคลุมผู้้�หญิ่งถ่ิ่ง 800,000 คนุด�วุย์

ในุช�วุงเกือบ 7 ทศวุรรษที�ผู้�านุมา เรื�องนีุ�มีควุามก�าวุหนุ�าพัฒนุาข่�นุอย์�างมาก 
จากข�อม้ลของสถิ่าบันุสถิิ่ติแห�งย์้เนุสโกพบวุ�า อัตราการร้�หนัุงสือในุผู้้�ใหญ่�
ทั�วุโลกเพิ�มมากข่�นุเป็นุ 86% ในุปี 2016 และเพิ�มข่�นุเป็นุ 91% ในุกลุ�มคนุ
อาย์ุ 15-24 ปี โดย์ในุเอเชีย์ใต�ทุกวัุนุนีุ�เป็นุที�คาดการณ์ได�วุ�าเด็กผู้้�หญิ่ง 
จะได�เรีย์นุจนุสำาเร็จการศ่กษาในุโรงเรีย์นุเป็นุเวุลาถ่ิ่ง 12 ปี เมื�อเทีย์บกับ
ในุช�วุง ค.ศ. 1990 ที�ได�เรีย์นุเพีย์งแค� 6 ปี 

แต�ถ่ิ่งแม�จะมีพัฒนุาการที�ดีข่�นุเช�นุนีุ� แต�แผู้นุที�ด�านุการศ่กษาทั�วุโลก 
ก็ย์ังมีควุามไม�เท�าเทีย์มอย์้�อย์�างชัดเจนุ ผู้้�ใหญ่�ที�ไม�ร้�หนัุงสือจำานุวุนุ  
773 ล�านุคนุทั�วุโลกส�วุนุใหญ่�เป็นุผู้้�หญิ่ง จ่งมีควุามจำาเป็นุต�องลดสัดส�วุนุ
จำานุวุนุประชากรที�อย์้�นุอกโรงเรีย์นุ และสร�างหลักประกันุให�ผู้้�คนุได�รับ 
การศ่กษาที�มีคุณภาพอย์�างครอบคลุมทั�วุถ่ิ่งและเท�าเทีย์มกันุ รวุมทั�ง
สนัุบสนุุนุเรื�องการเรีย์นุร้�ตลอดชีวิุต ซ่ี�งเป็นุเป้าหมาย์ที� 4 ด�านุการศ่กษา 
ที�เป็นุส�วุนุหนุ่�งของแผู้นุปฏิิบัติการเพื�อการพัฒนุาที�ย์ั�งย์ืนุ ค.ศ. 2030  
โดย์มีย์้เนุสโกเป็นุหนุ�วุย์งานุหลักที�ด้แลในุเรื�องนีุ� 

ย์้เนุสโก
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1950

การไม่ร้้ห้นังสือ:
ความเป็นทาสในอ้กร้ปแบบห้นึ่ง



นัักเรียนัห่ญิิงกำาลังที่ดสอิบเคร่�อิงบินัจำาลอิงทีี่�พวกเธอิประดิษฐ์ขึ้�นัทีี่�โรงเรียนัประถมศึึกษาที่ามากาวะ กาคุเอินั ในักรุงโตเกียว เม่�อิปี 1962
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โรงเรียนัศึึกษาผู้่้ให่ญ่ิ ลา เพอิโรนัา ในันัครบาร์เซัโลนัา ราชั้อิาณาจักรสเปนั ปี 1973

1970
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โครงการรณรงค์ให้่ร้่ห่นัังส่อิในัสาธารณรัฐนิัการากัว ทีี่�เปิดตัวในัปี 1980  
ช่ั้วยลดอัิตราการไม่ร้่ห่นัังส่อิข้อิงประเที่ศึจาก 50% เห่ล่อิแค่ 13%

1980 1990
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การเรียนัร้่ด้านัการอ่ิานัและการเขี้ยนัทีี่�โรงเรียนัประจำาห่ม่่บ้านั  
ทีี่�เม่อิงโคโลนีั บาวน์ัดิโอิ สาธารณรัฐมาลี ปี 1994

1990
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บรรดาเด็ก ๆ ข้อิงชั้นัเผู่้าซััมบุรุ ผู้่้เลี�ยงสัตว์แบบเร่ร่อินั  
ทัี่�งเล่นัและเรียนัร้่ทีี่�ศ่ึนัย์การเรียนัร้่ข้อิงชุั้มชั้นัลัวพี  
ที่างตอินัเห่น่ัอิข้อิงสาธารณรัฐเคนัยา ปี 2006

20102000
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โซัเฟีีย เด็กห่ญิิงวัย 10 ข้วบใส่ข้าเทีี่ยม  
สามารถเข้้าเรียนัในัโรงเรียนัทีี่�จังห่วัดกำาปงจาม ราชั้อิาณาจักรกัมพ่ชั้า ปี 2017

2010
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เอิกอิล เดส์ ตรัวส์ ด็อิกเตอิร์ส (โรงเรียนัสามห่มอิอุิปถัมภ์์) ซึั�งเป็นัโรงเรียนัในัเข้ตเจมเมย์ซีัห์่  
ณ กรุงเบรุต ได้รับความเสียห่ายจากเห่ตุระเบิดเม่�อิวันัทีี่� 4 สิงห่าคม 2020  
ย่เนัสโกกำาลังประสานังานัเพ่�อิฟ้ี�นัฟ่ีโรงเรียนัต่าง ๆ ในัสาธารณรัฐเลบานัอินั  
ซึั�งเป็นัภ์ารกิจส่วนัห่นึั�งข้อิงโครงการริเริ�ม “เพ่�อิเบรุต (Li Beirut)”  

2020
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•  รายงานุเร้�อิง “รว่ิมกนัุพลกิโฉมอินุาคุต
ขอิงเรา : สัญญาประชาคุมดา้นุการศกึษา
ฉบั็บ็ให้ม่” เพิ�งได้รับ็การตีพิมพ์อิอิกมา
ห้มาด ๆ จุดประสงค์ุขอิงรายงานุฉบั็บ็นีุ�
คุ่อิอิะไร?

นีุ� ไม� ใช�ครั� งแรกที�องค์การของเราตีพิมพ์ราย์งานุ 
ทำานุองนีุ�ออกมา ในุฐานุะหนุ�วุย์งานุทางด�านุภ้มิปัญ่ญ่า
ขององค์การสหประชาชาติ  ย์้ เนุสโกพย์าย์าม 
ประมวุลภาพสถิ่านุการณ์โดย์รวุมย์ามเมื�อบริบท 
ทางประวัุติศาสตร์และสังคมเรีย์กร�องต�องการทุกครั�งไป 
โดย์การแจกแจงควุามท�าทาย์ด�านุการศ่กษาในุระดับโลก
ทั�งในุปัจจุบันุและอนุาคต

นีุ�คือภารกิจของราย์งานุการศ่กษาฉบับ “ฟอเร�”  
ซ่ี�งตีพิมพ์ในุปี 1972 และฉบับ “เดอลอรส์” ในุปี 1996 
ราย์งานุทั�งสองฉบบันีุ�ได�นุำาเสนุอหลกัการศ่กษาที�สำาคัญ่
ย์ิ�ง อาทิ “การศ่กษาตลอดชีวิุต” (lifelong education), 
“สังคมแห�งการเรีย์นุร้�” (the knowledge society) 
และควุามจำาเป็นุของ “การเรีย์นุเพื�อร้�” (learn to 
know) นีุ�คือสิ�งที�เอ็ดการ์ โมแร็ง กระทำาในุปี 1999  
เมื�อเขากำาหนุดนิุย์ามวุ�าด�วุย์ “7 บทเรีย์นุอันุสลับซัีบซี�อนุ
ด�านุการศ่กษาในุอนุาคต” ให�แก�ย์เ้นุสโก และผู้ลงานุชิ�นุนีุ�
ได�กลาย์เป็นุผู้ลงานุที�ใช�อ�างอิงนัุบตั�งแต�นัุ�นุเป็นุต�นุมา

อีกกวุ�า 2 ทศวุรรษต�อมา ก็ถ่ิ่งเวุลาประเมินุสถิ่านุการณ์
อีกวุาระหนุ่�ง โลกมีการเปลี�ย์นุแปลงไปอย์�างมากมาย์ 
และการศ่กษาก็ไม�ควุรเดินุต�วุมเตี�ย์มอย์้�ข�างหลัง  
หากแต�ควุรก� าวุ ไปในุอนุาคตอย์� า ง มีวุิ สั ย์ ทัศ น์ุ  
อย์�างไรก็ตาม การที�ต�องขันุแข�งกับการปรับตัวุ 
อย์�างต�อเนืุ�อง ส�งผู้ลให�ในุบางครั�งบางคราวุ การศ่กษา 
ก็ด้เหมือนุจะส้ญ่เสีย์สมรรถิ่นุะในุการชี�หนุทางส้�อนุาคต 
ในุช�วุงเวุลาที�ปัญ่หาด�านุสภาพภ้มิอากาศ สุขอนุามัย์  
โรคภัย์ไข�เจ็บ และเทคโนุโลยี์ โคจรมาบรรจบกันุ  
ผู้นุวุกเข�ากับการแพร�ระบาดใหญ่�ของโรคโควิุด-19  
ซ่ี�งเนุ�นุให�เห็นุควุามเหลื�อมลำ�าด�านุการศ่กษาอย์�างชัดเจนุนัุ�นุ 
การคิดใหม�ทำาใหม�เรื�องการศ่กษาจ่งเป็นุสิ�งจำาเป็นุ
มากกวุ�าเวุลาใดในุอดีตกาลที�ผู้�านุมา

โครงการริเริ�มนีุ�  ซ่ี� ง เปิดตัวุก�อนุการแพร�ระบาด 
ของโควิุด-19 ที�เราจะได�ทำาการถิ่อดบทเรีย์นุต�อไป – 
เป็นุการฉาย์ภาพการศ่กษาในุปี 2050 เป็นุต�นุไป 
สรุปก็คือ เนืุ�องเพราะการศ่กษาคืออนุาคตของเรา  
การพิจารณาใคร�ครวุญ่เรื�องการศ่กษาแห�งอนุาคต 
จ่งมีควุามสำาคัญ่อย์�างย์ิ�งย์วุด ในุการนีุ� นัุบได�วุ�าย์้เนุสโก
ได�รับประโย์ชน์ุจากผู้ลงานุชิ�นุนีุ�ของบรรดาผู้้�เชี�ย์วุชาญ่ 
รวุมทั�งของประธีานุกลุ�มสถิ่าบันุอุดมศ่กษาทั�วุโลก 
ภาย์ใต�การทำางานุร�วุมกับย์้เนุสโก (UNESCO chairs) 
เกือบ 200 คนุ ตลอดจนุข�อม้ลตอบกลับภาคสนุาม 
จากโรงเรีย์นุเครือข�าย์สถิ่านุศ่กษาเพื�อควุามเข�าใจอันุดี
ระหวุ�างชาติของย์้เนุสโก (Associated Schools)  
กวุ�า 400 แห�งทั�วุโลก

ราย์งานุชิ�นุนีุ�ได�รับข�อม้ลที�เป็นุประโย์ชน์ุจากผู้้�คนุ
มากกวุ�า 1 ล�านุราย์ ตั�งแต�เย์าวุชนุ คร้อาจารย์์ ไปจนุถ่ิ่ง
ปัจ เจกชนุในุภาค รัฐ  ภาคประชา สั งคม และ 
ภาคเศรษฐกิจ คุณลักษณะอันุเป็นุประชาธิีปไตย์เย์ี�ย์งนีุ�
นัุบเป็นุหัวุใจของโครงการ เนืุ�องเพราะการศ่กษา 
แห�งวัุนุพรุ�งจำาเป็นุต�องเปิดพื�นุที�ให�กวุ�างข่�นุสำาหรับ 
การมีส�วุนุร�วุม พันุธีกิจ และควุามช�วุย์เหลือเจือจุนุ 
จากทั�งตัวุผู้้�เรีย์นุเองและจากประชาคมการศ่กษา
ทั�งหมด

•  เม่�อิต้อิงเผิชิญห้นุ้ากับ็ปัญห้าท้าทาย
มากมาย อิาทิ การเปลี�ยนุแปลงสภาพ 
ภูมิอิากาศ คุวิามคิุดเห็้นุที�แบ่็งขั�วิเป็นุฝัิ่กฝ่ิ่าย 
และการแพร่กระจายขอิงวิาทกรรมแสดง
คุวิามเกลยีดชังเช่นุในุปจัจุบั็นุ การศกึษา
จะยังคุงสามารถิ่ห้ล่อิห้ลอิมอินุาคุตร่วิมกันุ
ได้อิย่างไร?

การศ่กษาจำาต�องรับมือกับปัญ่หาท�าทาย์หลัก ๆ  เหล�านีุ�
ให�ได� ทวุ�าย์ังมิได�บรรลุผู้ลในุปัจจุบันุ เย์าวุชนุตระหนัุกดี
ในุเรื�องนีุ�และกำาลังแสดงให�เห็นุชัดเจนุวุ�า ควุามวิุตก
กังวุลของพวุกเขาเรื�องการเปลี�ย์นุแปลงสภาพภ้มอิากาศ
ซ่ี�งเป็นุหัวุใจของอนุาคต ย์ังมิได�ถ้ิ่กจัดให�เป็นุแกนุกลาง
ในุหลักส้ตรของโรงเรีย์นุ ข�อสังเกตดังกล�าวุของเย์าวุชนุ
ได�รับการย์ืนุย์ันุจากราย์งานุของย์้เนุสโกเรื�อง “เรีย์นุร้�
เพื�อโลกของเรา” (Learn for our planet) ที�ได�รับ 
การตีพิมพ์ในุฤด้ใบไม�ผู้ลิ ปี 2021 ซ่ี�งระบุวุ�าหนุ่�งในุห�า
ของหลักส้ตรในุโรงเรีย์นุทั�วุโลกยั์งไม�มีการกล�าวุถ่ิ่ง 
ควุามหลากหลาย์ทางชีวุภาพเลย์

ออเดรย์ อาซ้เลย์: “เราจำาต้องฟ้ืนฟ้สรรค์สร้าง
สัมพั้นธภัาพ้ของเราในร้ปแบบให้ม่  
ระห้ว่างมนุษย์ด้วยกันเอง ระห้ว่างเรากับโลก  
และระห้ว่างเรากับเทคโนโลย้”

แปลโดย พิศวิาส ปทุมุต์ตรังษี  

ออเดรีย์ อ�ซูึ่เลืย์ ผูู้้อำ�นวยก�รีใหญ่�องค์ก�รียูเนสโก ผูู้้ได้เรีียกร้ีองให้ยกรีะดับคว�มรี�วมมือด้�นก�รีศึกษ�ในรีะดับส�กลื 

เน้นยำ��ให้เห็นว�� ปัญ่ห�ท้ำ�ทำ�ยหลัืก ๆ ในเรืี�องก�รีเปลีื�ยนแปลืงสภ�พภูม้อ�ก�ศ ก�รีปรัีบเปลีื�ยนด้�นด้จิีทัำลื คว�มค้ดเห็น 

ทีำ�แบ�งฝักฝ��ยอย��งชั่ดเจีน ตลือดจีนก�รีนำ�เสนอข้อมูลืเท็ำจี ส�งผู้ลืให้เรี�จีำ�เป็นต้องใครี�ครีวญ่ทำบทำวนบทำบ�ทำก�รีศึกษ�เสียใหม� 

เพื�อส�งผู้��นองค์คว�มรู้ีแลืะถึ��ยทำอดทัำกษะต��ง ๆ ทีำ�จีำ�เป็นสำ�หรัีบคนร่ี�นลูืกหลื�นเหลืนโหลืนของเรี�ในอน�คต แลืะเพื�อเป็นก�รีว�ง

รี�กฐ�นสัญ่ญ่�ปรีะช่�คมฉบับใหม�ให้แก�สังคมทีำ�หลื�กหลื�ยของมน่ษย์เรี�

บทำสัมภ�ษณ์ออเดรีย์ อ�ซูึ่เลืย์
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ในุอนุาคต สิ�งแวุดล�อมศ่กษาจะต�องเป็นุหนุ่�งในุองค์
ประกอบหลักของการศ่กษาด� วุย์ เหตุผู้ลสำา คัญ่  
2 ประการ คือ 1) การแก�ปัญ่หาเรื�องสภาพภ้มิอากาศ 
จะเปน็ุการสบัประย์ทุธ์ีในุระย์ะย์าวุ ซ่ี�งมีนัุย์วุ�าเราจะต�อง
พบเจอกับควุามวุุ�นุวุาย์อย์�างจริงจังเกี�ย์วุกับวิุถีิ่ที�เรามอง
สัมพันุธีภาพระหวุ�างมนุุษย์์ กับธีรรมชาติ  ดังนัุ�นุ  
ในุระย์ะย์าวุจะมีเครื�องมือใดที�จะมีประสิทธิีผู้ลดี 
ย์ิ�งไปกวุ�าการศ่กษา? 2) เนืุ�องจากเรามักจะปกป้อง 
สิ� ง ที� เรา เข� า ใจได� ดีกวุ� า สิ� ง ที� เราไม� เข� า ใจ ฉะนัุ�นุ  
การทำาควุาม เข� า ใจ จ่ ง เ ป็นุข� อกำาหนุด เ บื� อ งต� นุ 
ของการปกป้องอนุุรักษ์สิ�งแวุดล�อม

ทวุ�าหนุทางดังกล�าวุย์ังย์าวุไกล ดังเช�นุที�ราย์งานุ 
ของย์้เนุสโกได�แสดงให�เห็นุ ดังนัุ�นุ เราจำาต�องระดมพลัง
ชุมชนุนุานุาชาต ิต�องกระตุ�นุให�เกิดโครงการรเิริ�มใหม� ๆ  
และต�องแสวุงหาพันุธีกิจที�เป็นุร้ปธีรรมเพื�อการนีุ�ให�จงได� 

นีุ�คือสิ�งที�เป็นุผู้ลสัมฤทธิี�ของย์้เนุสโกในุการประชุมโลก 
ที�กรุงเบอร์ลินุเมื�อเดือนุพฤษภาคม 2021 ทั�งนีุ�รัฐบาล
จาก 80 ประเทศให�คำามั�นุสัญ่ญ่าวุ�าจะไปปรับปรุง
หลักส้ตรในุโรงเรีย์นุ โดย์เนุ�นุบทบาทสิ�งแวุดล�อมศ่กษา
ให�บรรลุผู้ลภาย์ในุปี 2025 และย์้เนุสโกก็จะให� 
การสนัุบสนุุนุพวุกเขาในุภารกิจนีุ�

ในุขณะเดีย์วุกันุ สิ�งแวุดล�อมศ่กษาก็สื�อนัุย์วุ�าจะมี 
การส�งเสริมการศ่กษาด�านุวิุทย์าศาสตร์ควุบค้�ไปด�วุย์  
ซ่ี� ง นัุบเป็นุภารกิจที�สำา คัญ่ย์ิ� ง ไม� เฉพาะต�อสภาพ 
ภ้มิอากาศเท�านัุ�นุ แต�จะยั์งประโย์ชน์ุต�อควุามโกลาหล
วุุ�นุวุาย์ที�มนุุษย์เ์ราประสบอันุเนืุ�องมาจากการแพร�ระบาด
ของโรคโควิุด-19

•  เ ม่�อิมอิงเร้�อิงการเปลี�ยนุแปลง 
ด้านุดิจิทัลในุสังคุมขอิงเรา ซ่�งถูิ่กเร่ง
คุวิามเร็วิจากปรากฏการณ์ูการแพร่ระบ็าด
คุรั�งให้ญ่นีุ� อิงค์ุคุวิามรู้ให้ม่ ๆ อิะไรบ้็าง 
ที�เยาวิชนุคุวิรจะเรียนุรู้?

ฉันุมองเห็นุด�านุหลัก ๆ หลาย์ด�านุเลย์ค�ะ โดย์เฉพาะ
อันุดับแรก เนืุ�องเพราะโซีเชีย์ลเน็ุตเวิุร์กส�งผู้ลให�
สัมพันุธีภาพระหวุ�างเรากับข�าวุสาร กับสื�อ และกับข�อม้ล
ทั�งหมดทั�งมวุลเปลี�ย์นุแปลงไปอย์�างลุ�มล่ก ดังนัุ�นุ เราจ่งต�อง
พัฒนุาการฝึ่กอบรมทักษะด�านุดิจิทัลอย์�างต�อเนืุ�อง ทั�งนีุ�
เพราะควุามก�าวุหนุ�าในุแง�การเข�าถ่ิ่งที�ง�าย์ข่�นุ กลับต�อง
มาเดินุถิ่อย์หลังในุแง�การตรวุจสอบข�อเท็จจริง 
และควุามเป็นุมืออาชีพในุการนุำาเสนุอข�อม้ลข�าวุสาร  
เห็นุได�ชัดเจนุวุ�าการแพร�กระจาย์ข�อม้ลเท็จที�ถ้ิ่กเผู้ย์แพร�
จากคนุที� เชื� อวุ� าข�อ ม้ล เ ป็นุควุามจริ ง  เฟคนิุวุ ส์  
รวุมทั�งข�าวุลวุงแบบแนุบเนีุย์นุลำ�าล่ก ต�างก็เพิ�มดีกรี 
ของควุามซัีบซี�อนุมากข่�นุเรื�อย์ ๆ  ตัวุอย์�าง เช�นุ สามารถิ่
ส�งผู้ลโดย์ตรงต�อการเลือกตั�งได� ด�วุย์เหตุดังกล�าวุ  
เวุลานีุ�จ่งมีควุามจำาเป็นุมากกวุ�าในุอดีตที�จะต�องบ�มเพาะ
ทักษะการร้�เท�าทันุสื�อและสารสนุเทศ

à

“

 ^ ออเดริย์ อาซูเลย์ ผู้ิอำานวยกัาริให้ญิ�องค์กัาริยูเนสโกั
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สิ�งแวดล้อมศึกษา 
จะต้องเป็นห้นึ�ง 
ในองค์ประกอบห้ลัก 
ของการศึกษาแห่้งอนาคต



การศ่กษาด�านุนีุ�จะต�องส�งเสริมการใช�วิุจารณญ่าณ และ
การใช�ตรรกะ ที�สำาคัญ่เช�นุกันุคือเรีย์นุร้�วิุธีีการใส�รหัส  
แต�ที�สำาคัญ่ย์ิ�งกวุ�าคือ การเรีย์นุร้� วิุ ธีีการถิ่อดรหัส 
จากกระแสธีารข�อม้ลอันุท�วุมท�นุที�เข�ามากระทบเรา
อย์�างต�อเนืุ�อง ย์เ้นุสโกกำาลังทำาเรื�องนีุ�อย์้�ค�ะ เราได�อัพเดท
โครงการจดัทำาหลักส้ตรการร้�เท�าทันุสื�อและสารสนุเทศ
สำาหรับคร้ และแนุ�นุอนุวุ�าในุอนุาคตเราก็จะทำา 
การอัพเดทอีกเรื�อย์ ๆ 

นุอกจากเรื�องการร้�เท�าทันุสื�อและสารสนุเทศแล�วุ  
เราจำาเป็นุต�องพัฒนุาการศ่กษาเพื�อต�อต�านุการเหยี์ย์ด
เชื�อชาติและการต�อต�านุชาวุย์ิวุในุทุกร้ปแบบ ปฏิิกิริย์า
ตอบสนุองทางเชื�อชาตินัุบเป็นุบทเรีย์นุหนุ่�งที�ได�จาก 
การระบาดครั�งใหญ่�นีุ� นัุ�นุคือ แนุวุโนุ�มที�จะหาแพะรับบาป 
พฤตกิรรมเย์ี�ย์งนีุ�ย์งัคงปรากฏิให�เห็นุและเปน็ุภัย์คุกคาม
อย์�างต�อเนืุ�อง ดังนัุ�นุ เราจำาต�องเรีย์นุร้�ที�จะสรรค์สร�าง
โลกร�วุมกันุ เรีย์นุร้�วุ�าเรามาจากไหนุ เพื�อจะได�ร้�วุ�า 
เราจะไปย์ังที�ใดในุอนุาคต เช�นุ การสำารวุจจุดกำาเนุิด
ต�นุทางของมนุุษย์ชาติจะทำาให�ทุกคนุสามารถิ่รับร้�รากเหง�า
ร�วุมกันุของมนุุษย์์ ผู้้�ผู้�านุการเดินุทางอันุย์าวุไกล  
พร�อมการผัู้นุเปลี�ย์นุสปีชีส์ที�หลาย์หลากจนุสามารถิ่ 
ค�นุพบควุามหมาย์ของมนุุษย์ชาติได�อีกคำารบหนุ่�ง

ประการสุดท�าย์ เราต�องปรับปรุงให�เป็นุร้ปแบบ 
สหวุทิย์าการมากข่�นุ ฉันุได�กล�าวุถ่ิ่งควุามจำาเปน็ุที�จะต�อง
มีการผู้สานุสิ� งแวุดล�อมศ่กษาเข� า กับการศ่กษา 
ด�านุวิุทย์าศาสตร์มาแล�วุ นุอกจากนีุ� เราจำาต�องสร�าง
สะพานุโย์งใย์การศ่กษา วัุฒนุธีรรม และมรดกของชาติ/
โลกเข�าด�วุย์กันุ โดย์เฉพาะอย์�างย์ิ�งผู้�านุทางศิลปศ่กษา 
โดย์ทั�วุไป เมื�อต�องเผู้ชิญ่กับเนืุ�อหาที�มีควุามซัีบซี�อนุมาก ๆ  
จนุกระทั�งสาขาวิุชาเดีย์วุก็ไม�อาจครอบคลุมได�หมด  
การที�คร้อาจารย์จ์ากต�างสาขาวิุชาเข�ามาทำางานุร�วุมกันุ
ย์�อมจะก�อให�เกิดประโย์ชน์ุมากมาย์ต�อทุกฝ่่าย์ หลักส้ตร
ในุโรงเรีย์นุจ่งควุรส�งเสริมการเรีย์นุการสอนุแบบ 
สหวิุทย์าการ

เทคโนโลย้ดิจิทัล 
จะเข้ามาปรับเปล้�ยน
ภัาระห้น้าท้�ของคร้  
แต่จะไม่สามารถิ่และ 
ไม่ควรเข้ามาแทนท้�คร้

การส่งเสริมการร้้เท่าทัน
สื�อและสารสนเทศต้อง
ครอบคลุมการใช้
วิจารณญาณ  
การซึมซับจิตวิญญาณ
แห่้งความกังขา  
และการใช้ตรรกะ

•  เ ม่�อิมอิงในุภาพรวิมขอิงสังคุม 
เทคุโนุโลยีดิจิทัลกำาลังเข้าไปมีบ็ทบ็าท 
ในุโรงเรียนุเพิ�มข่�นุเร้�อิย ๆ นีุ�คุ่อิโอิกาส
ที�แท้จริงห้ร้อิไม่? เราคุวิรจัดวิางกรอิบ็ 
ให้้มีการใช้เทคุโนุโลยีในุโรงเรียนุในุอินุาคุต
อิย่างไร?

เราไม�ควุรมองเทคโนุโลยี์ดิจิทัลในุโรงเรีย์นุวุ�าเป็นุผู้ลลัพธ์ี
ปลาย์ทางที�เรามุ�งหวัุง หากแต�ต�องมองวุ�ามันุคือหนุทาง
ที�จะนุำาพาเราไปส้� เป้าหมาย์ โดย์ต�องมองให�เห็นุ 
ทั�งข�อจำากัดและควุามเสี�ย์งของมันุอย์�างชัดเจนุด�วุย์  
เป็นุควุามจริงที�วุ�าการใช�เทคโนุโลยี์ใหม� ๆ และ 
ปัญ่ญ่าประดิษฐ์ (เอไอ) สามารถิ่เปิดโอกาสที�เป็นุร้ปธีรรม
ด�านุการศ่กษา โดย์เฉพาะอย์�างย์ิ�งด�านุการเรีย์นุร้� 
ส�วุนุบุคคล การกระตุ�นุควุามคิดสร�างสรรค์ในุตัวุผู้้�เรีย์นุ
และการช�วุย์แบ�งเบาภารกิจที�ซีำ�าซีากจำาเจให�กับคร้
อาจารย์์ ทวุ�าเราจะต�องไม�มองเทคโนุโลย์ีเหล�านีุ� 
วุ�ามันุคือ เครื�องมือวิุเศษมหัศจรรย์์

เราต�องตระหนัุกถ่ิ่งข�อจำากัดต�าง ๆ  ของเทคโนุโลยี์ดิจิทัล 
ฉันุมองเห็นุข�อจำากัดหลัก ๆ ได� 2 เรื�อง เรื�องแรกคือ 
ควุามเสี�ย์งด�านุควุามเหลื�อมลำ�า และเรื�องที�สองคือ  
ควุามเสี�ย์งด�านุการเรีย์นุร้�

ในุเบื�องต�นุ ขณะนีุ�เทคโนุโลยี์ดิจิทัลกำาลังทำาให�ช�องวุ�าง
ทางการศ่กษาในุทุกมิติกวุ�างข่�นุกวุ�าเดิม และฉันุคิดวุ�า 
นีุ�คือหนุ่�งในุบทเรีย์นุสำาคัญ่อันุเนืุ�องมาจากวุิกฤติการณ์
การแพร�ระบาดของโรคโควิุด-19 ในุช�วุงเวุลาหนุ่�งปีคร่�ง
ที�ผู้�านุมา มีการพ้ดถ่ิ่งการเรีย์นุร้�ทางไกลกันุอย์�างมาก  
แต�มโนุทัศน์ุดังกล�าวุกลับกลาย์เป็นุแค�เพีย์งภาพลวุงตา
สำาหรับนัุกเรีย์นุจำานุวุนุมากทั�วุโลก อาทิ ในุแอฟริกา 
90% ของนัุกเรีย์นุยั์งเข�าไม�ถ่ิ่งคอมพิวุเตอร์ส�วุนุบุคคล 
ดังนัุ�นุจ่งไม�ใช�เรื�องที�นุ�าแปลกใจที�ข�อม้ลของเราระบุวุ�า 
มีนัุกเรีย์นุมากกวุ�า 500 ล�านุคนุที�เข�าไม�ถ่ิ่งการเรีย์นุร้� 
ทางไกล ในุหลาย์ท�องที� โดย์เฉพาะในุพื�นุที�ชนุบท  
การศ่กษาทางไกลจะยั์งคงหมาย์ถ่ิ่งการศ่กษาผู้�านุ 
ทางวิุทย์ุหรือไม�ก็โทรทัศน์ุเท�านัุ�นุ

ย์ิ�งไปกวุ�านัุ�นุ  ในุเรื�องการเรีย์นุร้� หนุ�าจอประเภทใด ๆ 
ก็ไม�สามารถิ่เข�ามาแทนุที�คร้ได� แม�แต�อัลกอริท่�มที�ดีที�สุด
ก็ไม�อาจแทนุที� ทักษะทางด�านุอารมณ์และสังคม 
มนุุษย์ธีรรม ควุามเห็นุอกเห็นุใจ ตลอดจนุควุามเอาใจใส�
ของนัุกการศ่กษาได� ซ่ี�งคุณสมบัติเหล�านีุ�จะต�องเป็นุ
หัวุใจในุการฝ่ึกอบรมคร้ในุอนุาคต ดังนัุ�นุจ่งควุรใช�
เทคโนุโลยี์ดิจิทัลเพื�อเข�ามาเสริมบทบาทของคร้เท�านัุ�นุ
และควุรพิจารณาใช�เป็นุกรณีไป ราย์งานุระบุชัด 
ในุประเด็นุนีุ�วุ�า เทคโนุโลยี์ดิจิทัลจะเข�ามาปรับเปลี�ย์นุ
โรงเรีย์นุและภาระหนุ�าที�ของคร้ แต�จะไม�สามารถิ่ 
และไม�ควุรเข�ามาแทนุที�คร้

•  นุอิกเห้นุ่อิจากปัญห้าเร้�อิงเป้าห้มายแล้วิ 
ก็ยังมีคุำาถิ่ามเกี�ยวิกับ็เร้�อิงวิิธีิ์การด้วิย 
เอิกภาพในุระดับ็สากลแบ็บ็ไห้นุที�เราคุวิร
จะห้ลอ่ิห้ลอิมในุอินุาคุต เพ่�อิให้้มีการมอิง
การศึกษาว่ิาเป็นุบ็ริการสาธิ์ารณูะ?

เป็นุควุามจริงที�วุ�าผู้ลพวุงอันุเลวุร�าย์จากการระบาดใหญ่�
ในุครั�งนีุ� กำาลังก�อให�เกิดควุามคิดเย์�าย์วุนุที�ส�งผู้ลเสีย์
อย์�างร�าย์แรง – นัุ�นุคือ ควุามต�องการตัดงบประมาณ 
การศ่กษา ซ่ี�งปกติก็ต�องขันุแข�งกับภาคส�วุนุอื�นุ ๆ  
อย์้�แล�วุ ควุามเสี�ย์งนีุ�เกิดข่�นุจริง เนืุ�องเพราะราย์งานุ 
ที�ตีพิมพ์เมื�อเดือนุกุมภาพันุธ์ี 2021 โดย์ย์้เนุสโกร�วุมกับ
ธีนุาคารโลก ชี�ให�เห็นุวุ�า 2 ในุ 3 ของกลุ�มประเทศ 
ราย์ได�ตำ�าได�ลดงบประมาณด�านุการศ่กษาของรัฐแล�วุ
ตั�งแต�เริ�มมีการแพร�ระบาดของโรคโควิุด-19

อย์�างไรก็ตาม สภาวุะฉุกเฉินุด�านุการศ่กษาจำาเป็นุต�องมี
พันุธีกิจด�านุงบประมาณด�วุย์เช�นุกันุ แพ็คเกจกระตุ�นุ
งานุการศ่กษาเปิดโอกาสครั�งประวัุติศาสตร์ให�เรา 
ได�ใคร�ครวุญ่งบประมาณการศ่กษาตามควุามเป็นุจริง  
ซ่ี�งหาใช�เป็นุเพีย์งแค�ราย์จ�าย์ประจำาไม� หากแต�เป็นุ 
การลงทุนุเพื�ออนุาคตของประเทศชาติที�ให�ผู้ลกำาไร 
มากที� สุด เศรษฐกิจบนุรากฐานุขององค์ควุามร้� 
ต�องลงทุนุอย์�างมากมาย์ด�านุการศ่กษา การเพิ�ม 
งบประมาณการศ่กษาเป็นุเรื�องของการด้แลสิทธิีและ 
ค�านิุย์ม รวุมทั�งผู้ลประโย์ชน์ุทางเศรษฐกิจและสมรรถิ่นุะ
ในุการแข�งขันุของประเทศ

นุอกเหนุือจากแง�มุมด�านุการเงินุ เราย์ังต�องเตรีย์ม 
หาช�องทางในุระบบสถิ่าบนัุ เพื�อให�บรรลุเป้าหมาย์ที�วุางไวุ� 
ในุการนีุ� ควุามร�วุมมือในุระดับสากลจ่งจำาเป็นุมากกวุ�า
ช�วุงเวุลาใด ๆ ในุอดีต เมื�อการศ่กษาเป็นุบริการ
สาธีารณะของโลก ดังนัุ�นุ เราก็จำาต�องปฏิิบัติการ 
ในุขอบเขตระหวุ�างประเทศเช�นุเดีย์วุกันุ

“

“
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ด�วุย์เหตุนีุ� คณะกรรมาธีิการจ่งเรีย์กร�องให�ผู้้�มีบทบาท 
ด�านุการศ่กษาทั�งในุระดับภ้มิภาคและระดับโลกมาร�วุมกันุ
ทำางานุ นีุ�คือพันุธีกิจของโครงการพันุธีมิตรโลกเพื�อการศ่กษา 
(the Global Education Coalition) ที�ได�เปิดตัวุไปแล�วุ 
และกำาลังทำาหนุ�าที�อย์�างขันุแข็งในุกวุ�า 100 ประเทศ  
เราจำาต�องแสวุงหาพันุธีมิตรใหม� ๆ  ด�วุย์ เช�นุ ภาคเอกชนุ 
และผู้้�มีบทบาทหลัก ๆ ด�านุดิจิทัล เพื�อบรรลุเป้าหมาย์
ร�วุมกันุ

•  ท้ายที� สุด เกี�ยวิกับ็ข้อิเสนุอิแนุะ 
ในุรายงานุขอิงยูเนุสโกเร้�อิง “ร่วิมกันุ
พ ลิ ก โ ฉ ม อิ นุ า คุ ต ข อิ ง เ ร า ”  จ ะ มี 
การติดตามผิลอิย่างไร?

ราย์งานุฉบับนีุ�ซ่ี�งเป็นุผู้ลพวุงของการปร่กษาหารือ 
อย์�างกวุ�างขวุางนัุบเป็นุผู้ลสัมฤทธิี�ของกระบวุนุการ
ดำาเนิุนุงานุอันุย์าวุนุานุภาย์ใต�การนุำาโดย์ซีาห์ล-เวิุร์ก เซิีด 
ประธีานุาธิีบดีสหพันุธ์ีสาธีารณรัฐประชาธิีปไตย์
เอธิีโอเปีย์ ทวุ�าผู้ลงานุตีพิมพ์ชิ�นุนีุ�เป็นุเพีย์งแค�ก�าวุแรก
เท�านัุ�นุ โดย์มุ�งหมาย์ให�เป็นุหนุทางนุำาพาเราไปส้�จดุหมาย์ 
หาได�เป็นุจุดหมาย์ปลาย์ทางในุตัวุของมันุเองไม� ราย์งานุ
ตั�งเป้านุำาเสนุอชุดแนุวุปฏิิบัติงานุสำาหรับขวุบปีที�กำาลัง
จะมาถ่ิ่ง – ไม�ใช�เฉพาะด�านุนุโย์บาย์การศ่กษาเท�านัุ�นุ 
แต�ย์ังรวุมถ่ิ่งแนุวุปฏิิบัติทางการศ่กษาด�วุย์

ราย์งานุนุำาเสนุอสญั่ญ่าประชาคมฉบบัใหม�สำาหรับสังคม
ของเราเพื�อสรรค์สร�างสัมพันุธีภาพระหวุ�างมนุุษย์์ 
ด�วุย์กันุเอง ระหวุ�างมนุุษย์์กับโลก และระหวุ�างมนุุษย์์
กับเทคโนุโลยี์ข่�นุมาใหม� เป็นุสัญ่ญ่าประชาคมฉบับใหม�
ที�เราจำาเป็นุต�องซี�อมแซีมเยี์ย์วุย์าควุามอยุ์ติธีรรมในุอดีต 
และปรับเปลี�ย์นุส้�อนุาคต

เดิมพันุนีุ�ส้งย์ิ�งจนุเราได�แต�หวัุงวุ�าการอภิปราย์ถิ่กเถิ่ีย์ง 
ที�ได�มีการริเริ�มข่�นุมาช�วุงหนุ่�งแล�วุจะย์ังคงดำาเนุินุต�อไป 
และฉันุก็มีควุามมั�นุใจอย์�างมากในุประเด็นุนีุ� การเขีย์นุ
ราย์งานุฉบับนีุ�แสดงให�เห็นุวุ�าสารัตถิ่ะที�ถิ่กเถีิ่ย์ง  
ได�ก�อให�เกิดควุามกระตือรือร�นุอย์�างย์ิ�งย์วุดในุหม้� 
ผู้้�เชี�ย์วุชาญ่ คร้บาอาจารย์์และในุหม้�เย์าวุชนุ ซ่ี�งมี 
การผู้นุ่กกำาลังระดมพลกันุอย์�างเหนีุย์วุแนุ�นุ เนืุ�องเพราะ
เย์าวุชนุเหล�านีุ�ตระหนัุกดีวุ�าพวุกเขามีควุามห�วุงกังวุล 
กับโลกใบนีุ�

ราย์งานุฉบับนีุ�ทำาการประเมินุและกำาหนุดแนุวุทาง
ปฏิิบัติไวุ�อย์�างคร�าวุ ๆ ณ ตอนุนีุ� เราจ่งต�องหยิ์บฉวุย์
แนุวุทางดังกล�าวุและขย์าย์ขอบเขตให�กวุ�างไกลย์ิ�งกวุ�าเดิม

 ^ ริะห้ว�างกัาริเยอ่นสาธาริณรัิฐจิบูตีูในเด่อนกุัมภาพันธ์ 2021 ผู้ิอำานวยกัาริให้ญิ�ปริะกัาศว�า ยเูนสโกัจะเสริิมสร้ิาง
พันธกิัจด้านนโยบายกัาริศ่กัษาให้้แข็งแกัริ�งยิ�งข่�น
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•  คุณูะกรรมาธิิ์การระห้ว่ิางประเทศ 
ว่ิาด้วิยการศึกษาแห่้งอินุาคุต มีจุดมุ่งห้มาย
ที�จะอิอิกแบ็บ็การศึกษาให้ม่สำาห้รับ็โลก 
ในุปัจจุบั็นุที�สลับ็ซับ็ซ้อินุ ผัินุผิวินุ และ 
มีคุวิามเห้ล่�อิมลำ�ากันุมากยิ�งข่�นุทุกขณูะ 
คุุณูคิุดว่ิาคุ่านิุยมและห้ลักเกณูฑ์์อิะไรบ้็าง
ที�คุวิรใช้เป็นุรากฐานุสำาห้รับ็การศึกษา
เพ่�อิวัินุพรุ่งนีุ�?

ปัญ่หาท�าทาย์ที�ประดังประเดอย์้� ในุโลกทุกวัุนุนีุ�  
รวุมทั�งปัญ่หาที�มองเห็นุอย์้�บนุขอบฟ้าที�ไกลลิบด�วุย์  
ล�วุนุแล�วุแต�เป็นุปัญ่หาท�าทาย์ที�เราต�องร�วุมมอืร�วุมใจกนัุ
แก�ไข ไม�วุ�าจะเป็นุควุามเหลื�อมลำ�าที� เพิ�มมากข่�นุ  
การเปลี�ย์นุแปลงสภาพภ้มิอากาศ การระบาดใหญ่� 
ของโควิุด-19 การใช�ทรัพย์ากรของโลกจนุเกินุขอบเขต
ของการฟื�นุฟ้ตามธีรรมชาต ิสังคมที�แตกแย์ก ภย์นัุตราย์
จากเทคโนุโลย์ทีี�แบ�งแย์กมนุุษย์ใ์ห�ออกห�างจากกนัุทุกที 
ทั�งหลาย์ทั�งปวุงเหล�านีุ�จำาเป็นุต�องอาศัย์ควุามร�วุมมือ
จากนุานุาชาติและควุามเป็นุนุำ�าหนุ่�งใจเดีย์วุกันุทั�วุโลก
ในุระดับใหญ่�โตมโหฬารอย์�างที�ไม�เคย์มีและไม�เคย์
พบเห็นุมาก�อนุ

การศ่กษาต�องช�วุย์พัฒนุาศักย์ภาพของผู้้�คนุทั�วุโลก 
ให�เข�ามามีปฏิิสัมพันุธ์ีเจรจาหารือและทำางานุร�วุมกันุ 
ปัจเจกบุคคลจำาเป็นุต�องเรีย์นุร้�เรื�องควุามเข�าอกเข�าใจ
และเห็นุใจกันุจ่งจะเป็นุพลังให�ปฏิิบัติงานุร�วุมกันุได�  
การศ่กษามีศักย์ภาพในุการเผู้ย์แพร�ส�งต�อควุามร้�และ
โอกาสไปถ่ิ่งทุกคนุในุทุกแห�งหนุ ตลอดจนุอาจได�พบปะ
ผู้้�คนุที�คงไม�ได�พบเจอในุชีวิุตประจำาวัุนุ นุอกจากนีุ�  
พันุธีกิจที�มุ�งมั�นุในุเรื�องสิทธิีมนุุษย์ชนุ ควุามเหลื�อมลำ�า
ทางเพศสภาพ และการเย์ีย์วุย์าควุามอย์ุติธีรรมในุอดีต 
จะช�วุย์สร�างสรรค์ระบบนิุเวุศทางการศ่กษาแบบเรีย์นุ
รวุมโดย์ปราศจากการแบ�งแย์ก เพื�อส�งเสริมผู้้�คนุ 
ในุทุกมิติของชีวิุต

ที�สำาคัญ่คือ การขบคิดพิจารณาเรื�องอนุาคตการศ่กษา
หมาย์ถ่ิ่งเราต�องลงมือปฏิิบัติจริงวัุนุนีุ�เลย์ ควุามอย์้�รอด
ของมนุุษย์ชาติและของโลกที�เรากำาลังอาศัย์อย์้�นัุ�นุ 
กำาลังตกอย์้�ในุอันุตราย์ ฉะนัุ�นุ เราจ่งต�องร�วุมแรงร�วุมใจ
ปรับเปลี�ย์นุเส�นุทางการดำาเนุินุชีวิุตเสีย์ใหม� เพื�อให� 
คนุรุ�นุต�อ ๆ ไปมีควุามเป็นุอย์้�ที�ดี และเพื�อให�มนุุษย์์เรา
สามารถิ่อาศัย์อย์้�ร�วุมกันุได� รวุมทั�งอย์้�ร�วุมกับธีรรมชาติ 
ภาย์ใต�ควุามเที�ย์งธีรรมและควุามสงบสุข

• ดูเห้ม่อินุว่ิาเป้าห้มายการพัฒนุา 
อิย่างยั�งย่นุขอิงอิงค์ุการสห้ประชาชาติ 
เป้าห้มายที� 4 ที� ให้้ห้ลักประกันุเร้�อิง 
การศึกษาเพ่�อิปวิงชนุที�มี คุุณูภาพ 
อิย่างคุรอิบ็คุลุมทั�วิถึิ่งและเท่าเทียมกันุ
ภายในุปี 2030 จะยังอิยู่ไกลเกินุเอ่ิ�อิม 
เพราะทุกวัินุนีุ� เด็กจำานุวินุ 258 ล้านุคุนุ
ทั�วิโลกยังไม่ได้เข้าเรียนุในุโรงเรียนุเลย  
เราจะอิอิกแบ็บ็การศึกษาในุบ็ริบ็ทนีุ�กันุ
อิย่างไรดี?

เวุลานีุ�นัุบเป็นุช�วุงเวุลาสำาคัญ่ย์ิ�งในุการคิดออกแบบ 
การศ่กษากนัุใหม�เพราะเปน็ุช�วุงเวุลาของการเปลี�ย์นุผู้�านุ 
ควุามสัมพันุธ์ีเชื�อมโย์งระหวุ�างมนุุษย์์เรากับโลก และ 
กับเทคโนุโลย์ีกำาลังเปลี�ย์นุแปลงไปในุหลาย์วิุถีิ่ทาง 
แบบลุ�มล่ก ส�งผู้ลให�สัมพันุธีภาพระหวุ�างมนุุษย์์ผัู้นุแปร
ตามไปด�วุย์ นุอกจากนีุ� การระบาดใหญ่�ทั�วุโลกกับผู้ลพวุง
แนุวุปฏิิบัติที�พลิกผัู้นุอย์�างมากมาย์โดย์ฉับพลันุทันุใด
ก็ได�บังคับให�เราต�องหันุกลับไปทบทวุนุสมมติฐานุ 
ที� เ คย์มีมาแต� เก� าก� อนุ  รวุม ถ่ิ่ งการปฏิิ บั ติตาม 
วิุถีิ่ทางแบบดั�งเดิมด�วุย์ นีุ� คือการเปิดประต้ไปส้� 
ควุามเป็นุไปได�ใหม� ๆ  และเนุ�นุย์ำ�าให�เห็นุชัดถ่ิ่งโลกาภิวัุตน์ุ
ที�เชื�อมโย์งระหวุ�างกันุทั�วุทั�งโลก ระบบการศ่กษา 
จ่งจำาเป็นุต�องเนุ�นุย์ำ�าและย์กระดับควุามเชื�อมโย์งระหวุ�าง
กันุเหล�านีุ� เพื�อแสดงให�เห็นุวุ�านีุ�คอืจุดแข็งของการศ่กษา 

จากบรบิทของการเปลี�ย์นุผู้�านุในุปจัจุบันุ คณะกรรมาธีกิาร
ตัดสินุใจมองการศ่กษาในุมุมมองระย์ะย์าวุ ภาย์ใต�กรอบ
เวุลาอันุย์าวุนุานุของแผู้นุงานุที�มองไกลไปถ่ิ่งปี 2050 
และแลเลย์ไปไกลกวุ�านัุ�นุ ได�ช�วุย์ให�เห็นุการศ่กษาในุแง�มุม
ที�ใหม�ข่�นุ และนุำาเสนุอแนุวุทางการเรีย์นุร้�พร�อมกับ
นุวัุตกรรมใหม� ๆ

สิ�งสำาคัญ่ประการแรกคือ ต�องตระหนัุกวุ�าเราร้�จัก 
แนุวุปฏิิบัติที�ดีในุการจัดการศ่กษามากมาย์ รวุมทั�งทราบดี
ถ่ิ่งควุามสำาคัญ่อย์�างย์ิ�งย์วุดของโอกาสทางการศ่กษา 
ที�เท�าเทีย์มกันุสำาหรับเด็กผู้้�หญิ่งและสตรี ซ่ี�งช�องวุ�างนีุ�
กำาลังแคบลง นุอกจากนีุ� เราย์ังร้�วิุธีีที�จะออกแบบ
โรงเรีย์นุให�ครอบคลุมกลุ�มบุคคลที�อย์้�ชาย์ขอบที�สุด 
ของสังคม ซ่ี�งเป็นุงานุที�จำาเป็นุต�องกระทำาต�อไป 
อย์�างสมำ�าเสมอ

“เราม้พั้นธกิจร่วมกัน 
เพ่ื้อเปล้่ยนแปลงวิถิ่้ทางการดำารงช้วิต” 

ภ�ยใต้บริีบทำของปัญ่ห�ท้ำ�ทำ�ยด้�นส้�งแวดล้ือม สังคม แลืะเทำคโนโลืยีในท่ำกวันนี�  

โรีงเรีียนจีำ�เป็นต้องมีก�รีปรัีบปร่ีงพัฒน� ด้วยก�รีสร้ี�งรีะบบน้เวศทำ�งก�รีศึกษ�

แบบเรีียนรีวมกันท่ำกกลื่�ม แลืะนำ�เอ�แนวค้ดแบบมีส�วนรี�วมม�ใช่้เพื�อส�งเสรีิม 

ก�รีอยู�รี�วมกันอย��งผู้�ส่ก

แปลโดย จงจิต อินัุนุต์คูุศรี

บทำสัมภ�ษณ์ปรีะธิ�น�ธิิบดีซึ่�ห์ลื-เวิร์ีก เซิึ่ด

แห�งสหพันธ์ิส�ธิ�รีณรัีฐปรีะช่�ธิิปไตยเอธิิโอเปีย 

ผูู้้ดำ�รีงตำ�แหน�งปรีะธิ�นคณะกรีรีม�ธิิก�รีรีะหว��งปรีะเทำศว��ด้วยก�รีศึกษ�แห�งอน�คต
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วารสารความร่วมมือกับต่างประเทศ



การศึกษาต้องช่วยพั้ฒนา
ศักยภัาพ้ของผู้้้คนทั�วโลก 
ให้้เข้ามาม้ปฏิิสัมพั้นธ์ 
เจรจาห้ารือและทำางานร่วมกัน
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 ^ ซาห์้ล-เวิร์ิกั เซิด ปริะธานาธิบดีแห้�งสห้พันธ์สาธาริณรัิฐปริะชื่าธิปไตูยเอธิโอเปีย  
เป็นผู้ิดำาริงตูำาแห้น�งปริะธานคณะกัริริมาธิกัาริริะห้ว�างปริะเทั่ศว�าด้วยกัาริศ่กัษาแห้�งอนาคตู

อย์�างไรก็ตาม ย์งัคงมีหลาย์ปัญ่หาที�เกิดข่�นุอย์�างต�อเนืุ�อง 
ซ่ี�งต�นุตอของบางปัญ่หาก็อย์้�ที� วิุธีีการจัดการศ่กษา 
ในุช�วุงศตวุรรษที�แล�วุ ร้ปแบบสากลของการจัดการ
ศ่กษาที�เด�นุ ๆ และมีการใช�มาอย์�างย์าวุนุานุ นุำาเสนุอ
การศ่กษาในุสถิ่านุะช�วุงเวุลาของการเตรีย์มตัวุเข�าส้�โลก
ของการงานุ แต�ตอนุนีุ� เราร้�แล�วุวุ�าการศ่กษาเชื�อมโย์ง
สัมพันุธ์ีกับมนุุษย์์ในุทุก ๆ ช�วุงของชีวิุต จ่งจำาเป็นุต�องมี
การศ่กษาปฐมวัุย์ที�มีคุณภาพ รวุมทั�งการสร�างเสริม
โอกาสทางการเรีย์นุร้� และการศ่กษาผู้้�ใหญ่�ทั�งในุระบบ 
นุอกระบบ และตามอัธีย์าศัย์

โรงเรีย์นุจะย์ังคงเป็นุศ้นุย์์กลางการเรีย์นุร้� และจำาเป็นุ
ต�องได�รับการปกป้องด้แลและปรับเปลี�ย์นุร้ปแบบ 
หลักส้ตรในุโรงเรีย์นุต�องได�รับการแก�ไขปรับปรุงใหม� 
เพื�อให�มนุุษย์์ร้�จักการพ่�งพาอาศัย์กันุและกันุมากข่�นุ  
และเรีย์นุร้�วิุถีิ่การดำารงชีพอย์�างสอดคล�องกับโลกได�ดีข่�นุ 
อีกทั�งต�องนุ่กถ่ิ่งทักษะที�จำาเป็นุของโลกดิจิทัลในุปัจจุบันุ
และอนุาคตด�วุย์ ส�วุนุคร้ต�องใช�แนุวุทางการสอนุ 
ด�วุย์วิุธีีการแบบมีส�วุนุร�วุมและให�ทำางานุเป็นุทีมเพิ�มข่�นุ
ผู้�านุการเรีย์นุร้� โดย์ใช�โครงงานุและการตั�งโจทย์ ์
ให�ฝึ่กแก�ปัญ่หา ควุามจริงของสาระสำาคัญ่ในุเรื�องนีุ� 
ก็คือ เราไม�สามารถิ่ส�งต�อร้ปแบบการจัดการศ่กษา 
ที�ใช�กันุมาในุอดีตได�อีกต�อไปสำาหรับโลกยุ์คศตวุรรษที� 21 
ที�แตกต�างไปจากเดิมอย์�างสิ�นุเชิง

• รายงานุชิ�นุให้ม่ขอิงคุณูะกรรมาธิิ์การ
ระห้ว่ิางประ เทศว่ิาด้วิยการศึกษา 
แห่้งอินุาคุตเร้�อิง “ร่วิมกันุพลิกโฉม
อินุาคุตขอิงเรา : สัญญาประชาคุม 
ด้านุการศึกษาฉบั็บ็ให้ม่” ได้รับ็การสนัุบ็สนุุนุ
โดยผิ่านุขั�นุตอินุการได้รับ็คุำาปร่กษา
ห้าร้อิจากสาธิ์ารณูชนุและผู้ิเชี�ยวิชาญ 
ในุระดับ็สากลอิย่างกว้ิางขวิาง เห้ตุใด 
จ่งต้อิงให้้คุวิามสำาคัุญกับ็การเข้ามา 
มี ส่วินุร่วิมขอิงผู้ิ มี ส่วินุ ได้ ส่วินุ เ สีย 
อิย่างห้ลากห้ลายกว้ิางขวิางขนุาดนีุ�?

การศ่กษาเป็นุหนุ่�งในุประสบการณ์ที�ปรับเปลี�ย์นุร้ปแบบ
ได�มากที�สุดซ่ี�งมนุุษย์์สามารถิ่แลกเปลี�ย์นุแบ�งปันุกันุได� 
ดังนัุ�นุ จ่งมีควุามเห็นุชัดเจนุตรงกันุเมื�อมีการวุางผัู้งงานุ
ในุคณะกรรมาธีิการวุ�า การจะทำาให�การศ่กษาเป็นุ
บริการสาธีารณะของโลกได� เราจำาต�องอาศัย์เก็บเกี�ย์วุ
ควุามร้�และประสบการณ์ร�วุมกันุจากทั�วุโลก นีุ�คือเหตุผู้ล
ที�ทำาให�ต�องตั�งคำาถิ่ามกับผู้้�คนุทุกวัุย์จาก 120 กวุ�า
ประเทศ เกี�ย์วุกับควุามหวัุงและควุามกลัวุของพวุกเขา
ที�มีต�ออนุาคต และให�ร�วุมกันุคิดหาวิุธีีการที�จะทำาให� 
การศ่กษาช�วุย์ให�ทุกคนุสามารถิ่สร�างสรรค์อนุาคต 
ของมนุุษย์ชาติและของโลกได�ดีที�สุด

ผู้้�คนุกวุ�าล�านุคนุจากทุกภ้มิภาคทั�วุโลกได�แบ�งปันุ 
ควุามคิดเห็นุผู้�านุงานุศิลปะ  การสำารวุจ การสัมมนุา 
ผู้�านุเว็ุบ และการอภิปราย์กลุ�ม ในุการนีุ� คณะกรรมาธิีการ
ได�รับแรงบันุดาลใจอย์�างแท�จริง และพย์าย์ามที�จะนุำา
แนุวุคิดเหล�านีุ�มาใช�ให�ได�มากที�สุดเท�าที�จะเป็นุไปได�  
โดย์หนุ่�งในุสาระสำาคัญ่ที�ได�ย์ินุมาก็คือ การศ่กษา 
มีควุามสำาคัญ่ย์ิ�งต�อการใช�ชีวิุตอย์�างมีศักดิ�ศรีและ 
มีควุามหมาย์ของปัจเจกบุคคล และมีควุามสำาคัญ่ 
เท� า เ ทีย์มกันุต�อการสร� างสรร ค์อนุาคตร� วุมกันุ 
ของมนุุษย์ชาติ ดังนัุ�นุ การมองการศ่กษาในุร้ปแบบ 
ของควุามอย์้� ดี มี สุขร�วุมกันุ ซ่ี� งสมาชิกในุสังคม 
เป็นุผู้้�รังสรรค์และร�วุมดำาเนิุนุการจนุบรรลผุู้ล จ่งเปน็ุหนุ่�ง
ในุแนุวุคิดหลักของคณะกรรมาธิีการ ในุตอนุนีุ�ผู้ลงานุ
ของคณะกรรมาธิีการซ่ี�งมีส�วุนุร�วุมจากปัจเจกชนุ 
เป็นุล�านุคนุ – และจะมีตามมาอีกหลาย์ล�านุ – จะได�รับ
การนุำาไปอภิปราย์ถิ่กเถิ่ีย์งเพิ�มเติม และปรับแปลง 
ให�สอดคล�องกับบริบทก�อนุนุำาลงส้�ภาคปฏิิบัติต�อไป
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 ^ ปริะธานาธิบดีซาห์้ล-เวิร์ิกั เซิด และฟิลซัน อับดุลลาฮีั รัิฐมนตูรีิว�ากัาริกัริะทั่ริวงสตูรีิ เด็กั และเยาวชื่น (ตูำาแห้น�งในขณะนั�น) 
เข้าเยี�ยมชื่มโคริงกัาริฝึีกัอบริมกัาริเขียนโปริแกัริมและวิทั่ยากัาริหุ้�นยนต์ูสำาห้รัิบเด็กักัำาพร้ิา ในปี 2018 ณ กัรุิงอาดดิสอาบาบา
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• โรคุระบ็าดให้ญ่คุรั�งนีุ�แสดงให้้เห็้นุภาพ
อัินุนุ่าตระห้นุกตกใจในุคุวิามเห้ล่�อิมลำ�า
ด้านุการใช้เทคุโนุโลยีดิจิทัลเพ่�อิการเรียนุรู้
ทางไกลขอิงประเทศต่าง ๆ โดยพบ็ว่ิา 
ผู้ิเรียนุในุอินุุภูมิภาคุซาฮาราจำานุวินุถิ่ึง 
82% ไม่สามารถิ่เข้าถึิ่งอิินุเทอิร์เน็ุต  
ข้อิห่้วิงกังวิลสำาคัุญด้านุอ่ิ�นุ ๆ  ที�ประเทศ
แถิ่บ็แอิฟริกายกข่�นุมาเป็นุประเด็นุ
ระห้ว่ิางการอิภิปรายในุระดับ็นุานุาชาติ
คุรั�งนีุ�มีอิะไรบ้็าง?

เมื�อมองไปถ่ิ่งอนุาคตปี 2050 และแลไกลต�อไปอีก 
ประชากรโดย์เฉพาะกลุ�มเย์าวุชนุในุทวีุปแอฟริกา 
จะเพิ�มสัดส�วุนุมากข่�นุเมื�อเทีย์บกับจำานุวุนุประชากรโลก 
และเราก็ทราบวุ�าย์ังมีอีกหลาย์เรื�องที�จะต�องทำา 
เ พื�อแก� ไขควุามไร�สมดุลที�ย์ั งคงดำารงอย์้� ในุเรื�อง 
พลังอำานุาจ รวุมถ่ิ่งควุามเหลื�อมลำ�าไม�เท�าเทีย์มที�ตกทอด
มาแต�อดีต ซ่ี�งบางส�วุนุยั์งคงมีให�เห็นุสืบเนืุ�องมาจนุถ่ิ่ง
ปัจจุบันุ นุอกจากนีุ� สัดส�วุนุผู้้�เรีย์นุที�เข�าถ่ิ่งอินุเทอร์เน็ุต
และคอมพิวุเตอร์ในุระดับตำ�าจนุไม�อาจย์อมรับได� 
ของทวีุปนีุ� ย์งัเป็นุหลักฐานุให�ประจักษ์ถ่ิ่งควุามเหลื�อมลำ�า
ที�ย์ังคงมีอย์้�อย์�างต�อเนืุ�องเสมอมา

แอฟริกาก็เฉกเช�นุเดีย์วุกับพื�นุที�อื�นุ ๆ ในุซีีกโลกใต� 
ที�มีส�วุนุร�วุม ก�อวิุกฤติสภาพภ้มิอากาศนุ�อย์ที�สุด แต�กลับ
ต�องเสี�ย์งแบกรับภาระวิุกฤตินีุ�หนัุกที�สุด อย์�างไรก็ดี 
ตลอดกระบวุนุการการจัดเตรีย์มทำาราย์งานุฉบับนีุ�  
คณะกรรมาธีิการได�ย์ินุคำาพ้ดซีำ�าแล�วุซีำ�าเล�าที�ระบุวุ�า 
การเห็นุคุณค�าอย์�างแท�จริงเรื�องการพ่�งพาอาศัย์ซ่ี�งกันุ
และกันุของมนุุษย์์ หมาย์ถ่ิ่งการก�าวุข�ามระบบอุปถัิ่มภ์
ที� มีอย์้� ทั� วุโลก ควุามเป็นุนุำ�าหนุ่� งใจเดีย์วุกันุและ 
ควุามซีาบซ่ี�งต�อควุามเป็นุมนุุษย์ชาติหมาย์ถ่ิ่งวุ�า  
เราจำาต�องปฏิิเสธีไม�ย์อมรับและดำาเนิุนุการแก�ไข 
ระดับควุามเหลื�อมลำ�า ที� เ กิด ข่�นุภาย์ในุประเทศ  
โดย์เฉพาะอย์�างย์ิ�ง ในุระดับระหวุ�างประเทศด�วุย์

ราย์งานุฉบับ นีุ� ส นัุบส นุุนุควุาม มุ� ง มั� นุพย์าย์าม 
ในุการพัฒนุาสังคมและทรัพย์ากรมนุุษย์์ อันุจะยั์ง
ประโย์ชน์ุต�อทุกคนุและสงวุนุรักษาควุามหลากหลาย์
ทางวัุฒนุธีรรมให�ยั์�งยื์นุ โดย์ต�องมีหลักประกันุวุ�า 
ชาวุแอฟริกันุจะสามารถิ่เข�าถ่ิ่งแหล�งควุามร้�โดย์รวุม 
ที�มนุุษย์ชาติสั�งสมมาหลาย์ชั�วุอาย์ุคนุได�อย์�างเต็มที�  
และที�สำาคัญ่พอ ๆ กันุก็คือ เราจำาเป็นุต�องสร�าง 
หลักประกันุวุ�าชาวุแอฟริกันุจะสามารถิ่เข�าไปมีส�วุนุร�วุม
และช�วุย์เพิ�มเติมทั�งในุเรื�องภ้มิปัญ่ญ่าและนุวัุตกรรม 
จากพื�นุถิิ่�นุเพื�อส�งต�อไปเป็นุมรดกองค์ควุามร้�ของโลก
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เราทุกคนจำาเป็นต้องเข้าไปม้ส่วนร่วม  
เพื้�อสร้างห้ลักประกันให้้ม้การนำาเทคโนโลย้ไปใช้ 
ตามวิถ้ิ่ทางท้�จะช่วยส่งเสริมอนาคตของโลกร่วมกัน

•  เบ่็�อิงห้ลังแนุวิคิุดในุ "การตีกรอิบ็ 
เร้�อิงมนุุษยนิุยม" ที�เนุ้นุชัดอิยู่ในุรายงานุ
ฉบั็บ็นีุ�คุ่อิอิะไร?

'การตีกรอบใหม�เกี�ย์วุกับมนุุษย์นิุย์ม' คือการค�นุหา
ทิศทางใหม� ๆ สำาหรับมนุุษย์ชาติ โดย์การพิจารณา
ขบคิดใหม�วุ�าเราเป็นุใคร และคดิวุ�าตัวุเราเองเปน็ุอย์�างไร
ในุควุามสัมพันุธ์ีที�มีกับมนุุษย์ผ้์ู้�อื�นุ กับโลกที�เราอาศัย์อย์้� 
และกับเทคโนุโลยี์ ถ่ิ่งแม�วุ�าโควิุดจะส�งผู้ลกระทบต�อเรา
ทุกคนุและเตือนุให�มนุุษย์์รับร้�ได� ถ่ิ่งควุามสัมพันุธ์ี 
ที�เชื�อมโย์งกันุอย์�างใกล�ชิดของมนุุษย์ชาติ แต�มันุก็ส�ง
ผู้ลกระทบในุลักษณะที�แตกต�างกันุ กล�าวุคือ ชุมชนุ 
ที�ย์ากจนุได�รับควุามทุกข์ย์ากลำาบากกวุ�ามาก ส�วุนุเด็ก 
ผู้้�หญิ่งและสตรีได�รับผู้ลกระทบด�านุเศรษฐกิจมากกวุ�า
เด็กผู้้�ชาย์และบุรุษ ท�าย์ที�สุด โควิุดได�เตือนุให�เรานุ่กถ่ิ่ง
ควุามสำาคัญ่ของการต�อส้�กับควุามเหลื�อมลำ�าในุเรื�อง 
พลังอำานุาจ และจำาต�องขจัดการแสวุงหาประโย์ชน์ุ 
ไม�วุ�าจะเกิดข่�นุอย์้� ณ ที�ใดก็ตาม

ย์ิ�งไปกวุ�านัุ�นุ การดำารงคงอย์้�ของมนุุษย์์เป็นุส�วุนุหนุ่�ง 
ของธีรรมชาตอัินุกวุ�างใหญ่�ไพศาลบนุโลกจนุไม�อาจแย์ก
ออกจากกันุได� จ่งมีควุามจำาเป็นุต�องปล้กจิตสำานุ่ก 
ด�านุนิุเวุศวิุทย์าแบบใหม�เพื�อบ�มเพาะให�เราเป็นุมนุุษย์ ์
ที�เต็มคนุมากข่�นุได�ในุที�สุด นุอกจากนีุ� ควุามก�าวุหนุ�า
ทางเทคโนุโลย์ีในุปัจจุบันุกำาลังทำาให�เส�นุแบ�งระหวุ�าง
ควุามเป็นุมนุุษย์์กับเครื�องจักรรางเลือนุจนุแทบจะ 
ไม�แตกต�างกันุ ดังนัุ�นุการตัดสินุใจด�านุจริย์ธีรรม 
ที�เราต�องดำาเนิุนุการเกี�ย์วุกับเทคโนุโลย์ี อย์�างเช�นุเอไอ
และการเพิ�มประสิทธิีภาพด�านุชีวุภาพของมนุุษย์์ 
(bio-enhancement) จ่งไม�ควุรเป็นุเรื�องภาย์ในุกลุ�ม
ชนุชั�นุนุำาระดับปกครองเท�านัุ�นุ แต�จำาเป็นุต�องให�ทุกคนุ
เข�าไปเกี�ย์วุข�องมีส�วุนุร�วุม เพื�อสร�างหลักประกันุ 
ให�มีการนุำาเทคโนุโลย์ีไปใช�ตามวุิถีิ่ทางที�จะช�วุย์ส�งเสริม
อนุาคตของโลกร�วุมกันุ และการศ่กษาก็ถืิ่อเป็นุหนุ่�ง 
ในุภาคส�วุนุหลักที�จะช�วุย์พัฒนุาปรับสมดุลสัมพันุธีภาพ
ระหวุ�างมนุุษย์ด์�วุย์กันุ ระหวุ�างมนุุษย์กั์บโลกที�อาศัย์อย์้� 
และระหวุ�างมนุุษย์์กับเทคโนุโลย์ี

• ทักษะพ่�นุฐานุอิะไรบ้็าง ที�คุนุรุ่นุห้ลัง
จำาเป็นุจะต้อิงใช้เพ่�อิการดำารงชีวิิตอิยู่ 
บ็นุโลกที�ถูิ่กเปลี�ยนุแปลงไปแลว้ิจากนุำ�าม่อิ
มนุุษย์ รวิมทั�งการพัฒนุาเทคุโนุโลยี
ดิจิทัล เทคุโนุโลยีชีวิภาพ และประสาท
วิิทยาศาสตร์?

เราควุรปรับปรุงหลักส้ตรในุทุก ๆ ด�านุเพื�อสอนุศิลปะ
การใช�ชีวิุตด�วุย์ควุามเคารพและรับผิู้ดชอบต�อโลกใบนีุ� 
ซ่ี� ง ถ้ิ่กเปลี�ย์นุแปลงไปอย์�างมากจากการกระทำา 
ของมนุุษย์์ คนุรุ�นุต�อ ๆ ไปจำาเป็นุต�องได�รับการศ่กษา
เพื�อส�งเสริมให�เกิดจิตสำานุ่กรักษ์โลก 

พร�อมทั�งปล้กฝั่งการใช�วุิจารณญ่าณในุการคิดวิุเคราะห์ 
รวุมทั�งการเข�าไปมีส�วุนุร�วุมในุฐานุะพลโลก ฉะนัุ�นุ  
จ่งควุรบรรจุการตระหนุักร้�วุ�าโลกจะย์ังคงเปลี�ย์นุแปลง
เสื�อมทรุดอย์�างต�อเนืุ�องไวุ�ในุหลักส้ตรผู้�านุการปล้กฝั่ง
สมรรถิ่นุะให�ผู้้�เรีย์นุรับร้�ถ่ิ่งปัญ่หาและการร้�จักหาหนุทาง
แก�ไขปัญ่หาด�วุย์ในุขณะเดีย์วุกันุ

โรงเรีย์นุจะต�องมุ�งเนุ�นุไปที�การร้�หนัุงสือขั�นุพื�นุฐานุตั�งแต�
การอ�านุ การเขีย์นุ และการคิดคำานุวุณ ทั�งย์ังต�องให� 
การศ่กษาเรีย์นุร้�ไปไกลมากกวุ�านัุ�นุด�วุย์ ทุกคนุในุทุก ๆ  ที�
จำาเป็นุต�องเรีย์นุร้�ที�จะเป็นุ “พลโลก” (learn ‘to be’) 
และเป็นุ “พลโลกผู้้�มีควุามยื์ดหย์ุ�นุ” (learn ‘to become’) 
“พลโลก” ต�องเรีย์นุร้�ที�จะเข�าไปมีส�วุนุร�วุม ร้�จักพัฒนุา
บุคลิกภาพและปฏิิบัติตนุโดย์อิสระ มีวิุจารณญ่าณ และ
มีควุามรับผิู้ดชอบส�วุนุบุคคล ส�วุนุการเป็นุ “พลโลก 
ผู้้�มีควุามยื์ดหย์ุ�นุ” นัุ�นุต�องเรีย์นุร้�ที�จะเปลี�ย์นุแปลง
ตนุเองและรักษ์โลก โดย์มีพันุธีกิจต�อสิ�งนีุ�วุ�าเป็นุ 
ควุามรับผิู้ดชอบตลอดชีวิุต ขณะเดีย์วุกันุก็สร�าง 
หลักประกันุให�ควุามเป็นุไปได�ของแนุวุทางปฏิิบัติและ
พัฒนุาดังกล�าวุยั์งคงเปิดกวุ�างสำาหรับคนุรุ�นุต�อ ๆ  ไปด�วุย์

•  เราจะส่งเสริมให้้ โลกมีคุวิามรู้สึก 
ร่วิม เป็นุนุำ�าห้ นึุ� ง ใจ เ ดียวิกันุ ในุ เ ร้�อิง 
การศึกษาได้อิย่างไร? 

ควุามร�วุมมือกันุระหวุ�างรัฐบาลในุระดับนุานุาชาติ 
องค์กรระหวุ�างประเทศ องค์กรภาคประชาสังคม  
และภาคส�วุนุพันุธีมิตรต�าง ๆ คือวิุถีิ่ทางที�เป็นุหัวุใจ 
ในุการส�งเสริมควุามเป็นุนุำ�าหนุ่�งใจเดีย์วุกันุทั�วุโลก 
ในุงานุด�านุการศ่กษา ย์�างก�าวุไปข�างหนุ�าที�สำาคัญ่ 
ก็คือ การย์กระดบัควุามสำาคัญ่ในุการแลกเปลี�ย์นุแบ�งปันุ
องค์ควุามร้� เราจำาเป็นุต�องสร�างเสริมสมรรถิ่นุะในุทั�วุ 
ทุกหัวุระแหงของโลกเกี�ย์วุกับการสร�างและใช�องค์ควุามร้�
เพื�อพัฒนุาการศ่กษาให�ก�าวุหนุ�า องค์กรระดับภ้มิภาค
นัุบวุ�ามีบทบาทหลักในุการนีุ� นุอกจากนัุ�นุย์งัจำาเป็นุต�อง
ส�งเสริมให�มีช�องทางแบบพหุภาคีด�วุย์ และนุำาองค์กร 
ที�มีบทบาทหนุ�าที�ต�าง ๆ กันุเข�าส้�วุาระการเจรจาหารือ
และสร�างฉันุทามติ โดย์มีบรรทัดฐานุ จุดมุ�งหมาย์ และ
ระดับมาตรฐานุร�วุมกันุ

ในุขณะเดีย์วุกันุก็จำาเป็นุต�องขย์าย์ควุามเป็นุนุำ�าหนุ่�ง 
ใจเดีย์วุกันุไปให�ทั�วุทุกตัวุคนุ ควุามร้�ส่กเห็นุอกเห็นุใจ
และควุามร�วุมมอืกันุของมนุุษย์นั์ุบเป็นุคุณธีรรมควุามดี
ประการหนุ่�งในุธีรรมชาติของมนุุษย์์ ผู้้� มีควุามคิด
สร�างสรรค์ มีจินุตนุาการ และมีควุามสามารถิ่พิเศษ 
ในุอนัุที�จะแสดงวุสัิย์ทัศน์ุและสรรคส์ร�างสรรพสิ�งต�าง ๆ  
– และก็มีควุามสามารถิ่ในุการเบี�ย์งเบนุออกจากสิ�งที�
แตกหักเสีย์หาย์ หรือไร�ประสิทธิีภาพ

จากราย์งานุชิ�นุนีุ� คณะกรรมาธิีการพย์าย์ามช�วุย์ให�ผู้้�คนุ
มองเห็นุภาพโลกในุอนุาคต ที�ซ่ี�งมีหลักส้ตร การเรีย์นุ
การสอนุ โรงเรีย์นุ มหาวิุทย์าลัย์ และการศ่กษา 
ทุกแพลตฟอร์ม ที�จะช�วุย์ให�มนุุษย์เ์ราเข�าใจในุควุามเป็นุ
เพื�อนุร�วุมโลกกันุได�ดีข่�นุ และช�วุย์สรรค์สร�างให�
นุานุาชาติมีควุามสามัคคีเป็นุนุำ�าหนุ่�งใจเดีย์วุกันุ

•   ห้ลังจากการทำางานุในุบ็ทบ็าท 
นัุกการทูตมา 30 ปี คุุณูก็ได้รับ็แต่งตั�ง
เ ป็ นุ ป ร ะ ธิ์ า นุ า ธิ์ิ บ็ ดี ห้ ญิ ง คุ นุ แ ร ก 
ในุประวัิ ติศาสตร์เอิธิิ์ โอิเ ปียยุคุให้ม่  
เม่�อิเด่อินุตุลาคุม 2018 การแต่งตั�ง 
คุรั�งนีุ�ได้ส่�อิสารบ็อิกอิะไรไปถึิ่งเด็กสาวิ
รุ่นุให้ม่ในุประเทศขอิงคุุณู?

อันุที�จริง มีผู้้�นุำาสตรีที� โดดเด�นุหลาย์ต�อหลาย์คนุ 
ในุประวุัติศาสตร์ของเอธิีโอเปีย์ อาทิ จักรพรรดินีุไตต้ 
(1851-1918) และจักรพรรดินีุซิีวุดิต้ (1875-1930) 
อย์�างไรก็ดี พวุกเราก็ย์ังไม�เคย์เห็นุมีผู้้�นุำาสตรีระดับส้ง 
ในุประวัุ ติศาสตร์เอ ธิีโอเ ปีย์ย์ุคใหม�มาก�อนุเลย์  
ตัวุฉันุก็เติบโตข่�นุมาเป็นุผู้้�ใหญ่�ในุช�วุงเวุลาที�มีผู้้�นุำาสตรี 
เพีย์งไม�กี�คนุที�ฉันุให�ควุามเคารพในุฐานุะต�นุแบบ  
และฉันุก็เชื�อวุ�าการแต�งตั�งให�ผู้้�หญิ่งดำารงตำาแหนุ�ง
ประธีานุาธิีบดีก็เป็นุการส�งสารที�สำาคัญ่ย์ิ�งไปย์ังเด็กสาวุ
เอธิีโอเปีย์ – นัุ�นุก็คือเด็กสาวุชาวุแอฟริกันุด�วุย์วุ�า  
พวุกเธีอสามารถิ่ประสบควุามสำาเร็จในุทุก ๆ  เรื�องได�เช�นุกันุ

เย์าวุสตรแีละเดก็ผู้้�หญิ่งในุโลกทุกวัุนุนีุ�สามารถิ่ข่�นุไปยื์นุ
บนุไหล�ของผู้้�นุำาสตรีในุปัจจุบันุและอาจจะก�าวุข่�นุไปส้�
จุดที�ส้งจนุเราคาดไม�ถ่ิ่งเลย์ก็ได� พวุกเราในุฐานุะผู้้�นุำา
สตรี จำาต�องร�วุมมือกันุ ไม�ใช� เพีย์งแค� เปิดประต้ 
แห�งโอกาสที�เรามี แต�ย์ังต�องเปิดขย์าย์โอกาสเหล�านัุ�นุ
เผืู้�อให�สตรีรุ�นุหลัง ๆ ที�ตามเรามา เราต�องพ้ดกับ 
คนุรุ�นุต�อ ๆ ไปวุ�า "พวุกคุณมีควุามสามารถิ่ทำาได�"  
และ "พวุกเราจะอย์้�ตรงนีุ� เพื�อช�วุย์ให�พวุกคุณก�าวุไปถ่ิ่ง
จุดหมาย์ปลาย์ทาง"

“

48
วารสารความร่วมมือกับต่างประเทศ



เผู้ิง ล้่ห้ยวน: “เราจะร่วมกัน 
ทำาให้้โลกในวันพ้รุ่งน้้ด้ขึ้นได ้
ด้วยการศึกษา"
ถึึงแม้ว��จีะมีคว�มเจีริีญ่ก้�วหน้�ในช่�วงหลื�ยปีก�อนหน้�นี� แต�ก�รีรีะบ�ดใหญ่�ทัำ�วโลืกของโควิด-19 

ก็ทำำ�ให้คว�มเหลืื�อมลืำ��ทำ�งเพศสภ�พขย�ยวงกว้�งม�กขึ�น เผู้้ง ลีื�หยวน ภริีย�ของปรีะธิ�น�ธิิบดี

แห�งส�ธิ�รีณรัีฐปรีะช่�ช่นจีีน แลืะทูำตพ้เศษของยูเนสโกเพื�อส�งเสริีมก�รีศึกษ�ของเด็กผูู้้หญ้่ง 

แลืะสตรีี ให้คำ�แนะนำ�ว��เรี�จีำ�เป็นต้องยกรีะดับคว�มอ่ตส�หะ ก�รีลืงท่ำน แลืะนวัตกรีรีม 

ในรีะดับน�น�ช่�ต้ ให้แข็งแกรี�งเพื�อปกป้องส้ทำธิิของเด็กผูู้้หญ้่งแลืะสตรีีในก�รีเข้�ถึึงก�รีศึกษ� 

ได้อย��งเทำ��เทีำยม

•  การศึกษาขอิงเด็กผู้ิห้ญิงและสตรีเป็นุ 
อิงค์ุประกอิบ็สำาคัุญประการห้นึุ�งขอิงเป้าห้มาย
การพัฒนุาอิย่างยั�งย่นุ (SDGs) ในุคุวิามคิุดเห็้นุ
ขอิงคุุณู การศึกษาขอิงผู้ิห้ญิงมีบ็ทบ็าท
อิย่างไรในุเร้�อิงการช่วิยลดคุวิามยากจนุ  
การเติบ็โตทางเศรษฐกิจและการพัฒนุา 
ที�ยั�งย่นุ? กรุณูาระบุ็ตัวิอิย่างที�เฉพาะเจาะจง
เกี�ยวิกับ็ประเด็นุนีุ� และช่วิยแบ่็งปันุแนุวิทาง
ปฏิบั็ติที�ดีด้วิย

การขจัดควุามย์ากจนุและการตระหนัุกร้�เรื�องควุามเท�าเทีย์ม
ทางเพศสภาพเป็นุเรื�องในุอุดมคติที�พ้ดกันุในุหม้�มวุล
มนุุษย์ชาติ และเป็นุควุามคาดหวัุงร�วุมกันุของสตรีทั�วุโลก 
เพราะการเข�าถ่ิ่งการศ่กษาที�มีคุณภาพอย์�างเท�าเทีย์มกันุ
จะทำาให�ผู้้�หญิ่งสามารถิ่ด่งศักย์ภาพการพ่�งพาตนุเอง 
จากควุามร้�และทักษะออกมาใช�จนุสามารถิ่หลุดพ�นุ 
จากควุามย์ากจนุและช้ชุบชีวิุตให�อย์้�ดีมีสุขได� นุอกจากนีุ� 
พวุกเธีอย์ังจะสามารถิ่ใช�ศักย์ภาพเพื�อสร�างคุณ้ปการ 
ต�อสังคม และส�งต�อพลังให�แก�คนุรุ�นุต�อ ๆ  ไปในุอนุาคต 
ซ่ี�งเท�ากับเป็นุการหย์ดุย์ั�งการส�งต�อวัุฏิจักรควุามย์ากจนุ
ระหวุ�างรุ�นุอีกด�วุย์

ดิฉันุเดินุทางไปในุหลาย์ประเทศและได�พ้ดคุย์กับ 
ผู้้�คนุจากทุกสาขาอาชีพ โดย์สังเกตเห็นุผู้้�หญิ่ง 
จำานุวุนุมากย์กระดับตัวุเองก�าวุพ�นุจากควุามย์ากจนุ 
และเปลี�ย์นุแปลงโชคชะตาของตนุได�โดย์ผู้�านุการศ่กษา  
ดิฉันุจ่งอย์ากแบ�งปันุประสบการณ์และแนุวุทางปฏิิบัติ
ของจีนุในุเรื�องนีุ�กับคุณ กล�าวุคือ จีนุบรรลุเป้าหมาย์ 
ในุการขจัดควุามย์ากจนุแบบสัมบ้รณ์ได�ด�วุย์การใช� 
ควุามพย์าย์ามอย์�างต�อเนืุ�อง จีนุเนุ�นุย์ำ�าเสมอวุ�า อันุดับแรก
เราต�องให�ควุามร้�และทักษะในุการดำารงชีพก�อนุ 
เพื�อบรรเทาควุามย์ากจนุ และการพัฒนุาการศ่กษา 
ก็นัุบเป็นุมาตรการที�สำาคัญ่มากประการหนุ่�งที�จะทำาให�
เราบรรลุเป้าหมาย์นีุ�

แปลโดย จงจิต อินัุนุต์คูุศรี  

จีนุเห็นุวุ�าการให�การศ่กษาแก�เด็กผู้้�หญิ่งและสตรี 
จากครอบครัวุที�ย์ากจนุเป็นุเรื�องสำาคัญ่มากที� สุด  
จ่งได�แสวุงหาวิุถีิ่ทางที�จะปกป้องเรื�องสิทธิีด�านุการศ่กษา
แก�เด็กผู้้�หญิ่งด�วุย์มาตรการต�าง ๆ ซ่ี�งครอบคลุม 
การสร�างโรงเรีย์นุ การงดเวุ�นุค�า เล� า เรีย์นุและ 
ค�าธีรรมเนีุย์มเบ็ดเตล็ด รวุมทั�งการมอบเงินุทุนุช�วุย์เหลือ
และอาหารที�มีประโย์ชน์ุให�แก�เด็กผู้้�หญิ่ง นุอกจากนัุ�นุ
ย์ังมีการจัดโครงการฝึ่กอบรมทักษะต�าง ๆ สำาหรับสตรี 
โดย์คำานุ่งถ่ิ่งสภาพของแต�ละท�องที�และควุามต�องการ
ของผู้้�หญิ่งในุท�องถิิ่�นุเป็นุสำาคัญ่ เพื�อช�วุย์เพิ�มราย์ได� 
ให�พวุกเธีอ

โครงการ Spring Bud เป็นุโครงการเพื�อควุามเป็นุอย์้� 
ที�ดีข่�นุของประชาชนุ ซ่ี�งมุ�งพัฒนุาการศ่กษาของเด็กผู้้�หญิ่ง
ที�มาจากครอบครัวุย์ากจนุ ในุช�วุงสามทศวุรรษที�ผู้�านุมา
มีเด็กผู้้�หญิ่งจำานุวุนุมากกวุ�า 3 ล�านุคนุที�สำาเร็จการศ่กษา
และเติมเต็มควุามฝั่นุของตนุผู้�านุโครงการนีุ�

ในุมณฑลกุ�ย์โจวุของจีนุ ฝ่่าย์ปกครองท�องถิิ่�นุได�จัดทำา
โครงการ The Beautiful เพื�อฝึ่กอบรมงานุหัตถิ่กรรม
ให�แก�สตรี ส�งผู้ลให�มีผู้้�หญิ่งจำานุวุนุมากกวุ�า 500,000 คนุ
เริ�มต�นุทำางานุที�บ�านุด�วุย์การผู้ลิตและขาย์งานุปัก ผู้�าบาติก 
และผู้ลิตภัณฑ์ผู้�าทอ พวุกเธีอกำาลังสร�างชีวิุตใหม� 
ให�ตนุเองโดย์ใช�ทักษะฝี่มือที�ชำานุาญ่

ทุกวัุนุนีุ� ผู้้�หญิ่ง 435 ล�านุคนุทั�วุโลกย์ังคงดำารงชีวิุต 
อย์้�ในุสถิ่านุะย์ากจนุ และควุามเหลื�อมลำ�าทางการศ่กษา
ระหวุ�างเพศสภาพที�เด�นุชัดก็ย์ังคงอย์้� ดังนัุ�นุ พวุกเรา 
จ่งควุรมุ�งมั�นุมากข่�นุในุการส�งเสริมการศ่กษาของเด็กผู้้�หญิ่ง
และสตร ีรวุมทั�งทำางานุร�วุมกันุเพื�อเพิ�มจำานุวุนุเด็กผู้้�หญิ่ง
และสตรีให�ได�รับการศ่กษาที�ดี อันุจะนุำาไปส้�การบรรลุ
เป้าหมื่ายการพัฒนาอย่างยั�งยืน

บทำสัมภ�ษณ์เผู้้ง ลีื�หยวน
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การศึกษาคือสิ�งจำาเป็น 
ท้�ช่วยให้้เราเข้าใจ 
และเคารพ้ธรรมชาติ

•  โคุวิิด-19 ส่งผิลให้้คุวิามเห้ล่�อิมลำ�าด้านุการศึกษา
ในุระดับ็โลกเพิ�มสูงข่�นุ คุวิบ็คูุ่ไปกับ็การชะงักงันุ
ด้านุการศึกษาอิย่างที�ไม่เคุยปรากฏมาก่อินุ 
นัุกเรียนุจำานุวินุมากกว่ิา 91% ทั�วิโลกได้รับ็ผิลกระทบ็
จากการงดเรียนุในุห้้อิงเรียนุ ข้อิมูลขอิงยูเนุสโก
ระบุ็ว่ิาเด็กผู้ิห้ญิง 11 ล้านุคุนุอิาจไม่ได้เรียนุต่อิ 
แต่อัินุที�จริง ก่อินุเกิดโรคุระบ็าดให้ญ่คุรั�งนีุ�ก็มี
เด็กผู้ิห้ญิงที�ไม่มีโอิกาสเข้าเรียนุในุโรงเรียนุ 
ถึิ่ง 130 ล้านุคุนุทั�วิโลกอิยู่แล้วิ ในุทัศนุะขอิงคุุณู 
เราคุวิรรับ็ม่อิกับ็ปัญห้าท้าทายที�รุนุแรงเร้�อิง
การศึกษาขอิงเด็กผู้ิห้ญิงที�กำาลังเผิชิญอิยู่
อิย่างไร?

นัุบตั�งแต�เริ�มการระบาดใหญ่�ครั�งนีุ� ย์้เนุสโกได�มีปฏิิบัติ
การเชิงบวุกเพื�อปกป้องสิทธิีด�านุการศ่กษาให�แก�เด็กผู้้�หญิ่ง 
อาทิ การบ้รณาการแหล�งข�อม้ลการศ่กษาออนุไลน์ุทั�วุโลก, 
การรวุบรวุมเรีย์บเรีย์งหนัุงสือค้�มือ Building Back 
Equal: Girls Back to School Guide รวุมทั�งการตพิีมพ์
ราย์งานุเฉพาะในุหัวุข�อสำาคัญ่ๆ ในุการนีุ�ภาครัฐทั�วุโลก
ก็ได�ทำางานุอย์�างแข็งขันุเช�นุกันุ เพื�อสร�างหลักประกันุวุ�า
บรรดาเด็ก ๆ โดย์เฉพาะเด็กผู้้�หญิ่ง จะย์ังคงได�เรีย์นุ
หนัุงสือที�สอนุทางออนุไลนุ์หรือที�ออกอากาศทางวุิทยุ์
และโทรทัศน์ุอย์�างต�อเนืุ�อง

ในุประเทศจีนุ ขณะที�การรักษาเย์ีย์วุย์าเรื�องโรคระบาด
ใหญ่�เป็นุไปได�ด�วุย์ดี พวุกเราก็พย์าย์ามทำาทุกวิุถีิ่ทาง 
ที�จะคุ�มครองรักษาสุขภาพกาย์และใจของนุักเรีย์นุ 
หลาย์ร�อย์ล�านุคนุ ในุช�วุงปิดเทอม เราได�จัดการเรีย์นุ 
การสอนุออนุไลน์ุให�ผู้้�เรีย์นุจำานุวุนุเกือบ 300 ล�านุคนุ 
ซ่ี� งครอบคลุมเ ด็กผู้้�หญิ่งด�วุย์ และมีการทำางานุ 
เพื�อตระเตรีย์มก�อนุเริ�มเปิดชั�นุเรีย์นุ เพื�อให�เด็ก ๆ 
สามารถิ่กลับมาเรีย์นุที�โรงเรีย์นุได�อย์�างปลอดภัย์

เด็กผู้้�หญิ่งและสตรีเป็นุหนุ่�งในุกลุ�มที�เปราะบางเมื�อเกิด
วิุกฤติการณ์มากที�สุด นัุบตั�งแต�โควุิด-19 แพร�ระบาด 
ดิฉันุได�เฝ้่าติดตามปัญ่หาท�าทาย์เรื�องสุขภาพและ 
การศ่กษาที� เ ด็กผู้้�หญิ่งและสตรี ทั� วุโลกเผู้ชิญ่อย้์�  
จ่งมีควุามเป็นุห�วุงกังวุลอย์�างย์ิ�งในุเรื�องที�เด็กผู้้�หญิ่ง
จำานุวุนุมากไม�สามารถิ่กลับเข�าโรงเรีย์นุได� เราจ่งควุร 
ให�ควุามสำาคัญ่กับเด็กผู้้�หญิ่งเหล�านีุ�และให�ควุามช�วุย์เหลือ
เฉพาะหนุ�ามากข่�นุในุห�วุงเวุลาที�ไม�ปกติเช�นุนีุ�

ในุขณะที�โรคโควิุด-19 ย์ังคงแพร�กระจาย์ไปทั�วุโลก  
พวุกเรามีควุามปรารถิ่นุาร�วุมกันุวุ�าจะไม�ละทิ�งเด็กผู้้�หญิ่ง
คนุใดไวุ�ข�างหลังเนืุ�องจากเหตุโรคระบาดใหญ่�นีุ� เพราะฉะนัุ�นุ 
สิ�งแรกที� เราจำาเป็นุจะต�องทำา คือการร�วุมมือกันุ  
ดังสุภาษิตจีนุที�วุ�า “เมื�อคนุเราทำางานุด�วุย์ควุามสามัคคี
เป็นุนุำ�าหนุ่�งใจเดีย์วุกันุ แม�แต�ภ้เขา เราก็ย์งัขย์บัเขย์ื�อนุได�” 
หมาย์ถ่ิ่งวุ�า ตราบใดที�เรายื์นุหยั์ดในุควุามสามัคคี 
และทำางานุร�วุมกันุ เราก็จะก�าวุข�ามผู้�านุพ�นุทุก ๆ  ปัญ่หา
ไปได� ประการที�สอง เราต�องลงทุนุด�านุการศ่กษา 
ของเด็กผู้้�หญิ่งให�มากข่�นุในุช�วุงการระบาดใหญ่�  
และพย์าย์ามให�การสนัุบสนุุนุมากข่�นุด�วุย์ ประการที�สาม 
เราจำาเป็นุต�องมองหานุวัุตกรรม ใช�วิุธีีการใหม� ๆ  รวุมถ่ิ่ง
ปรับใช� เทคโนุโลย์ีใหม�ในุการแก�ไขปัญ่หาใหม� ๆ  
ในุอนุาคต เพื�อให�เด็กผู้้�หญ่ิงจำานุวุนุมากข่�นุสามารถิ่ 
เข�าถ่ิ่งแหล�งข�อม้ลการศ่กษาคุณภาพส้ง และได�ศ่กษา 
ต�อในุร้ปแบบที�หลากหลาย์และย์ืดหย์ุ�นุ

“
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การศึกษาจะช่วยเรา 
สอนสั�งคนรุ่นต่อ ๆ ไป 
ให้้ซึมซับรับร้้ถึิ่ง 
ความห้ลากห้ลาย 
ทางอารยธรรม

•  ในุปี 2019 ยูเนุสโกได้เป่ดตัวิโคุรงการริเริ�ม
ให้ม่ช้�อิว่ิา “Futures of Education” ซ่�งเป็นุ
โคุรงการที�มอิงไปถึิ่งปี 2050 และแลเลยไกล 
ไปกว่ิานัุ�นุด้วิย โดยพยายามทำาคุวิามเข้าใจว่ิา 
อิงค์ุคุวิามรู้และการเรียนุรู้สามารถิ่กำาห้นุด
อินุาคุตขอิงมนุุษยชาติและขอิงโลกเราได้อิย่างไร 
คุุณูคิุดว่ิาการศึกษาในุอินุาคุตคุวิรจะชว่ิยให้้ผู้ิคุนุ
พัฒนุาสมรรถิ่นุะในุการส่งเสริมการพัฒนุา 
ที�ยั�งย่นุและสรรค์ุสร้างโลกให้้ดีข่�นุได้อิย่างไร?

โครงการริเริ�ม “การศ่กษาแห�งอนุาคต” ซ่ี�งเปิดตัวุ 
โดย์ย์้เนุสโก ได�รวุบรวุมเอาภ้มิปัญ่ญ่าจากทั�วุโลก 
มาวุเิคราะหเ์รื�องอนุาคตของการศ่กษา ซ่ี�งเป็นุเรื�องที�สำาคัญ่
อย์�างย์ิ�งย์วุด การศ่กษาในุอนุาคตควุรจะตดิตามตัวุทุกคนุ
ไปตลอดชีวิุต เป็นุการศ่กษาที�ทุกคนุสามารถิ่เข�าถ่ิ่งได�
อย์�างเท�าเทีย์ม เหมาะกับแต�ละบุคคล มีควุามเปิดกวุ�าง 
และย์ืดหย์ุ�นุมากข่�นุ

ดิฉันุเชื�อวุ�า การศ่กษาแห�งอนุาคตควุรมุ�งเนุ�นุการช�วุย์ให�
ผู้้�คนุได�พัฒนุาศักย์ภาพของตนุเองในุ 3 ด�านุหลัก 
ประการแรก ควุามสามารถิ่ในุการอย์้�ร�วุมกับธีรรมชาติ
ได�อย์�างกลมกลืนุเป็นุอย์�างดี – มนุุษย์์และธีรรมชาติ
ประกอบกนัุเปน็ุชุมชนุแห�งสรรพชวิีุต ฉะนัุ�นุ ในุการเผู้ชญิ่
กับปัญ่หาท�าทาย์อย์�างเรื�องการเปลี�ย์นุแปลงสภาพ 
ภ้มิอากาศและควุามเสื�อมโทรมของสิ�งแวุดล�อม  
การศ่กษาจ่งเป็นุสิ�งสำาคัญ่ที�จะช�วุย์ให�เราเข�าใจและ
เคารพธีรรมชาติ เพื�อปล้กฝั่งการส�งเสริมพัฒนุาร้ปแบบ
การผู้ลิตและวุิถีิ่การดำารงชีวิุตที�เอื�อต�อการพัฒนุา 
อย์�างย์ั�งยื์นุ จากนัุ�นุ ผู้้�คนุก็จะเริ�มปรับตัวุเพื�อปกปักรักษา
ธีรรมชาติและด้แลโลก ซ่ี�งเป็นุบ�านุเพีย์งแห�งเดีย์วุ 
ที�มนุุษย์์ทุกคนุอย์้�อาศัย์และแบ�งปันุใช�ร�วุมกันุ

ประการที�สอง การศ่กษาแห�งอนุาคตต�องมุ�งเนุ�นุ 
ไปที�ควุามสามารถิ่ในุการใช�ชีวิุตอย์้�ร�วุมกันุกับผู้้�คนุ 
จากต�างบ�านุต�างเมืองต�างวัุฒนุธีรรมได�อย์�างกลมกลืนุ 
ในุอดตี ประวัุติศาสตร์และสภาวุการณข์องแต�ละประเทศ 
กลุ�มชาติพันุธ์ุีต�าง ๆ รวุมทั�งขนุบธีรรมเนุีย์มที�ต�างกันุ  
ได�ก�อกำาเนิุดเป็นุอารย์ธีรรมที�แตกต�างกันุมากมาย์ และ
ได�สร�างสรรค์โลกที� อุดมไปด�วุย์ควุามหลากหลาย์  
ฉะนัุ�นุ การศ่กษาควุรจะช�วุย์สอนุสั�งคนุรุ�นุต�อ ๆ ไป 
ให�ร้�จักวัุฒนุธีรรมของประเทศชาติอื�นุ ๆ เพื�อให�พวุกเขา
ซ่ีมซัีบรับร้�ถ่ิ่งควุามหลากหลาย์ทางอารย์ธีรรมและ
เคารพในุการเลือกเส�นุทางการพัฒนุาและวิุถีิ่ทาง 
การดำาเนิุนุชีวิุตของผู้้�อื�นุ ในุขณะเดีย์วุกันุก็ย์ังคงย์่ดมั�นุ
อย์้�กับขนุบธีรรมเนุยี์มประเพณขีองชาตตินุ โดย์สามารถิ่
อย์้�ร�วุมกันุได�ด�วุย์ควุามปรองดอง

ประการที�สาม การศ่กษาแห�งอนุาคตควุรปล้กฝั่ง 
ควุามสามารถิ่ในุการเรีย์นุร้� สร�างสรรค์นุวัุตกรรม  
และประยุ์กต์ใช�เทคโนุโลย์ีใหม�ๆ เมื�อเราอย้์�ในุบริบท 
ที�ท�วุมท�นุไปด�วุย์องค์ควุามร้�และเทคโนุโลยี์ การศ่กษา
ในุอนุาคตจ่งควุรส�งเสริมให�ผู้้�คนุคิดอย์�างมีนุวัุตกรรม
และใฝ่่หาการเรีย์นุร้�ตลอดชีวิุต การศ่กษาแบบดิจิทัล
ควุรได�รับการส�งเสริม และควุรจัดฝึ่กอบรมให�ผู้้�คนุร้�จัก
วิุธีีใช�อินุเทอร์เน็ุต ข�อม้ลแบบบิ�กดาต�า การใช�เอไอ และ
เทคโนุโลยี์ลำ�าสมัย์ต�าง ๆ  เพื�อรับมือกับการเปลี�ย์นุแปลง
ที�จะเกิดข่�นุในุโลกได�ดีย์ิ�งข่�นุ

ดิฉันุเชื�อมั�นุวุ�า เราจะร�วุมกันุทำาให�โลกในุวัุนุพรุ�งนีุ�ดีข่�นุ
ได�ด�วุย์การศ่กษา

“
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การศึกษาแห่้งอนาคต
ควรจะส่งเสริมให้้ผู้้้คน
เร้ยนร้้ตลอดช้วิต

มีเด็กผู้ิห้ญิงจำานุวินุถึิ่ง 
130 ล้านุคุนุทั�วิโลก 
ที�ไม่มีโอิกาสเข้าเรียนุ 
ในุโรงเรียนุก่อินุเกิด 
โรคุระบ็าดให้ญ่คุรั�งนีุ�

•  ปฏิญญาปักกิ�งพร้อิมแผินุปฏิบั็ติการที�ได้รับ็
มติรับ็รอิงในุการประชุมโลกว่ิาด้วิยสตรีในุปี 1995 
ได้วิางรากฐานุอิย่างมั�นุคุงในุการส่งเสริม 
คุวิามเท่าเทียมทางเพศสภาพและปกป้อิงสิทธิิ์
และผิลประโยชนุ์ขอิงสตรี ซ่�งปฏิญญาฉบ็ับ็นีุ� 
ถ่ิ่อิเป็นุกลไกอัินุแข็งแกร่งที�ช่วิยผิลักดันุให้้เกิด
การพัฒนุาสตรีทั�วิโลก กล่าวิได้ว่ิาการศึกษา
ขอิงเด็กผู้ิห้ญิงและสตรีเป็นุวิิถีิ่ทางสำาคัุญ 
ที�จะช่วิยส่งเสริมคุวิามเท่าเทียมทางเพศสภาพ
และพทัิกษ์สิทธิิ์และผิลประโยชนุ์ให้้สตร ีเม่�อิมอิงไป
ในุอินุาคุต คุุณูคิุดว่ิาพวิกเราจะให้้การสนุบั็สนุุนุ
ด้านุการศึกษาที�ดีข่�นุแก่เด็กผู้ิห้ญิงและสตรี  
และ ใ ห้้คุวิามช่วิยเห้ล่อิในุการสร้างชุมชนุ 
ที�มีอินุาคุตรว่ิมกนัุสำาห้รบั็มนุุษยชาตไิด้อิย่างไร?

มนุุษย์ชาติที�อาศัย์อย์้�ในุประชาคมโลกแห�งเดีย์วุกันุนีุ� 
กำาลังวิุวัุฒน์ุไปส้�การเป็นุชุมชนุระดับนุานุาชาติที�เชื�อมโย์ง
สัมพันุธ์ีด�วุย์การมีอนุาคตร�วุมกันุ ผู้้�หญิ่งมีพลังอำานุาจ
สนัุบสนุุนุเรื�องการพัฒนุาอารย์ธีรรมมนุุษย์์และสร�าง
อนุาคตที�ดีกวุ�าเพื�อมนุุษย์ชาติ ฉะนัุ�นุ การให�การศ่กษา
แก�เด็กผู้้�หญิ่งและสตรีจะช�วุย์ปลุกเร�า ส�งเสริม และ 
ปลดปล�อย์ศักย์ภาพอันุนุ�าท่�งนีุ�ให�ออกมาได�เต็มที� 
ปฏิิญ่ญ่าปักกิ�งและแผู้นุปฏิิบัติการได�ช�วุย์ 1) ผู้ลักดันุ
แนุวุคิดเรื�องควุามเท�าเทีย์มทางเพศสภาพและการเพิ�ม
ขีดควุามสามารถิ่ให�สตรี 2) ขย์าย์ผู้ลในุทางปฏิิบัติออกไป
อย์�างกวุ�างขวุางในุเรื�องการพัฒนุาสตรีทั�วุโลก และ  
3) กระตุ�นุเรื�องการพัฒนุาการศ่กษาให�แก�เด็กผู้้�หญิ่ง 
และสตรีจนุได�ผู้ลอย์�างนุ�าชื�นุชม

เป็นุเรื�องนุ�าย์ินุดีที�ได�เห็นุวุ�าในุช�วุงย์ี�สิบกวุ�าปีที�ผู้�านุมา 
ประเทศต�าง ๆ ได�ทำาหนุ�าที�ส�งเสริมควุามเท�าเทีย์ม 
ทางเพศสภาพด�านุการศ่กษาและปกป้องสิทธิีด�านุการศ่กษา
ให�แก�เด็กผู้้�หญิ่งและสตร ีทำาให�การศ่กษาของผู้้�หญ่งิทั�วุโลก
มีควุามก�าวุหนุ�าเป็นุอย์�างมาก

การพฒันุาการศ่กษาของเดก็ผู้้�หญิ่งและสตรยี์�อมไม�อาจ
เกิดข่�นุได� ดังที� เ ป็นุ หากปราศจากเงื�อนุไขปัจจัย์ 
ทั�ง 3 ประการนีุ�คือ หนุ่�ง บทบาทผู้้�นุำาของย์้เนุสโก 
และบรรดาองคก์รระหวุ�างประเทศ สอง ปณธิีานุที�มุ�งมั�นุ
แนุ�วุแนุ�ของประชาคมโลกที�จะทำาให�ควุามเท�าเทีย์ม 
ทางเพศสภาพบรรลุผู้ล และสาม สังคม ครอบครัวุ และ
โรงเรีย์นุในุชุมชนุ ที�ร�วุมกันุสร�างสรรค์สภาพแวุดล�อม 
ที�เอื�ออำานุวุย์ต�อการพัฒนุาการศ่กษาดังกล�าวุ

ดิฉันุหวัุงวุ�าจะมีจำานุวุนุองค์กรระหวุ�างประเทศ องค์กร
พัฒนุาเอกชนุ และภาคประชาชนุที�มีจิตสาธีารณะ 
เข�ามาริเริ�มทำางานุร�วุมกับภาครัฐมากข่�นุ เพื�อธีำารงรักษา
วิุสัย์ทัศน์ุของชุมชนุที�มีอนุาคตร�วุมกนัุสำาหรบัมนุุษย์ชาติ 
ร�วุมกันุเสริมสร�างควุามสามัคคีและควุามร�วุมมือ  
เสริมสร�างข�อม้ลองค์ควุามร้� พัฒนุานุโย์บาย์และ 
แผู้นุปฏิิบัติการให�ตรงเป้าหมาย์และมีประสิทธิีผู้ลมาก
ย์ิ�งข่�นุ รวุมทั�งสรรค์สร�างเครือข�าย์ระดับนุานุาชาต ิ
เพื�อย์กระดับการศ่กษาของเด็กผู้้�หญิ่งและสตรี ท�าย์ที�สุด 
เมื�อการศ่กษาถ้ิ่กนุำามาใช�เป็นุช�องทางให�พลังอำานุาจ 
แก�สตรี และเมื�อการส�งเสริมในุเรื�องนีุ�มีควุามก�าวุหนุ�า
มากข่�นุ ๆ เมื�อนัุ�นุเราก็จะสามารถิ่ทำางานุได�อย์�างเต็มที�
เพื�อสร�างสรรค์ชุมชนุมนุุษย์ชาติที�มีอนุาคตร�วุมกันุ

•  การมอิบ็รางวัิลยูเนุสโก เพ่�อิการศึกษา 
ขอิงเด็กผู้ิห้ญิงและสตรี (UNESCO Prize for 
Girls' and Women's Education) ประจำาปี 2021 
ได้นุำาไปสู่คุวิามร่วิมม่อิระยะที� 2 ระห้ว่ิางจีนุ 
กับ็ยูเนุสโกเกี�ยวิกับ็รางวัิลดังกล่าวิ ในุมุมมอิง
ขอิงคุุณู อิะไรคุ่อิคุวิามสำาเร็จและผิลกระทบ็ 
ที�โดดเด่นุที�สุดขอิงคุวิามร่วิมม่อิในุระยะแรก? 
ประชาคุมนุานุาชาติจะสามารถิ่ทำาอิะไรได้อีิก 
เพ่�อิให้้การสนัุบ็สนุุนุผู้ิได้รับ็รางวิลัเห้ล่านีุ�ต่อิไป?

ในุปี 2015 ย์เ้นุสโกและจีนุได�ร�วุมกันุจัดสร�างรางวัุลนีุ�ข่�นุมา 
เพื�อย์กย์�องเชิดช้ผู้ลงานุที�โดดเด�นุของปัจเจกชนุ สถิ่าบันุ 
และองค์กรต�าง ๆ ในุด�านุการพัฒนุาการศ่กษาของ 
เด็กผู้้�หญิ่งและสตรี โดย์มีวัุตถุิ่ประสงค์เพื�อแสดงให�เห็นุ
ควุามสำาคัญ่ของการศ่กษาที�ช�วุย์เปลี�ย์นุแปลงสภาพชีวิุต
ควุามเป็นุอย์้�ของเด็กผู้้�หญิ่งกับสตรี และเพื�อเป็นุแรง
บันุดาลใจกระตุ�นุให�ผู้้�คนุเข�ามามสี�วุนุร�วุมในุการนีุ�มากข่�นุ 
รางวัุลนีุ�นัุบวุ�ามีบทบาทสำาคัญ่ย์ิ�งในุช�วุงไม�กี�ปีที�ผู้�านุมา

ในุระย์ะแรก มีการมอบรางวัุลให�โครงการต�าง ๆ  

ของ 10 องค์กรจาก 10 ประเทศ และอีกหนุ่�งประเทศ

ได�รับการเสนุอชื�อเป็นุกรณีพิเศษ สารัตถิ่ะของโครงการ

เหล�านีุ�ไล�เรีย์งไปตั�งแต�การศ่กษาระดับปฐมวัุย์จนุถ่ิ่ง

ระดับอุดมศ่กษา โดย์ครอบคลุมทุกมิติของการพัฒนุาสตรี 

นุอกจากนีุ�ย์ังช�วุย์ปกป้องสิทธิีด�านุการศ่กษาของสตรี 

ช�วุย์ให�พวุกเธีอได�รับควุามร้�และทักษะ อีกทั�งช�วุย์ขจัด

การเลือกปฏิิบัติทางเพศสภาพ รางวัุลดังกล�าวุทำาให�ผู้้�หญิ่ง

มีควุามมั�นุใจและแสดงศกัย์ภาพจนุสามารถิ่เปลี�ย์นุแปลง

โชคชะตาและไล�ตามควุามฝั่นุของตนุเองได� โดย์ยั์ง

ประโย์ชน์ุให�แก�เด็กผู้้�หญิ่งและสตรีนัุบล�านุ ๆ คนุ  

ย์ิ�งไปกวุ�านัุ�นุย์งัได�สร�างแรงบันุดาลใจให�ผู้้�คนุจำานุวุนุมาก

เข�ามามีส�วุนุร�วุมในุอุดมการณ์อันุส้งส�งนีุ�

การส�งเสริมพันุธีกิจอันุสำาคัญ่ย์ิ�งในุวัุนุนีุ�จะมีคุณ้ปการ 
แก�คนุรุ�นุต�อ ๆ  ไป ทั�งนีุ�ประเทศจีนุจะปฏิิบัติงานุร�วุมกับ
ย์้ เนุสโกต�อไปเพื�อสร�างควุามร�วุมมือระย์ะที�สอง 
ให�การมอบรางวุัลนีุ�ประสบผู้ลสำา เร็จอย์�างดีย์ิ� ง  
นีุ�คือจุดตั�งต�นุครั�งใหม� ดิฉันุหวัุงวุ�าจะมีประเทศ สถิ่าบันุ 
และผู้้�คนุ จากทุกภาคส�วุนุเข�ามาร�วุมมือกันุมากข่�นุ  
และคาดหวุังจะได�เห็นุผู้้�ได�รับรางวุัลมีการร�วุมมือกันุ 
แลกเปลี�ย์นุ รวุมทั� งแบ�ง ปันุแนุวุปฏิิบั ติ ที� ดีและ
ประสบการณที์�ประสบควุามสำาเร็จในุร้ปแบบที�หลากหลาย์ 
ที�สำาคัญ่อย์�างย์ิ�งคือ ดิฉันุต�องการเห็นุประชาคมโลก 
ให�ควุามสนุใจและสนุบัสนุุนุเรื�องการศ่กษาของเดก็ผู้้�หญิ่ง
และสตรีมากข่�นุเนืุ�องเพราะได�รับอิทธิีพลจากรางวุัลนีุ� 
โดย์เรื�องราวุของผู้้�ได�รับรางวัุลเหล�านีุ�ควุรค�าแก�การอ�านุ
และการรับฟัง รวุมทั�งควุรได�รับการย์อมรับควุบค้�ไปกับ
การสนัุบสนุุนุส�งเสริม

ในุฐานุะท้ตพิเศษของย์้เนุสโก เพื�อส�งเสริมการศ่กษา 
ของเด็กผู้้�หญิ่งและสตรี ดิฉันุพร�อมที�จะเติมเต็ม 
ควุามรับผิู้ดชอบในุส�วุนุของดิฉันุและย์ินุดีร�วุมงานุกับ
พวุกคุณทุกคนุและทุกองค์กร เพื�อสร�างหลักประกันุวุ�า
จะมีเด็กผู้้�หญิ่งและสตรีที�ได�รับควุามรัก ได�รับการเสริมสร�าง
ควุามมั�นุใจและพลังอำานุาจเพิ�มมากข่�นุ

“
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ร่วมออกแบบ
อนาคตของเรากันให้ม่
ก�รีศึกษ�มีบทำบ�ทำสำ�คัญ่ย้�งในโลืกทีำ�กำ�ลัืงผัู้นผู้วน เนื�องเพรี�ะคว�มกังวลืทีำ�เพ้�มม�กขึ�นเกี�ยวกับ

ปรีะเดน็ด้�นส้�งแวดล้ือม ก�รีขย�ยตัวของปัญ่ญ่�ปรีะด้ษฐ์แลืะเทำคโนโลืยด้ีจิีทัำลื ตลือดจีนคว�มเสื�อมถึอย

ของก�รีปกครีองในรีะบอบปรีะช่�ธิิปไตย  รี�ยง�นฉบบัใหม�ขององคก์�รียูเนสโกเรืี�อง “รี�วมกนัพล้ืกโฉม

อน�คตของเรี� : สัญ่ญ่�ปรีะช่�คมด้�นก�รีศึกษ�ฉบับใหม�”  ซึึ่�งเป็นผู้ลืพวงของกรีะบวนก�รีค้ด

ไตรี�ตรีองรี�วมกันของปรีะช่�คมโลืกเป็นเวลื� 2 ปี ได้วิเครี�ะห์สถึ�นก�รีณ์ปัจีจุีบันแลืะว�งรี�กฐ�น

สำ�หรัีบสัญ่ญ่�ปรีะช่�คมด้�นก�รีศึกษ�ฉบับใหม� โดยนำ�เสนอช่่ดข้อเสนอแนะม�กม�ย

แปลโดย ชฎารัตน์ุ สิงห้เดชากุล 

การจะสร้างสรรค์อนาคต
ท้�สงบสุข เท้�ยงธรรม  
และยั�งยืนได้นั�น  
การศึกษาเองก็จะต้อง 
ม้การเปล้�ยนแปลง

โลกของเรากำาลังมาถ่ิ่งจุดเปลี�ย์นุ เราทราบกันุอย์้�แล�วุ 
วุ�าองค์ควุามร้�และการเรีย์นุร้�เป็นุพื�นุฐานุของการฟื�นุตัวุ
และการเปลี�ย์นุแปลง แต�ควุามเหลื�อมลำ�าของผู้้�คนุในุโลก 
ซ่ี�งหมาย์รวุมควุามจำาเป็นุเร�งด�วุนุที�จะต�องขบคิดกันุใหม�วุ�า
เราเรีย์นุอะไร อย์�างไร ที�ไหนุ เมื�อใด และเรีย์นุไปทำาไม 
แสดงวุ�าการศ่กษายั์งไม�สามารถิ่บรรลุพันุธีกิจที�จะช�วุย์
ให�เราสรรคส์ร�างอนุาคตที�สงบสขุ เที�ย์งธีรรม และย์ั�งย์นืุได�

ทุกวัุนุนีุ�มาตรฐานุการครองชีพที�ส้งปรากฏิอย์้�ควุบค้� 
ไปกับช�องวุ�างของควุามเหลื�อมลำ�าที�ขย์าย์วุงกวุ�างข่�นุ 
ผู้้�คนุที�เข�าร�วุมกิจกรรมส�วุนุรวุมมีจำานุวุนุเพิ�มข่�นุอย์�างมาก 
แต�โครงสร�างของประชาสังคมและประชาธิีปไตย์ 
กำาลังอย์้� ในุสภาวุะง�อนุแง�นุในุหลาย์พื�นุที� ทั�วุโลก  
ควุามเปลี�ย์นุแปลงทางเทคโนุโลย์ีที�รวุดเร็วุกำาลัง
เปลี�ย์นุแปลงหลากหลาย์มิติในุชีวิุตของมนุุษย์์เรา 
อย์�างไรก็ดี นุวัุตกรรมเหล�านีุ�ย์ังช�วุย์แก�ไขปัญ่หา 
เรื�องควุามเสมอภาค การหลอมรวุมสมาชิกในุสังคม 
เข�าด�วุย์กันุโดย์ปราศจากการกีดกันุ และการมีส�วุนุร�วุม
ในุประชาธิีปไตย์ได�ไม�ดีพอ

ทุกคนุที�มีชีวิุตอย์้�ในุวัุนุนีุ�ล�วุนุมีพันุธีะที�หนัุกอ่�งทั�งต�อคนุ
รุ�นุปัจจุบันุและรุ�นุอนุาคตในุการสร�างหลักประกันุให�โลก
ของเราเป็นุโลกที�อุดมสมบ้รณ์ ไม�ขาดแคลนุ และเป็นุโลก
ที�ทุกคนุสามารถิ่ใช�สิทธิีมนุุษย์ชนุเหมือนุกันุอย์�าง 
เต็มศักย์ภาพ

ท�ามกลางควุามจำาเป็นุเร�งด�วุนุที�จะต�องรีบดำาเนิุนุการ 
ในุสภาวุะของควุามไม�แนุ�นุอนุอย์�างย์ิ�งย์วุด แต�เราก็ย์ัง 
มีเหตุผู้ลที�จะตั�งควุามหวัุงไวุ�อย์�างเต็มเปี�ย์มได� เพราะในุฐานุะ
สิ�งมีชีวิุตชนิุดหนุ่�ง เราอย์้� ณ จุดในุประวุัติศาสตร์ 
ของมนุุษย์ชาติ ที�ซ่ี�งเราสามารถิ่เข�าถ่ิ่งองค์ควุามร้�และ
เครื�องมือในุการทำางานุร�วุมมือกันุได�มากที�สุด ศักย์ภาพ
ในุการนุำาพามนุุษย์ชาติให�มาร�วุมกันุสรรค์สร�างอนุาคต
ที�ดีข่�นุไม�เคย์มีมากเช�นุนีุ�มาก�อนุ

ปัญ่หาต�าง ๆ ของโลกมีผู้ลกระทบต�อเราทุกคนุ 
เพราะเราต�างเชื�อมโย์งซ่ี�งกันุและกันุ หลาย์คนุได�เข�าไป
มีส�วุนุร�วุมในุการทำาให�เกิดควุามเปลี�ย์นุแปลงเหล�านีุ�ด�วุย์
ตนุเองอย์้�ก�อนุแล�วุ เขาเหล�านัุ�นุมีควุามเชื�อร�วุมกันุ 
อย์�างแรงกล�าวุ�าการร�วุมแรงร�วุมใจกนัุเป็นุสิ�งสำาคัญ่มาก 
โดย์เริ�มจากการย์อมรับควุามหลากหลาย์และควุามแตกต�าง 
จากนัุ�นุ เราก็ทำางานุร�วุมกันุและเข�าร�วุมกิจกรรมส�วุนุรวุม 
เพื�อหาวิุธีีแก�ปัญ่หาซ่ี�งจะย์ังประโย์ชน์ุต�อทุกคนุ 

การศ่กษา ซ่ี�งหมาย์ถ่ิ่งวิุธีีที�เราจัดการเรีย์นุการสอนุ
ตลอดชวิีุต ได�มีบทบาทพื�นุฐานุในุการเปลี�ย์นุแปลงสงัคม
มนุุษย์์มาอย์�างย์าวุนุานุ การศ่กษาเชื�อมโย์งเรากับโลก 
เชื�อมโย์งมนุุษย์์เข�าด�วุย์กันุ เปิดโอกาสให�เรามองเห็นุ
ควุามเป็นุไปได�ใหม� ๆ รวุมทั�งเพิ�มพ้นุควุามสามารถิ่ 
ของเราในุการเจรจาหารือและการลงมือปฏิิบัติจริง  
ทวุ�า การจะสร�างสรรค์อนุาคตที�สงบสุข เที�ย์งธีรรม และ
ย์ั�งย์ืนุได�นัุ�นุ การศ่กษาเองก็จะต�องมีการเปลี�ย์นุแปลง

“

ข้อมูลืเด�นจี�กรี�ยง�นฉบับใหม�เกี�ยวกับอน�คตของก�รีศึกษ� 
ของคณะกรีรีม�ธิิก�รีรีะหว��งปรีะเทำศว��ด้วยก�รีศึกษ�แห�งอน�คต
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ห้ลักการพื้�นฐาน

เราสามารถิ่แยกแยะ 
การเปล้�ยนแปลงท้�พ้ลิกโฉม
โดยฉับพ้ลัน ได้เป็น 
ประเด็นห้ลัก ๆ ดังน้�:

การประกันสิที่ธิัในการไดี�รับการศ่ิกษาทีี่�มีื่ค่ณภัาพตืลิอดีช้ีวิิตื สิทธิีในุการได�รับการศ่กษา 
ตามที�บัญ่ญั่ติไวุ�ในุข�อ 26 ของปฏิิญ่ญ่าสากลวุ�าด�วุย์สิทธิีมนุุษย์ชนุยั์งคงต�องเป็นุพื�นุฐานุของสัญ่ญ่า
ประชาคมด�านุการศ่กษาฉบับใหม�ต�อไป และต�องขย์าย์ให�ครอบคลุมสิทธิีในุการได�รับการศ่กษาที�มคีณุภาพ
ตลอดชีวิุต สิทธิีในุการได�รับการศ่กษาย์งัต�องผู้นุวุกรวุมสิทธิีด�านุข�อม้ลข�าวุสาร วัุฒนุธีรรม และวิุทย์าศาสตร์ 
ตลอดจนุสิทธิีในุการเข�าถ่ิ่งและมีส�วุนุช�วุย์พัฒนุา แหล�งทรัพย์ากรองค์ควุามร้�ส�วุนุรวุมของมนุุษย์ชาติ 
ที�ได�รับการสั�งสมมาหลาย์ย์ุคหลาย์สมัย์และมีการเปลี�ย์นุแปลงอย์�างต�อเนืุ�อง

การพัฒนาการศ่ิกษาให�เป็นพันธักิจ่สาธัารณช้นเพื�อผู้ลิประโยช้น์ของส่วินรวิมื่ ในุฐานุะ
ที�เป็นุภารกิจร�วุมกันุของสมาชิกในุสังคม การศ่กษาจ่งกำาหนุดวัุตถุิ่ประสงค์เพื�อส�วุนุรวุม และ 
ทำาให�ปัจเจกบุคคลและชุมชนุเจริญ่ก�าวุหนุ�าไปด�วุย์กันุ สัญ่ญ่าประชาคมด�านุการศ่กษาฉบับใหม� 
ต�องไม�เพีย์งประกันุงบประมาณของรัฐเพื�อการศ่กษาเท�านัุ�นุ แต�ย์ังต�องผู้นุวุกรวุมพันุธีะผู้้กพันุของสังคม
ในุวุงกวุ�างเพื�อทำาให�ทุกคนุมีส�วุนุร�วุมในุการหารือสาธีารณะเกี�ย์วุกับการศ่กษา การเนุ�นุย์ำ�าเรื�องการมีส�วุนุร�วุมนีุ�
เป็นุสิ�งที�จะพัฒนุาการศ่กษาให�ย์ังประโย์ชน์ุแก�ส�วุนุรวุมในุร้ปแบบของการอย์้�ดีมีสุขร�วุมกันุ ซ่ี�งนัุบเป็นุ 
การศ่กษาแบบที�สมาชิกในุสังคมเป็นุผู้้�เลือกและประสบควุามสำาเร็จไปด�วุย์กันุ

•  โลกกำาลังเผู้ชิญ่กับภย์ันุตราย์ แต�ในุขณะเดีย์วุกันุ 
การดำาเนิุนุการเพื�อลดปริมาณการปล�อย์ก๊าซีคาร์บอนุ
และระบบเศรษฐกิจที�เป็นุมิตรต�อสิ�งแวุดล�อมก็ได�เกิดข่�นุแล�วุ 
ในุเรื�องนีุ�เด็กและเย์าวุชนุได�เริ�มออกตัวุนุำาหนุ�าไปก�อนุ
ด�วุย์การเรีย์กร�องให�มีการลงมือปฏิิบัติที�บังเกิดผู้ล 
และตำาหนิุติเตีย์นุผู้้�ปฏิิเสธีที�จะเผู้ชิญ่หนุ�ากับควุามเร�งด�วุนุ
ของสถิ่านุการณ์นีุ�

•  กวุ�า 1 ทศวุรรษที�ผู้�านุมา โลกได�ประสบพบเห็นุ 
การเสื�อมถิ่อย์ของระบอบประชาธีิปไตย์และควุามร้�ส่ก
ในุด�านุประชานิุย์มซ่ี�งขับเคลื�อนุด�วุย์อัตลักษณ์ที�เพิ�มมากข่�นุ 
ในุขณะเดีย์วุกันุ การมีส�วุนุร�วุมของพลเมืองและ 
การเคลื�อนุไหวุอย์�างแข็งขันุก็มีมากข่�นุเรื�อย์ ๆ ซ่ี�งเป็นุ 
การท�าทาย์การเลือกปฏิิบัติและควุามไม�เที�ย์งธีรรมทั�วุโลก

•  แม�วุ�าจะมีศักย์ภาพในุการเปลี�ย์นุแปลงขนุานุใหญ่�
เรื�องเทคโนุโลย์ดิีจิทัล แต�เราก็ย์งัคิดไม�ออกวุ�าจะดำาเนิุนุการ
ตามคำามั�นุสัญ่ญ่ามากมาย์เหล�านีุ�ได�อย์�างไร

•  การสร�างงานุที�เนุ�นุให�มนุุษย์์เป็นุศ้นุย์์กลางนัุ�นุกำาลัง
จะกลาย์เป็นุควุามท�าทาย์ที�ทำาได�ย์ากมากย์ิ� ง ข่�นุ 
เนืุ�องจากปัญ่ญ่าประดิษฐ์ (AI) ระบบอัตโนุมัติ และ 
การเปลี�ย์นุแปลงทางโครงสร�างได�เข�ามาเปลี�ย์นุภ้มทัิศน์ุ
ในุการวุ�าจ�างงานุไปทั�วุโลก ในุขณะเดีย์วุกันุ ผู้้�คนุ 
และชุมชนุที�เห็นุคุณค�าของงานุให�บริการด้แล และ 
ควุามจำาเป็นุในุการจัดเตรีย์มหนุทางต�าง ๆ เพื�อสร�าง
ควุามมั�นุคงทางเศรษฐกิจก็มีจำานุวุนุเพิ�มมากข่�นุ
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เราสามารถิ่มองการศ่กษาในุร้ปแบบของสัญ่ญ่า
ประชาคม นัุ�นุคือ การเห็นุชอบร�วุมกันุโดย์ปริย์าย์ 
ในุหม้�สมาชิกของสังคมเพื�อร�วุมมือกันุสร�างสรรค์
ประโย์ชน์ุให�แก�ส�วุนุรวุม สัญ่ญ่าประชาคมเป็นุมากกวุ�า
การกระทำาภารกิจร�วุมกันุเนืุ�องจากสัญ่ญ่าประชาคม
สะท�อนุให�เห็นุถ่ิ่งบรรทัดฐานุ พันุธีะผู้้กพันุ และหลักการ 
ซ่ี�งได�ถ้ิ่กบัญ่ญั่ติไวุ�อย์�างเป็นุทางการ และหย์ั�งรากล่ก 
อย์้� ใ นุ วัุฒนุธีรรม  จุด เ ริ� มต� นุ คื อ วิุ สั ย์ ทัศ น์ุ ร� วุม 
ของสาธีารณชนุวุ�าด�วุย์วัุตถุิ่ประสงค์ของการศ่กษา 
สัญ่ญ่าดังกล�าวุประกอบด�วุย์หลักการเชิงพื�นุฐานุและ 
เชิงองค์กรซ่ี�งกำาหนุดโครงสร�างของระบบการศ่กษา  
รวุมถ่ิ่งภาระงานุที�ถ้ิ่กแบ�งสันุเพื�อสร�าง รักษา และ
ปรับปรุงระบบ

ในุช�วุงศตวุรรษที� 20 การศ่กษาของรัฐมีเป้าหมาย์สำาคัญ่
เ พื� อ ส นัุบส นุุนุกา ร เป็ นุพล เมื อ ง ขอ งช าติ แ ละ 
ควุามพย์าย์ามที�จะพัฒนุา ผู้�านุร้ปแบบของการจัด 
การ ศ่กษาภาค บั ง คับสำาห รับ เ ด็กและ เย์าวุชนุ  
อย์�างไรก็ตาม ในุปัจจุบันุขณะที�เรากำาลังเผู้ชิญ่กับ 
ควุามเสี�ย์งที�รุนุแรงต�ออนุาคตของมนุุษย์ชาติและโลกนัุ�นุ 
เราจำาเป็นุต�องดำาเนุนิุการพลกิโฉมการศ่กษาโดย์เร�งด�วุนุ 
เพื�อช�วุย์ให�เราสามารถิ่จัดการกับปัญ่หาท�าทาย์ส�วุนุรวุม 
ภารกิจพลิกโฉมหมาย์ถ่ิ่งการจับมือกันุทำางานุเพื�อสร�าง
อนุาคตร�วุมกันุและพ่�งพาอาศัย์ซ่ี�งกันุและกันุ สัญ่ญ่า
ประชาคมด�านุการศ่กษาฉบับใหม�นีุ�จะต�องทำาให�เรา 
ร�วุมมือร�วุมใจกันุกระทำาพันุธีกิจเพื�อส�วุนุรวุม รวุมทั�ง
จัดหาควุามร้�และนุวัุตกรรมที�จำาเป็นุต�อการสร�างสรรค์
อนุาคตที�ยั์�งย์นืุและสงบสุขสำาหรับทุกคนุในุบริบทที�ย์ด่มั�นุ
กับควุามย์ุติธีรรมด�านุสังคม เศรษฐกิจ และสิ�งแวุดล�อม

ควุามเหลื�อมลำ�าทางสังคมและเศรษฐกิจที�ขย์าย์วุงกวุ�างข่�นุ 
การเปลี�ย์นุแปลงของสภาพภ้มิอากาศ การส้ญ่เสีย์ 
ควุามหลากหลาย์ทางชีวุภาพ การใช�ทรัพย์ากรจนุเกินุ
ขอบเขตที�โลกจะรับไหวุ ควุามถิ่ดถิ่อย์ของประชาธิีปไตย์ 
และการนุำาเครื�องจักรอัตโนุมัติมาใช�ในุกระบวุนุการผู้ลิต
แทนุมนุุษย์ ์–  เหล�านีุ�ล�วุนุเป็นุลักษณะที�โดดเด�นุในุหนุ�า
ประวัุติศาสตร์ปัจจุบันุของมนุุษย์์เรา วิุกฤติและปัญ่หา
ท�าทาย์หลากหลาย์ที�ทับซี�อนุกันุเหล�านีุ�ได�จำากัดสิทธิี
มนุุษย์ชนุของปจัเจกบคุคลและส�วุนุรวุม ทั�งย์งัทำาให�เกิด
ควุามเสีย์หาย์ต�อสรรพชีวิุตบนุโลก ในุขณะที�การขย์าย์
ระบบการศ่กษาได�สร�างโอกาสให�กับหลาย์ ๆ คนุ  
แต�ก็ย์ังมีคนุจำานุวุนุมากมาย์ที�ถ้ิ่กทิ�งให�ได�รับการเรีย์นุ 
ที�มีคุณภาพตำ�า

เมื�อมองไปส้�อนุาคต เป็นุเรื�องง�าย์เกินุไปที�จะวุาดภาพ
อนุาคตที�มืดมนุกวุ�าเดิม จินุตนุาการถ่ิ่งโลกที�อ�อนุล�า 
ซ่ี�งเหลือพื�นุที�สำาหรับเป็นุที�อย์้�อาศัย์ของมนุุษย์์นุ�อย์ลง 
ฉากทัศน์ุอนุาคตอันุสุดโต�งย์ังผู้นุวุกรวุมโลกที� ซ่ี�ง 
การศ่กษาที�มีคุณภาพเป็นุอภิสิทธิี�ของผู้้�มีกำาลังทรัพย์์ 
และเป็นุที�ซ่ี�งผู้้�คนุจำานุวุนุมากมาย์มีชีวิุตอย์้�อย์�างทุกข์ทนุ
เพราะเขาเหล�านัุ�นุไม�สามารถิ่เข�าถ่ิ่งสินุค�าและบริการ 
ที�จำาเป็นุ ควุามไม�เท�าเทีย์มทางการศ่กษาในุขณะนีุ� 
จะย์ิ�งเลวุร�าย์ลงตามกาลเวุลาจนุกระทั�งหลักส้ตร 
ไม�สอดคล�องกับสถิ่านุการณ์สังคมและสถิ่านุการณ์โลก
หรือไม�? ควุามเปลี�ย์นุแปลงที�อาจเป็นุไปได�เหล�านีุ� 
จะส�งผู้ลกระทบต�อควุามต�องการพื�นุฐานุของมนุุษย์์
อย์�างไร?

ในุปัจจุบันุ วิุธีีที�เราจัดการศ่กษาทั�วุโลกย์ังไม�สามารถิ่ 
ทำาหนุ�าที� ได� ดีพอที�จะประกันุได�วุ�าเราจะมีสังคม 
ที� เ ที� ย์ งธีรรมและสงบสุข  มี โลกที� สมบ้รณ์และ 
มีควุามเจริญ่ก�าวุหนุ�าร�วุมกันุที�ย์ังประโย์ชน์ุกับทุกคนุ 
อันุที�จริง ควุามย์ากลำาบากบางประการของเราเป็นุผู้ล
มาจากวิุธีีที�เราปล้กฝั่งการศ่กษา สัญ่ญ่าประชาคม 
ด�านุการศ่กษาฉบับใหม�จ่งจำาเป็นุต�องส�งเสริมให�เรา 
คิดต�างในุเรื�องการเรีย์นุร้�และสัมพันุธีภาพระหวุ�าง
นัุกเรีย์นุ คร้ องค์ควุามร้� และโลก

การเรียนร้�ควุรย์่ดหลักการของการทำางานุร�วุมกันุ  
ควุามร�วุมมือ และควุามเป็นุเอกภาพ การจัดการศ่กษา
ควุรส�งเสริมสมรรถิ่นุะด�านุสติปัญ่ญ่า สังคม และ 
ควุามร้�ส่กผิู้ดชอบชั�วุดีของนัุกเรีย์นุ เพื�อทำางานุร�วุมกันุ
และเปลี�ย์นุแปลงโลกด�วุย์ควุามเข�าใจควุามร้�ส่กของผู้้�อื�นุ 
ควุามเห็นุอกเห็นุใจ และควุามเมตตา นุอกจากนีุ�ย์ังควุร
ขจัดควุามลำาเอีย์ง อคติ และการแบ�งพวุกแบ�งฝ่่าย์ด�วุย์ 
การประเมินุควุรสะท�อนุเป้าหมาย์ด�านุวิุธีีการสอนุเหล�านีุ�
ในุแนุวุทางที�ส�งเสริมการเจริญ่เติบโตและการเรีย์นุร้� 
ที�มีคุณค�าสำาหรับนัุกเรีย์นุทุกคนุ

หลัิกส้ตืรควุรให�ควุามสำาคัญ่กับการเรีย์นุร้�เกี�ย์วุกับ 
ระบบนิุเวุศ วัุฒนุธีรรมนุานุาชาติและสหวิุทย์าการ  
ซ่ี�งสนัุบสนุุนุนัุกเรีย์นุให�เข�าถ่ิ่งและสร�างสรรค์องค์ควุามร้� 
ควุบค้�ไปกับการพัฒนุาสมรรถิ่นุะของนุักเรีย์นุในุด�านุ 
การวิุพากษ์วิุจารณ์และนุำาควุามร้�ไปใช�งานุได�จริง 
หลักส้ตรจะต�องปล้กฝั่งควุามเข�าใจในุเรื�องระบบนิุเวุศ
ของมนุุษย์ชาติเพื�อสร�างสมดุลใหม�ในุวิุถีิ่ที�เราปฏิิบัติ 
ต�อโลก การจัดการกับการเผู้ย์แพร�ข�อม้ลเท็จควุรดำาเนิุนุการ
ผู้�านุการปล้กฝั่งควุามร้�ด�านุวุิทย์าศาสตร์ ดิจิทัล และ 
การใช� เหตุผู้ล ซ่ี� งจะช�วุย์พัฒนุาควุามสามารถิ่ 
ในุการแย์กแย์ะควุามเท็จออกจากควุามเป็นุจริง  
เราควุรส�งเสริมคุณลักษณะของควุามเป็นุพลเมือง 
ที�กระตือรือร�นุ และการมีส�วุนุร�วุมแบบประชาธิีปไตย์ 
ในุด�านุเนืุ�อหา วิุธีีการสอนุ และนุโย์บาย์การศ่กษา

การสอนควุรได�รับการพัฒนุาให�มีควุามเป็นุมืออาชีพ
ด�วุย์การทำางานุร�วุมกันุของผู้้�ที�เกี�ย์วุข�อง ซ่ี�งคร้จะได�รับ
การย์อมรับผู้ลงานุในุฐานุะที�เป็นุผู้้�สร�างองค์ควุามร้� 
และเป็นุบุคคลสำาคัญ่ในุการเปลี�ย์นุแปลงการศ่กษา 
และสงัคม ควุามร�วุมมอืและการทำางานุเปน็ุทีม ควุรเป็นุ
ปัจจัย์ในุภารกิจของคร้อาจารย์์ การคิดอย์�างไตร�ตรอง 
การทำาวิุจัย์ และการสร�างสรรค์องค์ควุามร้� รวุมถ่ิ่ง 
แนุวุปฏิิบัติเกี�ย์วุกับวิุธีีการสอนุใหม� ๆ ควุรเป็นุ 
องค์ประกอบสำาคัญ่ของการสอนุ ซ่ี�งหมาย์ควุามวุ�า 
ควุามเป็นุอิสระและเสรีภาพจะต�องได�รับการสนัุบสนุุนุ 
และค ร้อาจารย์์ จะต� อ งมี ส� วุนุร� วุมอย์� า ง เต็ ม ที� 
ในุการอภิปราย์สาธีารณะและการประชุมหารือ 
เกี�ย์วุกับการศ่กษาแห�งอนุาคต
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สััญญาประชาคมด้้านการศึึกษา
ฉบัับัใหม่

ระหว่่างคำาสััญญาในอดี้ต 
กับัอนาคตทีี่�ไม่แน่นอน

ข้้อเสันอในการคิด้ใหม่ที่ำาใหม่ 
เร่�องการศึึกษา

การศ่ิกษาแห่งอนาคตื เป็นุโครงการริเริ�มระดับโลกที�มุ�งสร�างจินุตนุาการใหม�วุ�าควุามร้�และการเรีย์นุร้�จะสามารถิ่สรรค์สร�างอนุาคต
ของมนุุษย์ชาติและของโลกได�อย์�างไร? ในุการนีุ� ออเดรย์์ อาซ้ีเลย์ ์ผู้้�อำานุวุย์การใหญ่�องค์การย์เ้นุสโก ได�มอบหมาย์ให�คณะกรรมาธิีการ
อิสระระหวุ�างประเทศดำาเนิุนุการจัดทำาราย์งานุระดับโลกวุ�าด�วุย์เรื�องอนุาคตของการศ่กษาภาย์ใต�การนุำาของซีาห์ล-เวิุร์ก เซิีด 
ประธีานุาธิีบดีสหพันุธ์ีสาธีารณรัฐประชาธิีปไตย์เอธิีโอเปีย์ สมาชิกของคณะกรรมาธิีการประกอบด�วุย์ผู้้�นุำาทางควุามคิดจากแวุดวุง
การเมือง วิุชาการ ศิลปะ วิุทย์าศาสตร์ ธุีรกิจ และการศ่กษา



สัญญาประชาคมด้านการศึกษาฉบับให้ม่ 
จำาเป็นท้�จะต้องขจัดการเลือกปฏิิบัติ การปฏิิบัติ 
ต่อผู้้้อื�นโดยไม่ให้้ความสำาคัญ และการก้ดกัน

โรงเร้ยนควรเป็น 
แบบจำาลองอนาคต 
ท้�เราปรารถิ่นาโดยสร้าง
ห้ลักประกันในเรื�อง 
สิทธิมนุษยชน  
และเป็นแบบอย่าง 
ของความยั�งยืน

โรงเรียนควุรเปน็ุสถิ่านุศ่กษาที�ได�รับการปกปอ้งคุ�มครอง 
เนืุ�องเพราะเป็นุสถิ่านุที�ที�สนัุบสนุุนุการเรีย์นุรวุม 
ของผู้้� เ รีย์นุทุกกลุ�ม โดย์ปราศจากการแบ� งแย์ก  
ควุามเสมอภาค และควุามอย์้�ดีมีสุขของปัจเจกบุคคล
และสังคม นุอกจากนีุ�ย์ั งควุรพลิกโฉมโรงเรีย์นุ 
เพื�อส�งเสริมการเปลี�ย์นุแปลงของโลกไปส้�อนุาคต 
ที�เที�ย์งธีรรม เสมอภาค และย์ั�งยื์นุมากข่�นุ โรงเรีย์นุต�องเป็นุ
สถิ่านุที�ที�นุำาคนุกลุ�มต�าง ๆ มาอย์้�รวุมกันุและทำาให� 
คนุเหล�านีุ�ได�เผู้ชิญ่กับสิ�งท�าทาย์และควุามเป็นุไปได�ต�าง ๆ  
ที� ไม�สามารถิ่พบเจอได�จากที� อื�นุ ในุการนีุ�  ควุรมี 
การออกแบบสถิ่าปัตย์กรรม พื�นุที� เวุลา ตารางเรีย์นุ  
และการแบ�งกลุ�มนัุกเรีย์นุของโรงเรีย์นุเสีย์ใหม� 
เพื�อส�งเสริมและเอื�อให�ปัจเจกบุคคลทำางานุร�วุมกันุ 
เทคโนุโลยี์ดิจิทัลควุรมุ�งสนัุบสนุุนุโรงเรีย์นุ มิใช�เข�าไป
แทนุที� โรงเรีย์นุควุรเป็นุแบบจำาลองอนุาคตที�เรา
ปรารถิ่นุาโดย์สร�างหลักประกันุในุเรื�องสิทธิีมนุุษย์ชนุ 
และเป็นุแบบอย์�างของควุามย์ั�งย์นืุและการลดการปล�อย์
ก๊าซีคาร์บอนุไดออกไซีด์จนุเป็นุศ้นุย์์

เราควุรพอใจกับการได�รับโอกาสทางการศ่กษาและ 
ควุรขย์าย์โอกาสทางการศ่กษาให�ครอบคลมุตลอดช�วุงชวิีุต
ในุพื�นุที�ทางวัุฒนุธีรรมและสังคมที�มีควุามแตกต�างกันุ 
ประชาชนุควุรได�รบัโอกาสทางการศ่กษาที�มีคุณค�าและ
มีคุณภาพในุทุกช�วุงเวุลาของชีวิุต เราควุรเชื�อมโย์ง 
แหล�งเรีย์นุร้�ธีรรมชาติ แหล�งเรีย์นุร้�ที�สร�างข่�นุ และ 
แหล�งเรีย์นุร้�เสมือนุเข�าด�วุย์กันุ โดย์ตักตวุงประโย์ชน์ุ 
จากแหล� ง เรีย์นุร้�แต�ละประเภทอย์�างรอบคอบ 
ให�เต็มศักย์ภาพ

ควุามรับผิู้ดชอบหลักของเรื�องนีุ�ตกอย์้� ที� รัฐบาล  
ซ่ี�งควุรพัฒนุาสมรรถิ่นุะในุการจดัสรรงบประมาณภาครฐั
และการออกกฎระเบีย์บด�านุการศ่กษาให�แข็งแกร�ง 
ย์ิ�งข่�นุ สิทธิีในุการได�รับการศ่กษาจะต�องขย์าย์ไป 
จนุตลอดชีวิุต รวุมทั�งสิทธิีด�านุการรับร้�ข�อม้ลข�าวุสาร 
วัุฒนุธีรรม วิุทย์าศาสตร์ และการติดต�อเชื�อมโย์งกันุอีกด�วุย์

สัญ่ญ่าประชาคมด�านุการศ่กษาฉบับใหม�จำาเป็นุ 
ที�จะต�องขจัดการเลือกปฏิิบัติ การปฏิิบัติต�อผู้้� อื�นุ 
โดย์ไม�ให�ควุามสำาคัญ่ และการกีดกันุ เราต�องอุทิศตนุ
เพื�อสร�างหลักประกันุในุเรื�องควุามเสมอภาคระหวุ�าง
เพศสภาพ และสิทธิีต�าง ๆ  สำาหรับคนุทุกคนุ โดย์ไม�คำานุ่ง
ถ่ิ่งเชื�อชาติ ชาติพันุธ์ุี ศาสนุา ควุามพิการ รสนิุย์ม 
ทางเพศ อาย์ ุหรือสถิ่านุะควุามเปน็ุพลเมอืง ควุามมุ�งมั�นุ
อันุแรงกล�าต�อวิุวุาทะทางสังคม ต�อการขบคิดและ 
การกระทำาร�วุมกันุ เป็นุสิ�งที�จำาเป็นุอย์�างย์ิ�ง

ข้อเร้ยกร้องให้้ม้การทำาวิจัยและนวัตกรรม 
สัญ่ญ่าประชาคมฉบบัใหม�ต�องการโครงการวุจัิย์ร�วุมกันุ
ทั�วุโลกซ่ี� ง ให�ควุามสำา คัญ่กับสิทธิีด�านุการศ่กษา 
ตลอดชีวิุต โครงการดังกล�าวุต�องมุ�งเนุ�นุเรื�องสิทธิี 
การศ่กษา การเก็บรวุบรวุมหลักฐานุและแนุวุทาง 
การเรีย์นุร้�ที�แตกต�าง รวุมถ่ิ่งการเรีย์นุร้�ในุแนุวุนุอนุ 
(เรีย์นุร้�ทักษะที�คล�าย์คล่งกันุ) และการแลกเปลี�ย์นุ 
ควุามร้�ข�ามพรมแดนุ โดย์ต�องการควุามคดิเห็นุจากทกุคนุ 
ตั�งแต�คร้ไปจนุถ่ิ่งนัุกเรีย์นุ จากนัุกวิุชาการและศ้นุย์์วิุจัย์
ไปจนุถ่ิ่งรัฐบาลและองค์กรภาคประชาสังคม

ข้อเร้ยกร้องให้้ม้เอกภัาพ้ระดบัโลกและความรว่มมือ
ระห้ว่างประเทศ  
สัญ่ญ่าประชาคมด�านุการศ่กษาฉบับใหม�ต�องการ 
การฟื�นุฟ้ปณิธีานุควุามร�วุมมือระดับโลกเพื�อสนัุบสนุุนุ
การศ่กษาในุฐานุะบริการสาธีารณะ บนุพื�นุฐานุ 
ของควุามร�วุมมือที�เที�ย์งธีรรมและเสมอภาคมากข่�นุ
ระหวุ�างผู้้�ขับเคลื�อนุภาครัฐและภาคเอกชนุ นุอกจาก
ควุามช�วุย์เหลือด�านุการศ่กษาระหวุ�างซีีกโลกเหนุือ 
ส้�ซีีกโลกใต�แล�วุ ย์ังจำาเป็นุต�องมีการเผู้ย์แพร�องค์ควุามร้�
และแนุวุปฏิิบัติผู้�านุควุามร�วุมมือระหวุ�างซีีกโลกใต� 
ด�วุย์กันุเอง รวุมทั�งควุามร�วุมมือ 3 ฝ่่าย์ด�วุย์

ชุมชนุนุานุาชาตมีิบทบาทสำาคัญ่ในุการช�วุย์ผู้้�ขับเคลื�อนุ
ภาครัฐและภาคเอกชนุในุการดำาเนิุนุการให�เป็นุไป 
ตามวัุตถุิ่ประสงค์ บรรทัดฐานุ และมาตรฐานุเดีย์วุกันุ 
ซ่ี�งจำาเป็นุต�อการบรรลุเป้าหมาย์ของสัญ่ญ่าประชาคม
ด�านุการศ่กษาฉบับใหม� ในุการนีุ�ควุรเคารพหลักการ 
ของการกระจาย์อำานุาจ และส�งเสริมการดำาเนุินุการ 
ในุระดับท�องถิิ่�นุ ประเทศ และภ้มิภาค

ควุามต�องการทางการศ่กษาโดย์เฉพาะอย์�างย์ิ� ง 
ของผู้้�ขอลี� ภัย์ ผู้้� ลี� ภัย์ ผู้้� ไร� สัญ่ชาติ และผู้้�อพย์พ 
ต�องได�รับการสนัุบสนุุนุผู้�านุควุามร�วุมมือระหวุ�าง
ประเทศและการทำางานุของสถิ่าบันุระดับโลก

มหาวิุทย์าลัย์และสถิ่าบันุอุดมศ่กษาอื�นุ ๆ ต�องทำางานุ
อย์�างแข็งขันุในุทุกมิติเพื�อสร�างสัญ่ญ่าประชาคม 
ด�านุการศ่กษาฉบับใหม� มหาวิุทย์าลัย์ที�มีควุามคิด 
ริเริ�มสร�างสรรค์ นุวัุตกรรม และปณิธีานุที�จะพัฒนุา 
การศ่กษาในุฐานุะบริการสาธีารณะมีบทบาทสำาคัญ่ย์ิ�ง
ต�อการศ่กษาแห�งอนุาคต นัุบตั�งแต�การสนัุบสนุุนุ 
การทำาวิุจัย์และควุามก�าวุหนุ�าทางวิุทย์าศาสตร์ไปจนุถ่ิ่ง
การเป็นุหุ�นุส�วุนุผู้้�ให�การสนัุบสนุุนุแก�สถิ่าบันุการศ่กษา
และโครงการอื�นุ ๆ ในุชุมชนุของตนุและทั�วุโลก

เป็นุเรื�องสำาคัญ่ย์ิ�งที�ทุกคนุจะต�องเข�ามามีส�วุนุร�วุม 
ในุการสร�างสรรค์การศ่กษาแห�งอนุาคต ไม�วุ�าจะเป็นุเด็ก 
เย์าวุชนุ พ�อแม� คร้อาจารย์์ นัุกวิุจัย์ นัุกกิจกรรม  
ผู้้�จ�างงานุ ตลอดจนุผู้้�นุำาด�านุวุัฒนุธีรรมและศาสนุา  
เรามีจารีตทางวัุฒนุธีรรมที�ลุ�มล่กหลากหลาย์และ 
ทรงคุณค�า เป็นุฐานุให�ดำาเนิุนุการพัฒนุาต�อไป มนุุษย์ ์
มีควุามสามารถิ่อย์�างย์อดเย์ี�ย์มในุการกระทำาเพื�อส�วุนุรวุม 
มีควุามเฉลีย์วุฉลาด และมีควุามคิดริเริ�มสร�างสรรค์  
ขณะนีุ� เร ากำา ลั ง เผู้ ชิญ่หนุ� า กับ ตัวุ เ ลือก ที� สำา คัญ่  
วุ�าเราจะย์ังคงไปต�อในุเส�นุทางที�ไม�ย์ั�งย์ืนุ หรือวุ�า 
จะเปลี�ย์นุเส�นุทางให�แตกต�างไปอย์�างสิ�นุเชิงดี?

“

“
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การผลัักดั้นสััญญาประชาคม
ด้้านการศึึกษาฉบัับัใหม่



การปลููกแลูะผลิูตเหลู้าองุ่่�นเป็นวิิถีีชีีวิิตแลูะวัิฒนธรรมของุ่ชีาวิตะวัินตกทีี่�ดำำาเนินมาช้ีานาน ปัจจ่บัันยัังุ่สืืบัที่อดำวิิถีีแห�งุ่วัิฒนธรรมนี� 
กันมาในระดัำบัครอบัครัวิ ช่ีมชีน แลูะในเขตพื้ื�นทีี่�ทีี่�ภููมิประเที่ศเหมาะสืมดำังุ่นั�นจึงุ่ไม�น�าแปลูกใจเลูยัทีี่�มีมรดำกโลูกจำานวินไม�น้อยั 
ในหลูายัประเที่ศทีี่�ได้ำขึ�นบััญชีีแหลู�งุ่วัิฒนธรรมการที่ำาไร�องุ่่�นแลูะการผลิูตเหลู้าองุ่่�นเอาไว้ิแลู้วิ เชี�น ในประเที่ศอิตาลีู ฝรั�งุ่เศสื  
สืวิิตเซอร์แลูนด์ำ ปาเลูสืไตน์ เป็นต้น มรดำกวัิฒนธรรมทีี่�เกี�ยัวิกับัวิิถีีที่างุ่การเกษตรนี� ในเอเชีียัก็จะมีภููมิทัี่ศน์วัิฒนธรรมการปลููกข้าวิ 
ขั�นบัันไดำบันไหลู�เขาของุ่ฟิิลิูปปินส์ื เป็นต้น

1.  ความนำา

หลัูงุ่จากนั�น ก็มีการประช่ีมวิิชีาการในระดัำบัต�างุ่ ๆ เพืื้�อสืร้างุ่ควิามเข้าใจ
ร�วิมกันเกี�ยัวิกับันิยัามแลูะขอบัเขตของุ่คำาวิ�า Cultural Landscape  
นี�กันอยั�างุ่กวิ้างุ่ขวิางุ่ในท่ี่กภููมิภูาคในชี�วิงุ่ปี 1992-2007 ที่ำาให้มี 
นักวิิชีาการหลูายัชีาตหิลูายัสืาขาต�างุ่เขียันหนังุ่สืือ ตำาราการเรียันการสือน
ใหม�แลูะบัที่ควิามวิิชีาการเกี�ยัวิกับัเรื�องุ่นี�ออกเผยัแพื้ร�เป็นภูาษาต�างุ่ ๆ 
มากมายั อีกทัี่�งุ่ได้ำมีการเสืนอมรดำกประเภูที่นี�ขึ�นบััญชีีมรดำกโลูกมากขึ�น
กวิ�า 100 รายัการแลู้วิ โดำยัอาจใช้ีเกณฑ์์ที่างุ่วัิฒนธรรม (เกณฑ์์ข้อ 1-6) 
ผสืมกบััเกณฑ์์ที่างุ่ธรรมขาต ิ(เกณฑ์์ข้อ 7-10) หรอือาจจะมเีฉพื้าะเกณฑ์์
ด้ำานใดำด้ำานเดีำยัวิก็ได้ำ ในการประช่ีมคณะกรรมการมรดำกโลูกครั�งุ่ทีี่� 19  
ได้ำมีการกำาหนดำนิยัามของุ่ “Cultural Landscape” สืำาหรับัใช้ี 
ในวิงุ่การมรดำกโลูกแลูะบัรรจ่ไว้ิในคู�มือแนวิที่างุ่การดำำาเนินงุ่านมรดำกโลูก 
อยั�างุ่เป็นที่างุ่การดัำงุ่นี�

ตามนัยัของุ่อน่สัืญญามรดำกโลูก แบั�งุ่มรดำกโลูกที่ี�จะขึ�นบััญชีีมรดำกโลูก 
ไว้ิเป็น 3 ประเภูที่ใหญ� ๆ คือ 1) มรดำกที่างุ่ด้ำานวัิฒนธรรม 2) มรดำก 
ที่างุ่ด้ำานธรรมชีาติ 3) มรดำกผสืม คือธรรมชีาติกับัวัิฒนธรรม  
จากนัยัของุ่มรดำกประเภูที่ทีี่� 3 นั�นเองุ่ ทีี่�สืะท้ี่อนถึีงุ่ควิามสืำาคัญ 
ของุ่ธรรมชีาติสิื�งุ่แวิดำลู้อมทีี่�มีอิที่ธิพื้ลูหรือมีควิามสัืมพัื้นธ์กับัการสืรรค์
สืร้างุ่มรดำกที่างุ่วัิฒนธรรม ที่ำาให้เกิดำมรดำกทีี่�แยักยั�อยัออกมาเป็นหัวิข้อหลัูก 
หรือ theme สืำาคัญทีี่�เรียักกันวิ�า Cultural Landscape หรือภููมิทัี่ศน์
วัิฒนธรรม แลูะได้ำมีการใช้ีคำานี�ในวิงุ่การมรดำกโลูกมาตั�งุ่แต�ปี 1992

1 กรรมการผู้ที่รงุ่ค่ณว่ิฒิในคณะอน่กรรมการมรดำกโลูกที่างุ่วัิฒนธรรมแลูะกรรมการผู้ที่รงุ่ค่ณว่ิฒิในคณะกรรมการแห�งุ่ชีาติวิ�าด้ำวิยัมรดำกโลูก

2.  อะไรคือ 
“ภูมิทัศน์วัฒนธรรม”?
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อัลตู โดว์รู: ภูมิทัศน์วัฒนธรรมเหล้าองุ่น 

ในประเทศโปรตุเกส
โดย สาวิตรี สุวรรณสถิตย ์ 1



ข. ภููมิทัี่ศน์วัิฒนธรรม ประเภูที่ที่ี�ธรรมชาติิสร้างสรรค์์ข้ึ้�นเองผ่่านวิิวัิฒนาการแห่่งกาลเวิลาในอดีีติ (evolved 
landscape) ซึ�งุ่มน่ษยั์นำามาใช้ีประโยัชีน์ในที่างุ่สัืงุ่คมเศรษฐกิจแลูะวัิฒนธรรม เชี�น มรดำกโลูกเหมืองุ่เกลืูอ
ทีี่�ฮััลูล์ูชีตัที่ท์ี่ในออสืเตรียั เป็นต้น

ค. ภููมิทัี่ศน์วัิฒนธรรม ประเภูที่ธรรมชาติิมีค์วิามสัมพัันธ์กับค์วิามค์ติิเช่�อทางศาสนา ห่ร่อเป็็นแรงบันดีาลใจ
ทางด้ีานการสร้างสรรค์์ทางศิลป็วัิฒนธรรม (associative cultural landscape) ซึ�งุ่การสืร้างุ่สืรรค์ 
ที่างุ่วัิฒนธรรมนั�นอาจมีประจักษ์พื้ยัานอยูั� หรืออาจไม�จำาเป็นต้องุ่แสืดำงุ่ออกที่างุ่รูปร�างุ่ที่างุ่กายัภูาพื้ก็ได้ำ  
เชี�น มรดำกโลูกที่ะเลูสืาบัที่างุ่ตะวัินตกทีี่�หางุ่โจวิ ซึ�งุ่สัืมพัื้นธ์กับัคติของุ่พ่ื้ที่ธศาสืนาในเรื�องุ่ควิามสืงุ่บั 
ของุ่ธรรมชีาตกัิบัควิามสืงุ่บัของุ่จติใจ อันนำาไปสูื�การสืร้างุ่สืรรค์ที่างุ่กวีินิพื้นธ์มาตั�งุ่แต�โบัราณจนถีงึุ่ยัค่สืมัยัใหม�

“ภููมิิทััศน์์วััฒน์ธรรมิ” (Cultural Landscape) หมายัถึีงุ่ผลูงุ่านการสืร้างุ่สืรรค์ทีี่�รวิมด้ำานวัิฒนธรรมแลูะธรรมชีาติไว้ิดำ้วิยักัน 
ตามนัยัของุ่มาตราที่ี� 1 ของุ่อน่สัืญญามรดำกโลูก ทัี่�งุ่นี�อาจแสืดำงุ่ถึีงุ่วิิวัิฒนาการของุ่สัืงุ่คมมน่ษยั์หรือการตั�งุ่ถิี�นฐานของุ่ผู้คน 
ภูายัใต้ข้อจำากัดำหรือข้อได้ำเปรียับัของุ่ธรรมชีาติแวิดำลู้อมทีี่�ที่ำาให้มีการสืร้างุ่สืรรค์ที่างุ่สัืงุ่คม เศรษฐกิจแลูะวัิฒนธรรมได้ำ ดัำงุ่นั�นคำาวิ�า 
“ภููมิทัี่ศน์วัิฒนธรรม” จึงุ่มีควิามหมายัทีี่�แตกต�างุ่หลูากหลูายัไปตามสืภูาพื้แวิดำลู้อมของุ่แต�ลูะพืื้�นทีี่�แลูะตามบัริบัที่วัิฒนธรรม 
ของุ่แต�ลูะประเที่ศ เชี�น อาจเป็นเรื�องุ่การใช้ีประโยัชีน์จากทีี่�ดิำนตามวิิถีีดัำ�งุ่เดิำมซึ�งุ่การอน่รักษ์วิิถีีดัำงุ่กลู�าวิไว้ิจะชี�วิยัสื�งุ่ผลูดีำ 
ต�อการอน่รักษ์ควิามหลูากหลูายัที่างุ่ชีีวิภูาพื้ เป็นต้น

อยั�างุ่ไรก็ตาม ทีี่�ประช่ีมครั�งุ่นั�น ได้ำแบั�งุ่ภููมิทัี่ศน์วัิฒนธรรมออกเป็น 3 กลู่�ม ดัำงุ่นี�

ก. ภููมิทัี่ศน์วัิฒนธรรม ประเภูที่ทีี่�มนุษย์์ออกแบบสร้างสรรค์์ข้ึ้�นอย่์างจงใจ  (landscape designed and 
created intentionally by man) เชี�น สืวินหรืออ่ที่ยัานทีี่�มีการออกแบับัสืร้างุ่สืรรค์เพืื้�อส่ืนที่รียัภูาพื้  
ซึ�งุ่บัางุ่ครั�งุ่ (แต�ไม�เสืมอไป) อาจสัืมพัื้นธ์กับัควิามเชืี�อที่างุ่ศาสืนา หรืออาจเป็นสื�วินหนึ�งุ่ของุ่อาคารสืถีาปัตยักรรม
ทีี่�ออกแบับัสืร้างุ่ไว้ิในพืื้�นทีี่�เดีำยัวิกัน เชี�น มรดำกโลูกพื้ระราชีวัิงุ่แลูะอ่ที่ยัานแห�งุ่ฟิงุ่แตนโบัลู เป็นต้น

เขตพืื้�นทีี่� “อัลูตู โดำว์ิรู” หมายัถึีงุ่พืื้�นทีี่�ในห่บัเขาทีี่�มีแม�นำ�าโดำว์ิรู
ไหลูผ�านสืองุ่ฝั�งุ่ของุ่ห่บัเขาในชี�วิงุ่บันของุ่แม�นำ�า ซึ�งุ่แม�นำ�า 
“โดำว์ิรู” นี� มีควิามยัาวิ 897 กิโลูเมตร (เทีี่ยับักับัแม�โขงุ่ 
ควิามยัาวิ 4,350 กม. แลูะแม�นำ�าเจ้าพื้ระยัายัาวิ 372 กม.)  
มีต้นกำาเนิดำมาจากตอนกลูางุ่ของุ่ประเที่ศสืเปน แลูะ 
ไหลูเป็นแนวิยัาวิลูงุ่มาที่างุ่ตะวัินตกเข้าสูื�ดิำนแดำนตอนเหนือ
ของุ่โปรต่เกสื เจาะชี�องุ่เขาหินเป็นร�องุ่แม�นำ�าสืำาคัญ 
หลู�อเลีู�ยังุ่ชีีวิิตแลูะเศรษฐกิจของุ่ภูาคเหนือของุ่โปรต่เกสื 
โดำยัเฉพื้าะเมืองุ่โปร์ตูมายัาวินาน แลูะเศรษฐกจิทีี่�ร่�งุ่เรืองุ่ทีี่�ส่ืดำ 
ก็ คือเศรษฐกิจจากการที่ำาไร�อ งุ่่�นเพืื้�อผลิูตเหลู้าองุ่่�น 
ทีี่�มีชืี�อเสีืยังุ่ เรียักวิ�า “port wine” นั�นเองุ่ แลูะนี�เป็น 
แรงุ่ผลัูกดัำนในการเสืนอมรดำกโลูก “อัลูตู โดำว์ิรู”

3. อัลตู โดว์รู  
ภูมิทัศน์วัฒนธรรมไร่องุ่น 
กว่า 2,000 ปี
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4. เกณฑ์์ในการเสนอคุณค่า 
อันโดดเด่นเป็นสากล อัลูตู โดำว์ิรู แม้จะเป็นพืื้�นทีี่�ที่ี�มีลัูกษณะกายัภูาพื้ที่างุ่ธรรมชีาติที่ี�ได้ำวิิวัิฒนาการมานาน

นับัลู้าน ๆ ปี แต�ก็ได้ำมีการใช้ีประโยัชีน์แลูะสืร้างุ่สืรรค์ขึ�นใหม�ด้ำวิยัวิิถีีวัิฒนธรรม
เหลู้าองุ่่�นทีี่�สืืบัที่อดำมาจากชีาวิโรมันตั�งุ่แต� 2,000 กวิ�าปีมาแลู้วิ ดัำงุ่นั�นจึงุ่ได้ำเสืนอ
ใช้ีเกณฑ์์ที่างุ่ด้ำานวัิฒนธรรมลู้วิน ๆ 3 เกณฑ์์ในการขึ�นบััญชีีมรดำกโลูก คือ

• เกณฑ์์ข้อทีี่� ii การแลูกเปลีู�ยันแลูะสื�งุ่ต�อค่ณค�าที่างุ่วัิฒนธรรม
• เกณฑ์์ข้อทีี่� iv เป็นตัวิอยั�างุ่ด้ำานสืถีาปัตยักรรม หรือภููมิทัี่ศน์วัิฒนธรรมทีี่�สืำาคัญในประวัิติศาสืตร์มน่ษยั์
• เกณฑ์์ข้อทีี่� v เป็นตัวิอยั�างุ่ทีี่�สืำาคัญในด้ำานการตั�งุ่ถิี�นฐาน การใช้ีทีี่�ดิำน ซึ�งุ่เป็นตัวิแที่นของุ่วัิฒนธรรมทีี่�มน่ษยักั์บัธรรมชีาติมีปฏิิสัืมพัื้นธ์กัน

ทัี่�งุ่นี�มีประจักษ์พื้ยัานจากหลูักฐานที่างุ่โบัราณคดำีวิ�า ผู้คนในแถีบันี� 
มีการที่ำาไร�องุ่่�นมานานตั�งุ่แต�ก�อนคริสืตกาลู โดำยัคนโรมันขยัายัดิำนแดำน 
มาครอบัครองุ่ทีี่�นี� สืลัูบักับัชีาวิอาหรับัแลูะชีนชีาติ Celt ทีี่�เข้ามาอาศัยัอยัู�
แลูะที่ำาไร�องุ่่�นก�อนทีี่�โปรต่เกสืจะแผ�เข้ามาก�อตั�งุ่ประเที่ศในครสิืต์ศตวิรรษทีี่� 12 
ซึ� งุ่ชีาวิโรมันนั�นไ ด้ำนำา วิิ ถีี ชีี วิิตแลูะพื้ัน ธ์่อ งุ่่�นมาจากภูู มิประเที่ศ 
แบับัเมดิำเตอร์เรเนียันมาที่ดำลูองุ่ปลููกในพืื้�นทีี่�เขตแม�นำ�าโดำว์ิรูนี� แลูะ 
ได้ำมีการที่ำาเหลู้าองุ่่�นสืืบัต�อกันมา (เกณฑ์์ข้อ 2)

ในการนี�ได้ำมีการก�อสืร้างุ่อาคารสืถีาปัตยักรรม เชี�น บ้ัานเรือน โรงุ่งุ่าน 
ผลิูตเหลู้าองุ่่�นทีี่�เรียักวิ�า Quintas มีการสืร้างุ่สืะพื้านแลูะถีนนตลูอดำจน
รักษาภููมิทัี่ศน์วัิฒนธรรมไว้ิ (เกณฑ์์ข้อ 4)

ในพืื้�นทีี่�เขตแม�นำ�าโดำว์ิรูตอนบัน ซึ�งุ่มีภููมิประเที่ศแตกต�างุ่กันอยั�างุ่มาก 
จากภููมิประเที่ศแลูะภููมิอากาศของุ่เมดิำเตอร์เรเนียันทีี่�ชีาวิโรมันเคยัอาศัยัอยูั� 
เพื้ราะเป็นภููเขาที่ี� มีหน้าผาชัีนแลูะเป็นหินในยั่คโบัราณทีี่�แห้งุ่แลู้งุ่  
แต�มน่ษยัก็์สืามารถีตั�งุ่ถิี�นฐานแลูะใช้ีประโยัชีน์ในการสืร้างุ่วิิถีีชีีวิิตทีี่�ใกลู้ชิีดำ
สัืมพัื้นธ์กับัธรรมชีาติได้ำอยั�างุ่ยัืนยัาวิมาจนถึีงุ่ปัจจ่บัันนี� (เกณฑ์์ข้อ 5)

5. การเดินทางไป อัลตู โดว์รู 
ของผูู้�เขียนผู้เขียันพื้ร้อมด้ำวิยัค่ณส่ืวิารี วิงุ่ศ์กองุ่แก้วิ ผู้อำานวิยัการพิื้พิื้ธภัูณฑ์์เมืองุ่ 

เที่ศบัาลูเมืองุ่เชีียังุ่ใหม� ซึ�งุ่ขณะนั�นเป็นผู้ประสืานงุ่านโครงุ่การเชีียังุ่ใหม� 
สูื�มรดำกโลูก ต�างุ่ไดำค้ำานึงุ่ถึีงุ่ควิามสืำาคัญของุ่ภููมิทัี่ศน์วัิฒนธรรมซึ�งุ่มีปรากฏิอยัู�
ในชืี�อของุ่ Tentative List ของุ่เชีียังุ่ใหม�ดำ้วิยั จึงุ่ชีวินกันออกเดำินที่างุ่ 
แต�เช้ีาตรู�ในวัินอาทิี่ตยัที์ี่�มีการพัื้กการประช่ีมจากเมืองุ่โปร์ตู โดำยัใช้ีบัริการ
ที่�องุ่เทีี่�ยัวิขนาดำเล็ูกด้ำวิยัรถีตู้ คนขับัเป็นผู้หญิงุ่ท้ี่องุ่ถิี�น ที่ำาหน้าทีี่�มัคค่เที่ศก์
ภูาษาอังุ่กฤษแลูะภูาษาเสืปนไปด้ำวิยัพื้ร้อม ๆ กันแบับัเที่ปม้วินยัาวิ  
ตั�งุ่แต�ออกเดิำนที่างุ่ไปจนกลัูบัถึีงุ่โรงุ่แรม
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การเดิำนที่างุ่ด้ำวิยัรถียันต์ใช้ีเส้ืนที่างุ่ N222 ซึ�งุ่เป็นเส้ืนที่างุ่
ทีี่� ไ ด้ำรับัยักยั�องุ่วิ� าสืวิยังุ่ามมากทีี่� ส่ืดำในโปรต่ เกสื  
เลีูยับัแม�นำ�าโดำว์ิ รู จากเมืองุ่โปร์ตูซึ� งุ่เป็นเมืองุ่ที่�า 
ออกสูื�มหาสืม่ที่รแอตแลูนติก ยั้อนขึ�นไปตอนบัน 
ของุ่แม�นำ�าโดำวิ์ รู ด้ำานตะวิันออก ผ�านเมืองุ่เลู็ก ๆ  
ผ�านหมู�บ้ัานแลูะไร�องุ่่�นตามเสื้นที่างุ่ (ดำูภูาพื้ประกอบั) 
ตลูอดำที่างุ่จะเห็นได้ำวิ�าชีาวิบ้ัานแถีบันี�ที่ำาไร�องุ่่�นแลูะเหลู้า
องุ่่�นกันท่ี่กช่ีมชีนแลูะท่ี่กบ้ัาน สื�วินใหญ�ใช้ีบัริโภูคกันเองุ่
ในครอบัครัวิ แต�บัางุ่บ้ัานก็เปิดำเป็นทีี่�พัื้กแลูะร้านอาหาร
แลูะนำาเหลู้าองุ่่�นของุ่บ้ัานตนเองุ่มาต้อนรับัแขก 
เพื้ราะการที่�องุ่เที่ี�ยัวิเพืื้�อชิีมเหลู้าองุ่่�นก็เป็นทีี่�นิยัมมาก 
ในยัโ่รป

•  เมืองลาเมกูและวัดแห่่งพระแม่ผูู้�รักษาพยาบาล

เราแวิะที่านอาหารกลูางุ่วัินแลูะชิีมเหลู้าองุ่่�นท้ี่องุ่ถิี�นทีี่�เมืองุ่ Lamego แลู้วิ
ก็ไปแวิะชีมวัิดำแห�งุ่หนึ�งุ่ มีชืี�อแปลูวิ�า “วัิดำแห�งุ่พื้ระแม�ผู้รักษาพื้ยัาบัาลู” 
อันเป็นตำานานควิามเชืี�อของุ่ชีาวิคาที่อลูิกกลู่�มหนึ�งุ่เกี�ยัวิกับัปาฏิิหารยั์ 
ของุ่พื้ระแม�มารียั์

โดำยัทีี่�ไม�ทัี่นตั�งุ่ตัวิไปชีมวัิดำทีี่�สืวิยังุ่าม ...เขาก็ขับัรถีพื้าเราขึ�นไปบันภููเขา 
ทีี่�มีป่าไม้ใหญ�มีต้นไม้เก�าแก�สูืงุ่ปกคลู่มร�มรื�น... อยัู�ใจกลูางุ่เมืองุ่ ในบั�ายัวัินนั�น
มีคนมาขี� ม้าเทีี่�ยัวิเลู�นในป่ากันสืองุ่สืามคน บัรรยัากาศยั้อนยั่คมาก 
เกินควิามคาดำหมายั... แต�สิื�งุ่ทีี่�ต้องุ่ตะลึูงุ่ก็คือ วัิดำแห�งุ่นี�โอ�อ�าสืงุ่�างุ่ามด้ำวิยัสืถีาปัตยักรรมแลูะศิลูปกรรมแบับับัารอก ตั�งุ่อยัู�บันเนินกว้ิางุ่ตรงุ่ยัอดำเขา  
ถ้ีาเดิำนขึ�นมาเองุ่ก็ต้องุ่ขึ�นปีนบัันไดำทีี่�สืวิยังุ่ามขึ�นมา 638 ขั�น (เทีี่ยับักับัขึ�นพื้ระธาต่ดำอยัส่ืเที่พื้เพีื้ยังุ่ 300 ขั�นเที่�านั�น) ตัวิโบัสืถ์ีสืร้างุ่มาตั�งุ่แต�สืมัยัพื้ระเจ้า 
Afonso Henriques กษัตริยัอ์งุ่ค์แรกของุ่โปรต่เกสืทีี่�ที่รงุ่รับัราชียัส์ืมบััติทีี่�เมืองุ่นี� แต�ภูายัหลัูงุ่ที่ร่ดำโที่รมลูงุ่ บิัชีอปองุ่ค์หนึ�งุ่จึงุ่รื�อสืร้างุ่ใหม�ในยัค่ศตวิรรษ
ทีี่� 18-19 ใช้ีเวิลูานานกวิ�าจะสืร้างุ่เสืร็จ วัิดำนี�ถืีอวิ�าศักดิำ�สิืที่ธิ�มากเพื้ราะมีผู้ใจบ่ัญบัริจาคมากมายั แลูะท่ี่กปีจะมีเที่ศกาลูใหญ�สืำาหรับัชีาวิเมืองุ่แลูะ 
ผู้ศรัที่ธาเดิำนแห�กันไปรอบัเมืองุ่ แลูะเมื�อเราเดิำนลูงุ่บัันไดำลูงุ่มา ก็พื้บัวิ�าบัันไดำแต�ลูะขั�นตกแต�งุ่ประดัำบัด้ำวิยัแผ�นกระเบืั�องุ่เขียันสีืเคลืูอบัทีี่�มีชืี�อเสีืยังุ่ 
ของุ่โปรต่เกสื แลูะปฏิิมากรรมมากมายั (ดูำภูาพื้ประกอบั)
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มัคค่เที่ศก์ได้ำกำาหนดำเวิลูาให้เรารีบักลัูบัมาขึ�นรถี แลูะขับัรถีพื้าชีม 
เมืองุ่ Lamego ซึ�งุ่เก�าแก�สืวิยังุ่ามอยั�างุ่รวิดำเร็วิแที่บัจะจบััต้นชีนปลูายัไม�ได้ำ 
แลูะเธอก็อธิบัายัท่ี่กอยั�างุ่คลู�องุ่ปรี�ดำด้ำวิยัสืองุ่ภูาษาเหมือนอัดำเที่ปไว้ิ  
แต�พื้อผู้เขียันเกิดำสืงุ่สัืยัหลู่ดำปากถีามขึ�นมาสืองุ่ประโยัค เที่ปของุ่ค่ณเธอ 
ก็สืะด่ำดำหยั่ดำชีะงัุ่ก เสีืยัจังุ่หวิะจนแที่บัจะไปต�อไม�ติดำ ที่ำาให้ค่ณส่ืวิารี 
เพืื้�อนร�วิมที่างุ่หันมากระซิบัผู้เขียันวิ�าอยั�าไปถีามเขาเลูยั

วัิตถ่ีประสืงุ่ค์ของุ่เราในวัินนั�น ไม�ได้ำจะมาชีมวัิดำ แต�เพืื้�อจะมาชีมมรดำกโลูก  
“ภููมิทัี่ศน์วัิฒนธรรมธรรมเหลู้าองุ่่�นของุ่แม�นำ�าโดำว์ิรู” ต�างุ่หาก แลูะนั�นคือ 
จ่ดำหมายัหลัูกทีี่�ไกด์ำจะพื้าเราไป ...ซึ�งุ่ก็ไม�ผิดำหวัิงุ่เลูยั...

มัคค่เที่ศก์พื้าเราเข้าไปทีี่�ฟิาร์มแลูะบ้ัานโรงุ่งุ่านเรียักวิ�า Quintas ซึ�งุ่เรียัก
ได้ำวิ�าเป็นสืถีาบัันแห�งุ่อ่ตสืาหกรรมไวิน์แห�งุ่หนึ�งุ่เป็นของุ่บัริษัที่ Croft  
อยัู�ไม�ไกลูจากหมู�บ้ัาน Pinhão ซึ�งุ่เป็นจ่ดำทีี่�อยัู�ในเขตทีี่�มีกฎหมายักำาหนดำให้
ที่ำาไร�องุ่่�นสืำาหรับัที่ำาเหลู้าพื้อร์ตตามมาตรฐานค่ณภูาพื้ทีี่�กำาหนดำไว้ิ 
ออกขายัได้ำ ชืี�อ Croft แสืดำงุ่วิ�าเป็นบัริษัที่ของุ่อังุ่กฤษ ซึ�งุ่ก็ไม�น�าแปลูกใจ 
เพื้ราะเศรษฐกิจของุ่โปรต่เกสืพึื้�งุ่พื้าอังุ่กฤษมานานมาก โดำยัมีสัืญญาการค้า
ระหวิ�างุ่กันครั�งุ่แรกตั�งุ่แต�ปี 1373 ต�อมาก็มีสัืญญาวิินด์ำเซอร์กับัอังุ่กฤษ
ในปี 1836 ซึ�งุ่ชี�วิยัสืนับัสืน่นการที่ำาไร�องุ่่�นในแถีบัแม�นำ�าโดำว์ิรูอยั�างุ่มาก 
นอกจากนี�ในควิามเป็นจริงุ่ แม้วิ�าโปรต่เกสืจะได้ำเป็นผู้ครอบัครองุ่พืื้�นทีี่�
ผลิูตเหลู้าองุ่่�นในแถีบัแม�นำ�าโดำว์ิรูซึ�งุ่มีพืื้�นทีี่�กว้ิางุ่ใหญ�มากนี�ก็ตาม แต�ดิำนแดำน
แถีบัแม�นำ�าโดำว์ิรูนี� ได้ำมีการที่ำาไร�องุ่่�นเพืื้�อผลิูตไวิน์มาตั�งุ่แต�สืมัยัโรมันโบัราณ
ตั�งุ่แต�ก�อนคริสืตกาลู ซึ�งุ่โปรต่เกสืก็นับัวิ�าเป็นประเที่ศเกิดำใหม�ในยั่โรป 
เมื�อปี 1109 นี�เองุ่ เพิื้�งุ่จะมาโดำ�งุ่ดำงัุ่ในชี�วิงุ่ 1394-1460 หลูงัุ่จากการเดำนิเรือ
ในย่ัคพื้ระเจ้าเฮันรี เดำอะ เนวิิเกเตอร์นี�เองุ่ แถีมอ่ตสืาหกรรมเหลู้าองุ่่�น
ของุ่โปรต่เกสืในยั่คแรก ๆ ก็อาศัยัการสืนับัสืน่นของุ่ฝรั�งุ่เศสืแลูะพึื้�งุ่พื้า
ตลูาดำอังุ่กฤษมาตลูอดำเพื้ราะคนอังุ่กฤษนิยัมดืำ�มเหลู้าพื้อร์ตทีี่�มีรสืหวิาน
เป็นเครื�องุ่ดืำ�มหลัูงุ่อาหาร

เขตไร่องุ่่่น์และโรงุ่งุ่าน์ผลิตเหล้าพอร์ตของุ่บริษััทั Croft (ภูาพจากนิ์ทัรรศการของุ่ Croft)

•  สถาบันการผู้ลิตเห่ล�าพอร์ต
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บัริษัที่ Croft ของุ่ชีาวิอังุ่กฤษมาเปิดำบัริษัที่ทีี่�โปรต่เกสืในปี 1678 นอกจากนี� 
ยัังุ่มาซื�อฟิาร์มทีี่�ชืี�อ “Quinta da Roêda” ใกลู้ ๆ หมู�บ้ัาน Pinhão  
ในปี 1889 ทีี่�เปิดำต้อนรับัให้เราเข้าเยัี�ยัมชีมวัินนั�นนั�นเองุ่ แลูะค่ณไกด์ำ 
ก็อาจเป็นเอเจนต์ของุ่ Croft เธอจึงุ่พูื้ดำอังุ่กฤษได้ำดีำมาก ทีี่�นี�เป็นเหมือน
พิื้พิื้ธภัูณฑ์์แลูะโชีว์ิรูมแลูะแหลู�งุ่เรียันรู้วิิถีีชีีวิิตการผลิูตเหลู้าพื้อร์ต 
ทีี่�ครบัวิงุ่จร (ดูำภูาพื้ประกอบั) แลูะหากเป็นฤดูำเก็บัองุ่่�น ผู้มาเยัือน 
ก็จะมีประสืบัการณ์เก็บัองุ่่�น แลูะเหยัยีับัยัำ�าองุ่่�นทีี่�เป็นวัิฒนธรรมโบัราณ
ทีี่�ตกที่อดำมาจนท่ี่กวัินนี� แต�ในที่างุ่อ่ตสืาหกรรมในปัจจ่บัันจะใช้ีเที่คโนโลูยีั
แลูะเครื�องุ่จักรกลูแที่นท่ี่กขั�นตอนแลู้วิ

ภูาพถัังุ่ไม้ิบรรจ่เหล้าองุ่่่น์ของุ่บริษััทั Croft (ภูาพจากนิ์ทัรรศการของุ่ Croft)

บัังุ่เอิญเราไปเยืัอนไร�องุ่่�นนี�ในเดืำอนมกราคม ซึ�งุ่เป็นชี�วิงุ่พัื้กฟ้ิ�นหลัูงุ่เก็บัเกี�ยัวิ
แลูะชี�วิงุ่เตรียัมจะปลููกใหม� พืื้�นทีี่�จงึุ่ไม�เขียัวิชีอ่�ม แต�มีแต�สืนีำ�าตาลูของุ่พืื้�นทีี่�
ซึ�งุ่เต็มไปด้ำวิยัหินในยัค่โบัราณ บันเขาซ้อนภููเขายัาวิส่ืดำลููกหูลููกตา ในชี�วิงุ่นี�
ต้นองุ่่�นทัี่�งุ่หมดำถูีกริดำใบัตัดำกิ�งุ่เหลืูอแต�ตอแลูะลูำาต้นเพืื้�ออน่รักษ์พัื้นธ์ 
ในฤดูำหนาวิ รอการฟ้ิ�นฟูิใหม�ในฤดูำใบัไม้ผลิูทีี่�จะมาถึีงุ่ (ดูำภูาพื้ประกอบั)

หลัูงุ่จากเดิำนชีมไร� ชีมพิื้พิื้ธภัูณฑ์์ แลูะชิีมเหลู้าองุ่่�นทีี่�เป็นผลิูตภัูณฑ์์ทัี่�งุ่เก�า
แลูะสิืนค้าตัวิใหม�ของุ่ฟิาร์มนี�แลู้วิ ก็ได้ำเวิลูาลูงุ่เรือแบับัดัำ�งุ่เดิำมทีี่�เคยัใช้ี 
ขนถัีงุ่เหลู้าองุ่่�นไปขายัต�างุ่แดำนมาในอดำีตก�อนถีนนแลูะรถีไฟิจะเข้ามา 
ที่ำาหน้าทีี่�แที่น

62
วารสารความร่วมมือกับต่างประเทศ



•  ภูมิทัศน์เห่ล�าองุ่นที�มองเห็่นได�จากแม่นำ�า

การลู�องุ่แม�นำ�าโดำว์ิรูตอนบันเป็นเวิลูานานเกือบั 
สืองุ่ชัี�วิโมงุ่นี�ชี�วิยัเราให้มองุ่เห็นแลูะชืี�นชีม
ภููมิประเที่ศทีี่�เป็นแหลู�งุ่ปลููกองุ่่�นที่ี�เก�าแก�แลูะ 
ผลิูตเหลู้าองุ่่�นชีนิดำพิื้เศษทีี่�เรียักวิ�า “เหลู้าพื้อร์ต”

ภููมิประเที่ศนี�เป็นห่บัเขาหินลูาดำชัีนทีี่�มีแต�หิน  
แที่บัจะมองุ่ไม�เห็นดิำนเลูยั มีแต�หินแผ�นเล็ูก ๆ  
ทีี่�คนโบัราณท่ี่บัเปน็เศษเลูก็เศษนอ้ยัเพืื้�อใช้ีเพื้าะปลููก
ที่ำาไร�องุ่่�นตลูอดำทัี่�งุ่ห่บัเขา ควิามลูาดำชัีนที่ำาให้ 
ต้องุ่ก�อกำาแพื้งุ่เป็นรั�วิกั�นแนวิเขาไว้ิเป็นชี�วิงุ่ ๆ  
เพืื้�อกันไม�ไห้เศษหินร�วิงุ่หลู�นไป

ห่บัเขานี�สูืงุ่ประมาณ 400 เมตร มีแม�นำ�าเจาะลึูก
ไหลูอยัู�ระหวิ�างุ่โตรกเขาทัี่�งุ่สืองุ่ด้ำาน พืื้�นทีี่�ภููเขานั�น
ดูำจะไม�สืามารถีเกบ็ักักนำ�าไว้ิในหินได้ำเลูยั แลูะในหนา้ร้อนอากาศแถีบันี�จะร้อนมาก ดัำงุ่นั�นเมื�อผลิูต
เหลู้าองุ่่�นบัรรจ่ถัีงุ่แลู้วิต้องุ่สื�งุ่ไป “บั�ม” ต�อทีี่�เมืองุ่โปร์ตูซึ�งุ่อากาศเย็ันกวิ�า เพืื้�อให้เหลู้าองุ่่�น
มีรสืชีาติที่ี�ต้องุ่การ นอกจากนี�ในฤดูำร้อนเมื�อฝนทิี่�งุ่ชี�วิงุ่ พืื้�นทีี่�แถีบันี�จะขาดำแคลูนนำ�า 
ต้องุ่ข่ดำบั�อบัาดำาลูมาใช้ี

ควิามแตกต�างุ่ของุ่พืื้�นทีี่�ลู่�มนำ�าโดำว์ิรูนี� พื้ลิูกผันแปรเปลีู�ยันไปจากพืื้�นทีี่�ในภููมิอากาศ
เมดิำเตอร์เรเนียันทีี่�ชีาวิโรมันเคยัปลููกองุ่่�นที่ำาไวิน์มาก�อนอยั�างุ่สิื�นเชิีงุ่ แต�เมื�อนำาพัื้นธ์่องุ่่�นจากเมดิำเตอร์เรเนียัน
มาปลููกในพื้ื�นทีี่�ภููเขาแห�งุ่นี�ซึ�งุ่อยัู�ใกลู้กับัมหาสืม่ที่รแอตแลูนตกิ จึงุ่ต้องุ่ปรับัวิิธีการเลีู�ยังุ่แลูะประคบัประหงุ่มองุ่่�นอยั�างุ่ดีำ จนสืามารถีพื้ฒันา
สืายัพัื้นธ์่องุ่่�นหลูากหลูายั มีค่ณภูาพื้ทีี่�เหมาะสืมเฉพื้าะพืื้�นทีี่�ขึ�นอีกหลูายัสืายัพัื้นธ์่ แลูะสืามารถีนำามาผสืมกันจนที่ำาไวิน์พื้อร์ตทีี่�มีรสืชีาติหวิาน  
มีควิามเข้มข้นน�าติดำใจ แปลูกกวิ�าเหลู้าองุ่่�นทีี่�อื�น ๆ ทัี่�งุ่หมดำได้ำ

ขณะทีี่�นั�งุ่เรือไปจะมองุ่เห็นแนวิไร�องุ่่�นบันเนินเขาลููกแลู้วิลููกเลู�าส่ืดำลููกหูลููกตา
ทีี่�ปลููกต้นองุ่่�น ซึ�งุ่ขณะนี�ริดำใบัริดำก้านออก แต�ยัังุ่เห็นแนวิปลููกเต็มไปหมดำ
ทัี่�งุ่สืองุ่ฝั�งุ่แม�นำ�า นาน ๆ ก็จะเห็นต้นมะกอกทีี่�ใช้ีที่ำานำ�ามันมะกอก ต้นอัลูมอนด์ำ 
แลูะต้นส้ืมขึ�นอยัู�เป็นหยั�อม ๆ  ชี�วิยัดัำนหินแลูะให้ร�มเงุ่า นอกจากนี�จะเห็น
กลู่�มอาคารทีี่�เป็นบ้ัานอาศัยัแลูะโรงุ่งุ่านผลิูตเหลู้าองุ่่�นทีี่�เรียักวิ�า “Quinta” 
ตั�งุ่อยัู�บันทีี่�ราบับันสัืนเขาในบัางุ่ระดัำบั

ที่าสีืขาวิมองุ่เห็นแต�ไกลู มีชืี�อบัริษัที่ติดำไว้ิชัีดำเจนด้ำวิยั ในเส้ืนที่างุ่นำ�านี�  
ซึ�งุ่มีแม�นำ�าสืาขาไหลูมาบัรรจบัอยัู� 5 สืายั ก็มีสิื�งุ่ก�อสืร้างุ่สืมัยัใหม�  
เชี�น สืะพื้าน ถีนนเลูียับัแม�นำ�า แลูะที่างุ่รถีไฟิ ซึ�งุ่เป็นสัืญลัูกษณ์ 
ของุ่การขนสื�งุ่เหลู้าองุ่่�นในยั่คใหม�แที่นการขนสื�งุ่ที่างุ่เรือในยั่คโบัราณ  
ในขณะเดำียัวิกัน ก็มองุ่เห็นโบัสืถ์ีวิิหารของุ่ช่ีมชีนตั�งุ่อยัู�ประปรายัด้ำวิยั  
แลูะในบัางุ่จ่ดำก็สืามารถีมองุ่เห็นเขื�อนกั�นที่ำานบันำ�าได้ำแต�ไกลู
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แผน์ท่ั�แสดงุ่เขตตำาบลและอำาเภูอใน์ Douro Region  
(ท่ั�มิา แผน์บริหารจัดการ Alto Douro Region)

การบัริหารจัดำการพืื้�นทีี่�มรดำกโลูกอัลูตู โดำว์ิรูทัี่�งุ่หมดำนั�นมีควิามสืำาคัญ 
แลูะสืลูับัซับัซ้อนมาก เพื้ราะมีผู้เกี�ยัวิข้องุ่มีประโยัชีน์ได้ำเสีืยัอยัู�ในเขต
บัริหารระดำับัอำาเภูอ/ตำาบัลูหลูายัเขตตำาบัลู (ดำูแผนที่ี�แสืดำงุ่เขตตำาบัลู/
อำาเภูอทีี่�เกี�ยัวิข้องุ่) แลูะเป็นผู้ประกอบัการหลูายัอาชีีพื้ทีี่�เกี�ยัวิข้องุ่ 
กับัอ่ตสืาหกรรมการสื�งุ่ออกเหลู้าพื้อร์ต มีทัี่�งุ่คนโปรต่เกสืในที่้องุ่ถิี�น  
ในเมอืงุ่ใหญ�แลูะเปน็บัริษัที่ต�างุ่ชีาต ินอกจากนี�ยังัุ่มีข้อจำากัดำในด้ำานดิำนฟ้ิา
อากาศหลูายัประการ

6. การบริห่ารจัดการ 

แต�เขตพืื้�นทีี่�มรดำก “อัลูตู โดำว์ิรู” นี�ได้ำมีการออกกฎหมายักำาหนดำเขต 
เพืื้�อควิบัค่มการที่ำาไร�องุ่่�นทีี่�มีมาตรฐานไว้ิตั�งุ่แต�ยั่คแรก ๆ  ของุ่การค้าขายั
เหลู้าองุ่่�น เนื�องุ่จากเป็นการผลิูตเหลู้าองุ่่�นเพืื้�อการสื�งุ่ออกมาตั�งุ่แต� ค.ศ. 1678 
จึงุ่ที่ำาให้ มีการกำาหนดำมาตรฐานการบัริหารจัดำการไว้ิตั� งุ่แต� เ ดิำม  
ที่ำาให้การบัริหารจัดำการมรดำกโลูกในยัค่ปัจจ่บัันที่ำาได้ำงุ่�ายัขึ�น แต�มรดำกโลูก
แห�งุ่นี� มีพื้ื�นทีี่�ทัี่�งุ่หมดำถึีงุ่ 24,600 เฮักตาร์ แลูะมีเขตพืื้�นทีี่�กันชีน 
มากถึีงุ่ 225,400 เฮักตาร์ร

•  ระบบการจัดการในอดีตผู้สมกับแนวคิดสมัยให่ม่

การควิบัค่มแลูะบัริหารจัดำการมรดำกโลูกแห�งุ่นี� ได้ำใช้ีวิิธีทีี่�ได้ำดำำาเนินการ 
มาแต�โบัราณผสืมผสืานกับัแนวิคิดำในการอน่รักษ์สืมัยัใหม� เนื�องุ่จากในอดีำต
การดูำแลูรักษาเขตพืื้�นทีี่�ลู่�มนำ�าโดำว์ิรูเป็นหน้าทีี่�ของุ่ผู้ทีี่�เกี�ยัวิข้องุ่ เพืื้�อการปลููก
องุ่่�นแลูะผลูิตเหลู้าองุ่่�นทีี่� เหมาะสืมกับัควิามต้องุ่การของุ่ตลูาดำแลูะ 
เพืื้�อสื�งุ่ขายัไปต�างุ่ประเที่ศ การขายัเป็นแรงุ่ผลัูกดัำนให้เกิดำการอน่รักษ์ 
แลูะปรับัเปลีู�ยันตามควิามจำาเ ป็น ในปัจจ่บัันแรงุ่ผลัูกดัำนม่� งุ่ เ น้น 
เรื�องุ่ควิามยัั�งุ่ยัืนแลูะบัที่บัาที่ที่างุ่สัืงุ่คมของุ่เขตพืื้�นทีี่�มรดำกโลูกนี�ด้ำวิยั  
ซึ�งุ่มีกลู่�มผลูประโยัชีน์กลู่�มต�างุ่ ๆ  หลูากหลูายั การออกกฎหมายัมาใช้ีบัังุ่คับั
ก็เป็นเครื�องุ่มือสืำาคัญเพื้ราะพืื้�นทีี่�มีขนาดำใหญ�แลูะมีผู้เกี�ยัวิข้องุ่มีประโยัชีน์
ได้ำเสีืยัหลูายักลู่�ม

แผน์ท่ั�เขตอัลตู โดว์ัรู ภููมิิทััศน์์เหล้าองุ่่่น์ใน์โปรต่เกส (ท่ั�มิา เอกสาร Nomination  
หมิายเลข 1046 โปรต่เกส)

ระบับัการบัริหารจัดำการเขตอัลูตู โดำว์ิรูนี� ในอดีำตมีควิามสืำาคัญมาก ได้ำแก�

1. การจัดำที่ำาที่ะเบีัยันหรือที่ำาเนียับัสืายัพัื้นธ์่ทีี่�ปลููกในพืื้�นทีี่�ท่ี่กสื�วิน
2. การออกระเบัียับัควิบัค่มกรรมวิิธีการผลิูตเหลู้าพื้อร์ตทีี่�ได้ำค่ณภูาพื้ตามเกณฑ์์มาตรฐานที่ี�กำาหนดำไว้ิ ซึ�งุ่ทีี่�ต้องุ่การคือ มีเปอร์เซ็นต์ควิามหวิาน  

ควิามเข้มข้น แลูะแอลูกอฮัอล์ูสูืงุ่ตามทีี่�กำาหนดำไว้ิเป็นมาตรฐาน ทัี่�งุ่นี�เพื้ราะตลูาดำเหลู้าพื้อร์ตมีควิามต้องุ่การมาแต�โบัราณด้ำวิยั ซึ�งุ่ประเที่ศลููกค้า
ทีี่�สืำาคัญเชี�น อังุ่กฤษ เนื�องุ่จากเหลู้าองุ่่�นหวิานแต�มีแอลูกอฮัอล์ูสูืงุ่นั�นถูีกรสืนิยัมของุ่คนอังุ่กฤษมาก

3. การที่ำาสัืญญาการค้ากับัอังุ่กฤษ ที่ี�เน้นการแลูกเปลีู�ยันสิืนค้าเหลู้าองุ่่�นของุ่โปรต่เกสื กับัขนสัืตว์ิของุ่อังุ่กฤษ เรียักวิ�า The Methuen Treaty  
ตั�งุ่แต�ปี ค.ศ. 1703 (ดูำภูาพื้) ซึ�งุ่ที่ำาให้วิิถีีชีีวิิตการปลููกแลูะผลิูตเหลู้าองุ่่�นในแถีบัโดำว์ิรู กลูายัเป็นอาชีีพื้ทีี่�มั�นคงุ่ถีาวิร

4. การอน่ญาตให้คู�ค้าต�างุ่ชีาติ โดำยัเฉพื้าะอังุ่กฤษเข้ามาตั�งุ่บัริษัที่ดำำาเนินการที่ำาไร�องุ่่�นแลูะโรงุ่งุ่านผลิูตเหลู้าองุ่่�นเองุ่ อีกทัี่�งุ่มีการจัดำที่ำาคู�มือสืำาหรับั
เป็นมาตรฐานการดำำาเนินงุ่านไว้ิตั�งุ่แต�ปี 1720 เพืื้�อควิบัค่มการปลููก แลูะการผลิูตให้ได้ำผลูผลิูตตามเกณฑ์์ทีี่�ต้องุ่การด้ำวิยั

5. การออกกฎหมายัในปี 1906 เพืื้�อนิยัามควิามหมายัแลูะมาตรฐานของุ่เหลู้าองุ่่�นทีี่�ผลิูตในพืื้�นทีี่�โดำว์ิรูสืำาหรับัการสื�งุ่ออก เชี�น จะต้องุ่มีแอลูกอฮัอล์ู
มากกวิ�า 16.5% ขึ�นไป (ซึ�งุ่ในควิามจริงุ่ เหลู้าพื้อร์ตบัางุ่ชีนิดำอาจมีมากถึีงุ่ 19-20% ด้ำวิยัซำ�า)
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อยั�างุ่ไรก็ตาม ในยั่คสืมัยัปัจจ่บััน การบัริหารจัดำการเขตมรดำกโลูก 
ทีี่�อัลูตู โดำว์ิรูทีี่�กว้ิางุ่ใหญ� แลูะยังัุ่ดำำาเนินการเป็นวิิถีีชีีวิิตทีี่�ยังัุ่มีลูมหายัใจนั�น 
นอกจากจะมีกฎหมายัควิบัค่มแลู้วิ ยัังุ่ต้องุ่มีการกำาหนดำ “ตัวิชีี�วัิดำ”  
ทีี่�เป็นรูปธรรมไว้ิด้ำวิยั เชี�น

1. การอน่รักษ์กำาแพื้งุ่กั�นหินไม�ให้ถีลู�ม
2. การกำาหนดำวิิธีปลููกองุ่่�นในไร�แลูะปลููกพืื้ชีอื�น ๆ เสืริม
3. การกำาหนดำแนวิไร�องุ่่�นทีี่�ยัาวิต�อเนื�องุ่ มีที่างุ่เดิำน แลูะให้มีสิื�งุ่บัดำบัังุ่

ทัี่ศนียัภูาพื้น้อยัทีี่�ส่ืดำ
4. อน่รักษ์แลูะบัันทึี่กข้อมูลูรายัการมรดำกวัิฒนธรรมพืื้�นบ้ัานพืื้�นถิี�น 

ในเขตมรดำกโลูกนี�
5. ควิบัค่มสิื�งุ่ก�อสืร้างุ่ใหม� ๆ ในเขตมรดำกโลูก
6. สื�งุ่เสืริมการตั�งุ่ถิี�นฐานในช่ีมชีนแลูะสืร้างุ่ระบับัถีนนทีี่�เหมาะสืม เป็นต้น

• การทำาแผู้นการบริห่ารจัดการและการจัดตั�งองค์กร

สืำาหรับัแผนบัริหารจัดำการ เรียักวิ�า The Management Plan  
(the IMSP-ADWR) นั�น ได้ำจัดำที่ำาขึ�นในปี 2003 ซึ�งุ่ช่ีมชีนรวิมทัี่�งุ่รัฐบัาลู 
ได้ำรับัรองุ่แผนดัำงุ่กลู�าวิแลู้วิ (RCM n.º 150/2003) ซึ�งุ่ปัจจ่บัันได้ำปรับัปร่งุ่ใหม� 
เพืื้�อให้เชืี�อมโยังุ่กับัควิามต้องุ่การใหม� ๆ แลูะกับัแผนพัื้ฒนาในเที่ศบัาลูด้ำวิยั

แผน์ท่ั�ภููมิิศาสตร์แม่ิน์ำ�าโดว์ัรู (ท่ั�มิา แผน์บริหารจัดการของุ่ Alto Douro Region)

สิื� งุ่ ทีี่�สืำา คัญทีี่� ส่ืดำ คือการสืร้างุ่ควิามตระหนักรับัรู้อยั�างุ่ต�อเนื�องุ่ 
ในการบัริหารจัดำการ รวิมถึีงุ่การตระหนักรับัรู้ถึีงุ่ควิามเปราะบัางุ่ 
หรือภัูยัค่กคามทีี่�มีต�อเขตภููมิทัี่ศน์เหลู้าองุ่่�นอัลูตู โดำว์ิรูในระยัะยัาวิ  
จึงุ่ได้ำมีการก�อตั�งุ่สืมาคมเพืื้�อการนี�โดำยัตรงุ่ด้ำวิยั

นอกจากนี�ยัังุ่มีแผนงุ่านพื้ัฒนาการศึกษาทีี่�สื�งุ่เสืริมควิามรู้ของุ่ผู้คน 
ในท้ี่องุ่ถิี�นต�างุ่ ๆ ในหลูายัสืาขา เพิื้�มศักยัภูาพื้การจัดำการที่�องุ่เทีี่�ยัวิ  
การจัดำการอ่ตสืาหกรรมแลูะการสื�งุ่ออก ตลูอดำจนฟ้ิ�นฟูิศิลูปะพืื้�นบ้ัาน  
เชี�น ผลิูตภัูณฑ์์จากกระเบืั�องุ่เขียันสีืเป็นทีี่�ระลึูกทีี่�จะเสืริมตลูาดำ 
การที่�องุ่เทีี่�ยัวิอีกด้ำวิยั

นอกจากนี�เมื�อปี 2006 โปรต่เกสืยัังุ่ได้ำจัดำตั�งุ่องุ่ค์กรทีี่�เรียักวิ�า Douro 
Mission (Estrutura de Missão do Douro) โดำยัมีวิัตถ่ีประสืงุ่ค์ 
จะสื�งุ่เสืริม สืงุ่วินรักษา แลูะดูำแลูภููมิทัี่ศน์วัิฒนธรรมในเขตเหลู้าองุ่่�น 
ของุ่อัลูตู โดำว์ิรู (Alto Douro Wine Region) ไม�ให้เปลีู�ยันแปลูงุ่หรือ 
เสืื�อมค่ณค�าไป ทัี่�งุ่นี�เพื้ราะได้ำเคยัมีประสืบัการณ์จากการเกิดำโรคระบัาดำ 
(phylloxera) ที่ำาให้ต้นองุ่่�นในไร�ติดำเชืี�อแลูะเสีืยัหายัอยั�างุ่กว้ิางุ่ขวิางุ่ 
มาแลู้วิในศตวิรรษทีี่� 19 ในครั�งุ่นั�นไร�องุ่่�นในแถีบันี� ถูีกทิี่�งุ่ร้างุ่ไป 
เป็นระยัะเวิลูานาน ต้องุ่มาดำำาเนินการก�อสืร้างุ่แนวิปลููกแลูะที่ำารั�วิกั�นใหม� 
ซึ�งุ่ในระยัะหลัูงุ่ ๆ นี� มีการใช้ีเครื�องุ่ท่ี่�นแรงุ่ เชี�น ใช้ีสัืตว์ิลูากเครื�องุ่ไถี แลูะ
ต�อมานำาเครื�องุ่จักรเข้ามาชี�วิยั ที่ำาให้ภููมิทัี่ศน์ปรับัเปลีู�ยันไปบ้ัางุ่

นอกจากนี� ได้ำมีการจัดำตั�งุ่คณะกรรมาธิการประสืานงุ่านท้ี่องุ่ถิี�นภูาคเหนือ 
(North Regional Coordination and Development Commission) 
แลูะแต�งุ่ตั�งุ่ประธานกรรมาธกิารนี� ให้ที่ำาหนา้ทีี่�ผู้จัดำการเขตพื้ื�นทีี่�มรดำกโลูก 
(Site Manager) อีกด้ำวิยั โดำยัมีองุ่ค์กรทีี่�ปรึกษาอีก 2 องุ่ค์กร  
กับัมีกลู่�มประสืานงุ่านประจำา แลูะกลู่�มทีี่�ปรึกษาประจำา แลูะทีี่มที่ำางุ่าน 
ด้ำานเที่คนิคที่ำาหน้าทีี่�ติดำตามประเมินผลู
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เอกสารอ้างอิง

1. บัันทึี่กการเดิำนที่างุ่ของุ่ผู้เขียัน
2. Alto Douro's Nomination file 1046 (61 MB) ปี 2001
3. Advisory Bodies Evaluations 2001
4. Maps from nomination dossier
5. มติคณะกรรมการมรดำกโลูก 37COM 7B.79 - Alto Douro Wine Region (Portugal) (C1046) ปี ค.ศ. 2013 แลูะมติ 36COM 7B.81 -  

Alto Douro Wine Region (Portugal) (C1046) ปี พื้.ศ. 2512
6. European Commission: - EU regional and urban development, Alto Douro Wine Region, https://ec.europa.eu/regional_policy/

en/projects/portugal/alto-douro-wine-region-a-world-heritage-site

ปัจจ่บััน (ก�อนโควิิดำระบัาดำ) จำานวินนักที่�องุ่เทีี่�ยัวิในพืื้�นทีี่�นี�ซึ�งุ่นับัเป็น 
จ่ดำหมายัใหม�ในการที่�องุ่เทีี่�ยัวิเพิื้�มมากขึ�นเรื�อยั ๆ  ประมาณปีลูะ 19-20% 
การใช้ีบัริการเรือลู�องุ่แม�นำ�าโดำว์ิรู มีปีลูะ 100,000 คน นอกจากนี� 
งุ่านเที่ศกาลูประจำาปีของุ่วัิดำพื้ระแม�แห�งุ่การรักษาพื้ยัาบัาลูทีี่�เมืองุ่ 
Lamego ก็ยัังุ่มีนักที่�องุ่เทีี่�ยัวิมาปีลูะจำานวินหมื�นคน ที่ำาให้การที่�องุ่เทีี่�ยัวิ
ของุ่เขตเหนือของุ่โปรต่เกสืมีคนมาเทีี่�ยัวิทัี่�งุ่ปี กลูายัเป็นโครงุ่การพัื้ฒนา
ภููมิภูาคในยั่โรปทีี่�อยัู�ในควิามสืนใจมากด้ำวิยั

ฉะนั�น ตราบัใดำทีี่�เหลู้าพื้อร์ตทีี่�ผลิูตในอัลูตู โดำว์ิรู แต�ใสื�ถัีงุ่ไม้หรือใสื�ขวิดำ 
ไปบั�มต�อในอ่ณหภููมิทีี่�ไม�ร้อนจัดำในแถีบัริมฝั�งุ่แม�นำ�าโดำวิ์รูทีี่�เมืองุ่โปร์ตู 
ยังัุ่เปน็ยัี�ห้อควิบัค่มทีี่�มั�นคงุ่ถีาวิร ติดำอยัู�ในควิามที่รงุ่จำาแลูะรสืนยิัมของุ่นกัดืำ�ม
ในยั่โรป แลูะนักดืำ�มหลัูงุ่อาหารร่�นคลูาสืสิืกอยั�างุ่คนอังุ่กฤษแลูะอเมริกัน 
ตราบันั�นแรงุ่ผลัูกดัำนของุ่ช่ีมชีนในอัลูตู โดำว์ิรูทีี่�มีคนที่ำาอาชีีพื้เกี�ยัวิกับั 
การปลููกไร�องุ่่�นจำานวินไม�ตำ�ากวิ�า 9,000 ก็คงุ่จะมีพื้ลัูงุ่เข้มแข็งุ่ เพืื้�อร�วิมมือกัน
ดูำแลูรักษามรดำกแหลู�งุ่เหลู้าองุ่่�นแห�งุ่ห่บัเขาแห�งุ่นี�ไว้ิให้ยัืนนานทีี่�ส่ืดำ

แม้วิ�าจะมีแหลู�งุ่มรดำกภููมิทัี่ศน์เหลู้าองุ่่�นทีี่�ขึ�นบััญชีีมรดำกโลูกไว้ิแลู้วิ  
แต�เขตอัลูตู โดำว์ิรูก็จัดำวิ�า เป็นภููมิทัี่ศน์วัิฒนธรรมเหลู้าองุ่่�นทีี่�มีประวัิติ 
เก�าแก�ยัาวินานทีี่�ส่ืดำ แลูะมีทิี่วิทัี่ศน์ทีี่�สืวิยังุ่ามทีี่�ส่ืดำ เหมาะสืำาหรับัจะเปิดำรับั
นักที่�องุ่เที่ี�ยัวินานาชีาติให้มาพัื้กผ�อน แลูะสืำาหรับันักชิีมเหลู้าองุ่่�นแลู้วิ  
นี�ก็เป็นสืวิรรค์น้อยั ๆ ทีี่เดีำยัวิ ซึ�งุ่ปัจจ่บััน นอกจากเหลู้าพื้อร์ตทีี่�ใช้ีดืำ�ม 
หลัูงุ่อาหารแลู้วิ บัริษัที่หลูายัแห�งุ่ในอัลูตู โดำว์ิรู เชี�น บัริษัที่ Croft  
ก็พื้ยัายัามคิดำค้นสูืตรผลิูตภัูณฑ์์ใหม� ๆ ขึ�นมานำาเสืนอนักชิีมไวิน์ เชี�น  
โรเซ สีืชีมพูื้ใช้ีดืำ�มก�อนอาหาร หรือ เหลู้าองุ่่�นสีืแดำงุ่เข้ม แต�แห้งุ่แลูะไม�หวิาน 
ใช้ีดืำ�มพื้ร้อมอาหาร เป็นต้น ...

7. บทสรุป
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วัันการศึึกษาสากล (International Day of Education)
สมััชชาใหญ่่แห่งสหประชาชาติิประกาศให้วัันท่ี่� 24 มักราคมัของทุี่กปีเป็นวัันการศึกษาสากล (International Day of 

Education) เพ่ื่�อระลึกถึึงควัามัสำาคัญ่ของการศึกษา และเป็นการเฉลิมัฉลองบที่บาที่ของการศึกษาท่ี่�ที่ำาให้เกิดสันติิภาพื่

และการพัื่ฒนาอย่่างยั่�งย่่น

การศึกษาเป็นสิที่ธิิมันุษย่ชน สาธิารณประโย่ชน์ และควัามัรับผิิดชอบสาธิารณะ ซ่ึ่�งหากปราศจากการศึกษาท่ี่�ม่ัคุณภาพื่ 

เท่ี่าเท่ี่ย่มัเท่ี่�ย่งธิรรมั และการศึกษาติลอดชีวิัติสำาหรับทุี่กคน ประเที่ศต่ิาง ๆ ก็จะไม่ัประสบควัามัสำาเร็จในการสร้าง 

ควัามัเสมัอภาคที่างเพื่ศและที่ำาลาย่วังจรควัามัย่ากจน อันเป็นการละทิี่�งเด็ก เย่าวัชนและผ้้ิใหญ่่กว่ัาหลาย่ล้านคนไว้ัเบ่�องหลัง

ปัจจุบัน เด็กและเย่าวัชน 258 ล้านคนยั่งไม่ัเข้าเรีย่น เด็กและวััย่รุ่น 617 ล้านคนไม่ัสามัารถึอ่านและที่ำาโจที่ย์่คณิติศาสติร์

ขั�นพ่ื่�นฐานได้ เด็กผ้้ิหญิ่งน้อย่กว่ัา 40% ในอนุภ้มิัภาคที่ะเลที่ราย่ซึ่าฮาราจบชั�นมััธิย่มัศึกษาติอนต้ิน และเด็กและผ้้ิล่�ภัย่

ประมัาณ 4 ล้านคนไม่ัได้เรีย่นหนังส่อ สิที่ธิิในการศึกษาของพื่วักเขากำาลังถ้ึกละเมิัดและไม่ัเป็นท่ี่�ย่อมัรับ
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วัันสตรีีสากล (International Women’s Day)
ติรงกับวัันท่ี่� 8 ม่ันาคมัของทุี่กปี (อาจจะแติกต่ิางกันไปในแต่ิละประเที่ศ) วัันสติรีสากลม่ัท่ี่�มัาจากการท่ี่�กรรมักรสติรี 

โรงงานที่อผ้ิาในประเที่ศสหรัฐอเมัริกาได้ลุกฮ่อข่�นเดินขบวันประท้ี่วังการเอาเปรีย่บกดขี�ข้ดรีดและที่ารุณจากนาย่จ้าง 

ท่ี่�เห็นผิลผิลิติสำาคัญ่กว่ัาชีวิัติคน โดย่ได้เริ�มัต้ินการประท้ี่วังครั�งแรกในปี 2400 และม่ัการชุมันุมัประท้ี่วังอ่กในวัันเด่ย่วักัน 

ในปี 2450 และ 2451 ต่ิอมัาในวัันเด่ย่วักันในปี 2453 ตัิวัแที่นสติรีจาก 17 ประเที่ศ ได้เข้าร่วัมัประชุมัสมััชชาสติรีสังคมันิย่มั

ครั�งท่ี่� 2 ณ เม่ัองโคเปนเฮเกน ประเที่ศเดนมัาร์ก และประกาศให้วัันท่ี่� 8 ม่ันาคมัของทุี่กปีเป็น “วัันสติรีสากล”

 ผิลจากการติัดสินใจของท่ี่�ประชุมั ณ กรุงโคเปนเฮเกน ที่ำาให้ม่ัการจัดกิจกรรมัวัันสติรีสากลข่�นเป็นครั�งแรก 

ในเด่อนม่ันาคมั 2454 ในประเที่ศออสเติรีย่ เดนมัาร์ก เย่อรมัน่ และสวิัติเซึ่อร์แลนด์ ม่ัประชาชนทัี่�งหญิ่งชาย่มัากกว่ัา 1 ล้านคน 

เข้าร่วัมัการชุมันุมัเรีย่กร้องสิที่ธิิในการที่ำางาน การเข้ารับการอบรมัในวัิชาชีพื่ และให้ยุ่ติิการแบ่งแย่กในการที่ำางาน  

ต่ิอมัาในปี 2520 ท่ี่�ประชุมัสมััชชาใหญ่่องค์การสหประชาชาติิจ่งได้ม่ัมัติิเป็นเอกฉันท์ี่ให้การรับรองวัันสติรีสากลอย่่างเป็นที่างการ 

 วัันสติรีสากลไม่ัได้เป็นเพ่ื่ย่งวัันท่ี่�กลุ่มัสติรีทัี่�วัโลกร่วัมัฉลองกันเท่ี่านั�น แต่ิเป็นวัันท่ี่�องค์กรสหประชาชาติิได้ร่วัมั 

เฉลมิัฉลองดว้ัย่ หลาย่ประเที่ศได้กำาหนดใหวั้ันดังกล่าวัเป็นวัันหย่ดุประจำาชาติิของติน กลุ่มัสติรจีากทุี่กที่วีัปไม่ัว่ัาจะแติกติา่งกัน

โดย่เช้�อชาติิ ภาษา วััฒนธิรรมั เศรษฐกิจหร้อการเม่ัอง ได้รวัมัตัิวักันเพ่ื่�อฉลองวัันสำาคัญ่น่� เพ่ื่�อรำาลึกถึึงควัามัโหดร้าย่ 

ของควัามัไม่ัเสมัอภาคและการกดขี�ที่างเพื่ศ รวัมัถึึงควัามัเป็นมัาแห่งการต่ิอส้้อันย่าวันาน เพ่ื่�อให้ได้มัาซ่ึ่�งควัามัเสมัอภาค 

ควัามัยุ่ติิธิรรมั สันติิภาพื่และการพัื่ฒนา
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วารสาร
คว ามร่ ว มมื อ
กั บ ต่ า งปร ะ เทศ
สาํนักความสัมพันธต่์างประเทศ

วัตถุประสงค์

T H E  B U L L E T I N  O N  I N T E R N A T I O N A L  C O O P E R A T I O N  O F  T H E  M I N I S T R Y  O F  E D U C A T I O N

กําหนดออก วารสารราย 3 เดือน ป�ละ 4 ฉบับ

บรรณาธิการอํานวยการ สมทรง งามวงษ์
ผู้อํานวยการสํานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

บรรณาธิการบริหาร พิมพ์วรัชญ์ เมืองนิล

เพื�อเป�นแหล่งข้อมูลทางวิชาการด้านต่างประเทศที�สําคัญ สําหรับใช้ประโยชน์ในการดําเนินงานการศึกษาและการวิจัยของหน่วยงาน
สถานศึกษา และผู้สนใจทั�วไป
เพื�อเป�ดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงานความร่วมมือกับต่างประเทศของกระทรวงศึกษาธิการ
เพื�อส่งเสริมให้หน่วยงานทั�งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนผู้มีส่วนเกี�ยวข้องและผู้ที�สนใจ สามารถติดตามความเคลื�อนไหวและ   
 ความคืบหน้าในงานด้านต่างประเทศของกระทรวงศึกษาธิการ
เพื�อเป�นเวทีแลกเปลี�ยนความคิดเห็นในเชิงวิชาการเกี�ยวกับความร่วมมือกับต่างประเทศของกระทรวงศึกษาธิการในอันที�จะนํามา 
 ซึ�งการพัฒนาความร่วมมือกับต่างประเทศในอนาคตให้มีคุณค่า และมีประสิทธิภาพมากขึ�น
เพื�อเป�นแหล่งรวมข้อมูลที�เกี�ยวกับความร่วมมือกับต่างประเทศของกระทรวงศึกษาธิการ สําหรับใช้ในการสืบค้น อ้างอิงและ     
 เป�นหลักฐานทางประวัติศาสตร์

1.

2.
3.

4.

5.

ผู้ช่วยบรรณาธิการ ฐิติ ฟอกสันเทียะ

ออกแบบรูปเล่ม พิมพ์ชนา ดาราธวัช

เผยแพร่เว็บไซต์ สุเมธ อรรถพันธ์พจน์

ผู้แปล

ผู้ตรวจแก้ไขงานแปล พิศวาส ปทุมุต์ตรังษี

สํานักงาน สํานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดําเนินนอก ดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2628 5646 ต่อ 122-124 โทรสาร. 0 2281 0953
www.bic.moe.go.th

หมายเหตุ บุคคลหรือองค์กรใดต้องการนําข้อเขียน บทความหรือภาพถ่าย ที�อยู่ในวารสารฉบับนี�ไปตีพิมพ์หรือประโยชน์ ในสิ�งตีพิมพ์
อื�น หรือเผยแพร่ทางเว็บไซต์ ขอความกรุณาแจ้งสํานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ทราบเป�นการล่วงหน้าและขอให้ระบุชื�อผู้เขียนหรือชื�อวารสารในการอ้างอิงด้วย

พิศวาส ปทุมุต์ตรังษี
ชฎารัตน์ สิงหเดชากุล
นุชนาฏ เนตรประเสริฐศรี
จงจิต อนันต์คูศรี

ที�ปรึกษา สุภัทร จําปาทอง       ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
วีระ แข็งกสิการ       รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์
และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) 
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