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ความร่ว่มมือ
กับัต่า่งปร่ะเทศ

ประสาทวิิทยาศาสตร์ หรือ Neuroscience น้ั้�นั้เป็นั้วิิชาท่�ว่ิาด้้วิยการศึกษาเรื�องราวิของระบบประสาทซึ่ึ�งประกอบไปด้้วิย  
สมอง (brain) ไขส้นั้หล้ัง (spinal cord) แลัะเส้นั้ประสาท (nerves) ท่�ควิบคุมการทำางานั้ของร่างกาย สมองน้ั้บเปน็ั้อว้ิยวิะ 
ท่�สำาค้ญของระบบประสาทท่�ช่วิยควิบคุมการทำางานั้ของอว้ิยวิะอื�นั้ ๆ  ในั้ร่างกาย การศึกษาเรื�องประสาทวิิทยาศาสตร์จึึงม่ควิามสำาค้ญ
แลัะสามารถนั้ำาไปประยุกต์ใช้ได้้ในั้หลัายศาสตร์ นั้อกจึากประโยชน์ั้ในั้ทางการแพทย์แล้ัวิ ในั้เชิงส้งคมศาสตร์ก็ม่การศึกษาพบว่ิา 
สมองทำาหน้ั้าท่�ควิบคุมพฤติกรรมของมนุั้ษย์ในั้การม่ปฏิิส้มพ้นั้ธ์์ก้บสิ�งม่ช่วิิตอื�นั้ มนุั้ษย์ก้บมนุั้ษย์ มนุั้ษย์ก้บส้ตว์ิ สิ�งแวิด้ล้ัอม 
ทำาให้เกิด้พฤติกรรมทางส้งคม ม่การค้นั้พบ Social Brain ซึึ่�งเปน็ั้สมองส่วินั้ท่�ควิบคุมการแสด้งควิามร้้สึกแลัะอารมณ์์ต่าง ๆ 
เช่นั้ ควิามร้ก ควิามผู้กพ้นั้ก้บบุคคลัอื�นั้ รวิมถึงม่การค้นั้พบสมองส่วินั้ท่�เก่�ยวิข้องก้บการสื�อสาร การพ้ด้ การใช้ภาษา

สำาหร้บในั้แวิด้วิงด้้านั้การศึกษาเองประสาทวิิทยาศาสตร์ก็ถือเปน็ั้หนึั้�งในั้ศาสตร์ท่�น้ั้กการศึกษาให้ควิามสำาค้ญ ซึึ่�งโจึทย์ใหญ่
ของระบบการศึกษาท้�วิโลักคือทำาอย่างไรจึึงจึะทำาให้เด็้กน้ั้กเร่ยนั้ม่ศ้กยภาพการเร่ยนั้ร้้ท่�ด่้ขึ�นั้ หลัายประเทศต่างศึกษาทด้ลัอง
หาวิิธ่์การท่�แตกต่างก้นั้ไป แต่วิิธ่์การเหลั่าน้ั้�นั้ส่วินั้มากม้กมองข้ามท่�จึะทำาควิามเข้าใจึไปถึงต้นั้ตอแห่งการเร่ยนั้ร้้ของมนัุ้ษย์  
น้ั้�นั้คือ “สมอง” สมองม่ควิามเก่�ยวิพ้นั้อย่างลึักซึึ่�งก้บการเร่ยนั้ร้้ ไม่ว่ิาจึะเป็นั้การร้บร้้ การคิด้ การจึำา พฤติกรรมทางการเร่ยนั้ร้้ 
ทฤษฎ่ีการเร่ยนั้ร้้ แลัะทฤษฎ่ีทางจิึตวิิทยา ในั้ปัจึจุึบ้นั้ศาสตร์ท่�ทำาการศึกษาควิามส้มพ้นั้ธ์์ของสมองก้บพฤติกรรมการเร่ยนั้ร้้
เร่ยกว่ิา Cognitive Neuroscience ประสิทธิ์ภาพในั้การเร่ยนั้ร้้ของผู้้เร่ยนั้ ไม่ว่ิาจึะเป็นั้ท้�งทางด้้านั้วิิชาการแลัะด้้านั้อารมณ์์ 
ล้ัวินั้ม่รากฐานั้สำาค้ญมาจึากการทำางานั้ของสมอง การเข้าใจึระบบกลัไกการทำางานั้สมองจึึงน้ั้บว่ิาเป็นั้กระดุ้มเม็ด้แรกท่�จึะทำาให้
การพ้ฒนั้าการศึกษาของเด็้กเดิ้นั้ไปถ้กทาง แลัะอาจึเร่ยกได้้ว่ิาประสาทวิิทยาศาสตร์จึะเปน็ั้ “ต้วิเปล่ั�ยนั้เกม (Game Changer)” 
ของระบบการศึกษาท้�วิโลักเลัยท่เด่้ยวิ

เนืั้�อหาของวิารสารควิามร่วิมมือก้บต่างประเทศฯ ฉบ้บน่ั้� กองบรรณ์าธิ์การจึึงขอนั้ำาเสนั้อเรื�องราวิอ้นั้หลัากหลัายเก่�ยวิก้บ
ประสาทวิิทยาศาสตร์ท่�ค้ด้สรรมาแปลัจึากวิารสารย้เนั้สโก ค้ริเย ฉบ้บประจึำาเดื้อนั้มกราคม-ม่นั้าคม 2565 ซึึ่�งจึะพาท่านั้ผู้้อ่านั้
ไปส้มผู้สก้บแง่มุมใหม่ ๆ ท่�น่ั้าสนั้ใจึของประสาทวิิทยาศาสตร์ ไม่ว่ิาจึะเป็นั้การนั้ำาประสาทวิิทยาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ 
ในั้การสืบสวินั้หาหล้ักฐานั้จึากข้อม้ลัในั้สมอง หรือประเด็้นั้ท่�กำาล้ังอย่้ในั้ควิามสนั้ใจึแลัะม่การถกเถ่ยงก้นั้ในั้ระด้้บนั้านั้าชาติ
อย่างเช่นั้ การใช้ประสาทเทคโนั้โลัย่ (Neurotechnology) หรือการคุ้มครองสิทธิ์ทางประสาท (Neurorights) นั้อกจึากน่ั้� 
ภายในั้ฉบ้บท่านั้ย้งสามารถติด้ตามอ่านั้ควิามร่วิมมือด้้านั้การศึกษาก้บต่างประเทศของกระทรวิงศึกษาธิ์การท่�น่ั้าสนั้ใจึ รวิมถึง
บทควิามประจึำาฉบ้บเก่�ยวิก้บมรด้กโลักเรื�อง “มรด้กโลักชดุ้ โบสถ์ไม้ 16 แห่งในั้ย้เครนั้แลัะโปแลันั้ด้ ์มรด้กศาสนั้าขา้มพรมแด้นั้
ในั้เทือกเขาคาร์พาเท่ยนั้ด้้านั้ตะว้ินั้ออก” นั้อกจึากน่ั้� ในั้คอล้ัมน์ั้เกร็ด้ควิามร้้ประจึำาฉบ้บย้งได้้นั้ำาเสนั้อเรื�องราวิเก่�ยวิก้บ SDG4 อ่กด้้วิย

ท้�งน่ั้� ท่านั้ย้งสามารถติด้ตามอ่านั้วิารสารควิามร่วิมมือก้บต่างประเทศของกระทรวิงศึกษาธิ์การท้�งฉบ้บปจัึจุึบ้นั้แลัะย้อนั้หล้ัง
ได้้ท่�เว็ิบไซึ่ต์สำาน้ั้กควิามส้มพ้นั้ธ์์ต่างประเทศ สำาน้ั้กงานั้ปล้ัด้กระทรวิงศึกษาธิ์การ www.bic.moe.go.th แล้ัวิพบก้นั้ใหม่ฉบ้บหน้ั้า
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1
วารสารความร่วมมือกับต่างประเทศ

1 ผู้้�อำำ�นวยก�รกลุ่่�มคว�มร�วมมือำกับอำงค์ก�รระหว��งประเทศ
2 ผู้้�อำำ�นวยก�รกลุ่่�มส�รสนเทศต่��งประเทศ
  (ในฐ�นะฝ่่�ยประช�สัมพัันธ์์ขอำงก�รประช่ม APREMC II)

สมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้า กรมสมเด็็จพระเทพรัตนิราชสุด็า ฯ สยามบรมราชกุมารี  
เสด็็จพระราชด็ำาเนิินิเป็น็ิการส่วนิพระองค์์ทรงเป็ดิ็การป็ระชมุระด็บัรัฐมนิตรด้ี็านิการศึึกษา
แห่่งภููมิภูาค์เอเชยี-แป็ชิฟิกิว่าด้็วยเป็า้ห่มายการพัฒนิาที�ยั�งยืนิเป็า้ห่มายที� 4 (การศึึกษา 2030) 
ค์รั�งที� 2 (2nd Asia-Pacific Regional Education Ministers Conference: APREMC 
II) เมื�อวันิที� 6 มิถุุนิายนิ 2565 เวลา 09.00 นิ. ณ โรงแรม  แชงกรี-ลา กรุงเทพฯ โด็ยทรงมี
พระราชด็ำารัสแสด็งค์วามชื�นิชมแก่ผูู้้จัด็งานิในิค์รั�งนีิ� ซึึ่�งเป็็นิเวทีห่ารือค์วามท้าทายและ
ลำาดั็บค์วามสำาคั์ญสำาห่รับการจัด็การศึึกษาภูายห่ลังยุค์โค์วิด็-19 เพื�อบรรลุเป็้าห่มาย 
การพัฒนิาที�ยั�งยืนิ เป็า้ห่มายที� 4 ของภููมิภูาค์นีิ� 

การประชุมระดับรัฐมนตรีด้านการศึกษาแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปชิฟิก
ว่าด้วยเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนเป้าหมายท่ี 4 (การศึกษา 2030) คร้ังท่ี 2 

(2nd Asia-Pacific Regional Education Ministers Conference : APREMC II) 

สมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้า กรมสมเด็็จพระเทพรัตนิราชสุด็า ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้�ทรงกลุ่��วถึึงเศรษฐกิจดิ้จิทัลุ่ สังคมผู้้�ส้งวัย  
แลุ่ะช�อำงว��งท�งก�รเรียนร้� ซึึ่�งเป็นแนวโน�มโลุ่กที�ส�งผู้ลุ่กระทบต่�อำก�รพััฒน�ขอำงภู้มิภู�ค ดั้งนั�น จึงจำ�เป็นที�จะต่�อำงจัด้เต่รียมว�ระก�รศึกษ�
แลุ่ะสร��งโอำก�สในก�รเรียนร้�ต่ลุ่อำด้ชีวิต่ เพืั�อำให�ประช�ชนท่กคนได้�ม�ซึึ่�งคว�มร้�แลุ่ะทักษะ ค��นิยมแลุ่ะทัศนคติ่ อัำนจะนำ�ไปส้�ก�รสร��งสังคม
ที�แข็งแกร�งแลุ่ะยั�งยนื นอำกจ�กนี� ประเทศต่��ง ๆ  ในภูมิ้ภู�คควรต่�อำงว�งม�ต่รก�รในก�รจดั้ก�รกบัปัญห�ที�เกิด้จ�กวกิฤต่โควดิ้-19 ที�ส�งผู้ลุ่กระทบ
ต่�อำระบบนิเวศท�งก�รศึกษ�ในแง�ขอำงก�รลุ่ด้โอำก�สท�งก�รศึกษ�ขอำงกลุ่่�มผู้้�เรียน เย�วชนแลุ่ะผู้้�ใหญ�ที�มีคว�มเปร�ะบ�งม�กที�ส่ด้ แลุ่ะ 
ให�มั�นใจว��ผู้้�เรียนจะส�ม�รถึเรียนร้�อำย��งต่�อำเนื�อำงในสภู�พัแวด้ลุ่�อำมที�มีคว�มปลุ่อำด้ภัูยแลุ่ะส่ขภู�วะที�ดี้ ทั�งนี� เพืั�อำให�ส�ม�รถึจัด้ร้ปแบบก�รเรียนร้�
แบบผู้สมผู้ส�นได้�อำย��งมีประสิทธิ์ภู�พั บทบ�ทขอำงคร้จงึมีคว�มสำ�คัญอำย��งยิ�งต่�อำก�รเรียนร้�อำย��งต่�อำเนื�อำง ซึึ่�งรวมถึึงก�รส�งเสรมิส่ขภู�พัท�งจติ่ใจ 
แลุ่ะคว�มเป็นอำย้�ที�ดี้ขอำงนักเรียน ต่ลุ่อำด้จนก�รจัด้ฝึ่กอำบรมคร้เพืั�อำให�มั�นใจว��คร้จะได้�รับทักษะแลุ่ะอำงค์คว�มร้�ที�เหม�ะสมต่�อำก�รจัด้ร้ปแบบ 
ก�รเรียนร้�แบบผู้สมผู้ส�นแนวใหม� แลุ่ะทรงมีพัระร�ชด้ำ�รัสชื�นชมต่�อำคว�มพัย�ย�มขอำงยเ้นสโกต่�อำก�รเสริมสร��งระบบก�รศึกษ�ที�มีคว�มยืด้หย่�น
แลุ่ะมีประสิทธิ์ภู�พัเพืั�อำต่อำบสนอำงต่�อำสภู�พัก�รเรียนร้�ที�มีก�รเปลีุ่�ยนแปลุ่งไปอำย��งไม�หย่ด้นิ�ง รวมทั�งก�รขับเคลืุ่�อำนทรัพัย�กรท�งก�รศึกษ� 
เพืั�อำเสริมสร��งคว�มแข็งแกร�งขอำงระบบก�รศึกษ�ทั�วโลุ่ก ทั�งนี� ทรงมีคว�มปรีดี้ยิ�งในก�รทำ�ง�นร�วมกับย้เนสโกแลุ่ะอำงค์กรระหว��งประเทศ 
ที�เกี�ยวข�อำงเพืั�อำช�วยเหลืุ่อำเด็้กท่กคนให�เข��ถึึงก�รศึกษ�ที�มค่ีณภู�พั โด้ยเฉพั�ะอำย��งยิ�งก�รให�คว�มสำ�คัญกับสิทธิ์มน่ษยขั์�นพืั�นฐ�นในเรื�อำงขอำงสิทธิ์
ก�รเข��ถึึงก�รศึกษ� ซึ่ึ�งรวมถึึงสิทธิ์ท�งโภูชน�ก�รแลุ่ะก�รด้้แลุ่ส่ขภู�พั ในท��ยส่ด้ ทรงกลุ่��วเชื�อำมั�นว�� รัฐมนต่รีแลุ่ะผู้้�มีส�วนได้�ส�วนเสีย 
ด้��นก�รศึกษ�จะทำ�ง�นร�วมกัน แลุ่ะนำ�ไปส้�ก�รเจรจ�ที�เกิด้ผู้ลุ่เพืั�อำก�รด้ำ�เนินคว�มร�วมมือำท�งก�รศึกษ�ในอำน�คต่ต่�อำไป

โด็ย ภัูสศึรี ศิึริป็ระภูา 1
พิมพ์วรัชญ์ เมืองนิิล 2 
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ภู�ยหลัุ่งจ�กทรงมีพัระร�ชด้ำ�รัสแลุ่�ว ทรงรับฟัังผู้้�บริห�รอำงค์ก�รระหว��งประเทศ กลุ่��วถึ�อำยแถึลุ่งเพืั�อำร�วมแสด้งพัลัุ่ง แสด้งวิสัยทัศน์ ผู้ลัุ่กดั้นให�เกิด้
ก�รเปลีุ่�ยนแปลุ่งแลุ่ะขับเคลืุ่�อำนที�เข�มแข็งในก�รพััฒน�ก�รศึกษ� เพืั�อำประโยชน์ขอำงประช�ชนท่กคนในภู้มิภู�ค จ�กนั�น ทรงเปิด้นิทรรศก�รด้��นก�ร
ศึกษ�ขอำงหน�วยง�นต่��ง ๆ ได้�แก�

1) พัระร�ชกรณยีกิจด้��นก�รศกึษ�ขอำงสมเด้จ็พัระกนษิฐ�ธิ์ร�ชเจ�� 
กรมสมเด้็จพัระเทพัรัต่นร�ชส่ด้� ฯ สย�มบรมร�ชก่ม�รี 
ในฐ�นะท้ต่สันถึวไมต่รีด้��นก�รส�งเสริมศักยภู�พัขอำงเด็้ก
ชนกลุ่่�มน�อำย แลุ่ะก�รอำน่รักษ์มรด้กท�งวัฒนธ์รรม (UNESCO 
Goodwill Ambassador for the Empowerment of 
Minority Children through Education and through 
the Preservation of their Intangible Cultural Heritage)

2) อำงค์ก�รศึกษ� วิทย�ศ�สต่ร์ แลุ่ะวัฒนธ์รรมแห�งสหประช�ช�ติ่ 
(UNESCO) จัด้แสด้งผู้ลุ่ก�รด้ำ�เนินง�นขอำงฝ่่�ยนวัต่กรรมท�งก�รศึกษ�
แลุ่ะก�รพััฒน�ทักษะ ฝ่่�ยก�รส�งเสริมคว�มครอำบคลุ่่มแลุ่ะ
ค่ณภู�พัก�รศึกษ�ขอำงย้เนสโก แลุ่ะร�ยง�นก�รต่ิด้ต่�มผู้ลุ่ 
ก�รศึกษ�ระดั้บโลุ่กในปีต่��ง ๆ

3) กอำงท่นเพืั�อำเด็้กแห�งสหประช�ช�ติ่ (UNICEF) จัด้แสด้งแหลุ่�ง
ข�อำม้ลุ่แลุ่ะแนวท�งในก�รฟ้ั�นฟ้ัก�รศึกษ� ต่ลุ่อำด้จนก�รปฏิิร้ป 
ก�รศึกษ�ให�มีคว�มยืด้หย่�น ครอำบคลุ่่ม เป็นมิต่รต่�อำสิ�งแวด้ลุ่�อำม
แลุ่ะ ส�งเสริมคว�มยั�งยืน

4) อำงค์ก�รรัฐมนต่รีศึกษ�แห�งเอำเชียต่ะวันอำอำกเฉียงใต่� (SEAMEO) 
จัด้แสด้งข�อำม้ลุ่ที�มีประโยชน์ต่�อำก�รฟ้ั�นฟ้ัก�รศึกษ�แลุ่ะก�รปฏิิร้ป
ก�รศึกษ� จ�กวิกฤต่โควิด้-19

5) ศ้นย์วัฒนธ์รรมแห�งเอำเชียแลุ่ะแปซึ่ิฟิักเพืั�อำย้เนสโก (ACCU)  
จัด้แสด้งแหลุ่�งข�อำม้ลุ่ที�เป็นประโยชน์ เช�น กรณีศึกษ� แนวท�ง
ก�รด้ำ�เนินง�น ข�อำเสนอำแนะ ฯลุ่ฯ เกี�ยวกับประเด็้นก�รศึกษ�
เชิงปฏิิร้ปเพืั�อำสังคมที�ยั�งยืน

6) ม้ลุ่นิธิ์บ��นเด็้กเพัซึ่ต่�ล็ุ่อำต่ซีึ่� (Pestalozzi Children’s Foundation) 
นำ�เสนอำบทเรียนขอำงก�รจัด้ก�รศึกษ�แบบทวิ/พัห่ภู�ษ�โด้ยใช�
ภู�ษ�แม�เป็นฐ�น (MTB-MLE) ในโรงเรียนท�งภู�คเหนือำ 
ขอำงประเทศไทยในช�วงปี ค.ศ. 2007 – 2018 รวมถึึงผู้ลุ่ก�รเรียน
ร้�ที�ดี้ขึ�นขอำงนักเรียนกลุ่่�มช�ติ่พัันธ์่์ แลุ่ะโครงก�รฝึ่กอำบรมคร้ 
ผู้��นช�อำงท�งต่��ง ๆ  เช�น ระบบก�รจัด้ก�รเรียนก�รสอำนอำอำนไลุ่น์ 
(MOOC) วิดี้ทัศน์ แลุ่ะแอำปพัลิุ่เคชัน หนังสือำอิำเล็ุ่กทรอำนิกส์
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7) ศ้นยป์ระส�นง�นก�รจดั้ก�รศึกษ�เด็้กต่��งด้��ว (Migrant Educational 
Coordination Center) โด้ยศ้นย์ประส�นง�นก�รศึกษ� 
ขอำงผู้้�โยกย��ยถิึ�นฐ�น จังหวัด้ต่�ก เป็นตั่วแทนในก�รส�งเสียงให�
กับเด็้กผู้้�พัลัุ่ด้ถิึ�น เพืั�อำให�ท่กคนได้�ต่ระหนักว��เด็้กเหลุ่��นี�ก็มีสิทธิ์ 
ที�จะได้�รับสิทธิ์ขั�นพืั�นฐ�นในก�รเปน็มน่ษย์เช�นเด้ยีวกับเด็้กคนอืำ�น ๆ  
แลุ่ะค�ด้หวังว��จะได้�รับก�รสนับสน่นจ�กท่กคนในก�รด้ำ�เนิน
กิจกรรมขอำงศ้นย์ประส�นง�นก�รศึกษ�ขอำงผู้้�พัลัุ่ด้ถิึ�นในพืั�นที�
พัรมแด้นระหว��งประเทศ เพืั�อำช�วยเหลืุ่อำแลุ่ะยกระดั้บค่ณภู�พัชีวิต่
ขอำงเด็้กเหลุ่��นี�อีำกนับพัันชีวิต่

8) ม้ลุ่นิธิ์ช�วยเหลืุ่อำไร�พัรมแด้น (Help Without Frontier Foundation 
Thailand) แสด้งให�เห็นถึึงคว�มต่�อำงก�รแลุ่ะข�อำท��ท�ยขอำงก�รศกึษ�
ขอำงผู้้�พัลัุ่ด้ถิึ�นในประเทศไทย รวมถึึงแบ�งปันประสบก�รณ์ 
ในก�รด้ำ�เนนิง�นด้��นดั้งกลุ่��วตั่�งแต่�อำดี้ต่จนถึึงปจัจ่บัน ซึึ่�งจะช�วยสร��ง
คว�มต่ระหนักให�กับผู้้�ที�เกี�ยวข�อำงถึึงสถึ�นก�รณ์ด้��นก�รศึกษ�
ขอำงประเทศไทย แลุ่ะคว�มต่�อำงก�รก�รสนับสน่นจ�กภู�คส�วน 
ที�เกี�ยวข�อำง

9) มห�วิทย�ลัุ่ยร�ชภัูฏิยะลุ่� (Yala Rajabhat University) ส�งเสรมิ
แลุ่ะสร��งคว�มต่ระหนักถึึงบทบ�ทขอำงผู้้�ปกครอำงในก�รส�งเสริม
พััฒน�ก�รแลุ่ะก�รเรียนร้�ขอำงเด้็ก โด้ยเชื�อำมโยงกับก�รประช่ม 
APREMC II ในแง�ขอำงก�รจัด้ก�รศึกษ�ปฐมวัยผู้��นศักยภู�พั 
ขอำงผู้้�ปกครอำง

10) กอำงท่นเพืั�อำคว�มเสมอำภู�คท�งก�รศึกษ� (Equitable Education 
Fund: EEF) จัด้แสด้งเกี�ยวกับก�รวิจัยแลุ่ะพััฒน�นวัต่กรรม 
เพืั�อำคว�มเสมอำภู�คท�งก�รศึกษ� ร�วมกับภู�คีเครือำข��ยวิช�ก�ร
ทั�งในแลุ่ะต่��งประเทศเพืั�อำลุ่ด้คว�มเหลืุ่�อำมลุ่ำ��ในก�รศกึษ�ใน 3 ด้��น 
คือำ ค่ณภู�พัหรือำม�ต่รฐ�นขอำงสถึ�นศึกษ� ค่ณภู�พัหรือำ
ประสิทธิ์ภู�พัขอำงคร้ แลุ่ะฐ�นะท�งเศรษฐกิจหรือำสังคม

11) กระทรวงศึกษ�ธิ์ก�ร (Ministry of Education, Thailand)  
จัด้แสด้งข�อำม้ลุ่ด้��นก�รศึกษ�ขอำงประเทศไทย อำ�ทิ แผู้นพััฒน�
เด็้กปฐมวัย แลุ่ะก�รจัด้ก�รศึกษ�ปฐมวัยในย่คโควิด้ ม�ต่รก�ร
ก�รฟ้ั�นฟ้ัภู�วะถึด้ถึอำยท�งก�รเรียนร้�เนื�อำงจ�กสถึ�นก�รณ์โควิด้ 
โครงก�รเพืั�อำสร��งโอำก�สท�งก�รศึกษ�สำ�หรับคนพิัก�รแลุ่ะ 
ผู้้�ด้�อำยโอำก�ส โครงก�รต่��ง ๆ  ที�ส�งเสริมก�รสร��งโอำก�สท�งก�รศึกษ�
ให�เย�วชนเพืั�อำผู้ลิุ่ต่กำ�ลัุ่งคนขอำงประเทศ ก�รพััฒน�ทักษะ 
แห�งอำน�คต่ ก�รศึกษ�สำ�หรับผู้้�ส้งอำ�ย่ ต่ลุ่อำด้จนก�รพััฒน� 
ก�รศึกษ�ไทยด้�วยเทคโนโลุ่ยีก�รศึกษ�
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ในช่วงระหว่างพิธีีเปิด APREMC II น�งส�วต่รีน่ช เทียนทอำง รัฐมนต่รีว��ก�รกระทรวงศึกษ�ธิ์ก�ร ในฐ�นะ
ประธ์�นคณะกรรมก�รแห�งช�ติ่ว��ด้�วยก�รศึกษ� วิทย�ศ�สต่ร์ แลุ่ะวัฒนธ์รรมแห�งสหประช�ช�ติ่ ได้�กลุ่��วถึึง 
คว�มสำ�คัญขอำงก�รด้ำ�เนินโครงก�รแลุ่ะแผู้นง�นก�รพััฒน�ที�ม่�งยกระดั้บม�ต่รฐ�นชีวิต่แลุ่ะคว�มเป็นอำย้� 
ขอำงประช�ชนในประเทศ โด้ยเฉพั�ะก�รพััฒน�ก�รศกึษ� ภู�ยใต่�พัระร�ชกรณยีกิจขอำงสมเด้จ็พัระกนิษฐ�ธิ์ร�ชเจ�� 
กรมสมเด็้จพัระเทพัรัต่นร�ชส่ด้� ฯ สย�มบรมร�ชก่ม�รี ในก�รพััฒน�ประเทศด้��นต่��ง ๆ  อำ�ทิ ก�รศึกษ� ส�ธ์�รณส่ข 
ศิลุ่ปะ วัฒนธ์รรมแลุ่ะเกษต่รกรรม เป็นต่�น ซึึ่�งรวมถึึงพัระอัำจฉริยะภู�พัแลุ่ะคว�มวิริยะอ่ำต่ส�หะขอำงพัระอำงค์ท��น
ในก�รสนับสน่นแลุ่ะช�วยเหลืุ่อำเด้็กในพืั�นที�ห��งไกลุ่แลุ่ะกลุ่่�มช่มชนช�ยขอำบเพืั�อำให�เข��ถึึงก�รศึกษ�ที�มีค่ณภู�พั  
แลุ่ะได้�ม�ซึึ่�งสิทธิ์ในก�รเข��ถึึงอำ�ห�ร ก�รโภูชน�ก�ร แลุ่ะก�รด้้แลุ่ส่ขภู�พัที�ดี้ แลุ่ะ กระทรวงศึกษ�ธิ์ก�ร 
มีคว�มยินดี้ที�ได้�เป็นเจ��ภู�พัร�วมจัด้ก�รประช่มฯ ในครั�งนี�กับภู�คีเครือำข��ย โด้ยเชื�อำมั�นว��ก�รประช่มนี�จะนำ�ไปส้�
ก�รทำ�ง�นร�วมกันเพืั�อำบรรลุ่่ก�รเข��ถึึงก�รศึกษ�ในช�วงวิกฤต่โควิด้-19 แลุ่ะก�รเสริมสร��งคว�มร�วมมือำ 
กับผู้้�มีส�วนได้�ส�วนเสียในด้��นก�รศึกษ�ขอำงภู้มิภู�ค เพืั�อำสร��งคว�มมั�นใจในเรื�อำงขอำงก�รปรับร้ปแบบ 
ระบบก�รศึกษ�ให�เข��กับสภู�วก�รณ์ภู�ยหลัุ่งยค่โควิด้-19 ส้�ก�รบรรลุ่่เป้�หม�ยก�รพััฒน�ที�ยั�งยืน
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นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิีการ ร้�สึกซึ่�บซึึ่�ง 
ในพัระมห�กร่ณ�ธิ์ค่ณเป็นลุ่�นพั�นที�สมเด็้จพัระกนิษฐ�ธิ์ร�ชเจ��กรมสมเด็้จพัระเทพัรัต่นร�ชส่ด้�ฯ 
สย�มบรมร�ชก่ม�รี เสด็้จฯ เป็นอำงค์ประธ์�นพิัธี์เปิด้ โด้ยที�ก�รระบ�ด้ขอำงโควิด้-19 ซึึ่�งทำ�ให�
ก�รศึกษ�หย่ด้ชะงัก ดั้งนั�น พัวกเร�ท่กคนต่�อำงทำ�ง�นร�วมกันเพืั�อำให�ท่กคนส�ม�รถึเข��ถึึง 
ก�รศึกษ�ได้� ด้�วยก�รเสริมสร��งคว�มร�วมมือำกับผู้้�มีส�วนได้�ส�วนเสียในด้��นก�รศึกษ�ในภู้มิภู�ค 
เพืั�อำสร��งคว�มมั�นใจว��ก�รศึกษ�จะได้�รับก�รปรับร้ปแบบเพืั�อำให�เข��กับสภู�วก�รณ์ในย่ค 
หลัุ่งโควิด้-19 แลุ่ะบรรลุ่่เป้�หม�ยที� 4 ขอำงเป้�หม�ยก�รพััฒน�ที�ยั�งยืน พัร�อำมทั�งเชื�อำมั�นว��
คว�มร�วมมอืำขอำงรฐัมนต่รวี��ก�รกระทรวงศกึษ�ธ์กิ�รแลุ่ะภู�คตี่��ง ๆ  ที�ได้�แสด้งอำอำกในระหว��ง
ก�รประช่มครั�งนี� จะเป็นพัลัุ่งขับเคลืุ่�อำนที�เข�มแข็งในก�รพััฒน�ก�รศึกษ�เพืั�อำประโยชน ์
ขอำงประช�ชนท่กคนในภู้มิภู�ค

Ms. Stefania Giannini, UNESCO Assistant  
Director-General for Education ก�รปิด้โรงเรียน 
จ�กสถึ�นก�รณโ์ควิด้-19 ซึึ่�งมีระยะเวลุ่�ย�วน�นตั่�งแต่� 8 สัปด้�ห์ 
จนถึึง 35 สัปด้�ห์ขึ�นไป ได้�ทำ�ให�เด็้กแลุ่ะเย�วชนช�ยขอำบ 
ที�มีคว�มเปร�ะบ�งที�ส่ด้ ต่�อำงเผู้ชิญกับคว�มไม�เท��เทียมม�กกว��เดิ้ม 
ก�รใช�เทคโนโลุ่ยีสำ�หรับก�รเรียนร้�ทำ�ให�ช�อำงว��งคว�มเหลืุ่�อำมลุ่ำ��
ท�งดิ้จิทัลุ่ กลุ่�ยเป็นปัจจัยหลัุ่กที�ทำ�ให�เด็้กแลุ่ะเย�วชนเหลุ่��นี� 
ถ้ึกกีด้กันจ�กก�รเรียนร้� ดั้งนั�น ก�รศึกษ�ต่�อำงได้�รับคว�มสำ�คัญ
อำย��งส้งส่ด้ในก�รฟ้ั�นฟ้ัแลุ่ะต่�อำงบรรจ่ในแผู้นพััฒน�ต่�มหลัุ่กก�ร
สิทธิ์มน่ษยชนแลุ่ะก�รเป็นส�ธ์�รณประโยชน์ขอำงโลุ่กให�ได้�รับ 
ก�รสนับสน่นทรัพัย�กรที�เพีัยงพัอำ โด้ยมีเป้�หม�ยที�ไม�เพีัยงแต่�
เป็นก�รฟ้ั�นฟ้ัจ�กก�รเรียนร้�ที�ส้ญเสียไป แต่�ยังเป็นก�รเปลีุ่�ยน 
ร้ปแบบก�รศึกษ�เพืั�อำอำน�คต่ที�ยั�งยืนแลุ่ะเป็นธ์รรมม�กกว��เดิ้ม
ในภู้มิภู�คแห�งนี�

Mr. Shigeru Aoyagi, Director, UNESCO Asia and Pacific  
Regional Bureau 
for Education ก�รประช่ม APREM II ในหัวข�อำ “ก�รฟ้ั�นฟ้ัแลุ่ะก�รเปลีุ่�ยน 
ด้��นก�รศกึษ�เพืั�อำม่�งส้�ระบบก�รศกึษ�ที�ต่อำบสนอำง เชื�อำมโยงแลุ่ะยดื้หย่�นม�กขึ�น: 
ก�รเร�งเพืั�อำบรรลุ่่เป้�หม�ยก�รพััฒน�ที�ยั�งยืนเป้�หม�ยที� 4 ว�ระก�รศกึษ� 2030 
นับเป็นโอำก�สสำ�คัญที�จัด้ขึ�นในช�วงเวลุ่�ที�เหม�ะสมที�คณะรัฐมนต่รแีลุ่ะเจ��หน��ที�
ระดั้บส้ง จ�ก 46 ประเทศสม�ชิกแลุ่ะผู้้�มีส�วนเกี�ยวข�อำงในแวด้วงก�รศึกษ� 
จ�กทั�วภู้มิภู�คเอำเชีย-แปซิึ่ฟิักได้�ม�ให�คำ�มั�นร�วมกันที�จะด้ำ�เนินก�รแลุ่ะ 
มีคว�มร�วมมือำกันอำย��งเป็นร้ปธ์รรมผู้��น “ถึ�อำยแถึลุ่งกร่งเทพัฯ ปี พั.ศ. 2565” 
(Bangkok Statement 2022) ซึ่ึ�งจะรวบรวมแลุ่ะวิเคร�ะห์คว�มคืบหน�� 
ไขอำงภู้มิภู�คเพืั�อำม่�งส้�เป้�หม�ยก�รพััฒน�ที�ยั�งยืน เป้�หม�ยที� 4

H.E. Ms Tamara Rastovac Siamashvili, Chairperson of  
the Executive Board of UNESCO ก�รศึกษ�เป็นร�กฐ�นที�สำ�คัญขอำงก�รฟ้ั�นฟ้ั
ทั�งท�งสังคมแลุ่ะเศรษฐกิจ รวมถึึงก�รบรรลุ่่เป้�หม�ยก�รพััฒน�ที�ยั�งยืน 
ขอำงสหประช�ช�ต่ ิ2030 ซึ่ึ�งผู้ลุ่ขอำงก�รประช่มฯ ซึึ่�งจัด้ขึ�นในสัปด้�ห์นี�ที�กร่งเทพัฯ 
จะไม�เพีัยงแต่�กำ�หนด้แนวท�งในแง�ขอำงแรงผู้ลัุ่กดั้น แลุ่ะคว�มร�วมมือำระดั้บภู้มิภู�ค
ในก�รฟ้ั�นฟ้ัก�รเรียนร้�เท��นั�น แต่�ยังนำ�ไปส้�ก�รประช่มก�อำนก�รประช่มส่ด้ยอำด้ 
ว��ด้�วยก�รเปลีุ่�ยนแปลุ่งด้��นก�รศึกษ�ขอำงศึกษ�ขอำงสหประช�ช�ติ่ที�กำ�ลัุ่งจะมีขึ�น 
ณ สำ�นักง�นใหญ�อำงค์ก�รยเ้นสโก กร่งป�รีส ในเดื้อำนมิถ่ึน�ยน รวมทั�งก�รประช่ม
ส่ด้ยอำด้ฯ ณ นครนิวยอำร์กในเดื้อำนกันย�ยนอีำกด้�วย

Ms. Debora Comini, Director, UNICEF Regional Office for 
East Asia and the Pacific เร�ต่�อำงลุ่งมือำทำ�เพืั�อำให�มั�นใจได้�ว��เด็้กท่กคน
จะได้�รับก�รสนับสน่นที�จำ�เป็น เพืั�อำให�เด็้ก ๆ  ได้�กลัุ่บไปเรียนได้�อำย��งปลุ่อำด้ภัูยแลุ่ะ
ชด้เชยก�รเรียนร้�ที�ส้ญห�ยแลุ่ะถึด้ถึอำยให�เร็วที�ส่ด้เท��ที�จะทำ�ได้� แลุ่ะขอำเรียกร�อำง
ให�ท่กรัฐบ�ลุ่ในภู้มิภู�คแลุ่ะภู�คีลุ่งมือำแก�ไขปัญห�อำย��งเร�งด้�วน

• ส�งเสริมให�เด็้กท่กคนส�ม�รถึเข��ถึึงก�รศึกษ�ในโรงเรียนแลุ่ะทำ�ให�เด็้ก ๆ 
ยังอำย้�ในระบบก�รศึกษ�

• ประเมินระดั้บก�รเรียนร้�
• ให�คว�มสำ�คัญกับก�รสอำนคว�มร้�พืั�นฐ�น
• เพิั�มก�รเรียนชด้เชยแลุ่ะก�รเรียนเพิั�มเติ่มนอำกเหนือำจ�กสิ�งที�ส้ญเสียไป 
• พััฒน�ส่ขภู�วะด้��นจิต่สังคมต่ลุ่อำด้จนคว�มเป็นอำย้�ที�ด้เีพืั�อำให�เด็้กท่กคนพัร�อำมเรียน



การประชมุ APREMC II โด้ยกระทรวงศกึษ�ธ์กิ�รร�วมกบัอำงคก์�รยเ้นสโก 
แลุ่ะได้�รับก�รสนับสน่นจ�กอำงค์ก�รย้นิเซึ่ฟั กระทรวงศึกษ� วัฒนธ์รรม 
กีฬ� วิทย�ศ�สต่ร์แลุ่ะเทคโนโลุ่ยี ประเทศญี� ป่่น แลุ่ะกอำงท่น 
เพืั�อำคว�มเสมอำภู�คท�งก�รศึกษ� เป็นเจ��ภู�พัจัด้ก�รประช่ม ภู�ยใต่�
หัวข�อำหลัุ่ก “Education Recovery and Transformation towards 
more Responsive, Relevant and Resilient Education Systems:  
Accelerating progress towards SDG4 - Education 2030”  
เพืั�อำทบทวนแลุ่ะสะท�อำนคว�มก��วหน��ด้��นก�รศึกษ�แลุ่ะว�ระ 
ก�รพััฒน�ที�ยั�งยืน ก�รแลุ่กเปลีุ่�ยนอำงค์คว�มร้� ประสบก�รณ์ ข�อำคิด้เห็น 
วิสัยทัศน์ แลุ่ะแนวท�งก�รพััฒน�ด้��นก�รศกึษ�เพืั�อำรับมือำกับสถึ�นก�รณ์
แลุ่ะบริบทที�เปลีุ่�ยนแปลุ่งไปขอำงโลุ่ก รวมถึึงก�รฟั้�นฟ้ัก�รศึกษ� 
จ�กโรคโควิด้-19 มีรัฐมนต่รีศึกษ�จ�กประเทศในภู้มิภู�เอำเชีย-แปซิึ่ฟิัก 
จำ�นวน 17 ประเทศเข��ร�วมก�รประช่ม แลุ่ะประช่มท�งไกลุ่อำกี 3 ประเทศ 
พัร�อำมผู้้�บริห�ร ผู้้�แทนจ�กอำงค์ก�รระหว��งประเทศ หน�วยง�น อำงค์กร
พััฒน�เอำกชน แลุ่ะภู�คประช�สังคมที�เกี�ยวข�อำง รวมจำ�นวน 350 คน 

การประชุมเชิงวิชาการ (Technical Segment) วัันท่ี่� 5 มิิถุุนายน 2565 ม่ินักวิัชาการ นักการศึึกษา  และนักวิัจััย ฯลฯ ได้้หารือ
และนำาเสนอสถุานะและควัามิก้าวัหน้าในการด้ำาเนินงานตามิเป้้าหมิายการพััฒนาท่ี่�ยั�งยืน เป้้าหมิายท่ี่� 4 ของภููมิิภูาคเอเช่ย – แป้ซิิฟิิก 
ภูายใต้หัวัข้อย่อยต่าง ๆ ด้้านการศึึกษา ได้้แก่

1) Learning Recovery and Addressing the Learning Crisis ก�รฟ้ั�นฟ้ัก�รเรียนร้�แลุ่ะก�รจัด้ก�รวิกฤต่ก�รเรียนร้� 
จ�กก�รแพัร�ระบ�ด้ขอำงโรคโควิด้-19 ซึึ่�งส�งผู้ลุ่กระทบต่�อำก�รเรียนในโรงเรียน แลุ่ะต่�อำงเรียนร้�ผู้��นระบบท�งไกลุ่ ซึึ่�งส�งผู้ลุ่ 
ต่�อำก�รเข��ถึึงก�รศึกษ�แลุ่ะค่ณภู�พัที�ไม�เท��เทียม ดั้งนั�น ก�รฟ้ั�นตั่วจำ�เป็นต่�อำงได้�รับก�รสนับสน่นจ�กรัฐบ�ลุ่ด้�วยก�รใช�
กลุ่ย่ทธ์์ก�รฟ้ั�นฟ้ัที�เหม�ะสม ซึึ่�งกลุ่ยท่ธ์์ก�รฟ้ั�นฟ้ัก�รเรียนร้�จะแต่กต่��งกันไปต่�มบริบทขอำงแต่�ลุ่ะภู้มิภู�ค 

2) Equity, Inclusion and Gender Equality คว�มเสมอำภู�ค คว�มครอำบคลุ่่มแลุ่ะคว�มเท��เทียมระหว��งเพัศในกลุ่่�ม 
ที�ได้�รับผู้ลุ่กระทบม�กที�ส่ด้ ได้�แก� เด็้กจ�กครอำบครัวแลุ่ะช่มชนช�ยขอำบแลุ่ะด้�อำยโอำก�ส กลุ่่�มเปร�ะบ�ง เช�น เด็้กผู้้�หญิง เด็้กพิัเศษ 
เด็้กกลุ่่�ม LGBTI เด็้กแลุ่ะเย�วชนที�ไม�เคยเข��เรียนหรือำอำอำกจ�กโรงเรียนกลุ่�งคัน ดั้งนั�น จึงมีกรอำบแนวคิด้ “ก�รกลัุ่บม�ที�ดี้กว��
เดิ้มแลุ่ะเท��เทียมม�กขึ�น” เพืั�อำพััฒน�ก�รศึกษ�หลัุ่งก�รแพัร�ระบ�ด้ โด้ยเฉพั�ะอำย��งยิ�งสำ�หรับกลุ่่�มเด็้กช�ยขอำบแลุ่ะ 
เด็้กเปร�ะบ�ง
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3) Digital Transformation ก�รเปลีุ่�ยนแปลุ่งท�งดิ้จิทัลุ่ด้��นก�รศึกษ�นำ�ไปส้�ก�รพััฒน�ก�รใช�เทคโนโลุ่ยีส�รสนเทศ (ICT) 
เพืั�อำพััฒน�ก�รเรียนก�รสอำน ซึึ่�งช�วยสนับสน่นก�รศึกษ�ที�ครอำบคลุ่่มได้�ม�กยิ�งขึ�น เพิั�มก�รเข��ถึึงข�อำม้ลุ่แลุ่ะคว�มร้� เสริมสร��ง
กระบวนก�รท�งก�รศึกษ� แลุ่ะพััฒน�ผู้ลุ่ก�รเรียนร้� โด้ย ICT เป็นเครื�อำงมือำที�ได้�รับก�รยอำมรับว��ส�ม�รถึช�วยให�เข��ถึึง 
ก�รศึกษ�ที�มีค่ณภู�พัในช�วงที�มีก�รหยด่้ชะงักท�งก�รศึกษ�แลุ่ะโรงเรียนปิด้ ดั้งนั�น ก�รเปลีุ่�ยนแปลุ่งท�งดิ้จิทัลุ่ในก�รศึกษ�
จะช�วยสนับสน่นก�รฟ้ั�นฟ้ัก�รเรียนร้� แลุ่ะก�รปฏิิร้ประบบก�รศึกษ�เพืั�อำเพิั�มประสิทธิ์ภู�พั คว�มครอำบคลุ่่ม คว�มยืด้หย่�น 
แลุ่ะค่ณภู�พัขอำงก�รจัด้ก�รศึกษ� 

4) Higher Education and Adult Learning ก�รอ่ำด้มศกึษ�แลุ่ะก�รศกึษ�ผู้้�ใหญ�ควรได้�รับก�รฟั้�นฟ้ัจ�กก�รส้ญเสียโอำก�ส
ท�งก�รเรียนในช�วงก�รแพัร�ระบ�ด้  ก�รอ่ำด้มศึกษ�จำ�เป็นต่�อำงสร��งคว�มแข็งแกร�งให�กับพัลุ่เมือำงโลุ่กแลุ่ะนักคิด้ที�สร��งสรรค์ 
ส�วนด้��นก�รศึกษ�ผู้้�ใหญ�นั�น ภู้มิภู�คเอำเชียต่ะวันอำอำก แลุ่ะเอำเชียต่ะวันอำอำกเฉียงใต่�มีพััฒน�ด้��นก�รอำ��นอำอำกเขียนได้� 
อำย��งต่�อำเนื�อำง แต่�ในระด้ับอำน่ภู้มิภู�ค อัำต่ร�ก�รอำ��นอำอำกเขียนได้�ขอำงเย�วชนแลุ่ะผู้้�ใหญ�ยังอำย้�ในระดั้บที�ต่ำ��กว��ค��เฉลีุ่�ย 
ในระดั้บโลุ่ก ดั้งนั�น จึงต่�อำงเร�งด้ำ�เนินก�รเพืั�อำเพิั�มอัำต่ร�ก�รร้�หนังสือำขอำงผู้้�ใหญ�ต่�อำไป

5) Financing and Governance ก�รเงินแลุ่ะก�รจัด้ก�รบริห�ร ม่�งเน�นก�รให�คว�มสำ�คัญกับก�รจัด้สรรงบประม�ณ 
ด้��นก�รศึกษ�เพิั�มม�กขึ�น ทั�งนี� ประเด็้นปัญห�ท��ท�ยที�เกิด้ขึ�นในภู้มิภู�ค ได้�แก� ก�รจัด้สรรค��ใช�จ��ยในภู�คสังคมแลุ่ะ 
ภู�ครัฐที�ไม�เพีัยงพัอำแลุ่ะลุ่��ช�� ค��ใช�จ��ยด้��นก�รศึกษ�ขอำงรัฐลุ่ด้ลุ่งอำย้�ในระดั้บต่ำ��ส่ด้ขอำงเกณฑ์์ม�ต่รฐ�น ต่�มกรอำบ 
ก�รด้ำ�เนินง�นว�ระก�รศกึษ� 2030 จึงได้�เสนอำแนะว��ควรกำ�หนด้งบประม�ณสำ�หรับก�รศึกษ�ร�อำยลุ่ะ 4 - 6 ขอำงผู้ลุ่ติ่ภัูณฑ์์
มวลุ่รวมขอำงประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) 

6) Transformative Education (ESD, GCED, Health and Wellbeing)   ก�รศึกษ�เพืั�อำก�รเปลีุ่�ยนแปลุ่งเน�น 
ก�รส�งเสริมให�ท่กคนพััฒน�ศักยภู�พัเพืั�อำสันติ่แลุ่ะก�รพััฒน�ที�ยั�งยืน ให�คว�มสำ�คัญกับก�รศึกษ�เพืั�อำก�รพััฒน�ที�ยั�งยืน 
(Education for Sustainable Development : ESD) พัลุ่เมือำงโลุ่กศึกษ� (Global Citizenship Education : GCED) 
ก�รศึกษ�เพืั�อำส่ขภู�พัแลุ่ะส่ขภู�วะที�ดี้ (Education for Health and Well-being : EHW) แลุ่ะส่ขภู�พัแลุ่ะโภูชน�ก�ร
ภู�ยในโรงเรียน (School Health and Nutrition : SHN) อัำนเป็นปัจจัยส้�ก�รมีวิสัยทัศน์ร�วมกันเพืั�อำก�รศึกษ�ที�เปลีุ่�ยนแปลุ่ง
ชีวิต่ สังคม แลุ่ะโลุ่ก รวมถึึงก�รสร��งสังคมที�สงบส่ข ย่ติ่ธ์รรม แลุ่ะยั�งยืน
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7) Early Childhood Care and Education ก�รด้้แลุ่แลุ่ะก�รศึกษ�เด็้กปฐมวัย โด้ยช�วงวัยแรกเกิด้ถึึงอำ�ย ่ 
8 ปี เป็นช�วงสำ�คัญขอำงก�รพััฒน�ซึึ่�งส�ม�รถึส�งผู้ลุ่ต่�อำช�วงวัยต่�อำไปในชีวิต่ ดั้งนั�น เด็้กปฐมวัยจำ�เป็นต่�อำงได้�รับ
ก�รสนับสน่นด้��นสิ�งแวด้ลุ่�อำมที�เอืำ�อำอำำ�นวยต่�อำก�รพััฒน�แลุ่ะปร�ศจ�กอ่ำปสรรคต่��ง ๆ เช�น คว�มย�กจน    
คว�มหิวโหย คว�มร่นแรง แลุ่ะก�รถ้ึกค่กค�ม เพืั�อำให�เกิด้พััฒน�ก�รท�งจิต่ใจอำ�รมณ์ พัฤติ่กรรม แลุ่ะก�รเรียน
ร้�ที�ดี้ต่�อำไป 

8) Adolescents and Youth Learning and Skills ก�รเรียนร้�แลุ่ะก�รพััฒน�ทักษะขอำงวัยร่�นแลุ่ะ 
เย�วชน เพืั�อำให�มีศักยภู�พัแลุ่ะทักษะที�เหม�ะสม ส�ม�รถึเข��ส้�ต่ลุ่�ด้แรงง�น แลุ่ะก�รมีส�วนร�วมในสังคมได้�  
โด้ยให�คว�มสำ�คัญทั�งก�รศึกษ�ในระบบแลุ่ะนอำกระบบ 

9) Teachers ก�รส�งเสริมศักยภู�พัแลุ่ะก�รเต่รียมคว�มพัร�อำมคร้เพืั�อำรับมือำกับผู้ลุ่กระทบขอำงโรคโควิด้-19   
ทั�งด้��นก�รเรียนก�รสอำน ทักษะก�รใช�เทคโนโลุ่ยี คว�มเครียด้ท�งก�ยแลุ่ะท�งใจ  ดั้งนั�น จึงควรปรับโครงสร��ง
ในก�รจ��งแลุ่ะก�รฝึ่กอำบรมคร้เพืั�อำให�ส�ม�รถึฟ้ั�นฟ้ัก�รเรียนร้�ได้�อำย��งทันเหต่่ก�รณ์

10) Data and Monitoring  ก�รจัด้ทำ�นโยบ�ยที�เกี�ยวข�อำงแลุ่ะก�รประเมินอำย��งมีประสิทธิ์ภู�พัจะช�วยให�ส�ม�รถึ
เก็บข�อำม้ลุ่ก�รศึกษ�ระดั้บช�ติ่ได้�ดี้ม�กยิ�งขึ�น ช�วยให�ส�ม�รถึนำ�ข�อำม้ลุ่ม�วิเคร�ะห์สภู�พัจริง ปัญห� แลุ่ะ 
คว�มต่�อำงก�รท�งก�รศึกษ�ได้�อำย��งต่รงประเด็้นม�กยิ�งขึ�น รวมทั�งนำ�ไปส้�แนวท�งก�รฟ้ั�นฟ้ัก�รเรียนร้�แลุ่ะ 
ก�รปฏิิร้ปก�รศึกษ�ต่�อำไป
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การป้ระชุมิระดั้บสูง (High-Level Segment) ระหว��งวันที� 6 – 7 มิถ่ึน�ยน 2565 เพืั�อำนำ�เสนอำผู้ลุ่ลัุ่พัธ์์ 
จ�กก�รอำภิูปร�ยในหัวข�อำต่��ง ๆ ต่�อำที�ประช่มระดั้บรัฐมนต่รีด้��นก�รศึกษ�ในภู้มิภู�คเอำเชีย-แปซิึ่ฟิัก รวมทั�ง  
ก�รประช่มโต๊่ะกลุ่มระดั้บรัฐมนต่รี (Ministerial Roundtables) ใน 2 หัวข�อำ ได้�แก�

หัวัข้อท่ี่� 1  - The Learning Recovery and Addressing the Learning Crisis ก�รฟ้ั�นฟ้ัก�รเรียนร้�แลุ่ะก�รแก�ไขวิกฤต่ 
ก�รเรียนร้� โด้ยรัฐมนต่รีศึกษ�ประเทศต่��ง ๆ แสด้งวิสัยทัศน์เชิงนโยบ�ยแลุ่ะย่ทธ์ศ�สต่ร์เพืั�อำสร��งคว�มมั�นใจในก�รกลัุ่บไปเรียน 
ในโรงเรียนอำย��งปลุ่อำด้ภูยั แลุ่ะก�รฟ้ั�นฟ้ัก�รเรียนร้�อำย��งมีศักยภู�พัในอำกี 2 ปีข��งหน�� อีำกทั�งยังได้�ระบ่ถึึงขอำบเขต่ในก�รฟั้�นฟ้ัก�รศึกษ�
จ�กโรคโควิด้-19 ได้�แก�ก�รเปิด้โรงเรียนอำย��งปลุ่อำด้ภัูยแลุ่ะสร��งคว�มเชื�อำมั�นในก�รสร��งสิ�งแวด้ลุ่�อำมที�เอืำ�อำอำำ�นวยต่�อำก�รเรียนร้�  
ก�รกลัุ่บเข��ไปเรียนใหม�อำย��งมีศักยภู�พัแลุ่ะก�รรักษ�สถึ�นภู�พัขอำงผู้้�เรียนอำย��งเท��เทียม ย่ทธ์ศ�สต่ร์ฟ้ั�นฟ้ัก�รเรียนร้� รวมถึึง 
ก�รประเมินระดั้บก�รเรียนร้�แลุ่ะระบ่ถึึงช�อำงว��ง ก�รกำ�หนด้ม�ต่รก�รก�รเยียวย� เช�น โปรแกรมก�รเรียนที�มีคว�มแต่กต่��งแลุ่ะโปรแกรม
ให�ผู้้�เรียนส�ม�รถึติ่ด้ต่�มก�รสอำนได้�ทัน ก�รประย่กต์่หลัุ่กส้ต่ร ก�รปรับปฏิิทินโรงเรียนแลุ่ะเวลุ่� ก�รสอำน ก�รบริห�รจัด้ก�ร 
ด้��นงบประม�ณสำ�หรับฟ้ั�นฟ้ัก�รศึกษ� โด้ยมีงบประม�ณอำย��งพัอำเพัียง ก�รจัด้สรรงบประม�ณอำย��งเท��เทียม แลุ่ะก�รใช�จ��ย 
งบประม�ณอำย��งมีประสิทธิ์ภู�พั

หัวัข้อท่ี่� 2 - Transforming Education and its Systems ก�รเปลีุ่�ยนแปลุ่งระบบก�รศึกษ�เพืั�อำสร��งคว�มเท��เทียม ยืด้หย่�น  
แลุ่ะรับมือำกับเหต่่ก�รณ์ที�ไม�ค�ด้คิด้ได้�ม�กขึ�น เพืั�อำพััฒน�ก�รเรียนร้�ให�สอำด้คลุ่�อำงกับปัจเจกบ่คคลุ่ สังคม เศรษฐกิจ ส�งเสริม 
ให�เกิด้สันติ่ภู�พั ก�รมีส�วนร�วม แลุ่ะคว�มยั�งยืนในอำน�คต่เพืั�อำมน่ษยช�ติ่แลุ่ะโลุ่ก ทั�งนี� ที�ประช่มได้�กลุ่��วถึึงก�รเปลีุ่�ยนแปลุ่งที�จำ�เป็น 
ได้�แก� ก�รเปลีุ่�ยนแปลุ่งระบบก�รศึกษ�เพืั�อำให�มีคว�มยืด้หย่�นต่�อำสถึ�นก�รณ์ที�ไม�ค�ด้คิด้ในอำน�คต่ได้�ม�กขึ�น ก�รเปลีุ่�ยนแปลุ่ง 
ระบบก�รศกึษ�เพืั�อำสร��งคว�มเชื�อำมั�นว�� ผู้้�เรียนได้�รับก�รพััฒน�ให�มศัีกยภู�พัในก�รใช�ชีวิต่แลุ่ะอำ�ชพีัก�รง�นที�เหม�ะสมกบัสภู�พัสังคม
แลุ่ะเศรษฐกิจที�มีก�รเปลีุ่�ยนแปลุ่งอำย��งรวด้เร็ว นอำกจ�กนี� ยังต่�อำงคำ�นึงถึึงก�รจัด้สรรงบประม�ณอำย��งเพีัยงพัอำแลุ่ะมีประสิทธิ์ภู�พั
สำ�หรับด้ำ�เนินก�รเพืั�อำให�เกิด้ก�รเปลีุ่�ยนแปลุ่งด้��นก�รศึกษ�
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รมว. ศึธ. ร่วมห่ารือ “การฟ้ื้� นฟูื้การเรียนรู�และการจััดการวิิกฤตการเรียนรู�”
 ในิการป็ระชุมโต๊ะกลมระดั็บรัฐมนิตรี วันิที� 6 มิถุุนิายนิ 2565

นางสาวัตร่นชุ เท่ี่ยนที่อง รัฐมินตร่วัา่การกระที่รวังศึึกษาธิิการ ได้�เข��ร�วมก�รประช่มโต่ะ๊กลุ่ม
ระดั้บรัฐมนต่รี (Ministerial Roundtables) ร�วมกับรัฐมนต่รีด้��นก�รศึกษ�จ�กประเทศต่��ง ๆ 
ในภู้มิภู�คเอำเชีย-แปซิึ่ฟิัก อำ�ทิ มอำงโกเลีุ่ย คีร์กีซึ่สถึ�น ป�ปัวนิวกินี บังคลุ่�เทศ กัมพ้ัช� ฟิัจิ 
อิำนโด้นีเซีึ่ย ญี�ป่่น มัลุ่ดี้ฟัส์ เนป�ลุ่ ฟิัลิุ่ปปินส์ ศรีลัุ่งก� อ่ำซึ่เบกิสถึ�น เวียด้น�ม เป็นต่�น 

รมว. ศธ์. ได้�นำ�เสนอำแนวท�งก�รฟ้ั�นฟ้ัแลุ่ะจัด้ก�รวิกฤต่ก�รเรียนร้�ขอำงไทย “ในระหว��งช�วงวิกฤต่โควิด้ 2 ปีที�ผู้��นม� ระบบก�รศึกษ� 
ทั�วโลุ่กได้�รับผู้ลุ่กระทบอำย��งกว��งขว�งทำ�ให�ต่�อำงมีก�รปรับตั่วแลุ่ะอำอำกแบบระบบก�รศึกษ�ใหม�เพืั�อำให�เข��กับสถึ�นก�รณ์แลุ่ะ 
โลุ่กในย่คหลุ่งัโควดิ้ สำ�หรบัในประเทศไทยได้�มีก�รนำ�แนวท�งก�รจดั้ก�รเรียนก�รสอำนแบบท�งไกลุ่ม�ปรบัใช�ในสถึ�นศกึษ� โด้ยได้�กำ�หนด้
ร้ปแบบก�รเรียนก�รสอำนไว� 5 ร้ปแบบ ต่�มบรบิท แลุ่ะคว�มเหม�ะสมขอำงสถึ�นศกึษ� ได้�แก� ก�รจัด้ก�รศกึษ�แบบ 1) On-Air 2) Online 
3) On-Demand 4) On-Hand แลุ่ะ 5) On-Site ทั�งนี� กระทรวงศึกษ�ธิ์ก�รได้�ให�คว�มสำ�คัญกับก�รเรียนก�รสอำนแบบ On-Site  
ม�กที�ส่ด้เพัร�ะเชื�อำว��ผู้้�เรียนจะส�ม�รถึเรียนร้�ได้�อำย��งมีประสิทธิ์ภู�พัส้งส่ด้ผู้��นก�รเรียนร้�ในร้ปแบบดั้งกลุ่��ว จึงได้�ม่�งเน�นม�ต่รก�ร 
ที�สนับสน่นก�รกลัุ่บม�เปิด้เรียนอำย��งปลุ่อำด้ภัูย เช�น ก�รจัด้สรรวัคซีึ่นโควิด้ให�แก�สถึ�นศึกษ�อำย��งทั�วถึึง ส�งผู้ลุ่ให�ในปัจจ่บัน คร้กว�� 97% 
แลุ่ะนักเรียนกว�� 80% ได้�รับก�รฉีด้วัคซีึ่นโควิด้แลุ่�ว ก�รด้ำ�เนินโครงก�รต่��ง ๆ  ที�จะช�วยสนับสน่นก�รกลัุ่บม�เปิด้สถึ�นศึกษ�อำย��งปลุ่อำด้ภัูย 
อำ�ทิ โครงก�ร “พั�น�อำงกลัุ่บม�เรียน” ซึึ่�งได้�มีก�รด้ำ�เนินก�รพัร�อำมกับก�รกลัุ่บม�เปิด้เรียนขอำงสถึ�นศึกษ� ก�รจัด้ห�อำงเรียนเสริมเพืั�อำเติ่ม
เต็่มช�อำงว��งในก�รเรียนร้�สำ�หรับช�วงเวลุ่�ที�ปิด้เรียนเนื�อำงจ�กสถึ�นก�รณ์โควิด้ โครงก�ร “อำ�ชีวะอำย้�ประจำ� เรียนฟัรี มีอำ�ชีพั” ซึึ่�งส�ม�รถึ
สร��งโอำก�สท�งก�รศึกษ�ให�แก�เย�วชนด้�วย ก�รจัด้ก�รเรียนก�รสอำนทักษะที�จะเป็นในก�รทำ�ง�นจริงแลุ่ะที�พัักให�ฟัรีแก�เย�วชน  
ก�รจัด้ก�รเรียนร้�เชิงร่ก รวมถึึงศ้นย์คว�มปลุ่อำด้ภัูย MOE Safety Center เพืั�อำช�วยบรรเท�ปัญห�เกี�ยวกับคว�มปลุ่อำด้ภัูยขอำงนักเรียน  
ในสถึ�นศึกษ� เป็นต่�น ซึึ่�งกระทรวงศึกษ�ธิ์ก�รมีคว�มยินดี้ที�จะร�วมมือำกับย้เนสโกในก�รจัด้ก�รศึกษ�แลุ่ะเสริมทักษะที�จำ�เป็น 
เพืั�อำให�ประเทศไทยแลุ่ะประเทศในภู้มิภู�คเอำเชีย-แปซิึ่ฟิักส�ม�รถึบรรลุ่่เป้�หม�ยก�รพััฒน�ที�ยั�งยืนร�วมกันได้�”

(Side Events) หัวัข้อ Consultation on the 2023 GEM Report on technology and education during the 2th Asia-Pacific  
Regional Education Minister’s Conference วัันท่ี่� 5 มิิถุุนายน 2565 

“ประเทศไทยมีคว�มยินดี้ที�ได้�ทำ�ง�นร�วมกับย้เนสโกแลุ่ะประเทศต่��ง ๆ  ในภู้มิภู�คเพืั�อำใช�ประโยชน์จ�กก�รใช� ICT ในก�รเสริมสร��งคว�มเข�มแข็ง
ขอำงระบบก�รศึกษ� แลุ่ะยกระดั้บค่ณภู�พัแลุ่ะประสิทธิ์ภู�พัก�รเรียนร้�ขอำงเด็้กเช�นเดี้ยวกับอีำกหลุ่�ยประเทศที�เน�นบทบ�ท ICT ในก�รพััฒน� 
ก�รศึกษ�เหมือำนประเทศไทยซึ่ึ�งให�คว�มสำ�คัญกับก�รพััฒน�คว�มเชี�ยวช�ญแลุ่ะทักษะด้��น ICT ขอำงนักเรียนในศต่วรรษที� 21 อำย��งเช�น  
ก�รจัด้โปรแกรมก�รเรียนร้�ท�งไกลุ่เพืั�อำเข��ถึึงกลุ่่�มช�ยขอำบแลุ่ะเชื�อำมโยงช�อำงว��งระหว��งพืั�นที�ในเมือำงแลุ่ะพืั�นที�ชนบท ประเทศไทยยงัได้�พัย�ย�ม
ริเริ�มก�รด้ำ�เนินง�นในหลุ่�กหลุ่�ยร้ปแบบเพืั�อำจัด้ก�รกับปัญห�คว�มท��ท�ยท�งก�รศึกษ�ที�เกิด้จ�กผู้ลุ่กระทบก�รแพัร�ระบ�ด้ขอำงโรคติ่ด้เชื�อำ
ไวรัสโคโรน� 2019 เพืั�อำลุ่ด้คว�มเหลืุ่�อำมลุ่ำ��แลุ่ะโอำก�สในก�รเข��ถึึงก�รศึกษ�ขอำงเด็้กที�มีคว�มเปร�ะบ�งม�กที�ส่ด้ โด้ยบ้รณ�ก�ร ICT ในก�รจัด้ 
ก�รเรียนก�รสอำนเพืั�อำให�ผู้้�เรียนส�ม�รถึใช�ประโยชน์จ�กเทคโนโลุ่ยีดิ้จิทัลุ่ผู้��นแพัลุ่ต่ฟัอำร์มก�รเรียนร้�ดิ้จิทัลุ่ส้�ก�รได้�ม�ซึึ่�งทักษะแลุ่ะสมรรถึนะ
ที�จำ�เป็นต่�อำยค่ดิ้จิทัลุ่ ทั�งนี� เพืั�อำสร��งคว�มมั�นใจว��นักเรียนท่กคนจะยังคงเข��ถึึงก�รเรียนร้�ที�มีค่ณภู�พัโด้ยไม�มีเด็้กคนใด้ถ้ึกทิ�งไว�เบื�อำงหลัุ่ง นอำกจ�กนี� 
รัฐบ�ลุ่ไทยยังได้�สนับสน่นค��ใช�จ��ยในก�รใช�อิำนเทอำร์เน็ต่ขอำงนักเรียน แลุ่ะจัด้ก�รเรียนร้�อำอำนไลุ่น์ ก�รเรียนร้�ท�งไกลุ่ผู้��นด้�วเทียม หรือำ DLTV 
รวมทั�งก�รเรียนร้�แบบผู้สมผู้ส�นสำ�หรับผู้้�ที�อำย้�ห��งไกลุ่แลุ่ะย�กต่�อำก�รเข��ถึึงอิำนเทอำร์เน็ต่ ซึึ่�งรวมถึึงก�รจัด้หลัุ่กส้ต่รฝึ่กอำบรมเพืั�อำเสริมสร��ง
สมรรถึนะคร้ด้��นทักษะ ICT เพืั�อำให�ส�ม�รถึใช�เทคโนโลุ่ยีในก�รจัด้ก�รเรียนก�รสอำนในห�อำงเรียนได้�อำย��งมีประสิทธิ์ภู�พัแลุ่ะต่อำบสนอำง 
ต่�อำก�รจัด้ก�รศึกษ�ในอำน�คต่ 

รมว. ศธิ. ร่วมอภิิปรายและแลกเปลี�ยนิการส่งเสรมิการใช ้ICT เพ่�อสร้างความเข้้มแข้ง็ในิระบบการศึกษา ในิการประชมุค่่ข้นิานิ 
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นอำกจ�กนี� ประเทศไทยยงัได้�จัด้ตั่�งศ้นย ์MOE SAFETY โด้ยใช�ประโยชน์
จ�กดิ้จิทัลุ่ในก�รบริห�รจัด้ก�รด้��นก�รศึกษ�เพืั�อำให�นักเรียน คร้ 
บ่คลุ่�กรท�งก�รศึกษ� แลุ่ะบ่คคลุ่ทั�วไป ได้�ส�ม�รถึนำ�ข�อำม้ลุ่ไปใช� 
ได้�อำย��งปลุ่อำด้ภัูย แลุ่ะจัด้ทำ�โปรแกรม “CAPER” ประกอำบด้�วย  
ก�รรวบรวมข�อำม้ลุ่ ก�รประเมนิ ก�รว�งแผู้น ก�รวดั้ผู้ลุ่ แลุ่ะก�รร�ยง�น 
เพืั�อำช�วยเหลืุ่อำผู้้�พิัก�รที�ไม�ส�ม�รถึเข��ถึึงก�รศึกษ�โด้ยสอำด้คลุ่�อำง 
กับนโยบ�ยก�รจัด้ก�รศึกษ�แบบครอำบคลุ่่ม ทั�งนี� เทคโนโลุ่ยีถืึอำเป็น
ส�วนหนึ�งขอำงก�รด้ำ�เนินชีวิต่ประจำ�วัน จึงจำ�เป็นที�จะต่�อำงปรับเปลีุ่�ยน
บทบ�ทคร้แลุ่ะผู้้�เรียนที�ต่��งอำอำกไปจ�กเดิ้ม ซึึ่�งปัญญ�ประดิ้ษฐ์ หรือำ AI 
จะเป็นเครื�อำงมือำสำ�คัญต่�อำก�รจัด้ก�รเรียนร้�ต่�มคว�มถึนัด้ขอำงแต่�ลุ่ะบ่คคลุ่ 
ประเทศไทยพัร�อำมให�ก�รสนับสน่นอำย��งเต่็มที�ต่�อำก�รจัด้ทำ�ร�ยง�น
ระดั้บภู้มิภู�คว��ด้�วยก�รติ่ด้ต่�มประเมินผู้ลุ่ด้��นเทคโนโลุ่ยีแลุ่ะก�รศึกษ�
ในภู้มิภู�คเอำเชียต่ะวันอำอำกเฉียงใต่� พัร�อำมทั�งเชื�อำมั�นว�� ก�รจัด้ทำ�ร�ยง�น
ดั้งกลุ่��วจะมีก�รนำ�เสนอำข�อำเสนอำแนะที�เป็นร้ปธ์รรมแลุ่ะแนวท�ง 
ก�รใช�เทคโนโลุ่ยีอำย��งเหม�ะสมเพืั�อำเพิั�มผู้ลุ่ประโยชน์ให�กับผู้้�เรียน 
ในภู้มิภู�คนี� ต่ลุ่อำด้จนก�รสนับสน่นคร้ในก�รใช�เทคโนโลุ่ยีได้� 
อำย��งมีประสิทธิ์ภู�พั”

ที�ประช่มระด้ับรัฐมนต่รีศึกษ�ได้�รับรอำงถึ�อำยแถึลุ่งกร่งเทพัฯ 2565 ส้�ก�รฟ้ั�นฟ้ัก�รเรียนร้�ที�มีประสิทธิ์ภู�พัเพืั�อำปวงชนแลุ่ะ 
ก�รเปลีุ่�ยนแปลุ่งก�รศึกษ�ในภู้มิภู�คเอำเชีย-แปซิึ่ฟิัก หรือำ Bangkok Statement 2022 Towards an effective learning 
recovery for all and transforming education in Asia-Pacific โด้ยส�ระสำ�คัญมี 3 ส�วน ดั้งนี� 

รัฐมนิตรีเอเชีย-แป็ซิึ่ฟิกิผู้นึิกกำาลังขับเค์ลื�อนิการศึึกษาเพื�อการพัฒนิาที�ยั�งยืนิ 2030

2) คว�มร�วมมือำระดั้บภู้มิภู�คเอำเชีย-แปซิึ่ฟิัก (Regional Cooperation) 
ก�รสร��งคว�มร�วมมือำที�เข�มแข็งม�กขึ�น แลุ่ะแลุ่กเปลีุ่�ยนข�อำม้ลุ่ร�วมกัน
เพืั�อำด้ำ�เนินก�รต่�มเจต่น�รมณ์ที�แน�วแน�ในก�รพััฒน�ศักยภู�พัเด็้ก 
เย�วชน แลุ่ะผู้้�ใหญ�ทั�วทั�งภู้มิภู�คเอำเชีย-แปซิึ่ฟิักอำย��งเต็่มที�  

1) ประเด็้นสำ�คัญสำ�หรับภู้มิภู�คเอำเชียแลุ่ะแปซิึ่ฟิัก (Priorities for Asia and the Pacific) ซึึ่�งกลุ่��ว
ถึึงก�รเปิด้โรงเรียนอำย��งปลุ่อำด้ภัูย ก�รฟ้ั�นฟ้ัก�รเรียนร้� แลุ่ะคว�มต่�อำเนื�อำงด้��นก�รเรียนร้� กลุ่ย่ทธ์์
ฟ้ั�นฟ้ัก�รเรียนร้� ก�รเปลีุ่�ยนแปลุ่งก�รศึกษ�แลุ่ะระบบก�รศึกษ�เพืั�อำให�เกิด้คว�มเสมอำภู�ค แลุ่ะ
คว�มเท��เทียมระหว��งเพัศ นอำกจ�กนี� ยังคำ�นึงถึึงค่ณภู�พัก�รศึกษ� ก�รเรียนร้�แลุ่ะทักษะ 
เพืั�อำชีวิต่ ก�รทำ�ง�น แลุ่ะก�รพััฒน�ที�ยั�งยืน โด้ยให�มีก�รพััฒน�คร้ร่�นทักษะส้ง เพืั�อำรอำงรับ 
ก�รเปลีุ่�ยนแปลุ่งส้�ย่คดิ้จิทัลุ่ ก�รว�งแผู้น ก�รบริห�รจัด้ก�ร ก�รติ่ด้ต่�มผู้ลุ่ รวมถึึงก�รลุ่งท่น 
ที�เพิั�มขึ�นเพืั�อำพััฒน�ก�รศึกษ� 

3) ก�รด้ำ�เนินก�รต่�อำไป (Way Forward) ภู้มิภู�คเอำเชีย-แปซิึ่ฟิักจะทำ�ง�นร�วมกัน
ต่�มเจต่น�รมณ์ในถึ�อำยแถึลุ่งนี� โด้ยคำ�นึงถึึงสถึ�นก�รณ์ขอำงแต่�ลุ่ะประเทศ  
ก�รบรรลุ่่ก�รฟ้ั�นฟ้ัก�รเรียนร้� ก�รเปลีุ่�ยนแปลุ่งก�รศึกษ�แลุ่ะระบบก�รศึกษ�
เชิงลึุ่กในภู้มิภู�คเอำเชีย-แปซิึ่ฟิัก แลุ่ะก�รเร�งด้ำ�เนินก�รต่�มเป้�หม�ยก�รพััฒน�
ที�ยั�งยืน เป้�หม�ยที� 4 (SDG4) 
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การประชุม APREMC II ประสบความสำาเร็จอย่างดียิ�ง ผู้้�นำ�ระด้ับรัฐมนต่รี 
ด้��นก�รศึกษ� ผู้้�บริห�รแลุ่ะผู้้�แทนอำงค์ก�รระหว��งประเทศ ผู้้�นำ�ก�รศึกษ� วิทย�กร  
ผู้้�เชี�ยวช�ญ นักก�รศึกษ� แลุ่ะห่�นส�วนคว�มร�วมมือำที�เกี�ยวข�อำง ได้�อำภิูปร�ย แลุ่กเปลีุ่�ยน
แประสบก�รณ์ ข�อำคิด้เห็น ม่มมอำง แลุ่ะอำงค์คว�มร้�อัำนทรงค่ณค�� รวมถึึงนำ�เสนอำวิสัยทศัน์
เพืั�อำเป็นแนวท�งในก�รจัด้ก�รแลุ่ะก�รพััฒน�ด้��นก�รศึกษ�เพืั�อำรับมือำกับสถึ�นก�รณ์แลุ่ะบริบทที�เปลีุ่�ยนไปขอำงโลุ่ก รวมถึึงก�รฟ้ั�นฟ้ัก�รศึกษ�
จ�กโควดิ้-19 โด้ยแนวคดิ้แลุ่ะคว�มร้�ใหม� ๆ  จ�กก�รประช่มฯ จะได้�นำ�ไปใช�อำย��งสรรคส์ร��งแลุ่ะให�เกิด้ก�รพััฒน�ก�รศกึษ�ที�มีค่ณภู�พัสำ�หรบั
ท่กคนส้�ก�รบรรลุ่่เป้�หม�ยก�รพััฒน�ที�ยั�งยืน เป้�หม�ยที� 4 ภู�ยในปี พั.ศ. 2573 สำ�หรับภู้มิภู�คเอำเชีย-แปซิึ่ฟิัก

อนึ�ง นางสาวตรีนุช เทียนทอง ได้กล่่าวปิดการประชุม APREMC II  
เมื�อำวันที� 7 มิถ่ึน�ยน 2565 โด้ยกลุ่��วว�� ต่ลุ่อำด้ระยะขอำงก�รประช่มที�ได้�ร�วมรับฟััง 
แลุ่ะเรียนร้�ผู้��นประสบก�รณ์ในประเด้็นต่��ง ๆ ไม�ว��จะเป็นก�รฟั้�นฟ้ัก�รเรียนร้�แลุ่ะ 
ก�รจัด้ก�รกับวิกฤต่ก�รเรียนร้� ก�รผู้ลุ่ักดั้นให�เกิด้ระบบก�รเปลีุ่�ยนแปลุ่งในเชิงลึุ่ก  
ก�รสร��งคว�มส�ม�รถึในก�รฟั้�นตั่วเมื�อำเผู้ชิญปัญห� รวมถึึงก�รจัด้สรรก�รลุ่งท่น 
ท�งก�รศึกษ�แลุ่ะตั่วแปรที�ทำ�ให�เกิด้ก�รเปลีุ่�ยนแปลุ่ง ลุ่�วนแต่�เป็นอำงค์ประกอำบสำ�คัญ 
ในก�รบรรลุ่่เป้�หม�ยก�รพััฒน�ที�ยั�งยืนในปี พั.ศ. 2573 โด้ยเฉพั�ะเป้�หม�ยที� 4  
กระทรวงศึกษ�ธิ์ก�รมีคว�มยินดี้ที�ได้�เป็นส�วนหนึ�งในก�รจัด้ก�รประช่ม APREMC II  
โด้ยมีคว�มม่�งมั�นที�จะรับมือำกับวิกฤต่ก�รเรียนร้�ที�จะทำ�ให�ผู้้�เรียนท่กคนได้�รับก�รศึกษ� 
ที�มีค่ณภู�พั ทั�งนี� ประเทศไทยพัร�อำมร�วมมือำกับสำ�นักง�นยเ้นสโก กร่งเทพัฯ แลุ่ะห่�นส�วน
ในภู�คก�รศึกษ� รวมถึึงประเทศสม�ชิกอืำ�น ๆ ในก�รรับมือำกับคว�ม ท��ท�ยเพืั�อำทำ�ให� 
ก�รศึกษ�มีค่ณภู�พัที�ดี้ขึ�นแลุ่ะมีคว�มเสมอำภู�คสำ�หรับประช�ชนท่กคน ด้�วยพัลัุ่ง 
ขอำงก�รร�วมมือำประกอำบกับคว�มม่�งมั�นขอำงรัฐมนต่รีศึกษ�แลุ่ะห่�นส�วนด้��นก�รศึกษ� 
ทั�งหลุ่�ยที�ได้�ร�วมประช่มในครั�งนี� จะเป็นพัลัุ่งขับเคลืุ่�อำนสำ�คัญที�ทำ�ให�ก�รศึกษ�ม่�งไปส้� 
ก�รส�งเสริมผู้ลุ่ลัุ่พัธ์์ในเชิงบวกสำ�หรับท่กคน อัำนจะเป็นผู้ลุ่ดี้ต่�อำภู้มิภู�คเอำเชีย-แปซิึ่ฟิัก 



การประชุม APREMC II ครั�งนี�เป็นหนึ�งในก�รประช่มสำ�คัญ ๆ ด้��นก�รศึกษ�ที�ย้เนสโกจัด้ขึ�น  
โด้ยจะมีก�รประช่มอืำ�นที�จัด้ขึ�นต่�อำเนื�อำงเป็นลุ่ำ�ดั้บแลุ่ะมีเนื�อำห�ที�สอำด้คลุ่�อำงเพืั�อำเน�นยำ��ก�รฟ้ั�นฟ้ัแลุ่ะ 
ก�รเปลีุ่�ยนแปลุ่งด้��นก�รศึกษ� ได้�แก� ก�รประช่มด้��นก�รศึกษ�ผู้้�ใหญ� ครั�งที� 7 (Seventh International 
Conference on Adult Education - CONFINTEA VII) ระหว��งวันที� 15 – 17 มิถ่ึน�ยน 2565  
ณ ร�ชอำ�ณ�จักรโมร็อำกโก ก�รประช่มห�รือำก�อำนก�รประช่มส่ด้ยอำด้ก�รเปลีุ่�ยนแปลุ่งด้��นก�รศึกษ� 
(Transforming Education Summit Pre-Summit) ระหว��งวันที� 28 - 30 มิถ่ึน�ยน 2565  
ณ ส�ธ์�รณรัฐฝ่รั�งเศส ก�รประช่มระดั้บโลุ่กว��ด้�วยก�รศึกษ�แลุ่ะก�รด้้แลุ่เด็้กปฐมวัย ครั�งที� 2  
(2nd  World Conference on Early Childhood Care and Education -WCECCE)  
ช�วงเดื้อำนพัฤศจิก�ยน 2565 ณ ส�ธ์�รณรัฐอ่ำซึ่เบกิสถึ�น แลุ่ะการประชุุมสุุดยอดด้านการเปล่ี่�ยนแปลี่ง
ทางการศึึกษา (Transforming Education Summit) ชุ่วงเดือนกันยายน 2565 ณ สุหรัฐอเมริกา  
โดยถ้้อยแถ้ลี่งกรุงเทพฯ 2565 หรืือ Bangkok Statement 2022 ซึึ่�งเป็นผลี่ลัี่พธ์์ของการประชุุม 
APREMC-II จะได้นำาเสุนอต่่อท่�ประชุุมสุุดยอดด้านการเปล่ี่�ยนแปลี่งทางการศึึกษาเพื�อแสุดง
เจต่นารมณ์แลี่ะความร่วมมือของภููมิภูาคเอเชุ่ย-แปซิึ่ฟิิก 
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ประเทศไทยได้รับประโยชน์จ�กก�รจัด้ประช่มครั�งนี�ทั�งท�งต่รงแลุ่ะท�งอำ�อำม โด้ยได้�แสด้งบทบ�ทนำ�ในก�รขับเคลืุ่�อำนก�รพััฒน�ก�รศึกษ�
ในภู้มิภู�ค แลุ่กเปลีุ่�ยนม่มมอำงคว�มเห็นแลุ่ะร�วมกำ�หนด้ทิศท�งก�รด้ำ�เนินง�นเพืั�อำฟ้ั�นฟ้ัก�รศึกษ�จ�กก�รระบ�ด้ขอำงโควิด้-19 มีเครือำข��ย
คว�มร�วมมือำเพืั�อำส�นต่�อำกิจกรรมที�เป็นประโยชน์ต่�อำก�รศึกษ�ไทย นอำกจ�กนี�ยังเป็นก�รสร��งโอำก�สให�กับผู้้�เรียนขอำงไทยในก�รนำ�เสนอำ/ 
ฝึ่กประสบก�รณ์ที�ได้�จ�กก�รเรียนในห�อำงเรียน โด้ยเฉพั�ะช�วงก�รนำ�เสนอำผู้ลุ่ง�นขอำงอำ�ชีวศึกษ�ในพืั�นที�ขอำงห�อำงประช่ม แลุ่ะซ่ึ่�มจัด้แสด้ง
อำ�ห�รไทยพัร�อำมช่ด้ก�รแสด้งวัฒนธ์รรมขอำงไทยในง�นเลีุ่�ยงรับรอำงอำ�ห�รคำ�� ได้�แก� 1) โขน 2) กลุ่อำงสะบัด้ชัย 3) มวยค�ด้เชือำก 4) มโนร�ห์ 
แลุ่ะ 5) กลุ่อำงย�ว ซึึ่�งก�รแสด้งทั�ง 5 ด้��นเป็นก�รลุ่ะเลุ่�นแลุ่ะก�รแสด้งที�เป็นพืั�นเมือำงขอำงประเทศไทยที�ได้�รับก�รขน�นน�มไปทั�วโลุ่ก แลุ่ะ 
มีก�รแสด้งจำ�นวน 2 จ�ก 5 ร�ยก�รที�ได้�รับก�รขึ�นทะเบียนเป็นมรด้กวัฒนธ์รรมที�จับต่�อำงไม�ได้� (Intangible Heritage) ขอำงอำงค์ก�รย้เนสโก 
ได้�แก� “โขนไทย (Khon, masked dance drama in Thailand)” ที�ได้�รับก�รขึ�นทะเบียนเมื�อำปี 2562 แลุ่ะ “โนร� (Nora, Dance Drama 
in Southern Thailand)” ที�ได้�รับก�รขึ�นทะเบยีนเมื�อำปี 2564 สำ�หรบัประโยชนท์�งอำ�อำมนั�น นับว��เปน็ก�รเพิั�มพ้ันม้ลุ่ค��ให�กบัเศรษฐกจิแลุ่ะ
ก�รท�อำงเที�ยวขอำงประเทศสร��งคว�มต่ระหนักถึึงคว�มสำ�คัญขอำงก�รศึกษ�ให�เกิด้ขึ�นในประเทศไทย แลุ่ะสร��งภู�พัลัุ่กษณ์ที�ดี้แลุ่ะแสด้งคว�มพัร�อำม
ในก�รเปิด้ประเทศเพืั�อำธ่์รกิจแลุ่ะก�รค��



14
วารสารความร่วมมือกับต่างประเทศ

การประชุมคณะทำางานิ 
ด้็านิการพัฒนิาทรัพยากรมนิุษย์ข้องเอเปค    

โด็ย ภัูสศึรี ศิึริป็ระภูา 1คร้ั้�งที่่� 47  
การืปรืะชุุมคณะทำำางานด้้านการืพััฒนาทำรืัพัยากรืมนุษย์ของเอเปค  
ครัื�งท่ำ� 47 (47th Human Resources Development Working Group 
(HRDWG) Meeting) จัด้ขึ�นในช�วงขอำงก�รประช่มเจ��หน��ที�อำ�ว่โสเอำเปค 
ครั�งที� 2 (SOM2) ระหว��งวันที� 9 – 12 พัฤษภู�คม 2565 ณ โรงแรม 
แชงกรี-ลุ่� กร่งเทพัฯ โด้ยประเทศไทยในฐ�นะเจ��ภู�พัจัด้ก�รประช่มเอำเปค
ได้�กำ�หนด้หัวข�อำหลัุ่ก (Theme) ขอำงก�รประช่ม คือำ “Shaping Smart 
Citizens with Digitalization and Eco-friendly Awareness” 
หรือ “พลี่เมืองยุคใหม่ ใสุ่ใจสิุ�งแวดลี่้อม รู้รอบดิจิทัลี่” ให�สอำด้คลุ่�อำง 
กับหัวข�อำหลัุ่กก�รเป็นเจ��ภู�พัเอำเปคขอำงไทย คือำ “เปิด้กว��ง สร��งสมัพัันธ์์ 
เชื�อำมโยงกัน ส้�สมด่้ลุ่” โด้ยมีประเด็้นสำ�คัญ (Priorities) ที�จะผู้ลัุ่กดั้น ได้�แก� 
1) ก�รพััฒน�พัลุ่เมือำงให�เป็นคนตื่�นร้�แลุ่ะมีจิต่ส�ธ์�รณะ (Smart Citizens) 
2) ก�รส�งเสริมพัลุ่เมือำงดิ้จิทัลุ่ (Digital Literacy) แลุ่ะ 3) ก�รสร��งคน 
ให�เกิด้คว�มรับผิู้ด้ชอำบต่�อำสังคมแลุ่ะก�รรักษ�สิ�งแวด้ลุ่�อำม (Green and 
Eco-friendly Awareness)

1 ผู้้�อำำ�นวยก�รกลุ่่�มคว�มร�วมมือำกับอำงค์ก�รระหว��งประเทศ

ก�รประช่ม HRDWG ครั�งที� 47 มี Prof. Dong Sun Park ต่ำ�แหน�ง 
HRDWG Lead Shepherd เป็นประธ์�น แลุ่ะน�งส�วด่้ริย� อำมต่วิวัฒน์ 
ที�ปรึกษ�ด้��นคว�มร�วมมือำกับต่��งประเทศ สำ�นักง�นปลัุ่ด้กระทรวง
ศึกษ�ธิ์ก�ร ซึึ่�งได้�รับมอำบหม�ยจ�กปลัุ่ด้กระทรวงศึกษ�ธิ์ก�ร เป็นประธ์�นร�วม 
มีเขต่เศรษฐกิจเข��ร�วมก�รประช่มแบบพับหน��กันแลุ่ะผู้��นระบบท�งไกลุ่ 
รวม 21 เขต่ คณะทำ�ง�นด้��นก�รพััฒน�ทรัพัย�กรมน่ษย์ขอำงเอำเปค           
มีเป้�หม�ยหลัุ่กเพืั�อำยกระดั้บค่ณภู�พัก�รศึกษ� ก�รเสริมสร��งสมรรถึนะ 
แรงง�นแลุ่ะก�รค่�มครอำงท�งสังคมผู้��นก�รทำ�ง�นขอำง 3 เครือำข��ย ได้�แก� 
เครือำข��ยด้��นก�รศึกษ� (EDNET) เครือำข��ยก�รสร��งสมรรถึนะ (CBN) 
แลุ่ะเครือำข��ยแรงง�นแลุ่ะก�รค่�มครอำงท�งสังคม (LSPN)

ในช�วงเปิด้ก�รประช่ม น�งส�วด่้รยิ� อำมต่วิวัฒน์ ประธ์�นร�วมได้�นำ�เสนอำ
ประเด็้นสำ�คัญขอำงไทยในฐ�นะเจ��ภู�พัก�รประช่มคณะทำ�ง�นฯ ปี 2565 
ในหัวข�อำ “Thailand’s 2022 Priorities” ซึึ่�งกลุ่��วถึึงคว�มม่�งมั�น 
ขอำงไทยในก�รผู้ลัุ่กดั้นเพืั�อำฟ้ั�นฟ้ั สร��งคว�มสมด่้ลุ่แลุ่ะคว�มเจริญเติ่บโต่
อำย��งยั�งยืนขอำงสังคมแลุ่ะเศรษฐกิจในภู้มิภู�คเอำเปค โด้ยมีก�รพััฒน�
ทรัพัย�กรมน่ษย์เป็นกลุ่ไกสำ�คัญในก�รขับเคลืุ่�อำน รวมถึึงก�รส�งเสริม 
ก�รสร��งพัลุ่เมือำงที�รอำบร้�ด้ิจิทัลุ่ แลุ่ะใส�ใจสิ�งแวด้ลุ่�อำมที�สอำด้คลุ่�อำงกับ 
หัวข�อำหลัุ่กขอำงก�รเป็นเจ��ภู�พัเอำเปคขอำงไทย 



3) เครือำข��ยแรงง�นแลุ่ะก�รค่�มครอำงท�งสังคม (LSPN) มีประเด้็นห�รือำสำ�คัญเกี�ยวกับก�รเต่รียมคว�มพัร�อำมด้��นนโยบ�ยเพืั�อำส�งเสริม 
ก�รปรับตั่วอำย��งยืด้หย่�นในต่ลุ่�ด้แรงง�นที�ผัู้นผู้วน ก�รพััฒน�ทักษะฝี่มือำแรงง�น ก�รปรับตั่วให�เข��กับโลุ่กที�เปลีุ่�ยนแปลุ่งไปขอำงง�น 
แลุ่ะคว�มผัู้นผู้วนขอำงต่ลุ่�ด้แรงง�นจ�กข�อำท��ท�ยต่��ง ๆ โด้ยคำ�นึงถึึงก�รเปลีุ่�ยนแปลุ่งขอำงเทคโนโลุ่ยี สิ�งแวด้ลุ่�อำม แลุ่ะก�รบ้รณ�ก�ร 
เรื�อำงเพัศภู�วะในนโยบ�ยด้��นแรงง�น

2) เครือำข��ยด้��นก�รสร��งสมรรถึนะ (CBN) เน�นก�รด้ำ�เนินง�นต่�ม roadmap ปี 2022 - 2025 โด้ยก�รสร��งสภู�พัแวด้ลุ่�อำมสำ�หรับก�รปลุ้่กฝั่ง
แนวคิด้ใหม�ต่�อำก�รเพิั�มขีด้คว�มส�ม�รถึขอำงบ่คลุ่�กร ส�งเสริมเขต่เศรษฐกิจเพืั�อำให�คว�มสำ�คัญกับก�รเสริมสร��งขีด้คว�มส�ม�รถึด้��นดิ้จทัิลุ่ 
ปรับปร่งแลุ่ะเพิั�มทักษะบ่คลุ่�กรเพืั�อำต่อำบสนอำงต่�อำก�รฟ้ั�นตั่วขอำงเศรษฐกิจหลัุ่งสถึ�นก�รณ์โควิด้-19 รวมทั�งปรับระบบ ร้ปแบบ แลุ่ะ
กระบวนก�รในก�รสร��งขีด้คว�มส�ม�รถึขอำงบ่คลุ่�กร

1) เครือำข��ยด้��นก�รศึกษ� (EDNET) ได้�กำ�หนด้หัวข�อำหลัุ่กก�รประช่ม คือำ ค่ณภู�พัก�รศกึษ�เพืั�อำก�รเต่บิโต่อำย��งยั�งยืน (Quality Education 
for Sustainable Growth) ซึึ่�งมีก�รนำ�เสนอำทิศท�งก�รด้ำ�เนินง�นเชิงนโยบ�ยว��ด้�วยค่ณภู�พัก�รศึกษ�เพืั�อำก�รเติ่บโต่อำย��งยั�งยืน  
โด้ยมีผู้้�บริห�รระดั้บส้งจ�กเขต่เศรษฐกิจเอำเปคร�วมนำ�เสนอำ แลุ่ะมีก�รแลุ่กเปลีุ่�ยนเรียนร้�ระหว��งผู้้�บริห�รสถึ�นศึกษ�เกี�ยวกับหลัุ่กส้ต่ร 
ก�รเรียนก�รสอำนเพืั�อำต่อำบสนอำงต่�อำก�รเปลีุ่�ยนแปลุ่งในยค่ดิ้จิทัลุ่
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การป็ระชุม HRDWG ยงัให�คว�มสำ�คัญกับก�รสร��งคว�มต่ระหนกัร้�ด้��นสิ�งแวด้ลุ่�อำมให�แก�เย�วชน โด้ยมีก�รจัด้กิจกรรมเสยีงขอำงเย�วชน (Voices of Youth) 
เพืั�อำเปิด้โอำก�สให�เย�วชนจ�กสม�ชกิเขต่เศรษฐกิจเอำเปคได้�แสด้งคว�มคดิ้เห็น แลุ่กเปลีุ่�ยนเรียนร้�โด้ยให�คว�มสำ�คัญต่�อำก�รอำน่รักษ์สิ�งแวด้ลุ่�อำม ที�เชื�อำมโยง
กับนโยบ�ยด้��นสิ�งแวด้ลุ่�อำม อีำกทั�งก�รบ้รณ�ก�รแนวท�งก�รกำ�หนด้นโยบ�ยก�รศกึษ�ให�สอำด้คลุ่�อำงกบัก�รจ��งง�นในโลุ่กสมยัใหม� แลุ่ะก�รแลุ่กเปลีุ่�ยน
ประสบก�รณ์ในก�รพััฒน�ทรัพัย�กรมน่ษย์เพืั�อำรอำงรับอ่ำต่ส�หกรรมเป้�หม�ย ซึึ่�งกิจกรรมต่��งๆ ที�เกิด้ขึ�นในก�รประช่มฯ ครั�งนี�นับเป็นอำงค์คว�มร้� 
ที�เป็นประโยชน์ต่�อำหน�วยง�นทั�งภู�ครัฐแลุ่ะเอำกชนที�เกี�ยวข�อำงในก�รบ้รณ�ก�รคว�มร�วมมือำเพืั�อำพััฒน�ทรัพัย�กรมน่ษยใ์ห�ก��วทันกับก�รเปลีุ่�ยนแปลุ่งขอำงโลุ่ก

ในก�รประช่ม HRDWG ครั�งนี� ยังได้�เชิญผู้้�แทนจ�กอำงค์ก�รระหว��งประเทศ อำ�ทิ อำงค์ก�รย้เนสโก อำงค์ก�รแรงง�นระหว��งประเทศ อำงค์ก�ร
อ่ำต่ส�หกรรมแห�งสหประช�ช�ติ่ อำงค์ก�รเพืั�อำคว�มร�วมมือำแลุ่ะก�รพััฒน�ท�งเศรษฐกิจ อำ�เซีึ่ยน อำงค์ก�รซีึ่มีโอำ ธ์น�ค�รพััฒน�เอำเชีย สม�คม
มห�วิทย�ลัุ่ยภู�คพืั�นแปซิึ่ฟิัก สถึ�บันเพิั�มผู้ลุ่ผู้ลิุ่ต่แห�งช�ติ่ รวมไปถึึงผู้้�บริห�รสถึ�บันก�รศึกษ�ชั�นนำ�จ�กเขต่เศรษฐกิจสม�ชิกเอำเปค ม�ร�วมแลุ่กเปลีุ่�ยน

คว�มคิด้เห็นแลุ่ะม่มมอำงต่�อำสถึ�นก�รณ์ภู�คก�รศึกษ� ก�รเสริมสร��ง 
ขีด้คว�มส�ม�รถึเพืั�อำพััฒน�ทักษะอำ�ชีพั แลุ่ะทักษะด้��นดิ้จิทัลุ่ รวมถึึง 
ก�รต่ระหนักถึึงประโยชน์ขอำง Big Data แลุ่ะนวัต่กรรมที�สนับสน่น 
ก�รพััฒน�ทักษะต่��ง ๆ 

การพััฒนาที่รัพัยากรมินุษย์โด้ยให้ควัามิสำาคัญกับการพััฒนาทัี่กษะ 
ด้้านดิ้จิัทัี่ลและสิ�งแวัด้ล้อมิม่ิควัามิสอด้คล้องต่อเป้้าหมิายของไที่ย 
ท่ี่�มุ่ิงเร่งกระบวันการพััฒนาอย่างยั�งยืนในภููมิิภูาคเอเช่ย-แป้ซิิฟิิก  
โด้ยก�รพััฒน�ทรัพัย�กรมน่ษย์อำย��งครอำบคลุ่่มเป็นหนึ�งในแนวท�ง 
ก�รด้ำ�เนินก�รในเอำกส�ร Bangkok Goals on BCG Economy  
ที�ไทยเสนอำเป็นผู้ลุ่ลัุ่พัธ์์ที�เป็นร้ปธ์รรม (Deliverables) ขอำงก�รประช่ม 
ผู้้�นำ�เอำเปคในปีนี�ด้�วย

ป้ระเด็้นหารือท่ี่�สำาคัญของ 3 เครือข่าย ประกอำบด้�วย



1
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ศธ. ขยายความร่วมมือเพื�อการพัฒนิาโรงเรียนิชายขอบ
โด็ย กชกร คั์ตตพันิธ์ อาสิฬ์์เฎร์ 1

ควัามิเป้ล่�ยนแป้ลงที่างสังคมิและการเติบโตที่างเศึรษฐกิจั
ของป้ระเที่ศึต่าง ๆ ทัี่�วัโลกเป็้นป้รากฏการณ์์ท่ี่�พับเห็น
ได้้อย่างชัด้เจัน เป็้นรูป้ธิรรมิ และแพัร่หลายในช่วัง 
สองที่ศึวัรรษท่ี่�ผ่่านมิา พััฒนาการของการสื�อสารมิวัลชน
ได้้ย่อโลกให้เล็กลง แต่อย่างไรก็ตามิในสายตา 
ของนักเศึรษฐศึาสตร์ทัี่�วัโลกกลับมิองเห็นว่ัาช่องว่ัาง
ที่างการพััฒนาได้้เปิ้ด้กว้ัางขึ�น โด้ยเฉพัาะอย่างยิ�ง 
ในช่วังของการระบาด้ของไวัรัสโคโรน่า 2019  

พืั�นท่ี่�โรงเร่ยนชายขอบของป้ระเที่ศึไที่ยเป็้นหนึ�งในพืั�นท่ี่�
ท่ี่�พับว่ัาม่ิช่องว่ัางในการพััฒนาท่ี่�ค่อนข้างกว้ัางและส่ง
ผ่ลกระที่บต่อการพััฒนาการเร่ยนรู้ทุี่กช่วังวััย โด้ยจัาก
การสำารวัจัพืั�นท่ี่�โรงเร่ยนชายขอบของป้ระเที่ศึไที่ยพับ
ว่ัาม่ิหลายป้ระเด็้นท่ี่�เกิด้จัากควัามิเหลื�อมิลำ�าที่างสังคมิ
และได้้สร้างปั้ญหาในการเร่ยนรู้ของผู้่เร่ยนทีุ่กช่วังวััย 
ดั้งน่�

 } ด้านเศรษฐกิจแล่ะสังคม (socio-economic) 

 Ì แนวโน�มโรงเรียนขน�ด้เล็ุ่กมีเพิั�มม�กขึ�นเนื�อำงจ�ก
อัำต่ร�ก�รเกิด้ลุ่ด้ลุ่งผู้้�เข��เรียนมีจำ�นวนลุ่ด้ลุ่ง

 Ì ครอำบครัวส�วนใหญ�มีลัุ่กษณะครอำบครัวแบบที�ป่้ย��  

ต่�ย�ยต่�อำงรับภู�ระเลีุ่�ยงด้้หลุ่�น ซึ่ึ�งมีคว�มเสี�ยงที�เด็้ก

จะข�ด้คว�มอำบอ่ำ�น

 Ì ก�รระบ�ด้ขอำงโควดิ้ 19 ส�งผู้ลุ่ต่�อำก�รจัด้ก�รเรียนก�รสอำน

แลุ่ะพััฒน�ก�รขอำงผู้้�เรียน เนื�อำงจ�กคว�มเหลืุ่�อำมลุ่ำ�� 

ท�งร�ยได้�ขอำงครอำบครัว แลุ่ะไม�พัร�อำมขอำงผู้้�ปกครอำง 

ในก�รด้้แลุ่ก�รเรียนอำอำนไลุ่น์ส�งผู้ลุ่กระทบต่�อำท�งเลืุ่อำก

ก�รเข��ถึึงก�รศึกษ�อำย��งมีค่ณภู�พัขอำงบ่ต่รหลุ่�น

 } ด้านครูผูู้้สอนแล่ะบุคล่ากร  
(teaching personnel)

 Ì มีก�รย��ยง�นขอำงคร้ที�อำย้�ในอัำต่ร�ส้งส�งผู้ลุ่ให�ต่�อำงมี
ก�รฝึ่กอำบรมคร้ใหม�บ�อำยครั�ง แลุ่ะข�ด้คว�มต่�อำเนื�อำง
ในก�รจัด้ก�รเรียนก�รสอำน

 Ì คร้ข�ด้คว�มส่ขในก�รสอำนเนื�อำงม�จ�กมีภู�ระง�น
ม�กกว��ก�รสอำนในห�อำงเรียนม�กเกินไป

 } ด้านอุปกรณ์์การเรียนการสอน (equipment)

 Ì สถึ�นศึกษ�ข�ด้สื�อำในร้ปแบบเทคโนโลุ่ยี แลุ่ะสื�อำ
ดิ้จิทัลุ่ที�จะช�วยในก�รจัด้ก�รเรียนก�รสอำนได้� 
อำย��งมีประสิทธิ์ภู�พัม�กขึ�น
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ปัจจัยเหลุ่��นี�เป็นเพีัยงเศษเสี�ยวเดี้ยวขอำงปัญห�ที�ฝั่งร�กลึุ่กในสังคม รวมไปถึึงคว�มเชื�อำ แลุ่ะระบบก�รบริห�รจัด้ก�รด้��นก�รศึกษ�
ขอำงไทยที�ยังจำ�เป็นต่�อำงได้�รับก�รแก�ไขอำย��งเร�งด้�วน อำย��งไรก็ต่�ม กระทรวงศึกษ�ธิ์ก�รไทยไม�ได้�นิ�งนอำนใจต่�อำภู�วะเหลุ่��นี� 
แลุ่ะได้�ร�วมมือำกับอำงค์ก�รรัฐมนต่รีศึกษ�แห�งเอำเชียต่ะวันอำอำกเฉียงใต่� (Southeast Asian Ministers of Education  
Organization) หรือำเรียกโด้ยย�อำว�� ซีึ่มีโอำ (SEAMEO) แลุ่ะศ้นย์ระดั้บภู้มิภู�คขอำงซึ่ีมีโอำในก�รพััฒน�ก�รศึกษ�ให�เกิด้ 
คว�มเสมอำภู�คแลุ่ะเท��เทียมสำ�หรับท่กคน ผู้��นก�รจัด้ทำ�โครงก�ร SEAMEO Border Schools Quality Inclusive  
Education Project (BSQIEP) ที�ให�คว�มสำ�คัญกับก�รขบัเคลืุ่�อำนกิจกรรมเพืั�อำลุ่ด้ช�อำงว��งก�รพััฒน�ด้งักลุ่��วผู้��นก�รจดั้ก�รศกึษ� 
โด้ยเน�นยำ��คว�มสำ�คัญขอำงก�รด้ำ�เนินก�รให�บรรลุ่่เป้�หม�ยก�รพััฒน�ที�ยั�งยืนขอำงสหประช�ช�ติ่ เป้�หม�ยที� 4 (SDG4)   
ที�ม่�งเน�นว��ภู�ยในปี 2030 เด็้กท่กคนจะส�ม�รถึเข��ถึึงก�รศึกษ�ระดั้บประถึมศึกษ�แลุ่ะมัธ์ยมศึกษ�อำย��งเท��เทียมกัน 
แลุ่ะมีค่ณภู�พั โด้ยโครงก�รดั้งกลุ่��วม่�งเน�นก�รพััฒน�ก�รศึกษ�ให�เกิด้คว�มเสมอำภู�คแลุ่ะเท��เทียมสำ�หรับท่กคน มีจ่ด้เน�น
ที�โรงเรียนในเขต่ช�ยแด้น เนื�อำงจ�กพับว��ค่ณภู�พัท�งก�รศึกษ�ขอำงโรงเรียนใกลุ่�ช�ยแด้นมีคว�มแต่กต่��งจ�กโรงเรียนทั�วไป
อำย��งมีนัยสำ�คัญ อัำนมีส�เหต่่ม�จ�กช�อำงว��งท�งร�ยได้�ขอำงครัวเรือำน ก�รย��ยถิึ�น ก�รข�ด้โอำก�สในก�รศึกษ�ข��มพัรมแด้น 
ก�รข�ด้โครงสร��งพืั�นฐ�นที�จำ�เป็นก�รข�ด้คร้ที�มีค่ณสมบัติ่จำ�กัด้ ก�รส่ข�ภิูบ�ลุ่ที�ต่�อำงได้�รับก�รปรับปร่ง ต่ลุ่อำด้จนคว�มเชื�อำ 
ช่มชน แลุ่ะช�ติ่พัันธ์่์ก็เป็นหนึ�งในอ่ำปสรรคสำ�คัญในก�รเข��ถึึงก�รศึกษ�ที�มีค่ณภู�พั นอำกจ�กนี� ก�รจัด้ก�รศึกษ�ให�กับ 
ผู้้�ด้�อำยโอำก�ส แลุ่ะผู้้�ที�จำ�เป็นต่�อำงได้�รับก�รด้้แลุ่เป็นพิัเศษยังเป็นอีำกประเด็้นหนึ�งที�เห็นควรให�คว�มสำ�คัญในโอำก�สนี� 
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โครงการ SEAMEO Border Schools Quality Inclusive Education Project 
(BSQIEP) เป็นก�รด้ำ�เนินก�รเพืั�อำสนับสน่นก�รเข��ถึึงแลุ่ะต่อำบสนอำงด้��นก�รศึกษ�
ขอำงซีึ่มีโอำในช�วงโควิด้ 19 (SEAMEO CARES: SEAMEO COVID-19 Accessible 
and Responsive Education Support) ด้ำ�เนินง�นภู�ยใต่� 1 ใน 7 ประเด็้น
สำ�คัญซีึ่มีโอำด้��นก�รศึกษ� (ประเด็้นสำ�คัญข�อำที� 2 – ก�รจัด้ก�รอ่ำปสรรคในก�รเข��ถึึง
ก�รศึกษ�)  ซึึ่�งรัฐมนต่รีศึกษ�แห�งเอำเชียต่ะวันอำอำกเฉียงใต่�ให�ก�รรับรอำงเมื�อำเดื้อำน
กันย�ยน 2557 ณ สปป.ลุ่�ว โด้ยจ่ด้ประสงค์ขอำง BSQIEP เพืั�อำสร��งคว�มเข��ใจ
ร�วมกันระหว��งศ้นย์ฯ/เครือำข��ยระดั้บภู้มิภู�คขอำงอำงค์ก�รซีึ่มีโอำ ห่�นส�วนเพืั�อำ 
ก�รพััฒน�ต่��ง ๆ  รวมถึึงโรงเรียน คร้ แลุ่ะผู้้�ปกครอำง เพืั�อำแลุ่กเปลีุ่�ยนประสบก�รณ์
แลุ่ะแนวปฏิิบัติ่ที�ดี้ โด้ยจะสนบัสน่นอ่ำปกรณ์ก�รเรียนก�รสอำนแก�โรงเรียนช�ยแด้น 
จัด้ทำ� e-library รวมถึึงก�รจัด้ก�รอำบรมให�คร้ในด้��นก�รสอำนท�งไกลุ่ระหว��ง 
ช�วงวิกฤต่โรคระบ�ด้โควิด้-19 แลุ่ะในอำน�คต่ 

ในส�วนก�รด้ำ�เนินโครงก�รที�ประเทศไทยนั�น ด้�วยคว�มร�วมมือำระหว��งกระทรวงศึกษ�ธิ์ก�ร
แลุ่ะสำ�นักง�นเลุ่ข�ธิ์ก�รขอำงอำงค์ก�รซีึ่มีโอำ ได้�เริ�มเปิด้ตั่วเมื�อำปี 2563 ซึึ่�งเลืุ่อำกโรงเรียนในพืั�นที�
จังหวัด้หนอำงค�ย ได้�แก� โรงเรียนป�กสวยพิัทย�คม อำำ�เภูอำโพันพิัสัย โรงเรียนสีก�ยวิทย�คม 
อำำ�เภูอำเมือำงหนอำงค�ย แลุ่ะในปี 2564 เป็นโรงเรียนที�จังหวัด้สระแก�ว ได้�แก� โรงเรียนบ��นเข�ต่�ง�อำก 
โรงเรียนบ��นคลุ่อำงไก�เถืึ�อำน อำำ�เภูอำคลุ่อำงห�ด้ แลุ่ะโรงเรียนบ��นคลุ่อำงหว�� อำำ�เภูอำอำรัญประเทศ  
โด้ยในชั�นต่�น ทั�งสอำงหน�วยง�นได้�ด้ำ�เนินก�รติ่ด้ตั่�งห�อำงเรียนอัำจฉริยะ (SEAMEO Smart 
Classroom) พัร�อำมทั�งปรับปร่งห�อำงสม่ด้ แลุ่ะพััฒน�อ่ำปกรณ์สำ�หรับห�อำงเรียนคอำมพัิวเต่อำร์ 
มอำบกลุ่�อำงจ่ลุ่ทรรศน ์อ่ำปกรณสื์�อำวิทย�ศ�สต่รด์้��นสะเต่ม็ศึกษ� อ่ำปกรณกี์ฬ� เกมส ์cardboard 
สื�อำก�รสอำนต่��ง ๆ แก�สถึ�นศึกษ�ขอำงประเทศไทยที�ได้�รับเลืุ่อำกให�เข��ร�วมโครงก�ร ขณะนี� 
อำย้�ระหว��งก�รเต่รยีมก�รเพืั�อำพััฒน�คร้ ก�รจัด้หลัุ่กส้ต่รอำอำนไลุ่น ์รวมถึึงก�รจดั้ช่ด้เครื�อำงมือำ
ก�รเรียนร้�สำ�หรับก�รจัด้ก�รเรียนก�รสอำนท�งไกลุ่ โด้ยม่�งหวังให�เกิด้โอำก�สแลุ่ะก�รเข��ถึึง
ก�รศึกษ�ขอำงท่กคนอำย��งครอำบคลุ่่ม โด้ยเฉพั�ะกลุ่่�มที�ด้�อำยโอำก�ส อัำนจะนำ�ไปส้�ก�รบรรลุ่่ 
เป้�หม�ยก�รพััฒน�อำย��งยั�งยืนต่�อำไป   



1 นักวิเทศสัมพัันธ์์ชำ�น�ญก�ร
2 ผู้้�อำำ�นวยก�รกลุ่่�มคว�มร�วมมือำระดั้บภู้มิภู�ค

ก�รด้ำ�เนินง�นด้��นก�รศึกษ�สำ�หรับเด็้กแลุ่ะเย�วชนที�ต่กหลุ่�นเป็นประเด็้น
ที�สำ�คัญม�ก ถืึอำเป็นหนึ�งในนโยบ�ยหลัุ่กขอำงรัฐบ�ลุ่ในก�รจัด้ก�รศึกษ�
ให�แก�เด็้กให�ครอำบคลุ่่มแลุ่ะเป็นภู�รกิจหลัุ่กขอำงกระทรวงศึกษ�ธิ์ก�ร  
โด้ยในปีที�ผู้��นม�กระทรวงศึกษ�ธิ์ก�รได้�มีคว�มพัย�ย�มเร�งนำ�เด็้กเข��ส้�
ระบบก�รศกึษ�ได้�ระด้บัหนึ�งแลุ่�ว แต่�ยังคงมีเด็้กที�ยงัหลุ่่ด้จ�กระบบก�รศกึษ�
แลุ่ะรอำโอำก�สในก�รกลัุ่บเข��เรียนอีำกจำ�นวนหนึ�ง

ต่ลุ่อำด้ระยะเวลุ่� 2 ปีที�ผู้��นม�ทั�วโลุ่กได้�เจอำกับสถึ�นก�รณ์ก�รแพัร�ระบ�ด้
ขอำงโรคโควดิ้-19 ทำ�ให�ระบบก�รก�รศกึษ�ในหลุ่�ยประเทศต่�อำงหยด่้ชะงกั 
รวมถึึงประเทศไทยด้�วย ม�กกว��ครึ�งหนึ�งขอำงนักเรียนทั�วโลุ่กต่�อำงเผู้ชิญ
กับปัญห�ด้��นก�รศึกษ�ที�หยด่้ชะงักอำย��งมีนัยสำ�คัญ เนื�อำงม�จ�กก�รปิด้
โรงเรียนทั�งก�รปิด้แบบทั�งหมด้ไปจนถึึงก�รลุ่ด้เวลุ่�ก�รศึกษ�หรือำปิด้ 
เป็นบ�งส�วน ก�รปิด้สถึ�บันก�รศึกษ�เป็นเวลุ่�น�นแลุ่ะซึ่ำ��แลุ่�วซึ่ำ��เลุ่��
ทำ�ให�นักเรียนเกิด้ปัญห�ท�งจิต่ใจแลุ่ะท�งสังคมที�เพิั�มขึ�น ทำ�ให�ส้ญเสีย
ก�รเรียนร้�แลุ่ะยังมีคว�มเสี�ยงที�จะอำอำกจ�กโรงเรียน โด้ยเฉพั�ะกลุ่่�ม 
ผู้้�ที�เปร�ะบ�งที�ส่ด้ในสังคม

สถึ�นศึกษ�จำ�เป็นต่�อำงปรับเปลีุ่�ยนร้ปแบบก�รจัด้ก�รเรียนก�รสอำนใหม� 
ทั�งในแบบผู้��นทีวี อิำนเทอำร์เน็ต่ ผู้��นเว็บไซึ่ด์้ บ�งแห�งมีก�รจัด้ก�รเรียน
แบบผู้สมผู้ส�น คือำ ทั�งแบบอำอำนไซึ่ต์่ แลุ่ะอำอำนไลุ่น์ รวมทั�งก�รใช�ใบง�น
หรือำแบบฝึ่กหัด้สำ�หรับนักเรียนที�ไม�มีคว�มพัร�อำมด้��นอ่ำปกรณ์เทคโนโลุ่ยี 
โด้ยท่กพืั�นที�ได้�จัด้ก�รเรียนก�รสอำนต่�มร้ปแบบที�มีคว�มเหม�ะสม 
กับบริบทขอำงต่นเอำงได้�เป็นอำย��งด้ ีมีก�รวัด้แลุ่ะประเมนิผู้ลุ่ต่�มสภู�พัจรงิ
ที�นักเรียนยงัส�ม�รถึเรียนร้�แลุ่ะได้�รับประสบก�รณจ์�กก�รเรียนอำย��งต่�อำเนื�อำง 
อำย��งไรก็ต่�ม คงหลีุ่กเลีุ่�ยงไม�ได้�ที�จะมีผู้ลุ่กระทบท�งก�รศึกษ�ที�เกิด้ขึ�น
จ�กก�รต่�อำงเรียนอำอำนไลุ่น์ โด้ยเฉพั�ะเด็้กกลุ่่�มเสี�ยงทำ�ให�เกิด้ปัญห�เด็้ก
หลุ่่ด้อำอำกจ�กระบบก�รศึกษ� กระทรวงศึกษ�ธิ์ก�รจึงต่�อำงเร�งด้ำ�เนินก�ร
แก�ไขปัญห�เด็้กต่กหลุ่�นด้�วยก�รสร��งโอำก�สท�งก�รศกึษ�อำย��งเท��เทยีม 
แลุ่ะลุ่ด้คว�มเหลืุ่�อำมลุ่ำ��ท�งก�รศึกษ� ซึึ่�งกระทรวงศึกษ�ธิ์ก�รไม�ส�ม�รถึ
ที�จะด้ำ�เนินก�รได้�โด้ยลุ่ำ�พััง จำ�เป็นต่�อำงอำ�ศัยคว�มร�วมมือำจ�กท่กภู�ค
ส�วนที�เกี�ยวข�อำง โด้ยกระทรวงศึกษ�ธิ์ก�ร ได้�ร�วมมือำกับ 12 พัันธ์มิต่ร 
เพืั�อำสร��งโอำก�ส คว�มเสมอำภู�ค แลุ่ะคว�มเท��เทียมท�งก�รศึกษ� 
ผู้��นโครงก�ร “พาน้องกลัี่บมาเร่ยน” เพัร�ะคงปฏิิเสธ์ไม�ได้�ว��ก�รเรียนร้�
ที�ดี้ที�ส่ด้นั�น เกิด้ขึ�นที� “ห�อำงเรียน” ซึึ่�งเป็นสถึ�นที�ที�ดี้ที�ส่ด้ในก�รเอืำ�อำ 
ให�เกิด้บรรย�ก�ศในก�รเรียนร้� ดั้งนั�นเมื�อำได้�มีก�รเปิด้ภู�คเรียนใหม� 
กระทรวงศึกษ�ธิ์ก�รได้�มีก�รเต่รียมคว�มพัร�อำมในก�รกำ�หนด้ม�ต่รก�ร
ป้อำงกนัรวมถึึงแผู้นเผู้ชญิเหต่่ที�มีคว�มรดั้ก่มโด้ยก�รประส�นง�นกบัหน�วยง�น
สำ�คัญที�เกี�ยวข�อำงเพืั�อำร�วมกันบ้รณ�ก�รในก�รสร��งคว�มปลุ่อำด้ภัูยไม�ให�
เกิด้คลัุ่สเต่อำร์ในสถึ�นศึกษ�อีำก 

การขับเคลืื่�อนิการด็ำาเนิินิงานิด้็านิการศึึกษา
สำำ�หรัับเด็็กและเย�วชนท่ี่�ตกหล่น
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โด็ย รุ่งกานิต์ พันิธ์ุภัูกดี็ 1
กุสุมา นิวพันิธ์พิมล 2
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นอำกจ�กนี� เพืั�อำสร��งคว�มต่ระหนักร้�แลุ่ะบ้รณ�ก�รคว�มร�วมมือำระหว��ง
หน�วยง�นได้�อำย��งมีประสิทธิ์ภู�พัม�กยิ�งขึ�น กระทรวงศึกษ�ธิ์ก�ร 
ได้�จัด้โครงก�รก�รประช่มเชิงปฏิิบัติ่ก�รระดั้บช�ติ่เพืั�อำขับเคลืุ่�อำน 
ก�รด้ำ�เนินง�นด้��นก�รศึกษ�สำ�หรับเด็้กแลุ่ะเย�วชนที�ต่กหลุ่�น  
ระหว��งวันที� 21 – 22 เมษ�ยน 2565 ณ โรงแรมมณเฑี์ยร ริเวอำร์ไซึ่ต์่ 
กร่งเทพัฯ แบบไฮบริด้ เพืั�อำแลุ่กเปลีุ่�ยนคว�มร้�แลุ่ะแนวปฏิิบัติ่ที�ดี้ 
เกี�ยวกับก�รจัด้ก�รเด็้กแลุ่ะเย�วชนที�ต่กหลุ่�น โด้ยมีผู้้�เข��ร�วมก�รประช่ม 
จ�กกระทรวงศึกษ�ธิ์ก�ร กระทรวงก�รพััฒน�สังคมแลุ่ะคว�มมั�นคง 
ขอำงมน่ษย์ กระทรวงมห�ด้ไทย กระทรวงก�รอ่ำด้มศึกษ� วิทย�ศ�สต่ร์ 
วิจัยแลุ่ะนวัต่กรรม ภู�คีเครือำข��ยด้��นก�รศึกษ�ที�เกี�ยวข�อำงแลุ่ะเอำกชน 
เข��ร�วมก�รประช่มแบบไฮบริด้กว�� 4,700 คน จ�กท่กภู้มิภู�ค 
ขอำงประเทศไทย 

นางสาวัตร่นุช เท่ี่ยนที่อง รัฐมนต่รีว��ก�รกระทรวงศึกษ�ธิ์ก�รเป็นประธ์�นเปิด้ก�รประช่ม 
แลุ่ะได้�เน�นยำ��ให�ผู้้�เข��ร�วมประช่มทร�บว��รัฐบ�ลุ่ให�คว�มสำ�คัญกับก�รแก�ไขปัญห�เด็้ก 
แลุ่ะเย�วชนที�ข�ด้โอำก�ส แลุ่ะต่กหลุ่�นจ�กระบบก�รศึกษ�โด้ยเฉพั�ะในช�วงก�รแพัร�ระบ�ด้ 
โควิด้-19 แลุ่ะเป็นเรื�อำงเร�งด้�วนที�ต่�อำงด้ำ�เนินก�รเพืั�อำรอำงรับก�รเปิด้ภู�คก�รศึกษ�ใหม�นี�  
โด้ยจำ�เป็นต่�อำงอำ�ศัยคว�มร�วมมือำจ�กท่กภู�คส�วน แลุ่ะหวังว��หน�วยง�นต่��ง ๆ  แลุ่ะภู�คีเครือำข��ย
ที�เกี�ยวข�อำงจะส�ม�รถึบ้รณ�ก�รคว�มร�วมมือำกันระหว��งกนั เพืั�อำร�วมมือำกันในก�รแก�ไขปัญห�
แลุ่ะเสริมสร��งโอำก�สในก�รศึกษ�ให�แก�เด็้กแลุ่ะเย�วชน
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ในโอำก�สนี� นายสุภัูที่ร จัำาป้าที่อง ปลัุ่ด้กระทรวง
ศึกษ�ธิ์ก�รได้�กลุ่��วป�ฐกถึ�พิัเศษในหัวข�อำ “ก�รเสริมสร��ง
โอำก�สแลุ่ะคว�มเท��เทียมกันท�งก�รศึกษ�ให�แก�เด็้ก
แลุ่ะเย�วชนที�ต่กหลุ่�น” โด้ยได้�กลุ่��วถึึงก�รด้ำ�เนินก�ร
ด้��นก�รศึกษ�สำ�หรับเด็้กแลุ่ะเย�วชนที�ต่กหลุ่�น  
ซึึ่�งถืึอำเป็นหนึ�งในนโยบ�ยขอำงรัฐบ�ลุ่ในก�รจัด้ 
ก�รศึกษ�ให�แก�เด็้กให�ครอำบคลุ่่ม แลุ่ะเป็นภู�รกิจหลัุ่ก
ขอำงกระทรวงศึกษ�ธิ์ก�ร นอำกจ�กนี� ปลัุ่ด้กระทรวง
ศึกษ�ธิ์ก�รกลุ่��วถึึงก�รเข��ร�วมก�รประช่มระดั้บ
รัฐมนต่รีด้��นก�รศึกษ�ขอำงอำ�เซีึ่ยน โด้ยได้�นำ�เสนอำ
เกี�ยวกับม�ต่รก�รแลุ่ะแนวปฏิิบัติ่ที�ดี้ในก�รจัด้ก�ร
คว�มท��ท�ยจ�กผู้ลุ่กระทบขอำงก�รแพัร�ระบ�ด้ 
ขอำงโควิด้ที�ส�งผู้ลุ่ต่�อำก�รเสียโอำก�สในด้��นก�รเรียนขอำงนักเรียนโด้ยจะไม�ทิ�งใครไว�ข��งหลัุ่ง แลุ่ะได้�มีโอำก�สเข��ร�วมก�รประช่มคณะกรรมก�ร
บริห�รขอำงย้เนสโก ครั�งที� 214 ณ กร่งป�รีส ส�ธ์�รณรัฐฝ่รั�งเศส แลุ่ะได้�กลุ่��วถึึงบทบ�ทขอำงเย�วชนคนร่�นใหม� ก�รปรับกลุ่ไกใหม�ว��ด้�วย
คว�มร�วมมือำด้��นก�รศึกษ�ระดั้บโลุ่กที�เน�นก�รสร��งเครือำข��ยเย�วชนจะช�วยส�งเสริมให�เย�วชนได้�แสด้งคว�มคดิ้เห็นเพืั�อำกำ�หนด้นโยบ�ย
ก�รศึกษ�ระดั้บโลุ่กที�ต่อำบสนอำงต่�อำคว�มต่�อำงก�รด้��นศักยภู�พัแลุ่ะทักษะในอำน�คต่ซึึ่�งจะช�วยให�ก�รบรรลุ่่เป้�หม�ย SDG4 ที�เป็นก�รสร��ง
หลัุ่กประกันว��ท่กคนต่�อำงมีก�รศึกษ�ที�มีค่ณภู�พัอำย��งครอำบคลุ่่มแลุ่ะเท��เทียม 

ประเทศสม�ชิกอำ�เซีึ่ยนได้�รับรอำงก�รเป็นภู�คีในอำน่สัญญ�ว��ด้�วย
สิทธิ์เด็้ก (CRC) อำน่สัญญ�ว��ด้�วยก�รขจัด้ก�รเลืุ่อำกปฏิิบัติ่ต่�อำสต่รี
ในท่กร้ปแบบ (CEDAW) แลุ่ะอำน่สัญญ�ว��ด้�วยสิทธิ์คนพิัก�ร 
(CRPD) ทั�งนี� ในในอำน่สัญญ�ได้�ระบ่คำ�จำ�กัด้คว�มขอำง “เด็้ก”  
ว��หม�ยถึึงบ่คคลุ่ที�มีอำ�ย่ต่ำ��กว�� 18 ปี แลุ่ะให�คำ�นึงถึึงหลัุ่กก�ร
สำ�คัญต่�อำก�รไม�เลืุ่อำกปฏิิบัติ่ สิทธิ์ในก�รอำย้�รอำด้ ก�รได้�รับก�รพััฒน� 
ต่ลุ่อำด้จนก�รรักษ�ประโยชน์ส้งส่ด้ขอำงเด็้ก แลุ่ะก�รเค�รพัแนวคิด้
ขอำงเด็้ก ซึึ่�งรัฐภู�คีต่��งยอำมรับในสิทธิ์ขอำงเด็้กที�จะได้�รับก�รศึกษ� 
บนพืั�นฐ�นขอำงโอำก�สที�เท��เทียมกัน ซึึ่�งต่�มปฏิิญญ�อำ�เซีึ่ยนว��ด้�วย
ก�รเสริมสร��งคว�มเข�มแข็งด้��นก�รศึกษ�ให�แก�เด็้กแลุ่ะเย�วชน 
ที�ต่กหลุ่�น ได้�ให�คว�มหม�ยสำ�หรับเด็้กกลุ่่�มนี�ว�� “เด็้กแลุ่ะเย�วชน
ที� อำย้� ภู�ยใต่�สถึ�นก�รณ์ ซึึ่� งครอำบคลุ่่มหนึ� งห รือำม�กกว� � 
หนึ�งใน 4 ประเภูท ต่�อำไปนี�คือำ

ก) เด็้กแลุ่ะเย�วชนที�ไม�มีโอำก�สเข��ถึึงโรงเรียนในช่มชนขอำงต่น
ข) เด็้กแลุ่ะเย�วชนที�ยังไม�ได้�ลุ่งทะเบียนเข��เรียน แม�โรงเรียน 

จะมีคว�มพัร�อำมในก�รรับศึกษ�
ค) เด็้กแลุ่ะเย�วชนที�ลุ่งทะเบียนแลุ่�ว แต่�ไม�เข��เรียน หรือำเสี�ยง

ต่�อำก�รอำอำกจ�กโรงเรียนกลุ่�งคัน
ง) เด็้กแลุ่ะเย�วชนที�อำอำกจ�กโรงเรียนกลุ่�งคัน
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ก�รขับเคลืุ่�อำนก�รด้ำ�เนินง�นด้��นก�รศึกษ�สำ�หรับเด็้กแลุ่ะเย�วชนที�ต่กหลุ่�นจำ�เป็นต่�อำงบ้รณ�ก�รคว�มร�วมมือำระหว��ง
หน�วยง�นที�เกี�ยวข�อำงท่กภู�คส�วนไม�ว��จะเป็นภู�ครัฐ ภู�คเอำกชน ประช�สังคมเพืั�อำให�เกิด้ก�รด้ำ�เนินง�นที�เป็นเอำกภู�พั
แลุ่ะไม�ทบัซึ่�อำนกนัเพืั�อำนำ�เด็้กแลุ่ะเย�วชนที�ต่กหลุ่�นให�เข��ส้�ระบบก�รศกึษ�ไม�ว��จะเปน็ในระบบ นอำกระบบ หรอืำต่�มอำธั์ย�ศัย 
เพืั�อำให�เด็้กแลุ่ะเย�วชนเหลุ่��นั�นรับร้�ได้�ว��ท่กภู�คส�วนให�คว�มสำ�คัญแลุ่ะต่�อำงก�รช�วยเหลืุ่อำเพืั�อำให�เด็้กแลุ่ะเย�วชนส�ม�รถึ
ที�จะเข��ถึึงก�รศึกษ� ได้�พััฒน�ทักษะ สร��งอำน�คต่ แลุ่ะส�ม�รถึด้ำ�รงชีวิต่อำย้�ได้�ในสังคมได้�อำย��งมีประสิทธิ์ภู�พั 
แลุ่ะพัร�อำมที�จะร�วมกันพััฒน�ช�ติ่แลุ่ะประเทศขอำงเร�ให�มีคว�มเจริญแลุ่ะน��อำย้�ม�กยิ�งขึ�น

จ�กก�รประช่มเชิงปฏิิบัติ่ก�รร�วมกับภู�คีเครือำข��ยด้��นก�รจัด้ก�รศึกษ�ได้�พับว��ปัญห�ขอำงเด้็กแลุ่ะเย�วชนที�ต่กหลุ่�น
เกิด้จ�กประเด็้นด้��นสังคม สภู�พัแวด้ลุ่�อำม ครอำบครัว เศรษฐกิจ โรงเรียน โด้ยเฉพั�ะตั่วเด็้กนักเรียน ก�รจัด้ก�รศึกษ�
ในปัจจ่บันไม�ต่อำบโจทยค์ว�มต่�อำงก�รขอำงเด็้กเนื�อำงจ�กวิธี์ก�รจัด้ก�รเรียนก�รสอำนไม�มีคว�มหลุ่�กหลุ่�ย รวมทั�งแนวท�ง
ก�รวัด้แลุ่ะประเมินผู้ลุ่ สิ�งสำ�คัญคือำปัจจัยพืั�นฐ�น ท�งครอำบครัว ฐ�นะผู้้�ปกครอำงย�กจน นักเรียนอำย้�ในพืั�นที�ห��งไกลุ่ 
ก�รย��ยที�อำย้� ซึึ่�งรวมถึึงช�อำงว��งระหว��งคร้ กับนักเรียน ต่ลุ่อำด้จนคว�มท��ท�ยที�เกิด้ขึ�นจ�กก�รแพัร�ระบ�ด้ขอำงโรคโควดิ้-19 
ซึึ่�งหลุ่�ยหน�วยง�นได้�นำ�เสนอำแนวปฏิิบัติ่ที�ดี้แลุ่ะแนวท�งก�รแก�ไขปัญห�ในภู�พัรวมที�ต่�อำงมีก�รบ้รณ�ก�รแลุ่ะเชื�อำมโยง
ก�รจัด้เก็บข�อำม้ลุ่ระหว��งหน�วยง�นที�เกี�ยวข�อำง ซึึ่�งรวมถึึงก�รจัด้ทำ�ฐ�นข�อำม้ลุ่ให�เป็นปัจจ่บันเพืั�อำไม�ให�ข�อำม้ลุ่ 
มีก�รกระจัด้กระจ�ย สิ�งสำ�คัญคือำ ต่�อำงมีก�รบริห�รจัด้ก�รภู�ครัฐที�ดี้ ก�รจัด้ระบบส�รสนเทศเพืั�อำก�รจัด้ทำ�ฐ�นข�อำม้ลุ่
พืั�นฐ�น แลุ่ะให�ก�รเก็บข�อำม้ลุ่มีคว�มต่�อำเนื�อำงแลุ่ะเปน็ระบบ  สำ�หรับแนวท�งก�รแก�ไขปัญห�สำ�หรับเด็้กในแต่�ลุ่ะกลุ่่�ม ได้�แก�

กลุ่่�มเด็้กต่กหลุ่�น/เด็้กนอำกระบบก�รศึกษ� ส�วนใหญ�หน�วยง�นจะนำ�ข�อำม้ลุ่ 
เด็้กต่กหลุ่�นไปแก�ปัญห�ต่�มบทบ�ทภู�รกจิขอำงหน�วยง�น มีคว�มพัย�ย�มที�จะจัด้
ระบบฐ�นข�อำม้ลุ่ให�เป็นข�อำม้ลุ่เดี้ยวกัน รวมทั�งก�รส�งต่�อำเด็้กนอำกระบบที�อำย้� 
ในวัยเรียนให�กลัุ่บเข��ส้�ก�รศึกษ�ในระบบ แลุ่ะส�งต่�อำกลุ่่�มเป้�หม�ยที�ต่�อำงก�รมีอำ�ชีพั 
แลุ่ะมีร�ยได้�เลีุ่�ยงด้้ครอำบครัวส้�ก�รศึกษ�นอำกระบบหรือำก�รอำ�ชีวศึกษ� ซึึ่�งหน�วยง�น
ต่�อำงมีก�รจัด้ระบบส�รสนเทศเพืั�อำให�มีคว�มชัด้เจนไม�ซึ่ำ��ซึ่�อำนแลุ่ะเป็นเอำกภู�พั
ทำ�ให�ส�ม�รถึนำ�ข�อำม้ลุ่ที�ได้�ม�วิเคร�ะห์ สังเคร�ะห์แลุ่ะใช�ประโยชน์ได้�จริง

กลุ่่�มเด็้กเสี�ยงอำอำกกลุ่�งคัน มีก�รจัด้ระบบก�รด้้แลุ่เด้็กช�วยเหลืุ่อำนักเรียน 
เพืั�อำติ่ด้ต่�มเด้็กกลุ่่�มเสี�ยง โด้ยจัด้ส�งนักจิต่วิทย�ลุ่งพืั�นที�เพืั�อำสืบห�ข�อำเท็จจริง 
จ�กโรงเรียน แลุ่ะประช่มห�รือำร�วมกับท่กภู�คส�วนเพืั�อำช�วยกันแก�ไขปัญห�  
รวมทั�งก�รปรับหลัุ่กส้ต่รเพืั�อำให�เหม�ะสมแลุ่ะสอำด้คลุ่�อำงกับคว�มต่�อำงก�รขอำงเด็้ก
แลุ่ะเย�วชนกลุ่่�มเสี�ยง แลุ่ะก�รจัด้ก�รเรียนก�รสอำนวิช�ชีพัให�กับเด็้กเพืั�อำก�รมีอำ�ชีพั
ทำ�ให�ส�ม�รถึเลีุ่�ยงด้้ต่นเอำงแลุ่ะครอำบครัวได้�

กลุ่่�มเด็้กอำอำกกลุ่�งคัน มีระบบด้้แลุ่แลุ่ะติ่ด้ต่�มนักเรียน ห�กเป็นเด็้กที�มีคว�มต่�อำงก�ร
พิัเศษจะมีหน�วยง�นด้้แลุ่ ได้�แก� สำ�นักบริห�รง�นก�รศึกษ�พิัเศษ สพัฐ. แลุ่ะ
กระทรวงก�รพััฒน�สังคมแลุ่ะคว�มมั�นคงขอำงมน่ษย์ รวมทั�งสถึ�นพิันิจ 
แลุ่ะค่�มครอำงเด็้กแลุ่ะเย�วชน ในกรณีเด็้กที�อำย้�ในสถึ�นพิันิจเนื�อำงจ�กคดี้ย�เสพัติ่ด้ 
หลัุ่งจ�กได้�รับก�รเรียนต่�อำจนจบระดั้บมัธ์ยมศึกษ�ต่อำนปลุ่�ย เด็้กได้�ศึกษ� 
ที�มห�วิทย�ลัุ่ยส่โขทัยธ์รรม�ธิ์ร�ช ทำ�ให�ส�ม�รถึต่�อำยอำด้ก�รศึกษ�แลุ่ะเพิั�มขีด้
คว�มส�ม�รถึให�กับเด็้กแลุ่ะเย�วชนเหลุ่��นั�นให�กับไปด้ำ�รงชีวิต่ในสังคมปกติ่ได้� 



เป้าหมายของวาระการศึกษา 2030

โดย ชฎารััตน์์ สิิงหเดชากุุล 1

ต้ั้�งแต่ั้ปี ีพ.ศ. 2543 การดำำาเนิินิการเพ่�อปีระก้นิสิิทธิิในิการเข้้าถึึงการศึกษาข้้�นิพ่�นิฐานิภายใต้ั้กรอบ
การศึกษาเพ่�อปีวงชนิ (Education for All - EFA) และกรอบเปีา้หมายการพ้ฒนิาแห่งสิห้สิวรรษ 
(Millennium Development Goals - MDG) ได้ำมีความก้าวหน้ิาที�สิำาค้ญ อย่างไรก็ตั้าม เป้ีาหมาย
ท้�งสิองย้งคงเป็ีนิการดำำาเนิินิงานิที�ย้งไม่แล้วเสิร็จ ด้ำวยเหตุั้ผลด้ำงกล่าวจึงมีการปีระกาศวาระ 
การศึกษาใหม่จนิถึึงปีี พ.ศ. 2573 ด้ำวยเปีา้หมายใหม่และความมุ่งมาดำปีรารถึนิาที�จะจ้ดำการก้บความท้าทาย
ด้ำานิการศึกษาระด้ำบโลกและระด้ำบชาติั้ในิปัีจจุบ้นิและอนิาคตั้อย่างส้ิมฤทธิิ�ผล
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: การนำาข้อค้นพบด้านประสาทวิทยาศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ

ต่่อมา ในการประชุุมสุุดยอดว่่าด้ว่ยการพััฒนาท่ี่�ยั�งยืนขององค์์การ
สุหประชุาชุาติ่ รัฐสุมาชิุกได้ให้การรับรองว่าระการพััฒนาท่ี่�ยั�งยืน 2030 
อย่างเป็นที่างการ ว่าระดังกล่่าว่รับที่ราบบที่บาที่สุำาคั์ญของการศึึกษา 
แล่ะเป้าหมายการพััฒนาท่ี่�ยั�งยืน เป้าหมายท่ี่� 4 (SDG 4) ซึึ่�งกำาหนดว่่า 
“สุร้างหลั่กประกันว่่าทุี่กค์นม่การศึึกษาท่ี่�ม่คุ์ณภาพัอย่างค์รอบค์ลุ่มแล่ะ
เท่ี่าเท่ี่ยม แล่ะสุนับสุนุนโอกาสุในการเร่ยนร้้ต่ล่อดชุ่วิ่ต่” กรอบการปฏิิบัติ่งาน
ของการศึึกษา 2030 ได้กำาหนดเป้าหมายไว้่ 10 ประการ แล่ะเสุนอแนว่ที่าง
ในการดำาเนินการต่ามเป้าหมายดังกล่่าว่เพืั�อเป็นเค์รื�องนำาที่างไปสุ่้การบรรลุ่
ว่าระการศึึกษา 2030

อยา่งไรก็ต่าม ได้ม่ค์ำาถามเก่�ยว่กับค์ว่ามยั�งยนืของเป้าหมายท่ี่� 4 เนื�องจาก
ม่ค์ว่ามท้ี่าที่ายแล่ะค์ว่ามตึ่งเค์ร่ยดเก่�ยว่ข้องกับโล่กท่ี่�สุำาคั์ญ ซึึ่�งที่ำาให้ว่าระ
การศึึกษา 2030 เผชุญิกับค์ว่ามเสุ่�ยง ถึงกระนั�นก็ต่าม “ขอบเขต่ค์ว่ามร้ใ้หม่” 
กำาลั่งได้รับการพิัจารณา เพืั�อท่ี่�จะชุ่ว่ยจัดการกับสุถานการณ์ท่ี่�ยากล่ำาบาก
แล่ะไม่พึังประสุงค์์เหล่่าน่� แล่ะไม่น่าแปล่กใจท่ี่�ค์ว่ามก้าว่หน้าด้านประสุาที่
วิ่ที่ยาศึาสุต่ร์รว่มอย้ใ่นขอบเขต่ค์ว่ามร้้ใหม่น่�ด้ว่ย อันท่ี่�จริงแล้่ว่ ได้ม่การเห็นพ้ัอง
กันว่่าพััฒนาการด้านประสุาที่วิ่ที่ยาศึาสุต่ร์กำาลั่งดึงด้ดค์ว่ามสุนใจท่ี่�เพิั�มขึ�น
ของชุุมชุนการศึึกษา เพัราะพััฒนาการดังกล่่าว่มุ่งท่ี่�จะสุร้างค์ว่ามเข้าใจ 
ท่ี่�มากขึ�นเก่�ยว่กับค์ว่ามสุัมพัันธ์์ระหว่่างกระบว่นการที่างชุ่ว่ว่ิที่ยา 
กับการเร่ยนร้้ของมนุษย์ ในขณะท่ี่�ม่การยอมรับโดยทัี่�ว่ไปถึงบที่บาที่ 
ท่ี่�เป็นไปได้ของประสุาที่วิ่ที่ยาศึาสุต่ร์ในการปรับปรุงแนว่ปฏิิบัติ่ด้านการเร่ยน
การสุอน ก็ยังม่ค์ว่ามเค์ล่ือบแค์ล่งในเรื�องโอกาสุท่ี่�พััฒนาการดังกล่่าว่ 
จะให้ข้อม้ล่ประกอบการกำาหนดนโยบายการศึึกษาเชุ่นกัน

 1 อด่ต่ผ้้ต่รว่จราชุการ กระที่รว่งศึึกษาธิ์การ

ภาพจาก www.unicef.org
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จำานว่นเฉล่่�ยของปีท่ี่� เข้ารับการศึึกษาเป็นมาต่รการเฉพัาะ 
ด้านการศึึกษาท่ี่�ไม่สุมบ้รณ์ในการเปร่ยบเท่ี่ยบผล่กระที่บ 
ของทุี่นมนุษยต่์่อเศึรษฐกิจของประเที่ศึต่่าง ๆ  ท่ี่�ม่ค์ว่ามแต่กต่่างกัน 
การใชุ้จำานว่นเฉล่่�ยของปีท่ี่�เข้ารับการศึึกษาในการเปร่ยบเท่ี่ยบ
ผล่กระที่บดังกล่่าว่เป็นการสัุนนิษฐานโดยนัย ว่่าการเข้าเร่ยน 
เป็นเว่ล่า 1 ปีได้สุ่งมอบค์ว่ามร้้แล่ะที่ักษะท่ี่�เพิั�มขึ�นเชุ่นเด่ยว่กัน 
ไม่ว่่าจะเป็นระบบการศึึกษาใด แที่นท่ี่�จะใชุ้จำานว่นเฉล่่�ยของปีท่ี่�
เข้ารับการศึึกษา การวิ่เค์ราะห์จะต้่องพิัจารณาจากทัี่กษะ 
ในการพััฒนากระบว่นการเร่ยนร้้ท่ี่�ม่การวั่ดในระหว่่างชุ่ว่งเว่ล่า 
การเข้าเร่ยน

การว่ิเค์ราะห์เชิุงประจักษ์ท่ี่�ดำาเนินการต่่อยอดจากน่�เก่�ยว่ข้อง 
กับการเติ่บโต่ระยะยาว่ไปสุ่้การม่ทัี่กษะในการพััฒนากระบว่น 
การเร่ยนร้้แล่ะมุมมองต่่าง ๆ ของเศึรษฐกิจระดับประเที่ศึ โดยใชุ้
ชุุดข้อม้ล่ระหว่่างประเที่ศึของ 50 ประเที่ศึ รายงานฉบับน่�ได้ม่ 
การวิ่เค์ราะห์ค์ว่ามเจริญเติ่บโต่ระดับภ้มิภาค์ โดยวั่ดจากผลิ่ต่ภัณฑ์์
มว่ล่รว่มภายในประเที่ศึ (GDP) ต่่อหัว่ท่ี่�แท้ี่จริงระหว่่างปี พั.ศึ. 2503 
แล่ะป ีพั.ศึ. 2543 เปร่ยบเท่ี่ยบกับค์ะแนนสุอบ โดยเฉล่่�ยหลั่งจาก
ปล่่อยให้ม่ค์ว่ามแต่กต่่างของผลิ่ต่ภัณฑ์์มว่ล่รว่มภายในประเที่ศึต่่อหัว่
ค์รั�งแรกในปี พั.ศึ. 2503 ผล่การวิ่เค์ราะห์เสุนอแนะว่่าค์ว่ามเจริญ
เติ่บโต่ระดับภ้มิภาค์ในชุ่ว่ง 4 ที่ศึว่รรษท่ี่�ผ่านมาอธิ์บายได้ 
โดยสุมบ้รณ์ด้ว่ยค์ว่ามแต่กต่่างด้านทัี่กษะในการพััฒนา
กระบว่นการเร่ยนร้้ซึึ่�งขึ�นอย้่กับระดับรายได้เริ�มต้่น

เหตุุผลที่่� 2 ผลกระที่บด้้านเศรษฐกิจ

ค์ร้อย้่ในกลุ่่มผ้้ยกระดับการพััฒนากระบว่นการเร่ยนร้้ท่ี่�ด่ท่ี่�สุุดในโล่ก โดยปรับสุมองของนักเร่ยนให้ได้รับทัี่กษะ
ในการอ่านออกเข่ยนได้ การค์ำานว่ณ แล่ะการใชุ้เหตุ่ผล่ ในแต่่ล่ะวั่น ด้ว่ยเหตุ่ผล่หลั่กดังกล่่าว่ห้องเร่ยนจึงเป็น
สุภาพัแว่ดล่้อมท่ี่�เหมาะสุมสุำาหรับการให้ค์ว่ามชุ่ว่ยเหลื่อเพืั�อเพิั�มพ้ันศัึกยภาพัในการเร่ยนร้้ของผ้้เร่ยนปกติ่แล่ะ 
ผ้้เร่ยนท่ี่�ไม่ปกติ่ท่ี่�กำาลั่งพััฒนาโดยอาศัึยข้อค้์นพับด้านประสุาที่วิ่ที่ยาศึาสุต่ร์

เพราะเหตุุใดจึงมีีการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนโดยใช้้แนวทางนี�?

ทุี่กวั่นน่�ม่หลั่กฐานท่ี่�ชัุดเจนเก่�ยว่กับการดำารงอย้ข่องเค์รือข่ายสุมอง
แบบเจาะจงท่ี่�ด้แล่รับผิดชุอบค์ว่ามสุามารถพืั�นฐานท่ี่�เก่�ยว่ข้อง 
อย่างใกล้่ชิุดกับค์ณิต่ศึาสุต่ร์แล่ะการเร่ยนอ่าน ค์ว่ามสุามารถ 
ด้านการพััฒนาสุมองในการพััฒนากระบว่นการเร่ยนร้้เหล่่าน่� 
อาจที่ำาหน้าท่ี่�เป็นสุ่ว่นหนึ�งของ “ชุุดเค์รื�องมือสุำาหรับผ้้เริ�มต้่น”  
เพืั�อสุร้างค์ว่ามเข้าใจเก่�ยว่กับตั่ว่เล่ขหรือค์ำาต่่าง ๆ อิที่ธิ์พัล่ของ 
ค์ว่ามสุามารถดังกล่่าว่ต่่อค์ว่ามสุำาเร็จในการอ่านแล่ะการค์ำานว่ณ
ดำาเนินต่่อไปเกินกว่่าการเร่ยนเกรด 1 ในระดับประถมศึึกษา  
หากการพััฒนาที่กัษะในร้ปแบบปกต่เิหล่่าน่�ล้่มเหล่ว่ ก็อาจสุง่ผล่รา้ย
ต่่อการพััฒนาค์ว่ามสุามารถในการอ่านแล่ะการค์ำานว่ณในระดับสุ้งขึ�นไป

ข้อค้์นพับเหล่่าน่�ที่ำาให้เกิด “ค์ว่ามร้้ท่ี่�นำาไปใชุ้งานได้” อยา่งแท้ี่จริง 
ซึึ่�งได้มาจากงานว่ิจัยด้านประสุาที่ว่ิที่ยาศึาสุต่ร์แล่ะม่ค์ว่ามหมาย
โดยนัยท่ี่�เก่�ยว่ข้องกับการศึึกษา ด้ว่ยค์ว่ามเข้าใจกระบว่นการเร่ยน
ร้้ท่ี่�ซ่ึ่อนอย้่ นักการศึึกษาแล่ะนักประสุาที่วิ่ที่ยาศึาสุต่ร์สุามารถ
พััฒนาการให้ค์ว่ามชุ่ว่ยเหลื่อด้านการพััฒนาสุมองในการพััฒนา
กระบว่นการเร่ยนร้้สุำาหรับผ้้เร่ยนปกติ่แล่ะผ้้เร่ยนท่ี่�ไม่ปกติ่  
เพืั�อปรับปรุงการอ่านออกเข่ยนได้ การค์ำานว่ณ การใชุ้เหตุ่ผล่  
แล่ะทัี่กษะอื�น ๆ อ่กมากมายในร้ปแบบของค์ว่ามร่ว่มมือ

เหตุุผลที่่� 1  หลักฐานจากงานวิจัย 

ด้้านประสาที่วิที่ยาศาสตุร์

เช่ื่�อมโยงวาระการศึกษา 2030  

และประสาที่วิที่ยาศาสตุร์ส่�การปฏิิบัติุ



เหตุุผลที่่� 4 เป้าหมายของวาระการศึกษา 2030

เหตุุผลที่่� 3 ผลกระที่บตุ�อผลลัพธ์์ของช่ื่วิตุ
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เป็นท่ี่�ยอมรับอย่างกว้่างขว่างว่่าค์ว่ามยากล่ำาบากในการสุำาเร็จการศึึกษาสุามารถสุ่งผล่กระที่บท่ี่�เป็นผล่ร้ายต่่อผล่ลั่พัธ์์ของชุ่วิ่ต่ของเด็ก ๆ 
ปัญหาในการเร่ยนเป็นผล่มาจากปัจจัยหล่ากหล่าย รว่มถึงปัจจัยด้านวิ่ธ่์การสุอน สิุ�งแว่ดล้่อม สัุงค์มวั่ฒนธ์รรม สุุขภาพั แล่ะอื�น ๆ

เพืั�อที่ดสุอบสุมมุติ่ฐานดังกล่่าว่ เมื�อเร็ว่ ๆ  น่�ได้ม่การศึึกษาท่ี่�ใชุ้เว่ล่า 10 ปี เพืั�อติ่ดต่ามผล่เด็ก ๆ  ท่ี่�ม่ปัญหาด้านการเร่ยนซึึ่�งเก่�ยว่ข้องกับการพััฒนา
สุมองในการพััฒนากระบว่นการเร่ยนร้้แบบไม่ปกติ่ (LD/AND) แล่ะเด็กอื�น ๆ ท่ี่�ม่ปัญหาด้านการเร่ยนแต่่ม่การพััฒนาสุมองในการพััฒนา
กระบว่นการเร่ยนร้้แบบปกติ่ (LD/TND) การศึึกษาน่�ค้์นพับว่่ากลุ่่ม LD/AND ม่ค์ว่ามเสุ่�ยงเชิุงสัุมพัันธ์์ท่ี่�จะออกกล่างคั์น ม่พัฤติ่กรรมติ่ดยา
เสุพัติ่ด ม่บุต่รก่อนวั่ยอันสุมค์ว่ร ที่ำาแท้ี่ง รว่มถึงว่่างงาน เมื�อเปร่ยบเท่ี่ยบกับผ้้เร่ยนปกติ่มากกว่่ากลุ่่ม LD/TND (ด้แผนภาพัท่ี่� 1) ดังนั�น  
ผล่การศึึกษาจึงสุนับสุนุนสุมมุติ่ฐานเริ�มต้่น แล่ะแสุดงค์ำาเตื่อนเก่�ยว่กับค์ว่ามเร่งด่ว่นในการบ่งบอกค์ว่ามเบ่�ยงเบนของการพััฒนาสุมอง 
ในการพััฒนากระบว่นการเร่ยนร้้แต่่เนิ�น ๆ แล่ะการให้ค์ว่ามชุ่ว่ยเหลื่อในเรื�องดังกล่่าว่

เป้าหมายของว่าระการศึึกษา 2030 มุ่งเน้น 10 ประเด็นสุำาคั์ญซึึ่�งเก่�ยว่ข้องกับการศึึกษาระดับประถมศึึกษาแล่ะมัธ์ยมศึึกษา 
การศึึกษาปฐมวั่ย การศึึกษาด้านเที่ค์นิค์ อาชุ่ว่ศึึกษา อุดมศึึกษา แล่ะการศึึกษาผ้้ใหญ่ ทัี่กษะในการที่ำางาน ค์ว่ามเสุมอภาค์  
การอ่านออกเข่ยนได้แล่ะการค์ำานว่ณ การพััฒนาท่ี่�ยั�งยืนแล่ะการเป็นพัล่เมืองของโล่ก สิุ�งอำานว่ยค์ว่ามสุะดว่กด้านการศึึกษา 
รว่มถึงสุภาพัแว่ดล้่อมในการเร่ยน ค์ว่ามเป็นนักวิ่ชุาการ แล่ะค์ร้

โอกาสุท่ี่�จะจัดการเร่ยนการสุอนในโรงเร่ยนซึึ่�งมุ่งเน้นการพััฒนาสุมองในการพััฒนากระบว่นการเร่ยนร้้อาจสุ่งผล่กระที่บ 
ต่่อเป้าหมายด้านการศึึกษาเหล่่าน่� ไม่ว่่าที่างต่รงหรือที่างอ้อม

ข้อเสนอ

การจัดการเร่ยนการสุอนในโรงเร่ยนท่ี่�มุ่งเน้นการพััฒนาสุมองในการพััฒนากระบว่นการเร่ยนร้้ (ต่่อน่�ไปจะเร่ยกว่่าโค์รงงาน SBND) 
ต้่องการเค์รื�องมือแล่ะการออกแบบท่ี่�ยั�งยืน ซึึ่�งเหมาะสุมกับบริบที่โล่กแล่ะบริบที่ท้ี่องถิ�นเป็นอย่างยิ�ง นักวิ่จัยของห้องปฏิิบัติ่การ
ประสุาที่ว่ทิี่ยาศึาสุต่รท์ี่างการศึึกษา (EN-lab) ท่ี่�ศ้ึนยป์ระสุาที่ว่ทิี่ยาศึาสุต่รคิ์์ว่บา ไดจั้ดที่ำาเค์รื�องมือท่ี่�เหมาะสุมสุำาหรบัโค์รงงาน SBND

แผนภาพท่ี่� 1: การศึึกษาระยะเวลา 10 ปีีเพ่�อติุดตุามีเด็ก ๆ กลุ�มี LD/AND และ LD/TND



โครงงาน SBND ซ่ึ่�งใช้้เคร่�องม่ือของ EN-lab ม่ืลัักษณะดัังน่�
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แนว่ที่าง “ว่งรอบท่ี่�สุมบ้รณ์” หมายค์ว่ามว่่าโค์รงงาน SBND เก่�ยว่ข้องกับ (1) การบ่งบอกสัุญญาณการพััฒนาสุมอง
ในการพััฒนากระบว่นการเร่ยนร้้แบบไม่ปกติ่ในผ้้เร่ยนแต่่เนิ�น ๆ (2) การรว่บรว่มข้อม้ล่เก่�ยว่กับค์ว่ามแต่กต่่าง 
ของแต่่ล่ะบุค์ค์ล่ท่ี่�สัุมพัันธ์์กบัจุดแข็งแล่ะจุดอ่อนของค์ว่ามสุามารถด้านการพััฒนาสุมองในการพััฒนากระบว่นการเร่ยนร้้ 
(3) การให้ค์ว่ามชุ่ว่ยเหลื่อในห้องเร่ยนเป็นรายบุค์ค์ล่ โดยใชุ้ข้อม้ล่ประวั่ติ่การพััฒนาสุมองในการพััฒนากระบว่นการเร่ยนร้้ 
แล่ะ (4) การติ่ดต่ามค์ว่ามก้าว่หน้าของนักเร่ยนโดยใชุ้เค์รื�องมือซึ่ำ�าเพืั�อสืุบค้์นแล่ะจัดที่ำาข้อม้ล่ประวั่ติ่

โค์รงงาน SBND เกิดขึ�นเพืั�อดำาเนินการในโรงเร่ยน โดยหล่่กเล่่�ยงการปฏิิบัติ่เพืั�อการรักษา มุ่งเน้นการวิ่นิจฉัยแล่ะ 
การบำาบัดค์ว่ามผิดปกติ่เป็นหลั่ก ในโค์รงงาน SBND ค์ร้ท่ี่�ได้รับการฝึึกอบรมด้านประสุาที่วิ่ที่ยาศึาสุต่ร์แล่ะเที่ค์โนโล่ย่
สุารสุนเที่ศึแล่ะการสืุ�อสุารสุามารถใชุ้เค์รื�องมือคั์ดกรองในอุปกรณ์เค์ลื่�อนท่ี่�อย่างสุมาร์ต่โฟนหรือแท็ี่บเล็่ต่ในการบ่งบอก 
“สัุญญาณอันต่ราย” ของการพััฒนาสุมองในการพััฒนากระบว่นการเร่ยนร้้ในนักเร่ยนของพัว่กเขา จากสัุญญาณท่ี่�พับ
แต่่เนิ�น ๆ เหล่่าน่�แล่ะข้อม้ล่ท่ี่�ได้จากประวั่ติ่การพััฒนาสุมองในการพััฒนากระบว่นการเร่ยนร้้ของเด็กแต่่ล่ะค์น  
ค์ร้สุามารถพััฒนากล่ยุที่ธ์์มากมายเพืั�อด้แล่ค์ว่ามแต่กต่่างของเด็กแต่่ล่ะค์นในห้องเร่ยน แนว่ที่างน่�สุนับสุนุนมุมมอง 
“สุภาพัแว่ดล้่อม” เพัราะโค์รงงาน SBND ได้รับประโยชุน์จากเงื�อนไขธ์รรมชุาติ่ของสุภาพัแว่ดล้่อมในโรงเร่ยนแล่ะ
การม่ปฏิิสัุมพัันธ์์ในระหว่่างการเร่ยนการสุอน

แผนภาพท่ี่� 2: เคร่�องม่ีอสำาหรับการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนเพ่�อปีรับปีรุงการพัฒนาสมีองในการพัฒนา
กระบวนการเรียนร้้ได้มีาจากสิ�งอำานวยความีสะดวกด้านเทคโนโลยีสารสนเทศึและการส่�อสาร

 y ใช้้แนวที่าง “สภาพแวดัล้ัอมื” : โรงเร่ยนเป็็นพ่�นท่ี่�ท่ี่�ด่ัท่ี่�สุดั

 y ใช้้แนวที่าง “วงรอบท่ี่�สมืบูรณ์” : สัญญาณอันตราย - ป็ระวัติเก่�ยวกับการพัฒนาสมืองในการพัฒนา
กระบวนการเร่ยนรู้ - การให้้ความืช่้วยเห้ล่ัอ - การติดัตามื
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 y การศ่ึกษาท่ี่�ครอบคลุัมื ตามืมืาด้ัวยการให้้ความืช่้วยเห้ล่ัอท่ี่�ครอบคลุัมื

การบ่งบอก “สัุญญาณอันต่ราย” ของการพััฒนาสุมองในการพััฒนากระบว่นการเร่ยนร้้อาจเป็นวิ่ธ่์ท่ี่�ม่ประสิุที่ธิ์ผล่
ในการจัดให้ม่ค์ว่ามชุ่ว่ยเหลื่อด้านการพััฒนาสุมองในการพััฒนากระบว่นการเร่ยนร้้สุำาหรับเด็กก่อนวั่ยเร่ยนแล่ะ
เด็กท่ี่�เข้าเร่ยนในโรงเร่ยน อย่างไรก็ด่ นักการศึึกษาต้่องเข้าใจค์ว่ามสัุมพัันธ์์ระหว่่างสุมอง การพััฒนากระบว่นการ
เร่ยนร้้ แล่ะการเร่ยนร้้ เพืั�อจัดการกบัค์ว่ามแต่กต่่างดา้นการพััฒนาสุมองในการพััฒนากระบว่นการเร่ยนร้้ของเดก็
แต่่ล่ะค์นในสุภาพัแว่ดล้่อมที่างการศึึกษา กล่ยุที่ธ์์ท่ี่�ม่ประสิุที่ธิ์ผล่สุ้งสุุดอาจเป็นกล่ยุที่ธ์์ท่ี่�ค์ว่ามแต่กต่่างของแต่่ล่ะ
บุค์ค์ล่ถ้กมองว่่าเป็นโอกาสุมากกว่่าเป็นปัญหาท่ี่�ต้่องได้รับการแก้ไข ในกรณ่น่�ค์ว่ามแต่กต่่างสุามารถสุร้างโอกาสุ
ท่ี่�จะที่ำาการที่ดล่องโดยใชุ้กล่ยุที่ธ์์ท่ี่�เก่�ยว่ข้องกับผ้้เร่ยนทุี่กค์นในกิจกรรมท่ี่�สุำาคั์ญ ยกตั่ว่อย่างเชุ่น การเร่ยนแบบ
ค์ว่ามร่ว่มมือเป็นหนึ�งในกิจกรรมเหล่่านั�น

 y ใช้้ข้อได้ัเป็ร่ยบจากสิ�งอำานวยความืสะดัวกด้ัานเที่คโนโลัย่สารสนเที่ศึแลัะการส่�อสาร

อยา่งท่ี่�ที่ราบกัน ยเ้นสุโกแล่ะไอบ่อ่แถล่งว่่าการบ้รณาการเที่ค์โนโล่ยสุ่ารสุนเที่ศึแล่ะการสืุ�อสุารเข้ากับหลั่กสุ้ต่ร 
การสุอน การเร่ยน แล่ะการประเมิน เป็นเป้าหมายหลั่กของการศึึกษาจนถึงปี พั.ศึ. 2573 เพืั�อให้สุอดค์ล้่อง 
กับค์ว่ามพัยายามน่� โค์รงงาน SBND ได้ใชุ้ข้อได้เปร่ยบจากเที่ค์โนโล่ย่สุารสุนเที่ศึแล่ะการสืุ�อสุารปัจจุบันท่ี่�ม่อย้่ 
เค์รื�องมือในการสืุบค้์น “สัุญญาณอันต่ราย”ได้มาจากโปรแกรมวิ่ธ่์แก้ปัญหาในอุปกรณ์อิเล็่กที่รอนิกส์ุ ท่ี่�ซึึ่�งเค์รื�องมือ
ในการรว่บรว่มข้อม้ล่เก่�ยว่กับการพััฒนาสุมองในการพััฒนากระบว่นการเร่ยนร้้คื์อการที่ดสุอบผ่านระบบ
ค์อมพิัว่เต่อร์ ซึึ่�งชุ่ว่ยให้ม่ค์ว่ามแม่นยำาแล่ะค์ว่ามเท่ี่�ยงต่รงในการประเมิน

 y สอนครู

โค์รงงาน SBND อาจเป็นแรงขับให้เกิดการฝึึกอบรมค์ร้ได้ 2 แนว่ที่าง แนว่ที่างหนึ�งค์ร้ได้รับค์ว่ามร้้เก่�ยว่กับ
ประสุาที่ชุ่ว่วิ่ที่ยาของการเร่ยนร้้ การพััฒนาสุมองในการพััฒนากระบว่นการเร่ยนร้้ของผ้้เร่ยน แล่ะค์ว่ามสัุมพัันธ์์
ของการพััฒนาสุมองดังกล่่าว่กับการอ่านออกเข่ยนได้แล่ะการค์ำานว่ณ รว่มถึงวิ่ธ่์ท่ี่�ที่ำาให้ค์ว่ามร้้น่�สุามารถสุ่งผล่
ต่่อแนว่ปฏิิบัติ่ด้านการศึึกษา อ่กแนว่ที่างหนึ�งค์ร้ได้รับทัี่กษะในการใชุ้เที่ค์โนโล่ย่สุารสุนเที่ศึแล่ะการสืุ�อสุาร 
ในฐานะท่ี่�เป็นสุ่ว่นหนึ�งของกระบว่นการที่างการศึึกษา



• การจัดการเร่ยนการสุอนในโรงเร่ยนเพืั�อเพิั�มพ้ันการพััฒนาสุมองในการพััฒนากระบว่นการเร่ยนร้้ในผ้้เร่ยน
วั่ยหนุ่มสุาว่แล่ะผ้้เร่ยนสุ้งวั่ยอาจเป็นกล่ยุที่ธ์์ท่ี่�เป็นประโยชุน์ในเสุ้นที่างท่ี่�ยาว่ไกล่เพืั�อเดินที่างไปสุ่้การบรรลุ่
เป้าหมายของว่าระการศึึกษา 2030

• การจัดการเร่ยนการสุอนในโรงเร่ยนเพืั�อเพิั�มพ้ันการพััฒนาสุมองในการพััฒนากระบว่นการเร่ยนร้้อาจสุร้าง
โอกาสุท่ี่�จะปดิชุ่องว่่างระหว่่างขอ้ค้์นพับด้านประสุาที่ว่ทิี่ยาศึาสุต่ร์กับนโยบายแล่ะแนว่ปฏิิบัติ่ด้านการศึึกษา 
การยืนยันน่�ได้รับการสุนับสุนุนโดยลั่กษณะสุำาคั์ญของแนว่ที่างดังกล่่าว่ : ห้องเร่ยนเป็นสุถานท่ี่�ท่ี่�ด่ท่ี่�สุุดสุำาหรับ
การพััฒนาการให้ค์ว่ามชุ่ว่ยเหลื่อด้านการพััฒนาสุมองในการพััฒนากระบว่นการเร่ยนร้้ การใชุ้สิุ�งอำานว่ยค์ว่ามสุะดว่ก
ด้านเที่ค์โนโล่ย่สุารสุนเที่ศึแล่ะการสืุ�อสุารอย่างเข้มข้น การฝึึกอบรมค์ร้ด้านประสุาที่ว่ิที่ยาศึาสุต่ร์แล่ะ
เที่ค์โนโล่ยสุ่ารสุนเที่ศึแล่ะการสืุ�อสุาร แล่ะการสุ่งเสุริมการให้ค์ว่ามชุ่ว่ยเหลื่ออย่างค์รอบค์ลุ่ม ซึึ่�งในเชิุงหลั่กการ
ม่หลั่กฐานเป็นเค์รื�องนำาที่างแล่ะเค์รื�องเสุริมแรง

• พััฒนาการในการเร่ยนร้้ด้านประสุาที่วิ่ที่ยาศึาสุต่ร์จำานว่นมากที่ำาให้เกิด “ค์ว่ามร้้ท่ี่�นำาไปใชุ้งานได้” สุำาหรับ 
การศึึกษา นักการศึึกษาแล่ะนกัวิ่ที่ยาศึาสุต่รส์ุามารถพััฒนาการใหค้์ว่ามชุว่่ยเหลื่อด้านการพััฒนาสุมองในการพััฒนา
กระบว่นการเร่ยนร้้สุำาหรับผ้้เร่ยนปกติ่แล่ะไม่ปกติ่ เพืั�อปรับปรุงการอ่านออกเข่ยนได้ การค์ำานว่ณ การใชุ้เหตุ่ผล่ 
แล่ะทัี่กษะอื�น ๆ อ่กมาก
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แป็ลัแลัะเร่ยบเร่ยงจาก “Education 2030 Agenda targets: Implementing neuroscience findings”
- Reigosa Crespo, Vivian. “Education 2030 Agenda targets: Implementing neuroscience findings.” 2020, UNESCO-IBE. 

ข้อความสำาคัญ



โดย พััทธดน์ย์ หลงปาน์ 1

 1
 นักวิ่เที่ศึสัุมพัันธ์์ปฏิิบัติ่การ
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ในิปี ีพ.ศ. 2560 องค์การยูเนิสิโกได้ำให้กล่าวถึึงคำาว่า “วิทยาศาสิตั้ร์” ว่าเปีน็ิกิจกรรมที�ปีจัเจกบุคคล 
หร่อกลุ่มองค์กรข้นิาดำเล็กหร่อใหญ่ร่วมม่อก้นิหร่อแข่้งข้้นิก้นิอย่างเปี็นิระบบเพ่�อหาคำาตั้อบ 
ให้ก้บปีรากฏการณ์์ต่ั้าง ๆ ที�เกิดำขึ้�นิในิธิรรมชาติั้และในิส้ิงคม โดำยมีการย่นิย้นิการค้นิพบคำาตั้อบ 
ผ่านิการแบ่งปีันิข้้อมูลและการตั้รวจสิอบระหว่างก้นิเพ่�อสิร้างระบบหร่อทฤษฎีีจากองค์ความรู้ 
อย่างเปีน็ิระบบระเบียบ 

ด้ว่ยค์ว่ามสุำาคั์ญของวิ่ที่ยาการแบบเปิดน่�  ท่ี่�ประชุุมสุมัยสุามัญ 
ขององค์์การยเ้นสุโก ค์รั�งท่ี่� 41 เมื�อวั่นท่ี่� 9 – 24 พัฤศึจิกายน พั.ศึ. 2564 
จึงได้ม่มติ่รับรองข้อเสุนอแนะว่่าด้ว่ยวิ่ที่ยาการแบบเปิด (Recommendation 
on Open Science) เพืั�อเป็นกรอบการดำาเนินงานสุากล่เก่�ยว่กับ
วิ่ที่ยาการแบบเปิดในเชิุงนโยบายแล่ะเชิุงปฏิิบัติ่ โดยค์ำานึงถึงเสุร่ภาพั 
ที่างวิ่ชุาการ แล่ะการล่ดชุ่องว่่างด้านดิจิทัี่ล่ เที่ค์โนโล่ย ่แล่ะองค์์ค์ว่ามร้้
ระหว่่างแต่่ล่ะประเที่ศึ โดยเฉพัาะในประเที่ศึท่ี่�กำาลั่งพััฒนา เพืั�อให้ทุี่กค์น
แล่ะทุี่กภาค์สุ่ว่นจากทีุ่กชุนชุาติ่สุามารถเข้าถึงงานวิ่ชุาการ งานวิ่จัย  
ฐานข้อม้ล่ สืุ�อสิุ�งพิัมพ์ั ซึ่อฟท์ี่แว่ร์ ที่รัพัยากรการเร่ยนร้้ต่่าง ๆ แล่ะ 
การแล่กเปล่่�ยนประสุบการณ์แล่ะองค์์ค์ว่ามร้้กับนักวิ่ชุาการได้อยา่งทัี่�ว่ถึง

Open Science:
เปิดกว้าง โปร่งใส ไร้ค่าใช้จ่าย

อ่กทัี่�งเป็นการเปิดโอกาสุให้กับค์นทัี่�ว่ไปแล่ะนักวิ่จัยท่ี่�เข้าไม่ถึงโอกาสุ 
หรือข้อม้ล่บางอย่างสุามารถนำาข้อม้ล่ไปใชุ้งานได้ แล่ะการเข้าถึงข้อม้ล่
เพืั�อต่รว่จสุอบแล่ะรายงานได้อย่างโปร่งใสุ โดยข้อเสุนอแนะดังกล่่าว่ 
ม่พืั�นฐานอย้บ่นหลั่กของเสุร่ภาพัที่างวิ่ชุาการ ค์ว่ามโปร่งใสุในการดำาเนินการวิ่จัย 
แล่ะค์ว่ามเป็นเลิ่ศึที่างวิ่ที่ยาศึาสุต่ร์ แล่ะเชิุญชุว่นให้ประเที่ศึสุมาชิุก 
ของย้เนสุโกพััฒนานโยบายให้เอื�ออำานว่ยต่่อวิ่ที่ยาการแบบเปิด ล่งทุี่น 
ในโค์รงสุร้างพืั�นฐานที่างวิ่ที่ยาศึาสุต่ร์ ที่รัพัยากรบุค์ค์ล่ การศึึกษา แล่ะ
การฝึึกอบบรมเพืั�อรองรับวิ่ที่ยาการแบบเปิด รว่มถึงสุ่งเสุริมค์ว่ามร่ว่มมือ
ระหว่่างผ้ม่้สุ่ว่นได้สุ่ว่นเสุ่ยท่ี่�เก่�ยว่ข้องกับสุ่ว่นต่่าง ๆ  ของว่ทิี่ยาการแบบเปดิ
ในระดับนานาชุาติ่
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หลักการที่่�สำาคัญของวิที่ยาการแบบเปิด้ ได้้แก� 

1. ความืโป็ร่งใส ตรวจสอบข้อเท็ี่จจริงได้ั วิพากษ์วิจารณ์ได้ั แลัะ
ผลิัตซึ่ำ�าได้ั โดยเป็นการนำาไปสุ่้การสุร้างค์ว่ามเชืุ�อมั�นให้กับ
สุารสุนเที่ศึด้านวิ่ที่ยาศึาสุต่ร์แล่ะการเป็นพืั�นฐานท่ี่�สุำาคั์ญในฐานะ
องค์์ค์ว่ามร้้ท่ี่�สุรรค์์สุร้างขึ�นมาจากหลั่กฐานเชิุงประประจักษ์แล่ะ
ค์ว่ามเป็นจริง

2. โอกาสท่ี่�เท่ี่าเท่ี่ยมืสำาห้รับนักวิที่ยาศึาสตร์แลัะผู้ม่ืส่วนได้ัส่วนเส่ย
ในภาคส่วนด้ัานวิที่ยาศึาสตร์ในการเข้าถึง ม่สุ่ว่นร่ว่มในผล่งาน  
แล่ะใชุ้ประโยชุน์จากวิ่ที่ยาการแบบเปิดได้โดยปราศึจากข้อจำากัด
ด้านสุถานท่ี่� สัุญชุาติ่ เพัศึ ชุาติ่พัันธ์ุ์ อายุ รายได้ สุถานะที่างสัุงค์ม
แล่ะเศึรษฐกจิ อาชุ่พั ภาษา ศึาสุนา ค์ว่ามสุมบ้รณ์ของร่างกาย หรอื
ค์ว่ามเป็นผ้้ล่่�ภัย

3. ความืรับผิดัช้อบ ความืเคารพ แลัะความืน่าเช่้�อถ่ือ โดยค์ำานึงถึง
ประโยชุน์ต่่อสุาธ์ารณะ ประเด็นอ่อนไหว่เก่�ยว่กับผล่ประโยชุน์ที่บัซ้ึ่อน 
แล่ะผล่กระที่บต่่อเนื�องในเชิุงสัุงค์มแล่ะระบบนิเว่ศึของกิจกรรมการ
วิ่จัย

4. ความืร่วมืมื่อ การม่ืส่วนร่วมื แลัะความืทัี่�วถ่ืงในทุี่กระดับของ
กระบว่นการที่างวิ่ที่ยาศึาสุต่ร์

5. ความืย่ดัห้ยุ่นในการนำาหล่กัการ แนว่ค์ดิ แล่ะว่ธ่ิ์ปฏิิบัติ่ของวิ่ที่ยาการแบบเปดิไปใชุ้จริง อันเนื�องมาจากค์ว่ามหล่ากหล่ายของระบบว่ทิี่ยาศึาสุต่ร์ 
บุค์ล่ากรวิ่ที่ยาศึาสุต่ร์ ข่ดค์ว่ามสุามารถที่างวิ่ที่ยาศึาสุต่ร์ในแต่่ล่ะประเที่ศึบนโล่ก แล่ะอื�น ๆ

6. ความืยั�งย่นของวิ่ที่ยาการแบบเปิดท่ี่�ค์ว่รค์ำานึงถึงแนว่ปฏิิบัติ่ในระยะยาว่ การให้บริการ โค์รงสุร้างพืั�นฐาน แล่ะระบบการจัดสุรรเงินทุี่นต่่าง ๆ  
ท่ี่�ค์รอบค์ลุ่มการม่สุ่ว่นร่ว่มของบุค์ล่ากรที่างวิ่ที่ยาศึาสุต่ร์ทุี่กรายจากทุี่กสุถาบันแล่ะทุี่กประเที่ศึ แล่ะ                                                     

1. คุณ์ภาพและบูรณ์ภาพ
2. ปีระโยชน์ิส่ิวนิรวม
3. ความเท่าเทียมและความยุติั้ธิรรม 
4. ความหลากหลายและความท้�วถึึง  

วิ่ที่ยาการแบบเปิดจะยึดถือคุ์ณค่์าท่ี่�ม่รากฐานมาจากการต่่ค์ว่ามด้านสิุที่ธิ์ จริยธ์รรม ญาณวิ่ที่ยา เศึรษฐกิจ กฎหมาย การเมือง สัุงค์ม ผ้้ม่สุ่ว่นได้
สุ่ว่นเสุ่ย แล่ะเที่ค์โนโล่ยท่่ี่�เก่�ยว่ข้องกับวิ่ที่ยาการแบบเปิดท่ี่�สุ่งผล่ต่่อสัุงค์มแล่ะขยายแนว่คิ์ดด้านค์ว่ามเปิดกว้่างในกระบว่นการวิ่จัยที่างวิ่ที่ยาศึาสุต่ร์
ในภาพัรว่ม ได้แก่
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 1 ผ้้เชุ่�ยว่ชุาญนโยบาย สุำานักงานสุภานโยบายการอุดมศึึกษา วิ่ที่ยาศึาสุต่ร์ วิ่จัยแล่ะนวั่ต่กรรมแห่งชุาติ่ (สุอว่ชุ.)

โดำย สุินิทรี นิามลิว้ลย์ 1

ด้้านการพััฒนาและการประยุุกต์์ใช้้
จริยุธรรมปัญญาประดิ้ษฐ์์ในบริบทโลก

ปััญญาปัระดิิษฐ์์ หรือเอไอ (Artificial Intelligence – AI) เปี็นิหนึิ�งในิเทคโนิโลยีที�มีบทบาทสิำาค้ญอย่างมาก 
ต่ั้อการพ้ฒนิาปีระเทศในิปัีจจุบ้นิ และมีศ้กยภาพที�จะก่อให้เกิดำท้�งคุณ์ปีระโยชน์ิและความท้าทายที�มีพลว้ตั้สูิงต่ั้อท้�งภาคร้ฐและภาคเอกชนิ 
ร้ฐบาลไทยให้ความสิำาค้ญและส่ิงเสิริมการใช้เทคโนิโลยีปีัญญาปีระดิำษฐ์เพ่�อการยกระด้ำบความสิามารถึในิการแข่้งข้้นิข้องปีระเทศ 
กระทรวงการอุดำมศึกษา วิทยาศาสิตั้ร์ วิจ้ยและนิว้ตั้กรรม และกระทรวงดิำจิท้ลเพ่�อเศรษฐกิจและส้ิงคม ได้ำร่วมก้นิจ้ดำทำาร�างแผนแม�บที่ 
ปัญญาประดิ้ษฐ์แห�งชื่าติุเพ่�อการพัฒนาประเที่ศไที่ย พ.ศ. 2564 – 2570 โดำยกำาหนิดำวิส้ิยท้ศน์ิไว้ว่า “ปีระเทศไทยจะเป็ีนิปีระเทศช้�นินิำา
ในิการพ้ฒนิาและปีระยุกต์ั้ใช้เทคโนิโลยีปีัญญาปีระดิำษฐ์เพ่�อยกระด้ำบคุณ์ภาพชีวิตั้ข้องปีระชาชนิ ภายในิปีี พ.ศ. 2570” อีกท้�ง 
กระทรวงดำจิิท้ลเพ่�อเศรษฐกจิและส้ิงคมได้ำเสินิอแนวปฏิิบัติุจริยธ์รรมปัญญาประดิ้ษฐ์ของประเที่ศไที่ย ซึึ่�งในิคราวการปีระชมุเม่�อว้นิที� 
2 กุมภาพ้นิธ์ิ 2564 คณ์ะร้ฐมนิตั้รีได้ำมีมติั้ร้บทราบและเห็นิชอบให้หน่ิวยงานิราชการใช้เป็ีนิแนิวทางปีฏิบ้ติั้ในิการพ้ฒนิา ส่ิงเสิริมและ 

นิำาไปีใช้ในิทางที�ถูึกต้ั้องและมีจริยธิรรมเพ่�อให้เกิดำปีระโยชน์ิต่ั้อส้ิงคม

สุมเด็จพัระกนิษฐาธิ์ราชุเจ้า กรมสุมเด็จพัระเที่พัรัต่นราชุสุุดาฯ สุยามบรมราชุกุมาร่  
เสุด็จพัระราชุดำาเนินเป็นองค์์ประธ์านเปิดการประชุุมนานาชุาต่ิว่่าด้ว่ยจริยธ์รรม 
ด้านวิ่ที่ยาศึาสุต่ร์แล่ะเที่ค์โนโล่ย่ แล่ะการพััฒนาท่ี่�ยั�งยืน (The Conference on  
the Ethics of Science & Technology and Sustainable Development)  
เมื�อวั่นท่ี่� 5 กรกฎาค์ม 2562 ท่ี่�กรุงเที่พัฯ 

ประเทศไทยกับความก้าวหน้า
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ในบริบที่โล่ก ประเที่ศึไที่ยได้ริเริ�มดำาเนินงานร่ว่มกับองค์์การการศึึกษา 
วิ่ที่ยาศึาสุต่ร์แล่ะวั่ฒนธ์รรมแห่งสุหประชุาชุาติ่ หรือ ย้เนสุโก ในการจัดที่ำา
ข้อเสุนอแนะว่่าดว้่ยจริยธ์รรมดา้นปัญญาประดษิฐ์ (Recommendation 
on the Ethics of Artificial Intelligence) ในชุ่ว่งท่ี่�ประเที่ศึไที่ย 
โดยกระที่รว่งศึึกษาธ์ิการ กระที่รว่งการอุดมศึึกษา วิ่ที่ยาศึาสุต่ร์ วิ่จัย 
แล่ะนวั่ต่กรรม แล่ะสุำานักงานสุภานโยบายการอุดมศึึกษา วิ่ที่ยาศึาสุต่ร์ 
วิ่จัยแล่ะนวั่ต่กรรมแห่งชุาติ่ ร่ว่มกันเป็นเจ้าภาพัจัดการประชุุม 
ค์ณะกรรมการระหว่่างประเที่ศึว่่าด้ว่ยชุ่ว่จริยธ์รรม ค์รั�งท่ี่� 26 การประชุุม
ค์ณะกรรมาธ์ิการโล่กว่่าด้ว่ยจริยธ์รรมในค์ว่ามร้้ด้านวิ่ที่ยาศึาสุต่ร์ 
แล่ะเที่ค์โนโล่ย่ ค์รั�งท่ี่� 11 แล่ะการประชุุมนานาชุาติ่ว่่าด้ว่ยจริยธ์รรม 
ด้านวิ่ที่ยาศึาสุต่ร์แล่ะเที่ค์โนโล่ย่แล่ะการพััฒนาท่ี่�ยั�งยืน ระหว่่างวั่นท่ี่�  
2 – 7 กรกฎาค์ม 2562 ท่ี่�กรุงเที่พัฯ โดยได้ขอพัระราชุที่านกราบบังค์มท้ี่ล่
เชิุญสุมเด็จพัระกนิษฐาธิ์ราชุเจ้า กรมสุมเด็จพัระเที่พัรัต่นราชุสุุดาฯ  
สุยามบรมราชุกุมาร่ เสุด็จพัระราชุดำาเนินเป็นองค์์ประธ์านเปิดการประชุุม

ในโอกาสุดังกล่่าว่ ประเที่ศึไที่ยได้นำาเสุนองานวิ่จัยซึึ่�งได้ดำาเนินงาน 
ร่ว่มกับค์ณะที่ำางานวิ่ชุาการ 5 ค์ณะภายใต้่ค์ณะกรรมการสุ่งเสุริม
จริยธ์รรมด้านวิ่ที่ยาศึาสุต่ร์แล่ะเที่ค์โนโล่ยใ่นการศึึกษาประเด็นจริยธ์รรม
ด้านวิ่ที่ยาศึาสุต่ร์แล่ะเที่ค์โนโล่ย่แล่ะจัดที่ำารายงานข้อเสุนอเชิุงนโยบาย
เรื�องจริยธ์รรมด้านวิ่ที่ยาศึาสุต่ร์แล่ะเที่ค์โนโล่ย่ใน 5 เรื�อง ได้แก่  
1. เที่ค์โนโล่ย่ย่นส์ุ เซึ่ล่ล์่แล่ะการปรับแต่่งชุ่วิ่ต่ 2. เที่ค์โนโล่ย่ปัญญา
ประดิษฐ์ หุ่นยนต์่แล่ะข้อม้ล่ขนาดใหญ่ 3. เที่ค์โนโล่ย่การเปล่่�ยนแปล่ง
สุภาพัภ้มิอากาศึแล่ะสิุ�งแว่ดล้่อม 4. จริยธ์รรมการวิ่จัย แล่ะ 5. การสืุ�อสุาร
นโยบายแล่ะการม่สุ่ว่นร่ว่มของเยาว่ชุนในการกำาหนดนโยบาย 
ด้านวิ่ที่ยาศึาสุต่ร์ เที่ค์โนโล่ย่แล่ะนวั่ต่กรรม แล่ะได้ม่การออกถ้อยแถล่ง
กรุงเที่พัฯ (Bangkok Statement) ท่ี่�บรรจุข้อเสุนอแนะเก่�ยว่กับจริยธ์รรม
ด้านวิ่ที่ยาศึาสุต่ร์แล่ะเที่ค์โนโล่ยใ่น 5 เรื�องข้างต้่น 

จากนั�น ในเดือนพัฤศึจิกายน 2562 ท่ี่�ประชุุมสุมัยสุามัญของย้เนสุโก  
ค์รั�งท่ี่� 40 ม่มติ่ให้ม่การจัดที่ำาข้อเสุนอแนะว่่าด้ว่ยจริยธ์รรมปัญญาประดิษฐ์ 
เพืั�อเป็นมาต่รฐานที่างจริยธ์รรมโดยค์ำานึงถึงผล่กระที่บทัี่�งในเชิุงสัุงค์ม 
วั่ฒนธ์รรม กฎหมาย แล่ะจริยธ์รรมในการใชุ้ประโยชุน์จากค์ว่ามก้าว่หน้า
ด้านวิ่ที่ยาศึาสุต่ร์แล่ะเที่ค์โนโล่ย ่รว่มทัี่�งค์ำานึงถึงศัึกดิ�ศึร่ค์ว่ามเป็นมนุษย์
แล่ะมนุษยธ์รรมสุากล่ ย้เนสุโกจึงได้จัดตั่�งค์ณะผ้้เชุ่�ยว่ชุาญเพืั�อยกร่าง 
ข้อเสุนอแนะว่่าด้ว่ยจริยธ์รรมด้านปัญญาประดิษฐ์ฉบับแรกแล่ะเผยแพัร่
ไปยังประเที่ศึสุมาชิุกเพืั�อขอรับข้อคิ์ดเห็น รว่มถึงม่การจัดประชุุมในร้ปแบบ
การประชุุมที่างไกล่ในชุ่ว่งระหว่่างปี 2562 – 2564 ประเที่ศึไที่ย 
โดยกระที่รว่งศึึกษาธิ์การ กระที่รว่งการอุดมศึึกษา วิ่ที่ยาศึาสุต่ร์ วิ่จัยแล่ะ
นวั่ต่กรรม แล่ะสุำานักงานสุภานโยบายการอุดมศึึกษา วิ่ที่ยาศึาสุต่ร์  
วิ่จัยแล่ะนวั่ต่กรรมแห่งชุาติ่ ม่บที่บาที่ท่ี่�สุร้างสุรรค์์ตั่�งแต่่แรกเริ�ม 
จนถึงการให้ค์ว่ามเห็นชุอบแล่ะการรับรองข้อเสุนอแนะว่่าด้ว่ยจริยธ์รรม
ด้านปัญญาประดิษฐ์ในการประชุุมสุมัยสุามัญของย้เนสุโก ค์รั�งท่ี่� 41  
เมื�อเดือนพัฤศึจิกายน 2564

ข้อเสุนอแนะว่่าด้ว่ยจริยธ์รรมด้านปัญญาประดิษฐ์ของย้เนสุโก มุ่งหว่ัง 
ให้เกิดการต่ระหนักร้้ถึงประโยชุน์ของเที่ค์โนโล่ย่ปัญญาประดิษฐ์ 
แล่ะค์ว่ามท้ี่าที่ายท่ี่�เก่�ยว่ข้อง โดยม่ข้อเสุนอแนะเชิุงนโยบาย จำานว่น 11 หมว่ด 
ประกอบด้ว่ย

ย้เนสุโกเสุนอให้ประเที่ศึสุมาชิุกดำาเนินการปรับใชุ้ต่ามข้อกำาหนดของข้อ
เสุนอแนะฯ ต่ามขั�นต่อนแล่ะกฎหมายของแต่่ล่ะประเที่ศึอย่างเหมาะสุม
แล่ะต่ามค์ว่ามสุมัค์รใจ รว่มถึงสุ่งเสุริมให้ทุี่กภาค์สุ่ว่นให้ค์ว่ามสุำาคั์ญแล่ะ
ม่สุ่ว่นร่ว่มในการดำาเนินการท่ี่�เก่�ยว่ข้อง ทัี่�งน่� กำาหนดให้ม่การรายงานผล่
การดำาเนินงานทุี่ก 4 ปีโดยให้นำาเสุนอสุรุปรายงานผล่ฉบับแรกต่่อท่ี่�
ประชุุมสุามัญของย้เนสุโก ค์รั�งท่ี่� 43 

1. การประเมินผล่กระที่บที่างจริยธ์รรม 
2. การบริหารจัดการท่ี่�ด่ 
3. การกำากับด้แล่ข้อม้ล่ 
4. ค์ว่ามร่ว่มมือด้านการพััฒนาระหว่่างประเที่ศึ 
5. สิุ�งแว่ดล้่อมแล่ะระบบนิเว่ศึ 
6. เพัศึสุภาพั 
7. วั่ฒนธ์รรม 
8. การศึึกษาแล่ะวิ่จัย 
9. การสืุ�อสุารแล่ะสุารสุนเที่ศึ 
10. เศึรษฐกิจแล่ะกำาลั่งค์น (แรงงาน) 
11. สุุขภาพัแล่ะสุุขภาว่ะท่ี่�ด่ที่างสัุงค์ม 
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นาย Xu Qing รองผ้้อำานว่ยการใหญ่ย้เนสุโก 
(Deputy Director-General of UNESCO) 
กล่่าว่ปาฐกถาพัิเศึษในหัว่ข้อ “ย้เนสุโกแล่ะ
เป้าหมายการพััฒนาท่ี่�ยั�งยืน (UNESCO and 
the Sustainable Development Goals 
(SDGs))” ในพิัธ่์เปิดการประชุุมนานาชุาติ่ว่่า
ด้ ว่ยจ ริ ยธ์รรม ด้ าน วิ่ที่ยาศึาสุต่ ร์แล่ะ
เที่ค์โนโล่ย ่แล่ะการพััฒนาท่ี่�ยั�งยนื เมื�อวั่นท่ี่� 5 
กรกฎาค์ม 2562 ท่ี่�กรุงเที่พัฯ

ค์ณะผ้้แที่นยเ้นสุโกแล่ะค์ณะผ้แ้ที่นไที่ยเข้าร่ว่ม
พิัธ่์เปิดการประชุุมนานาชุาติ่ว่่าด้ว่ยจริยธ์รรม
ด้านวิ่ที่ยาศึาสุต่ร์แล่ะเที่ค์โนโล่ย ่แล่ะการพััฒนา
ท่ี่�ยั�งยืน (The Conference on the Ethics of 
Science & Technology and Sustainable 
Development) เมื�อวั่นท่ี่� 5 กรกฎาค์ม 2562 
ท่ี่�กรุงเที่พัฯ

เมื�อพิัจารณาเนื�อหาแล่ะข้อกำาหนดต่ามข้อเสุนอแนะว่่าด้ว่ยจริยธ์รรมด้านปัญญาประดิษฐ์ของย้เนสุโกแล่้ว่ จะเห็นได้ว่่าประโยชุน์แล่ะค์ว่ามท้ี่าที่าย 
ท่ี่�เกิดจากการพััฒนาแล่ะใชุ้ปัญญาประดิษฐ์มิได้จำากัดอย้่แค่์ว่งการการศึึกษา วิ่ที่ยาศึาสุต่ร์แล่ะเที่ค์โนโล่ย ่แต่่กระที่บต่่อทุี่กภาค์สุ่ว่นของประเที่ศึหนึ�ง ๆ 
รว่มถึงองค์์การระหว่่างประเที่ศึ ด้ว่ยเหตุ่น่� การดำาเนินงานสุำาคั์ญต่ามข้อกำาหนดของข้อเสุนอแนะฯ ในฐานะท่ี่�ประเที่ศึไที่ยเป็นหนึ�งในประเที่ศึสุมาชิุก
ย้เนสุโกนั�น จะม่ค์ว่ามเก่�ยว่ข้องกับทุี่กภาค์สุ่ว่น ซึึ่�งในเบื�องต้่นสุามารถดำาเนินการเผยแพัร่ข้อเสุนอแนะฯ เพืั�อสุร้างค์ว่ามร้้ค์ว่ามเข้าใจ รว่มถึง 
การสุนับสุนุนการสุร้างองค์์ค์ว่ามร้้ท่ี่�เก่�ยว่กับจริยธ์รรมด้านปัญญาประดิษฐ์ โดยใชุ้กล่ไกระดับชุาติ่ท่ี่�เก่�ยว่ข้องกับพัันธ์กรณ่ระหว่่างประเที่ศึไที่ยกับย้เนสุโก 
ได้แก่ ค์ณะกรรมการแห่งชุาติ่ว่่าด้ว่ยการศึึกษา วิ่ที่ยาศึาสุต่ร์ แล่ะวั่ฒนธ์รรมแห่งสุหประชุาชุาติ่ (ย้เนสุโก) แล่ะค์ณะกรรมการชุุดต่่าง ๆ  ซึึ่�งปฏิิบัติ่งาน
ท่ี่�เก่�ยว่ข้อง เป็นต้่น แล่ะท่ี่�สุำาคั์ญอย่างยิ�ง กระที่รว่งศึึกษาธิ์การซึึ่�งภารกิจสุำาคั์ญท่ี่�เก่�ยว่ข้องกับพัันธ์กรณ่ระหว่่างประเที่ศึไที่ยกับย้เนสุโก อาจพิัจารณา
ม่ค์ว่ามร่ว่มมือแล่ะดำาเนินงานในระดับกระที่รว่งซึึ่�งม่ภารกิจท่ี่�เก่�ยว่ข้องกับยุที่ธ์ศึาสุต่ร์ปัญญาประดิษฐ์ของประเที่ศึ ได้แก่ กระที่รว่งดิจิทัี่ล่เพืั�อเศึรษฐกิจ
แล่ะสัุงค์ม แล่ะกระที่รว่งการอุดมศึึกษา วิ่ที่ยาศึาสุต่ร์ วิ่จัยแล่ะนวั่ต่กรรม เป็นต้่น เพืั�อการดำาเนินงานท่ี่�ค์รอบค์ลุ่ม การเสุริมสุร้างค์ว่ามร้้ค์ว่ามเข้าใจ
ในว่งกว้่าง แล่ะการสุ่งเสุริมค์ว่ามร่ว่มมือแล่ะการม่สุ่ว่นร่ว่มจากทุี่กภาค์สุ่ว่น อันจะที่ำาให้เกิดการพััฒนาแล่ะใชุ้ปัญญาประดิษฐ์เพืั�อประโยชุน์สุ้งสุุด 
อย่างทัี่�ว่ถึง ค์รอบค์ลุ่มแล่ะยั�งยืน ซึึ่�งสุอดค์ล้่องกับข้อเสุนอแนะว่่าด้ว่ยจริยธ์รรมด้านปัญญาประดิษฐ์ของยเ้นสุโก
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ภาพัประกอบท่ี่� 5 - 9 : บางสุ่ว่นของภาพัว่าด (Infographics) บันทึี่กการประชุุมนานาชุาติ่ว่่าด้ว่ยจริยธ์รรมด้านวิ่ที่ยาศึาสุต่ร์ 
แล่ะเที่ค์โนโล่ย่ แล่ะการพััฒนาท่ี่�ยั�งยืน (The Conference on the Ethics of Science & Technology and Sustainable  
Development) ซึึ่�งจัดขึ�นเมื�อวั่นท่ี่� 5 กรกฎาค์ม 2562 ท่ี่�กรุงเที่พัฯ 

ศึาสุต่ราจารย์ ดร.ยงยุที่ธ์ ยุที่ธ์ว่งศ์ึ กรรมการ
ระหว่่างประเที่ศึว่่าด้ว่ยชุ่ว่จริยธ์รรม แล่ะอด่ต่
ประธ์านค์ณะกรรมการระหว่่างรัฐบาล่ว่่าด้ว่ย
ชุ่ว่จริยธ์รรม ของยเ้นสุโก กล่่าว่ปาฐกถาพัเิศึษ
ในหัว่ข้อ “จริยธ์รรมด้านวิ่ที่ยาศึาสุต่ร์แล่ะ
เที่ค์โนโล่ยใ่นบรบิที่การพััฒนาท่ี่�ยั�งยนื (Ethics 
of Science and Technology in the 
Context of Sustainable Development)” 
ในพิัธ่์เปิดการประชุุมนานาชุาติ่ว่่าด้ว่ย
จริยธ์รรมด้านวิ่ที่ยาศึาสุต่ร์แล่ะเที่ค์โนโล่ย ่
แล่ะการพััฒนาท่ี่�ยั�งยนื เมื�อวั่นท่ี่� 5 กรกฎาค์ม 
2562 ท่ี่�กรุงเที่พัฯ



แปลโดย พิิศวาส ปทุุมุุต์์ต์รัังษีี

ในสาขาประสาทวิิทยาศาสตร์ ควิามเป็นจริงได้้ก้้าวิล้ำำ�าไปไก้ล้ำก้ว่ิานวินิยายแล้้ำวิ

ใครเล่้ำาจะสามารถจินตนาก้ารในอดี้ตได้้ว่ิา สัก้วัินหน่�งก้ารผ่่าตัด้ใส่ควิามจำาเทียมล้ำงไปในสมองสัตว์ิ หรือก้ารส่งผ่่าน

ข้อควิามไปยังคอมพิิวิเตอร์โด้ยใช้้ควิามน่ก้คิด้ล้้ำวิน ๆ  จะเป็นจริงข้�นมาได้้? นี�คือเรื�องที�เกิ้ด้ข้�นจริงในปัจจุบััน แล้ำะนี�ก็้เป็นเพีิยง

จุด้เริ�มต้นของวิิวัิฒนาก้ารทางเทคโนโล้ำยีเท่านั�น

ควิามก้้าวิหนา้ในด้้านนี�ดู้มีอนาคตที�สด้ใสหาก้เราสามารถคน้พิบัแนวิทางก้ารบัำาบััด้รัก้ษาพิยาธิิวิิทยาทางจติหรือประสาท 

หรือก้ารทำาให้คนไข้ที�เป็นอัมพิาตทั�งตัวิสามารถสื�อสาร หรือก้ลั้ำบัมาเคลื้ำ�อนไหวิอวัิยวิะบัางส่วินได้้อีก้ครั�งหน่�ง

ทว่ิาคำาถามด้้านจริยธิรรมซ้ึ่�งเกี้�ยวิโยงกั้บัประสาทวิิทยาศาสตร์ที�ตามมา ดู้เหมือนจะมีสัด้ส่วินพิอ ๆ กั้บัควิามคาด้หวัิง

ของเราในเรื�องนี� นี�คือควิามเป็นจริงที�เห็นได้้ชั้ด้ เพิราะก้ารนำาผ่ล้ำไปประยุก้ต์ใช้้มิได้้จำากั้ด้ขอบัเขตอยู่แค่เพีิยงก้ารแพิทย์ 

หาก้แต่ยังครอบัคลุ้ำมไปถ่งด้้านก้ารตล้ำาด้ ก้ารศ่ก้ษา หรือแม้แต่วิิดี้โอเก้มส์ ส่งผ่ล้ำให้มีควิามเป็นไปได้้ที�จะอ่านแล้ำะส่งผ่่าน

ข้อมูล้ำเกี้�ยวิกั้บัสมองของเรา จนเกิ้ด้เป็นประเด็้นก้ารแสวิงผ่ล้ำประโยช้น์จาก้ข้อมูล้ำดั้งก้ล่้ำาวิ เพืิ�อก้ารค้าหรือมีเจตนา 

มุ่งร้ายอย่างชั้ด้เจน ดั้งนั�นควิามเสี�ยงคือ เทคโนโล้ำยีเหล่้ำานี�อาจจะถูก้นำาไปใช้้เพืิ�อเฝ้้าติด้ตาม ตรวิจสอบั ควิบัคุม หรือ 

แม้ก้ระทั�งปรับัแปล้ำงควิามคิด้ซ้ึ่�งมีควิามเป็นส่วินตัวิมาก้ที�สุด้ของมนุษย์เรา

ที�เป็นเช่้นนี�ก็้เพิราะประสาทวิิทยาศาสตร์มีควิามพิิเศษตรงที�สามารถเข้าไปมีปฏิิสัมพัินธ์ิโด้ยตรงกั้บัสมอง ซ้ึ่�งเป็นส่วินที�

เป็นตัวิตนของปัจเจก้บุัคคล้ำ อันเป็นราก้ฐานของอัตลั้ำก้ษณ์์มนุษยช้น เสรีภาพิทางควิามคิด้ อิสรภาพิในก้ารแสด้ง

เจตจำานง ตล้ำอด้จนควิามเป็นส่วินตัวิ

ในขณ์ะที�เรามีก้ฎหมายคุ้มครองควิามเป็นส่วินตัวิแล้ำะสิทธิิของผู้่บัริโภคแล้้ำวิ แต่ก้ฎหมายเพืิ�อปก้ป้องภัยคุก้คามโด้ยเฉพิาะ

เจาะจงที�เกี้�ยวิเนื�องกั้บัประสาทวิิทยาศาสตร์นั�น เรายังไม่เคยมีมาก่้อน บัรรด้าสนธิิสัญญาแล้ำะอนุสัญญาที�คุ้มครอง 

สิทธิิมนุษยช้นก็้มิได้้ครอบัคลุ้ำมด้้านที�เฉพิาะเจาะจง อาทิ ก้ารคุ้มครองก้ารแสด้งเจตจำานงโด้ยอิสระ หรือควิามเป็น 

ส่วินตัวิของสมองแล้ำะควิามคิด้ มีประเทศเพีิยงหยิบัมือเดี้ยวิเท่านั�น คือ ชิ้ลี้ำ แล้ำะอีก้ 3-4 ประเทศที�ได้้เริ�มจัด้สร้าง 

คลั้ำงสรรพิาวุิธิทางก้ฎหมายเพืิ�อคุ้มครอง “สิทธิิประสาท” ให้แก่้พิล้ำเมืองของตนแล้้ำวิ

ฉะนั�นจ้งมีควิามจำาเป็นเร่งด่้วินที�จะต้องก้ำาหนด้มาตรก้ารป้องกั้นเพืิ�อเติมเต็มช่้องว่ิางดั้งก้ล่้ำาวิ โด้ยสร้างหลั้ำก้ประกั้น 

ที�มีประสิทธิิผ่ล้ำในก้ารพิิทัก้ษ์พิล้ำเมืองมิให้ข้อมูล้ำสมองของปัจเจก้ช้นถูก้นำาไปใช้้แสวิงผ่ล้ำประโยช้น์ นี�คือสาร 

ที�คณ์ะก้รรมก้ารระหว่ิางประเทศว่ิาด้้วิยชี้วิจริยธิรรมของยูเนสโก้เสนอแนะในรายงานฉบัับัล่้ำาสุด้ แล้ำะนี�ก็้คือเป้าหมาย 

อันชั้ด้เจนในก้ารอภิปรายภายในองค์ก้ารสหประช้าช้าติ ภายใต้ก้ารนำาของยูเนสโก้ เพืิ�อมุ่งพัิฒนาก้รอบัแผ่นงาน 

ระดั้บัโล้ำก้ให้มีธิรรมาภิบัาล้ำด้้านประสาทเทคโนโล้ำยีในทุก้แขนง

บทุบรัรัณาธิิการั
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ปกป้องพลัังสมอง 
ไม่ให้้ถููกฉกฉวยประโยชน์์

แปลโดย นุชนาฏ เนต์รัปรัะเสริัฐศรีั

นวัิตก้รรมประเภทเพีิยงแค่คิด้ก็้พิิมพ์ิเป็นข้อควิามได้้เล้ำย เพิิ�มพูินควิามจำาโด้ยฝั้งชิ้พิใส่สมอง  

สร้างควิามจำาในสมองหนูแม้ยังอยู่ในขั�นทด้ล้ำองก็้ไม่ได้้จำากั้ด้ขอบัเขตว่ิาเป็นแค่นิยายวิิทยาศาสตร์ 

อีก้ต่อไป ปัจจุบัันนี�ควิามก้้าวิหน้าในก้ารทำาควิามเข้าใจก้ับัก้ล้ำไก้ของสมองทำาให้สิ�งซ้ึ่�งดู้เหมือน 

เกิ้นจินตนาก้ารเมื�อไม่นานมานี�ก้ลั้ำบัเป็นไปได้้ข้�นมาแม้ว่ิาควิามก้้าวิหน้าเช่้นนี�เป็นนิมิตหมายดี้ยิ�ง 

ต่อก้ารบัำาบััด้รัก้ษาโรคบัางช้นิด้ แต่ก็้สร้างปัญหาสำาคัญในด้้านจริยธิรรมข้�นด้้วิย คณ์ะก้รรมก้าร

ระหว่ิางประเทศว่ิาด้้วิยชี้วิจริยธิรรมของยูเนสโก้จ้งเตือนไว้ิในรายงานฉบัับัล่้ำาสุด้ว่ิา ให้ระวัิงควิามเป็นไปได้้

ว่ิาก้ารใช้้สิ�งที�เกิ้ด้จาก้เทคโนโล้ำยีใหม่ ๆ เหล่้ำานี�อาจล้ำะเมิด้สิทธิิมนุษยช้น

แอร์ัเว ชแนแวส

ผู้้�อำำ�นวยก�รฝ่่�ยวิจััยประจัำ�ศู้นย์วิจััยวิทย�ศู�สตร์แห่่งช�ติ (CNRS) ขอำงฝ่รั�งเศูส  
และเป็นประธ�นคณะกรรมก�รระห่ว่�งประเทศูว่�ด้�วยชีวจัริยธรรมขอำงย้เนสโก

ร่อำงรอำยแผู้ลที�ห่�ยดี้แล�วจั�กก�รเจั�ะกะโห่ลกเพ่ื่�อำเยยีวย�โรค (วิธีเจั�ะร้ตรงกะโห่ลกศูรีษะ
คนในสมัยโบร�ณ) บอำกให่�ร้�ว่� แม�แต่บรรพื่บุรุษยุคก่อำนประวัติศู�สตร์ขอำงเร�ยังร้�ดี้
ว่�สมอำงค่อำส่วนที�สำ�คัญต่อำคว�มอำย้่รอำด้ขอำงคนเร� ปัจัจุับันห่ล�ยประเทศูตัด้สินว่�
บุคคลเสียชีวิตเม่�อำสมอำงห่ยุด้ทำ�ง�นแล�ว แม�ว่�ก�รทำ�ง�นขอำงสมอำงจัะเป็นพ่ื่�นฐ�น
ขอำงภ�วก�รณ์รับร้�อัำนพิื่เศูษจัำ�เพื่�ะขอำงแต่ละบุคคล แต่โด้ยทั�วไปก็มีห่ลักก�รทำ�ง�น
เช่นเดี้ยวกันอำย้ ่ก�รวิเคร�ะห์่ก�รทำ�ง�นขอำงสมอำงจัะช่วยให่�เร�ส�ม�รถรวบรวมข�อำม้ล
ซ่ึ่�งเป็นปกติวิสัยขอำงมนุษย์ทั�งห่ล�ยที�ปร�ศูจั�กคว�มแตกต่�งท�งเพื่ศูสภ�พื่ สัญช�ติ 
ภ�ษ� ห่ร่อำศู�สน�

กิจักรรมในสมอำงสำ�คัญต่อำมโนคตขิอำงคนเร�ในเร่�อำงอำตัลักษณ์บุคคล เสรภี�พื่ท�งคว�มคดิ้ 
อิำสรภ�พื่ คว�มเป็นส่วนตัวและคว�มสมปร�รถน�ในฐ�นะมนุษย์ เป็นผู้ลให่�ก�รใช�
ประส�ทเทคโนโลยีบันท่ก (“อ่ำ�น”) และ/ห่ร่อำปรับแก� (“เขียน”) กิจักรรมดั้งกล่�วนี�
มีนัยท�งสังคม กฎห่ม�ย และจัริยธรรม

กำ�เนิด้ขอำงเทคโนโลยทีี�ใช�บันท่กกิจักรรมในสมอำงย�อำนไปถ่งปี 1929 เม่�อำฮัันส์ แบร์เกอำร์ 
(1873-1941) ประส�ทแพื่ทย์ช�วเยอำรมันแสด้งให่�เห็่นว่�ส�ม�รถใช�เคร่�อำงอ่ำ�น 
คล่�นไฟฟ้�สมอำง (EEG) บันท่กคว�มเปลี�ยนแปลงขอำงศัูกย์ไฟฟ้�ในสมอำงคน ทั�งนี� 
นำ�ไปส่้คว�มก��วห่น��สำ�คัญ เช่น ใช�วินิจัฉััยและรักษ�โรคลมชักห่ล�ยร้ปแบบได้�ผู้ล
ชะงัด้ นับแต่ทศูวรรษ 1950 มีก�รพัื่ฒน�เทคนิคเห่ล่�นี�จันทำ�ให่�ส�ม�รถเจั�ะจังเล่อำก
เก็บข�อำม้ลก�รทำ�ง�นขอำงคล่�นไฟฟ้�และกระตุ�นเฉัพื่�ะสมอำงบ�งส่วนได้�

ถอดรัหััสสมุอง

ประส�ทเทคโนโลยีส�ม�รถใช�ระบุลักษณะก�รทำ�ง�นขอำงระบบประส�ท  
ทำ�คว�มเข��ใจัวิธีก�รทำ�ง�นขอำงสมอำงวินิจัฉััยคว�มเจ็ับป่วย ซ่ึ่อำมสร��งฟ้�นฟ้ 
วงจัรประส�ทที�ผิู้ด้ปกติ ตลอำด้จันควบคุมกิจักรรมสมอำง ทุกวันนี�เป็นไปได้�แล�ว 
ที�จัะสร��งปฏิิสัมพัื่นธ์กับระบบประส�ทโด้ยก�รผู่้�ตัด้ฝั่งชิพื่เพ่ื่�อำปรับแก�ก�รทำ�ง�น 
ขอำงระบบ เช่น เพ่ื่�อำฟ้�นฟ้ก�รได้�ยนิ คว�มก��วห่น��อีำกประก�ร ได้�แก่ ก�รผู่้�ตัด้กระตุ�น
สมอำงส่วนล่กเพ่ื่�อำรักษ�บ�งอำ�ก�รขอำงโรคพื่�ร์กินสัน แต่พัื่ฒน�ก�รโด้ด้เด่้นที�สุด้ค่อำ 
ระบบเช่�อำมประส�นสมอำงกับคอำมพิื่วเตอำร์ (BCI) ซ่ึ่�งถ้กอำอำกแบบให่�บันท่กสัญญ�ณ
สมอำงแล�ว “แปล” เป็นคำ�สั�งง�นเทคโนโลยีที�ใช�ควบคุม ตัวอำย่�ง เช่น ผู้้�ป่วยซ่ึ่�งพ้ื่ด้ไม่ได้�
ห่ลังเส�นเล่อำด้แตกในสมอำงเม่�อำ 10 ปีก่อำนจัะส�ม�รถบอำกกล่�วเป็นประโยคได้� 
โด้ยใช�ระบบที�อ่ำ�นสัญญ�ณไฟฟ้�จั�กสมอำงส่วนที�สร��งคำ�พ้ื่ด้ อุำปกรณ์ประเภทนี�
ประส�นก�รทำ�ง�นระห่ว่�งส่วนประกอำบก�ยภ�พื่ (ขั�วไฟฟ้�) กับอัำลกอำริธ่ม 
ขอำงปัญญ�ประดิ้ษฐ์ (AI)
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คณะกรัรัมุการัรัะหัว่างปรัะเทุศว่าด้วยชีวจริัยธิรัรัมุของยูเนสโก: 
ข้อเสนอแนะ

ประสาทเทคโนโลยีีเร่�มมีบทบาทสำาคัญในชีีว่ิตคนเรามากข้ึ้�นเร่�อยี ๆ ด้้านดี้ค่อ
นำามาใช้ีเยีียีวิยีาอาการเจ็็บป่วิยีทางสมองหร่อจ่็ตประสาทบางอย่ีางได้้  
ส่วินด้้านร้ายีก็ค่ออาจ็เปิด้ช่ีองให้ผู้้้อ่�นแสวิงประโยีชีน์จ็ากข้ึ้อม้ลสมอง 
ขึ้องบุคคลโด้ยีไม่ได้้รับควิามย่ีนยีอม

ประเด็้นปัญหาทางกฎหมายีและจ็ร่ยีธรรมอันเก่ด้จ็ากควิามก้าวิหน้า 
ขึ้องประสาทเทคโนโลยีีดั้งกล่าวินี�เองที�ระบุไว้ิในรายีงานฉบับล่าสุด้จ็าก 
คณะกรรมการระหวิา่งประเทศว่ิาด้้วิยีชีีวิจ็ร่ยีธรรม (IBC) ขึ้องย้ีเนสโก รายีงาน
ฉบับนี�ให้ข้ึ้อเสนอแนะหลายีประการพร้อมสนับสนุนให้ตราส่ทธ่มนุษยีชีน 
ชุีด้ใหม่ซึ่้�งเรียีกว่ิา “ส่ทธ่ประสาท (neurorights) ทั�งนี�เพราะประสาท
เทคโนโลยีีซ้ึ่�งทำาการบันท้กและถ่่ายีทอด้ข้ึ้อม้ลด้้านจ่็ตประสาทเป็นไปได้้นั�น 
มีศักยีภาพในการเปิด้ทางให้เข้ึ้าถ้่งข้ึ้อม้ลซ้ึ่�งเก็บอย่้ีในสมองปัญหาประเด้็นนี� 
ย่ี�งละเอียีด้อ่อนข้ึ้�นมากเพราะนอกจ็ากขึ้้อม้ลที�ว่ิานี�จ็ะถ้่กใช้ีในทางการแพทยี์
มากข้ึ้�นทุกทีแล้วิ ยัีงมีการนำาไปใช้ีในแวิด้วิงธุรก่จ็ การตลาด้ และอตุสาหกรรม
เกมด้้วิยี

ถ้่งแม้ว่ิาจ็ะมีกรอบทางกฎหมายีที�คุ้มครองผู้้้บร่โภคและควิามเป็นส่วินตัวิ 
อย่้ีแล้วิ แต่ปัจ็จุ็บันก็ยัีงมี สุญญากาศทางกฎหมายีว่ิาด้้วิยีโลกเสม่อน 
เม่�อพ่จ็ารณาแง่ควิามเสี�ยีงทางจ็ร่ยีธรรมอันเกี�ยีวิเน่�องสัมพันธ์กับประสาท
เทคโนโลยีี ตัวิระบบคุ้มครองส่ทธ่มนุษยีชีนไม่ได้้ครอบคลุมทุกด้้านขึ้องประสาท
ว่ิทยีาศาสตร์ อาท่ ควิามเป็นส่วินตัวิทางจ่็ตใจ็ หร่อเจ็ตจ็ำานงเสรี ดั้งนั�น รายีงาน
ฉบับนี�จ้็งเรียีกร้องให้แต่ละประเทศสร้างหลักประกันส่ทธ่ประสาทขึ้องพลเม่อง
โด้ยีรับรองกฏหมายีที�ปกป้องคุ้มครองส่ทธ่ควิามเป็นส่วินตัวิทางจ่็ตใจ็และ
เสรีภาพในการน้กค่ด้ IBC เน้นยีำ�าว่ิาจ็ำาเป็นต้องให้ควิามใส่ใจ็ต่อเด็้กและวัิยีรุ่น
เป็นพ่เศษเพราะสมองวัิยีนั�นยัีงพัฒนาเปลี�ยีนแปลงได้้ง่ายี

ในระยะห่ลังม�นี� ก�รลงทุนศู่กษ�วิจััยสมอำงเร่งรุด้เร็วข่�นม�ก ปี 2013 สห่รัฐอำเมริก�
เปิด้ตัวโครงก�ร BRAIN ขณะที�สห่ภ�พื่ยุโรปพัื่ฒน�โครงก�ร Human Brain อีำกทั�ง
อำอำสเตรเลีย แคน�ด้� จีัน ญี�ปุ่น และส�ธ�รณรัฐเก�ห่ลีก็พัื่ฒน�โครงก�รที�ครอำบคลุม
กว��งขว�งเพ่ื่�อำ “ถอำด้รหั่สสมอำง” จุัด้มุ่งห่ม�ยค่อำเพ่ื่�อำพื่ย�ย�มทำ�คว�มเข��ใจั 
ต่อำโครงสร��งและกระบวนก�รทำ�ง�นขอำงสมอำงให่�ดี้ข่�น พื่ร�อำมทั�งมุ่งพัื่ฒน�เทคโนโลยใีห่ม่ ๆ  
เพ่ื่�อำเยียวย�โรคบ�งชนิด้ รวมถ่งฟ้�นฟ้ชด้เชยคว�มพิื่ก�รบ�งร้ปแบบ

ต์ลาดมีุแววรุ่ัง

 ^ ภาพตััดแนวระนาบของสมองคนวัยหน่�มสาวท่ี่�ส่ขภาพด่ เคร่�องสร้างภาพ 
ด้วยแม�เหล็็กไฟฟ้า (MRI) ใช้้ตัรวจวัดผล็สมองได้แม�นยำาสูงโดยไม�รบกวนร�างกาย
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ประโยชน์ที�ได้�รับนับว่�ส้งทีเดี้ยว โรคเกี�ยวกับระบบประส�ททั�งท�งจิัตใจัและตวัระบบ
ประส�ทนั�น ถ่อำเป็นร�ยจ่ั�ยด้��นสุขภ�พื่ส่วนสำ�คัญ ในปี 2014 สห่ภ�พื่ยุโรป 
เสียค่�ใช�จ่ั�ยในส่วนนี�ไปม�กม�ยประม�ณกว่� 800 พัื่นล��นยโ้ร ค�ด้ว่�เม่�อำถ่งปี 2030 
เฉัพื่�ะค่�รักษ�โรคอัำลไซึ่เมอำร์ทั�วโลกจัะส้งถ่งปีละ 2 ล��นล��นย้โร โรคปลอำกประส�ท
อัำกเสบเป็นส�เห่ตุห่ลักที�ทำ�ให่�คนวัยห่นุ่มส�วพิื่ก�ร ประช�กร 13% ป่วยเป็น 
โรคไมเกรน และอำ�ก�รเส�นโลหิ่ตในสมอำงแตกก็เริ�มกล�ยเป็นส�เห่ตุอัำนดั้บต�น ๆ  
ขอำงก�รเสียชีวิต ประส�ทเทคโนโลยีเสนอำท�งแก�ปัญห่�ซ่ึ่�งพื่อำช่วยเยียวย�อำ�ก�ร 
โรคเห่ล่�นี�ได้�บ��ง

นอกจ็ากนี�ทางคณะกรรมการยัีงเรียีกร้องให้บรรด้าบร่ษัทเทคโนโลยีีย้ีด้ถ่่อ
จ็รรยีาบรรณ เพ่�อศ้กษาว่ิจั็ยีและค่ด้ค้นนวัิตกรรมอย่ีางรับผู่้ด้ชีอบ พร้อมทั�ง
เรียีกร้องใหนั้กว่ิจั็ยีเคารพหลกัการรกัษาควิามลบั ควิามปลอด้ภยัี และไมเ่ล่อก
ปฏ่บัต่

คณะผู้้้เขีึ้ยีนรายีงานฉบับนี�ระบุว่ิาส่�อก็มีบทบาทเฉพาะเช่ีนกัน ในด้้านการชีี�แจ็ง
ประเด็้นปัญหาที�แวิด้ล้อมประสาทเทคโนโลยีีให้ถ้่กต้องไร้อคต่ เพ่�อเป็นข้ึ้อม้ล
ให้คนทั�วิไปตัด้ส่นใจ็ว่ิา ส่�งใด้ยีอมรับได้้หร่อไม่ได้้

ประการสุด้ท้ายีรายีงานฉบับนี�เสนอแนะให้ย้ีเนสโกเป็นผู้้้นำาในการสร้าง 
ควิามมั�นใจ็ว่ิา มนุษย์ีทุกคนมีส่ทธ่�ได้้รับการคุ้มครองก่จ็กรรมในสมองขึ้องตน 
เพ่�อให้ข้ึ้อม้ลที�เก็บไปถ้่กนำาไปใช้ีงาน ตีพ่มพ์ หร่อทำาการค้าได้้ต่อเม่�อบุคคลนั�น ๆ  
รับทราบและให้ควิามย่ีนยีอมอย่ีางชัีด้เจ็นแล้วิเท่านั�น

ขึ้ณะนี�ทางย้ีเนสโกได้้เร่�มนำานานาชีาต่มาร่วิมปร้กษาหาร่อเพ่�อพัฒนา 
แผู้นกลยุีทธ์ซ้ึ่�งจ็ะใช้ีเป็นพ่�นฐานรองรับกรอบการปฏ่บัต่ทั�วิโลกเพ่�อบร่หารด้้แล
ประสาทเทคโนโลยีีแล้วิ
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ตล�ด้ทำ�นอำงนี�กระตุ�นคว�มต�อำงก�รซ่ึ่�งไม่จัำ�กัด้เฉัพื่�ะวงก�รแพื่ทย์ 
ระยะห่ลังมีก�รลงทุนไปกว่� 1,000 ล��นด้อำลล�ร์ใน Neuralink  
บริษัทสร��งระบบเช่�อำมโยงสมอำงกับจัักรกลขอำงอีำลอำน มัสก์ นักธุรกิจั
ช่�อำดั้ง ซ่ึ่�งพัื่ฒน�วธีิก�รฝ่งัชิพื่ในสมอำงเพ่ื่�อำปรบัปรุงคว�มจัำ� ถ่งที�สุด้แล�ว
โครงก�รนี� มุ่งห่ม�ยจัะให่�สมอำงกับ AI ทำ�ง�นผู้สมผู้ส�นกัน  
ส่วนท�งเฟซึ่บุ�กก็จั่�ยเงินประม�ณ 1,000 ล��นด้อำลล�ร์ซ่ึ่�อำกิจัก�ร 
CTRL-lads บริษัทสต�ร์ตอัำพื่ด้��นเทคโนโลยีเช่�อำมโยงสมอำง 
กับคอำมพิื่วเตอำร์ซ่ึ่�งจัะส�ม�รถผู้ลิตคิด้ค�นแว่นต�สร��งคว�มจัริงเสม่อำน 
(augmented-reality) ที� ถ่�ยทอำด้คว�มคิด้ในหั่วข่�นบนจัอำ
คอำมพิื่วเตอำร์ได้�โด้ยไม่ต�อำงใช�แป้นพิื่มพ์ื่

 ^ The OpenVIBE ซอฟตั์แวร์ระบบเช่้�อมประสานสมองกับคอมพิวเตัอร์ซ่�งใช้้ความคิดสั�งงาน
คอมพิวเตัอร์ได้ เป็นผล็งานท่ี่�เกิดจากความร�วมม่อกันระหว�างสถาบันวิจัยวิที่ยากรแล็ะเที่คโนโล็ย่
ดิจิทัี่ล็แห�งช้าติั (INRIA) กับสถาบันวิจัยการแพที่ย์แล็ะส่ขภาพแห�งช้าติั (INSERM) ของฝรั�งเศส

คว�มเป็นจัริงก็ค่อำ ข�อำม้ลสมอำงอัำนประกอำบด้�วยข�อำม้ลจัำ�เพื่�ะ 
ด้��นสรีรวิทย� สุขภ�พื่ และสภ�พื่ท�งจิัตเฉัพื่�ะตัวบุคคล เริ�มกล�ยเป็น
สินค��ที�มีคว�มต�อำงก�รกว��งไกลเกินจั�กด้��นก�รแพื่ทย์ไปแล�ว  
ตล�ด้ด้��นประส�ทเทคโนโลยีกำ�ลังมอำงห่�ล่้ท�งขยับขย�ยไปส่้ด้��นอ่ำ�น ๆ  
เช่น ก�รคำ�นวณเชิงอำ�รมณ์ ซ่ึ่�งมุ่งตีคว�ม ประมวลผู้ล และ 
กระตุ�นสภ�วะอำ�รมณ์ต่�ง ๆ ขอำงมนุษย์ และก�รใช�สมอำงสั�งเกม 
(neurogaming) ค่อำร้ปแบบก�รเล่นเกมซ่ึ่�งใช�ระบบเช่�อำมประส�น
สมอำงกับคอำมพื่ิวเตอำร์ให่�เล่นได้�โด้ยไม่ต�อำงใช�อุำปกรณ์บังคับแบบเด้ิม 
อีำกด้��นห่น่�งค่อำก�รตล�ด้ด้��นจิัตประส�ท ซ่ึ่�งศู่กษ�กลไกสมอำง 
ที�อำ�จัเกี�ยวข�อำงกับพื่ฤติกรรมผู้้�บริโภค ส่วนก�รศู่กษ�ก็เป็นอีำกด้��นห่น่�ง
ที�อำ�จันำ�ประส�ทเทคโนโลยีไปใช�ได้�

ปัญหัาทุ้าทุายด้านจริัยธิรัรัมุ

ก�รนำ�ข�อำม้ลสมอำงไปใช�ประโยชน์ในด้��นอ่ำ�นที�ไม่ใช่ก�รแพื่ทย์ม�กข่�น
เร่�อำย ๆ สร��งปัญห่�ท��ท�ยต่อำจัริยธรรมและสิทธิมนุษยชน  
จ่ังต�อำงอำ�ศูัยระบบบริห่�รปกครอำงกำ�กับด้้แลขอำบข่�ยซ่ึ่�งอำ�จัทำ�ให่�
ปัจัเจักบุคคลเสี�ยงต่อำก�รถ้กรุกลำ��คว�มเป็นส่วนตัวที�แสนล่กซ่ึ่�ง 
เสี�ยงต่อำก�รถ้กเจั�ะล�วงข�อำม้ลส่วนตัว เสี�ยงจัะถ้กละเมิด้ก�รรักษ�
คว�มลับ และถ้กใช�ระบบดิ้จิัทัลสอำด้แนม

ในร�ยง�นฉับับล่�สุด้ คณะกรรมก�รระห่ว่�งประเทศูว่�ด้�วยชีวจัริยธรรมขอำงยเ้นสโก 
(IBC) เน�นถ่งประโยชน์ที�อำ�จัได้�รับจั�กก�รพื่ัฒน�ประส�ทเทคโนโลยี รวมทั�งเต่อำน 
ให่�ระวังด้�วยว่�คว�มก��วห่น��เห่ล่�นี�อำ�จัก่อำให่�เกิด้ก�รละเมิด้สิทธิมนุษยชนพ่ื่�นฐ�น 
อำ�ทิ ต�อำงปกป้อำงศัูกดิ้�ศูรีคว�มเป็นมนุษย์ โด้ยเค�รพื่ในคว�มสมบ้รณ์ขอำงสมอำง 
แต่ละบุคคล และถ��ห่�กใช�เคร่�อำงม่อำแทรกแซึ่งสมรรถนะในก�รน่กคิด้และตัด้สินใจั
บุคคลยอ่ำมส้ญเสยีเสรีภ�พื่ท�งคว�มคดิ้ ในกรณทีี�ใช�อัำลกอำริธ่มสร��งอำคต ิบุคคลก็จัะส้ญเสยี
คว�มเป็นส่วนตัว นอำกจั�กนี� ยังมีคว�มเสี�ยงที�จัะใช�ข�อำม้ลจั�กสมอำงในลักษณะ 
ล่วงละเมิด้ ลักลอำบ ห่ร่อำบีบบังคับด้�วยจุัด้ประสงค์อัำนมิชอำบ ตลอำด้จันคว�มเสี�ยง 
เร่�อำงก�รรับทร�บและยินยอำม อีำกทั�งร�ยง�นฉับับนี�ยังเจั�ะจังห่ยิบยกปัญห่� 
เร่�อำงผู้ลประโยชน์ขอำงเด็้กด้�วย เน่�อำงจั�กในชีวิตขอำงบุคคล วัยเด็้กเป็นช่วงสำ�คัญ 
ที�สมอำงจัะพัื่ฒน�

IBC เล็งเห็่นปัญห่�ท��ท�ยเห่ล่�นี� จ่ังพิื่จั�รณ�ว่� “สิทธิประส�ท” ซ่ึ่�งมุ่งคุ�มครอำงสมอำง
คนเร� จั�กคว�มเสี�ยงอัำนเกิด้จั�กก�รพัื่ฒน�ประส�ทเทคโนโลยีนั�น ครอำบคลุม 
สิทธิมนุษยชนบ�งประก�รซ่ึ่�งกฎห่ม�ยระห่ว่�งประเทศูได้�รับรอำงไว�แล�ว แต่เม่�อำคำ�น่ง 
ถ่งคว�มเสี�ยงที�ต�อำงเดิ้มพัื่น สิทธิดั้งกล่�วนี�ก็มีคว�มละเอีำยด้อ่ำอำน จ่ังจัำ�เป้นต�อำงเน�นยำ��
ให่�นับเป็นสิทธิอัำนตั�งอำย้บ่นพ่ื่�นฐ�นขอำงก�รยอำมรับในสิทธิขั�นพ่ื่�นฐ�นขอำงปัจัเจักบุคคล
ทั�งมวล ซ่ึ่�งห่ม�ยรวมคว�มสมบ้รณ์ท�งก�ยและจิัตใจั คว�มเป็นส่วนตัวท�งจิัตใจั 
เสรีภ�พื่ในก�รน่กคิด้ และเจัตจัำ�นงเสรี  รวมทั�งสิทธิที�จัะได้� รับประโยชน ์
จั�กคว�มก��วห่น��ท�งวิทย�ศู�สตร์ ร�ยง�นฉับับนี�ยังยำ��ด้�วยว่�ต�อำงให่�สิทธิผู้้�คน 
ได้�ตัด้สินใจัอำย่�งอิำสระและรับผิู้ด้ชอำบต่อำประเด็้นที�เกี�ยวเน่�อำงกับก�รใช�ประส�ท
เทคโนโลยีโด้ยปร�ศูจั�กก�รเล่อำกปฏิิบัติ บีบบังคับ ห่ร่อำก�รใช�คว�มรุนแรงในทุกร้ปแบบ
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แฮ็็คสมอง: 
เร่�องเพ้อฝััน์ 
มากกว่าความจริง

อาร์ั. ดักลาส ฟิิลด์ส

สม�ชิกสม�คมส่งเสริมคว�มก��วห่น�� 
ท�งวิทย�ก�รแห่่งอำเมริก� (American  
Association for the Advancement of 
Science) และเป็นศู�สตร�จั�รย์วุฒิคุณ 
ขอำงมห่�วิทย�ลัยแมรีแลนด์้ สห่รัฐอำเมริก� 
ง�น วิช�ก�ร ชิ�น ล่� สุด้ ที� พิื่ม พ์ื่ เผู้ยแพื่ร่ 
เม่�อำปี 2020 ค่อำ Electric Brain: How the 
New Science of Brainwaves Reads 
Minds, Tell us How We Learn, and 

Helps Us Change for the Better

แปลโดย นุชนาฏ เนต์รัปรัะเสริัฐศรีั

แม้ในช่้วิงทศวิรรษหลั้ำง ๆ  วิงก้ารประสาทวิิทยาศาสตร์จะมีควิามก้้าวิหน้าช้วินตื�นเต้น 

แต่โอก้าสที�จะพัิฒนาระบับัเชื้�อมประสานสมองกั้บัคอมพิิวิเตอร์ยังอยู่ในแวิด้วิงจำากั้ด้ 

สมองซ้ึ่�งเป็นก้ล้ำไก้สุด้แสนซัึ่บัซ้ึ่อนก็้แทบัไม่ได้้เผ่ยควิามลั้ำบัทั�งหล้ำายของมันออก้มาเล้ำย

เม่�อำปี 2016 กระทรวงต่�งประเทศูสห่รัฐฯ ร�ยง�นว่�
บุคล�กรในสถ�นท้ตสห่รัฐฯ ที�กรุงฮั�ว�น�ขอำงคิวบ� 
ถ้กโจัมตีด้�วยอำ�วุธท�งจัิตประส�ทซ่ึ่�งทำ�ล�ยสมอำง 
ให่�บ�ด้เจ็ับ ทว่�ห่ลังจั�กมีก�รสอำบสวนอำย่�งเข�มข�น 
ก็ไม่พื่บห่ลักฐ�นแบบใด้ที�ถ่อำเป็นอำ�วุธทำ�ล�ยพื่ลังสมอำง
โด้ยตรง ปัจัจุับันเรียกอำ�ก�รสมอำงบ�ด้เจ็ับซ่ึ่�งต�มร�ยง�น
ดั้งกล่�วมีห่ล�ยร้ปแบบว่� “โรคฮัอำว�น�” (Havana 
Syndrome)

ช่อำงท�งที�จัะควบคุมคว�มคิด้จิัตใจัผู้้�อ่ำ�นโด้ยใช�ขั�วไฟฟ้�
ซ่ึ่�งฝั่งใส่สมอำง ห่ร่อำยิงลำ�แสงแม่เห่ล็กไฟฟ้�ที�เรียกว่� 
โซึ่นิค ห่ร่อำยงิเลเซึ่อำร์ผู่้�นกะโห่ลกศูรีษะนั�นมีคว�มเป็นม�
ย�วน�น ที�เห็่นได้�ชัด้ในทศูวรรษ 1950 และ 1960  
ค่อำก�รที�คว�มก��วห่น��ด้��นอิำเล็กทรอำนิกส์ทำ�ให่� 
นักประส�ทวิทย�ส�ม�รถติด้ขั�วไฟฟ้�ที�ใช�กระตุ�นเอำ�ไว�
ในสมอำงสัตว์ทด้ลอำงและมนุษย์เพ่ื่�อำสำ�รวจัก�รทำ�ง�น
ขอำงสมอำงและควบคุมพื่ฤติกรรมทั�งที�ปกติและผิู้ด้ปกติ 
คว�มตระห่นกในห่ม่้คนทั�วไปเพิื่�มพ้ื่นข่�นเม่�อำนักประส�ท
วิทย�ชั�นนำ�สนับสนุนให่�ใช�วิธีกระตุ�นสมอำงโด้ยควบคุม
ผู่้�นคล่�นวิทยเุพ่ื่�อำจัะแก�ไขพื่ฤติกรรมที�ผิู้ด้เพีื่�ยนจั�กปกติ

ระห่ว่�งช่วงสงคร�มเย็น เทคนิคก�รล��งสมอำงเพ่ื่�อำ 
ใส่โปรแกรมให่ม่ให่�สมอำงและครอำบงำ�เจัตจัำ�นงเสรี 
ขอำงเห่ย่�อำผู้้�เคร�ะห์่ร��ยเกิด้ข่�นจั�กง�นศู่กษ�วิจััยให่ม่ 
ในวงก�รจัิตวิทย�และจิัตเภสัชวิทย� ไม่ช��คว�มกลัว
เร่�อำงก�รล��งสมอำงก็ห่�ยไปเม่�อำเป็นที�ทร�บแน่ชัด้ว่�
แนวคิด้เร่�อำงก�รแอำบควบคุมคว�มน่กคิด้ขอำงผู้้�คน 

เป็นเร่�อำงเพื่�อำฝั่น

มุุมุมุองสังคมุเผด็จอำานาจ

ทุกวันนี�คว�มก��วห่น��ชวนตะล่งในวิทย�ก�รด้��นสมอำง
และเทคโนโลยีซัึ่บซึ่�อำนให่ม่ ๆ  ที�ใช�ตรวจัสอำบปรับแปลง
ก�รทำ�ง�นขอำงสมอำงกำ�ลังกระตุ�นให่�คนต่�นกลัว 
เร่�อำงอำ�วุธท�งจัิตประส�ทและก�รควบคุมคว�มน่กคิด้
ข่�นม�อีำกครั�งห่น่�ง ก�รตรวจัคล่�นไฟฟ้�สมอำง (EEG)  
ก�รใช�คล่�นแม่เห่ล็กไฟฟ้�สแกนภ�พื่สมอำง (MRI)  
ขณะสมอำงทำ�ง�น และวิธีก�รอ่ำ�น ๆ ส�ม�รถใช�เปิด้เผู้ย
คว�มคิด้ คว�มร้�ส่ก และคว�มตั�งใจัขอำงปจััเจักบคุคลได้� 
ระบบเช่�อำมประส�นสมอำงกับคอำมพิื่วเตอำร์ (BCI) ทำ�ให่�
คอำมพิื่วเตอำร์ส�ม�รถอ่ำ�นข�อำม้ลในสมอำงเพ่ื่�อำบังคับแขน
ข�เทียม และป้อำนข�อำม้ลผู่้�นขั�วไฟฟ้�เข��ส่้สมอำง 
เพ่ื่�อำสร��งประส�ทสัมผัู้ส อำ�รมณ์คว�มร้�ส่ก ห่ร่อำ 
ช่วยฟ้�นฟ้ให่�คนต�บอำด้เห็่นภ�พื่แบบพ่ื่�นฐ�นได้�

เม่�อำไม่น�นนี�ยังถ่งขั�นเป็นไปได้�ที�จัะทำ�ให่�ผู้้�เล่น 2 ร�ย
เล่นวิดี้โอำเกมกัน “ท�งโทรจัิต” ระบบจัะด่้งข�อำม้ล 
จั�กสมอำงขอำงฝ่่�ยห่น่�งส่งผู่้�นอิำนเทอำร์เน็ตไปกระตุ�น
สมอำงขอำงอีำกฝ่่�ยเพ่ื่�อำช่วยให่�ทั�ง 2 คน เล่นเกมร่วมกัน
ท�งไกลได้� โด้นใช�คอำมพิื่วเตอำร์ตรวจัจัับคว�มคิด้และ
ควบคุมก�รตอำบสนอำงที�ไม่ได้�ตั�งใจัแล�วถ่�ยทอำด้ส่งไป
สร��งปฏิิกิริย�ไฟฟ้�ในสมอำง

ก�รทด้ลอำงเห่ล่�นี�เป็นเร่�อำงจัริง ห่�กถ่งอำย่�งไรก็เป็น 
ที�ตระห่นักได้� ว่�เร่�อำงทำ�นอำงที�จัะใช�ไฟฟ้�กระตุ�น 
เพ่ื่�อำควบคุมคว�มน่กคิด้นั�นเกินขีด้คว�มส�ม�รถ 
ท�งเทคนิคและคว�มเป็นไปได้�ท�งชีววิทย�ไปม�กโข

โฮัเซ่ึ่ เอ็ำม. อำ�ร์. เด้ลก�โด้ (1915-2011) นักประส�ท
วิทย�ช�วสเปน สรุปไว�ในห่นังส่อำ Physical Control of 
the Mind: Toward a Psychocivilized Society  
ซ่ึ่�งเขียนเม่�อำปี 1969 ว่� “เผู้ด้็จัก�รจัอำมโห่ด้จัะย่นอำย้่ 
ที�เคร่�อำงส่งวิทยแุม่ข่�ยแล�วใส่ข�อำม้ลกระตุ�นสมอำงส่วนล่ก
ขอำงมวลชนซ่ึ่�งถ้กกด้ขี�อำย�่งสิ�นห่วังได้�ห่ร่อำ? คว�มเป็นไปได้�
ว่�จัะเกิด้สังคมเผู้ด็้จัก�รอำย่�งสุด้โต่งเช่นนี�อำ�จัเป็น
เค��โครงเร่�อำงชั�นดี้สำ�ห่รับเขียนนิย�ย แต่เคร�ะห่์ดี้ 
ที� มันเกินเลยจั�กขีด้จัำ�กัด้ขอำงก�รกระตุ�นสมอำง 
ด้�วยไฟฟ้�ทั�งในท�งทฤษฎีและท�งปฏิิบัติ”

ก่�งศูตวรรษนับตั�งแต่เด้ลก�โด้ตั�งข�อำสังเกตดั้งกล่�ว 
นักวิทย�ศู�สตร์ก็ได้�เรียนร้�เพิื่�มข่�นอีำกม�กม�ยว่�สมอำง
คนเร�สลับซัึ่บซึ่�อำนเพีื่ยงใด้ซ่ึ่�งยิ�งทำ�ให่�เห็่นคว�มจัริง 
ข�อำนี�เด่้นชัด้ข่�น นักประส�ทวิทย�ยังไม่อำ�จัเข��ใจัว่� 
วงจัรประส�ทเข��รหั่สและประมวลผู้ลข�อำม้ลอำย่�งไร  
ดั้งนั�นก�รที�จัะ “ล�วง” ห่ร่อำ “ใส่” ข�อำม้ลเข��อำอำกจั�ก
สมอำงจ่ังทำ�ไม่ได้�จัริงต�มที�คนทั�วไปมักจัะท่กทักกัน

วงจรัปรัะสาทุอันซัับซ้ัอน

ระบบเช่�อำมประส�นสมอำงกับคอำมพิื่วเตอำร์ทำ�ง�น 
โด้ยจัด้จัำ�ร้ปแบบก�รส่งสัญญ�ณขอำงเซึ่ลล์ประส�ท 
ที�ควบค่้ไปกับก�รทำ�ง�นเฉัพื่�ะอำย่�ง คล��ยอำย่�งยิ�ง 
กับอัำลกอำริธ่มขอำงบริษัท Amazon ที�ประมวลข�อำม้ล
จัำ�นวนมห่�ศู�ลเพ่ื่�อำเด้�ใจัคุณว่�ต่อำไปน่�จัะอำย�กซ่ึ่�อำ
ห่นังเร่�อำงไห่นห่ร่อำห่นังส่อำเล่มใด้ ก�รจัะอำ่�นและ
วิเคร�ะห์่ข�อำม้ลในสมอำงเช่นนี�ผู้่�นขั�วไฟฟ้�ที�ติด้ไว�ต�ม
ระบบ EEG ห่ร่อำใช�ระบบ MRI ได้�นั�น ผู้้�เข��ร่วมต�อำงใช�
เวล�ฝึ่กและให่�คว�มร่วมม่อำจัริงจัังต่อำเน่�อำงย�วน�น 
โปรแกรมคอำมพื่วิเตอำรจ่์ังจัะส�ม�รถรบัร้�จัด้จัำ�ไว�ได้� เช่น 
จัด้จัำ�ว่�ก�รส่งสัญญ�ณประส�ทบ�งแบบห่ม�ยถ่ง 
เจั��ตัวตั�งใจัจัะขยับนิ�วม่อำ
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ความูก้าวหน้ำาด้้านำประสาที่
วิที่ย์าศาสตร์ ไมู่ใช่้สาเหตุ
ท่ี่�น่ำากังวลใจ การนำำาไปใช้้
ต่างหากท่ี่�เปน็ำปญัหา

“

ในแง่นี� BCI จ่ังทำ�ง�นคล��ยกันม�กกับวิธีที�เร�หั่ด้เปลี�ยนเกียร์
รถยนต์โด้ยสังเกตจั�กเสียงเคร่�อำงยนต์ ยิ�งกว่�นั�น ก�รเช่�อำม
ประส�นเห่ล่�นี�ยังต�อำงปล่อำยให่�สมอำงลอำงผิู้ด้ลอำงถ้ก 
เพ่ื่�อำเรียนร้�วิธีสร��งร้ปแบบเฉัพื่�ะในก�รส่งสัญญ�ณ
ประส�ทซ่ึ่�งคอำมพิื่วเตอำร์จัะใช�สั�งก�รทำ�ง�นได้�ต�มตั�งใจั

ในทำ�นอำงเด้ียวกัน ก็เป็นไปไม่ได้�ที�ใครจัะแอำบยัด้เยียด้
ข�อำม้ลใส่สมอำงคนอ่ำ�นด้�วยวิธีบ�งอำย่�งดั้งที�คนทั�วไปชอำบ
ท่กทักด้�วยคว�มห่ว�ด้ห่วั�น ซ่ึ่�งเป็นเพื่ร�ะว่�เร�ไม่ร้�วิธี
ก�รทำ�อำย่�งนั�นนั�งเอำง ไม่ร้�รหั่สท�งประส�ทห่ร่อำต่อำให่�
ร้�รหั่สข�อำม้ลนั�น ก็ยงัไม่ร้�อำย้ดี่้ว่�จัะกระตุ�นเซึ่ลล์ประส�ท
ตัวใด้ในบรรด้�เซึ่ลล์สมอำงห่ล�ยพัื่นล��นเซึ่ลล์เพ่ื่�อำให่�
ทำ�ง�นต�มต�อำงก�ร นักวิทย�ศู�สตร์พื่อำค�ด้เด้�ได้�ว่�
ต�อำงกระตุ�นสมอำงส่วนใด้แต่เด้�ไม่ได้�ว่�เป็นเซึ่ลล์ประส�ท
ตัวไห่นแน่ มิห่นำ�ซึ่ำ��เซึ่ลล์ประส�ทตัวห่น่�งในจุัด้ห่น่�ง 
ขอำงสมอำงบุคคลห่น่�งซ่ึ่�งควบคุมก�รทำ�ง�นอำย่�งห่น่�ง
อำย่�งใด้ โด้ยเฉัพื่�ะก็ไม่ใช่เซึ่ลล์ประส�ทตัวเดี้ยวกัน 
ในสมอำงขอำงอีำกคนด้�วย ประก�รสุด้ท��ยค่อำ ก�รกระตุ�น
เซึ่ลล์ประส�ทตัวเดี้ยวย่อำมไม่เพีื่ยงพื่อำต่อำก�รควบคุม
พื่ฤติกรรมขอำงปัจัเจักบุคคล เพื่ร�ะสมอำงต�อำงทำ�ง�น 
โด้ยอำ�ศัูยก�รเช่�อำมประส�นขอำงวงจัรประส�ทอัำนประกอำบด้�วย
เซึ่ลลส์มอำงนบัร�อำยนับพัื่น จ่ังเปน็ไปไมไ่ด้�เลยที�จัะกระตุ�น
เซึ่ลล์สมอำงจัำ�นวนม�กม�ยที�ทำ�ง�นร่วมกันเป็นเคร่อำข่�ย
เพ่ื่�อำเจั�ะจังควบคุมพื่ฤติกรรมบังคับคว�มน่กคิด้

ตัวบุคคลที�จัะรับก�รกระตุ�นสมอำงด้�วยวิธี BCI ดั้งกล่�วต�อำงฝึ่ก
เรียนร้�ให่�คว�มร่วมม่อำต่อำเน่�อำงจัริงจัังนักวิทย�ศู�สตร์
สันนิษฐ�นว่�วิธีก�รกระตุ�นเช่นนี�จัะช่วยปลุกประส�ท
สัมผัู้สเทียมในสมอำงข่�นม�ได้�บ��ง จั�กนั�นสมรรถนะ 
ในก�รเรียนร้�ปรับตัวอัำนน่�ท่�งขอำงสมอำงนั�นเอำงจัะเริ�มรับร้�
จัด้จัำ�ประส�ทสัมผัู้สเทียมนั�นแล�วนำ�ไปใช�ให่�เกิด้ผู้ล 
ท�งปฏิิบัติ เช่น ขยับแขนกลห่ร่อำตีคว�มแสงว้บว�บ 
ซ่ึ่�งเกิด้จั�กก�รกระตุ�นสมอำงส่วนที�ควบคุมก�รเห็่นภ�พื่
ขอำงคนต�บอำด้ที�กล่�วม�นี�แตกต่�งอำย่�งยิ�งจั�กภ�พื่ 
น่กฝั่นเร่�อำงก�รแอำบควบคุมสมอำงผู้้�อ่ำ�น

หัวาดหัวั�นกับสิ�งทีุ�ยังไมุ่รู้ั

ไม่มีใครล่วงร้�อำน�คต อัำลกอำริธ่มและปัญญ�ประดิ้ษฐ์ 
(artificial intelligence - AI) ที�ใช�ขุด้ค�นห่�ข�อำม้ลทำ�ง�น
เก่งข่�นม�ก คว�มเข��ใจัด้��นเทคโนโลยีและชีววิทย� 
ยังคงชักนำ�ให่�เร�เข��ใจัชัด้ข่�นว่�สมอำงมนุษย์ทำ�ง�น
อำย่�งไร พื่ร�อำมช่วยพัื่ฒน�วิธีก�รปรับแปลงก�รทำ�ง�น
ขอำงสมอำงเพ่ื่�อำสนอำงจุัด้ประสงค์ท�งก�รแพื่ทย์

คว�มก��วห่น��ดั้งกล่�วนี�ไม่ใช่ส�เห่ตุน่�กังวลใจัในตัวเอำง 
ก�รนำ�ไปใช�ต่�งห่�กที�เป็นปัญห่�คว�มเป็นจัริงค่อำ  
ถ่ ง ที� สุด้แล� วแทบทุกอำย่ �ง ซ่ึ่� งคนเร�ค�นพื่บห่ร่อำ 
คิด้ประด้ิษฐ์ข่�น ตั� งแต่อำะตอำมไปจันถ่งเช่�อำไวรัส  
มักถ้กมนุษย์นั�นเอำงแปรเปลี�ยนให่�กล�ยเป็นอำ�วุธ 
ด้้เห่ม่อำนว่�ประวัติศู�สตร์เผู่้�พัื่นธ์ุโฮัโมเซึ่เปียนส์จัะคอำย
รักษ�สมดุ้ลบนคมขอำบระห่ว่�งคว�มรุนแรงกับ 
คว�มร่วมม่อำในห่ม่้เพ่ื่�อำนร่วมเผู่้�พัื่นธ์ุ เช่นเดี้ยวกับ
อิำนเทอำร์เน็ตนำ�คว�มเปลี�ยนแปลงและประโยชน์
มห่�ศู�ลม�ให่�สังคม แต่ก็กลับถ้กใช�ในท�งที�ผิู้ด้เพ่ื่�อำยั�วยุ
ให่�เกิด้คว�มรุนแรง ดั้งนั�นย่อำมมีเห่ตุผู้ลที� น่�เช่�อำ 
ทุกประก�รว่�สักวันห่�กเป็นไปได้� ประโยชน์มห่�ศู�ล
จั�กคว�มก��วห่น��ด้��นประส�ทวิทย�ศู�สตร์ก็จัะถ้กนำ�ไปใช�
ในท�งที�ไม่เห่ม�ะสมเพ่ื่�อำจุัด้มุ่งห่ม�ยอัำนไร�จัริยธรรม

ปัจัจุับันนี�ยงัไม่มีห่ลักฐ�นก�รควบคมุสมอำงห่ร่อำห่ลกัฐ�น
ก�รโจัมตีด้�วยอำ�วุธท�งจิัตประส�ทชนิด้ใด้เพ่ื่�อำใช� 
อำธิบ�ยภ�วะ “สมอำงล��” และอำ�ก�รผิู้ด้ปกติอ่ำ�น ๆ  
ขอำง “โรคฮั�ว�น�”

ถ่งแม�จัะมีคว�มกริ�งเกรงและมีข่�วน่�ห่วั�นใจัต่อำสิ�ง 
ซ่ึ่�งท่กทักกันว่�เป็นอำ�วุธท�งจิัตประส�ท ทว่�เร่�อำงสำ�คัญ
ก็ค่อำเร�ต�อำงชั�งนำ��ห่นักระห่ว่�งภัยคุกค�มซ่ึ่�งอำ�จัเป็นไปได้�
แต่ปัจัจุับันยังพิื่ส้จัน์ไม่ได้�นี� กับภัยอัำนตร�ยแท�จัริง 
ที� เร�กำ�ลังเผู้ชิญอำย้่ตรงห่น��ในขณะนี� คว�มกลัว 
จัะโด้นควบคุมสมอำงต�อำงนับว่�เบ�ไปเลยเม่�อำเทียบกับ
อำ�วุธที�ใช�ส้�รบกันในสงคร�ม ก�รสอำบสวน ทรม�น  
และคว�มโห่ด้ร��ย อัำนเป็นภัยอัำนตร�ยแท�จัรงิที�ปร�กฏิอำย้่
ในขณะนี� เผู่้�พัื่นธ์ุมนุษย์เร�อำ��แขนรับว่�โอำก�สที�จัะใช�
อำ� วุธปรม�ณ้  “ห่ำ�� หั่� นทำ�ล�ยล� �ง กันและกัน”  
นั�นมีเห่ตุผู้ลชอำบธรรมยอำมรับได้�เต็มที� นี�ค่อำคว�มจัริง 
อัำนแสนเลวร��ยซ่ึ่�งกด้ปุ่มเพื่ียงครั�งเดี้ยวก็บังเกิด้ผู้ล... 
ห่�ใช่คว�มห่วั�นกลัวที�คิด้ฝั่นไปเอำงแต่อำย่�งใด้ไม่
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ราฟาเอลั ยุสเต:
"เราจงมาช่่วยกัันเถิิด ก่ัอนที่่�จะสายจนเกิันแก้ั"
สัมุภาษีณ์โดย เจนนี แดร์ั

ย้เนสโก

แปลโดย พิิศวาส ปทุุมุุต์์ต์รัังษีี

ณ์ ปัจจุบััน เรารู้วิิธีิควิบัคุมเนื�อสมองส่วินนอก้ของหนู เพืิ�อก้ระตุ้นเร้าให้เกิ้ด้ภาพิหล้ำอน สิ�งที�เรา

สามารถก้ระทำากั้บัหนูในวัินนี�ได้้ ก็้ย่อมเป็นไปได้้ที�จะก้ระทำาต่อมนุษย์ในวัินพิรุ่ง นัก้ประสาทชี้วิวิิทยา  

ราฟาเอล้ำ ยุสเต เตือนว่ิามีควิามจำาเป็นเร่งด่้วินที�จะต้องจัด้สร้างก้รอบัก้ฎเก้ณ์ฑ์์เพืิ�อก้ำากั้บัดู้แล้ำ 

แล้ำะคุ้มครองมิให้เกิ้ด้ก้ารแสวิงประโยช้น์จาก้กิ้จก้รรมทางสมองของมนุษย์เรา

ยุสเต ซ้ึ่�งเป็นประธิานมูล้ำนิธิิสิทธิิประสาท (Neuro Rights Foundation) แล้ำะเป็นอาจารย์สอนศาสตร์ 

ทางชี้วิวิิทยาแล้ำะประสาทวิิทยาศาสตร์ ที�มหาวิิทยาลั้ำยโคลั้ำมเบีัยในก้รุงนิวิยอร์ก้ของสหรัฐอเมริก้า  

ก้ำาลั้ำงรณ์รงค์เพืิ�อให้มีก้ารคุ้มครอง “สิทธิิประสาท” ของมนุษย์

© Boris Séméniako
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•  งานเก่ี่�ยวกัี่บสมองของคุุณเร่ิ่�มข้�นท่ี่�กี่รุิ่งมาดร่ิ่ด
ในสเปน ตอนท่ี่�คุุณรัิ่บหน้าท่ี่�บำาบัดรัิ่กี่ษาคุนไข้ 
ท่ี่�สมองม่อากี่าริ่ผ่ิดปกี่ต่ ซ้ึ่�งริ่วมคุนไข้โริ่คุจ่ิตเภที่
หวาดริ่ะแวง งานช่่วงนั�นนำาพาให้คุุณก้ี่าวเข้าส่่
อาช่่พด้านปริ่ะสาที่ว่ที่ยาศาสตร์ิ่ได้อย่างไริ่?

ผู้มถ้กส่งตัวไปยังโรงพื่ย�บ�ลที�กำ�ลังรักษ�กลุ่มคนไข� 
ที�มีอำ�ก�รห่นักอำย่�งที�สุด้ ห่ล�ยคนเป็นโรคจิัตเภท
ห่ว�ด้ระแวง และเร�ก็ต�อำงสัมภ�ษณ์พื่วกเข�ขณะที�มีผู้้�คุม
คอำยยน่คุ�มกันอำย้ด่้�วย คนไข�กลุ่มนี�ไม่ใช่คนที�สมอำงสั�งก�ร
เช่�อำงช�� พื่วกเข�กลับเห่ม่อำนตัวละครเชอำร์ล็อำค โฮัล์มส์ 
(นักส่บสมอำงปร�ด้เปร่�อำงในนิย�ยขอำงอัำงกฤษ) อัำนที�จัริง 
เชอำร์ล็อำค โฮัล์มส์ อำ�จัจัะเป็นโรคจิัตเภทห่ว�ด้ระแวง 
ก็เป็นได้� ผู้มจัำ�ได้�ว่�ห่น่�งในคนไข�ที�ผู้มสัมภ�ษณ์ตอำนนั�น
น่�กลัวจัริง ๆ เข�เป็นคนฉัล�ด้สุด้ ๆ แถมยังพ้ื่ด้จั�ข่มข่้
ผู้มกับครอำบครวัด้�วย เข�เด้�ถ้กว่�ผู้มอำย้ที่�ไห่นโด้ยสังเกต
สำ�เนยีงคำ�พ้ื่ด้ขอำงผู้ม จั�กนั�นก็บอำกว่� “ฉัันจัะไปบ��นคณุ 
เพ่ื่�อำไปฆ่่�พ่ื่อำขอำงคุณ!”

ผู้มตระห่นักได้� ว่�คนไข� เห่ล่�นี� มี มันสมอำงอัำนน่�ท่�ง  
แ ต่ส วิตช์ในสมอำงเห่ม่อำนจัะถ้กปิด้อำย้่  พื่วกเข� 
เลยใช�ปัญญ�ในท�งที�ส่งผู้ลเสียต่อำตนเอำงและสังคม  
แทนก�รพัื่ฒน�ชีวิตคว�มเป็นอำย้่ขอำงตนเอำงและ 
สภ�พื่แวด้ล�อำม ถ��ห่�กเร�เข��ใจัส�เห่ตุขอำงอำ�ก�ร 
ผิู้ด้ปกติขอำงพื่วกเข� เร�ก็อำ�จัจัะเข��ไปเปิด้สวิตช์สมอำง 
แล�วส่งคนไข�กลุ่มนี�กลับค่นส่้สังคมโลกได้� ทว่�เร� 
ยงัไม่ส�ม�รถทำ�เช่นนั�นได้� เพื่ร�ะเร�ยงัไม่เข��ใจัโรคจิัตเภท 
เร�ยังไม่เข��ใจัโรคจิัตเภทเพื่ร�ะเร�ยังไม่เข��ใจัสมอำง  
จุัด้นี�ทำ�ให่�คว�มทะเยอำทะย�นในอำ�ชีพื่ขอำงผู้มดิ้�งว้บลง 
ผู้มจ่ังบอำกกับตัวเอำงว่� “ผู้มปร�รถน�จัะช่วยคนไข� 
ที�ต�อำงทนทุกข์ทรม�นจั�กโรคท�งจิัตจัริง ๆ ดั้งนั�น  
ผู้มจัะต�อำงทำ�คว�มเข��ใจักับกลไกพ่ื่�นฐ�นในก�รทำ�ง�น
ขอำงสมอำงให่�ได้�เสียก่อำน” และนี�ค่อำสิ�งที�ผู้มได้�ทำ�ในเส�นท�ง
อำ�ชีพื่ขอำงผู้มครับ

•  ที่ำาไมกี่าริ่ที่ำาคุวามเข้าใจิว่ธ่ีกี่าริ่ที่ำางานของสมอง
จ้ิงเป็นเร่ิ่�องท่ี่�ยากี่เย็นเหล่ือเก่ี่น?

เห่ตุผู้ลที�เร�ยังไม่ส�ม�รถเข��ใจัในเร่�อำงขอำงสมอำง เน่�อำงเพื่ร�ะ
ปริม�ณอำันม�กม�ยมห่�ศู�ลและคว�มสลับซัึ่บซึ่�อำน 
ขอำงเซึ่ลล์ประส�ทที�อำย้่ภ�ยในสมอำง รวมทั�งวงจัรต่�ง ๆ  
ที�เช่�อำมต่อำโยงใยกันขอำงเซึ่ลล์ประส�ท นี�ค่อำเห่ตุผู้ลว่�
ทำ�ไม ซัึ่นติอำ�โก ร�โมน ย ีก�ฮััล (ผู้้�ร่วมรับร�งวัลโนเบล 
ส�ข�ก�รแพื่ทย์ ห่ร่อำสรีรวิทย� ปี 1906) ห่น่�งในกลุ่ม 
ผู้้�ก่อำตั�งส�ข�ประส�ทวิทย�ศู�สตร์ จ่ังได้�เปรียบเปรยว่�
สมอำงมีสภ�พื่เห่ม่อำนผู่้นป่�รกชัฏิที�ทำ�ให่�ผู้้�เข��ไปสำ�รวจั
ตรวจัสอำบต�อำงส้ญห่�ยไปเป็นจัำ�นวนม�ก

• งานว่จัิยสมองหน่ท่ี่� คุุณที่ำาอย่่ในปัจิจุิบัน 
ท่ี่�มหาว่ที่ยาลืัยโคุลัืมเบ่ย ช่่วยสร้ิ่างคุวามเข้าใจิ
เร่ิ่�องกี่าริ่ที่ำางานของสมองคุนได้อย่างไริ่?

ผู้มคิด้ว่�ห่นท�งสั�นที�สุด้ที�จัะก��วไปให่�ถ่งคว�มฝั่น 
ในก�รทำ�คว�มเข��ใจัในเร่�อำงจัติใจั อำย้ที่�ก�รทำ�คว�มเข��ใจั
ก�รทำ�ง�นขอำงเน่�อำสมอำงส่วนนอำก (cerebral cortex) 
ขอำงห่น้ คอำร์เท็กซ์ึ่ที�อำย้ติ่ด้กับกะโห่ลกศูรีษะเร�และสตัว์
เลี�ยงล้กด้�วยนมทุกชนิด้ก็มีเห่ม่อำนกันห่มด้ ด้้คล��ยคล่ง
กันม�ก แตกต่�งกันที�ขน�ด้ คอำร์เท็กซ์ึ่ในภ�ษ�ละติน 
แปลว่� “เปล่อำกไม�” และมันก็ห่่อำหุ่�มสมอำงคล��ยเปล่อำกไม�
เช่นกัน เน่�อำเย่�อำบ�ง ๆ แผู้่นนี�ส�ม�รถก่อำกำ�เนิด้ทุกสิ�ง
ทุกอำย่�งในแบบที�เร�เป็นข่�นม�ได้�อำย่�งน่�อัำศูจัรรย์ใจั  
ไม่ว่�จัะเป็นก�รรับร้� คว�มน่กคิด้ คว�มทรงจัำ� ห่ร่อำ
อำ�รมณค์ว�มร้�ส่กขอำงเร� ทั�งห่มด้ทั�งมวลล�วนเปน็ผู้ลพื่วง
จั�กก�รส่งผู่้�นประจุัไฟฟ้�ระห่ว่�งเซึ่ลล์ประส�ทเห่ล่�นี�  
เร�ได้�ทำ�ก�รศู่กษ�วิจััยห่น้จัวบจันปัจัจุับันย�วน�นถ่ง 
30 ปี เพ่ื่�อำทำ�คว�มเข��ใจัวงจัรต่�ง ๆ ในสมอำงขอำงห่น้ 
ที�ปกติ และขอำงห่น้ที�มีโรคท�งสมอำงอัำนห่ล�กห่ล�ย  
เร�จ่ังมีโมเด้ลสมอำงห่น้ที�เป็นโรคจิัตเภท โรคอำอำทิสติก  
โรคสมอำงเส่�อำม โรคอัำลไซึ่เมอำร์ โรคพื่�ร์คินสัน โรคลมชัก ฯลฯ

ในง�นวิจััยเร่�อำงห่น้ขอำงเร� เร�ส�ม�รถถอำด้รห่ัสและ
ควบคุมกิจักรรมขอำงสมอำงส่วนนอำกจันถ่งจุัด้ที� ฝั่ง 
ภ�พื่ห่ลอำนเข��ไปในห่น้ได้� ส่งผู้ลให่�ห่น้แสด้งพื่ฤติกรรม
ร�วกับว่�พื่วกมันกำ�ลังเห็่นสิ�งที�ในคว�มเป็นจัริงพื่วกมัน
มอำงไม่เห็่นเลย ส่วนกลุ่มนักวิทย�ศู�สตร์ที�สถ�บัน MIT 
ขอำงสห่รัฐอำเมริก�ก็ได้�ทำ�ก�รฝั่งคว�มทรงจัำ�เทียมเข��ไป
ในสมอำงห่น้ นี�จ่ังนำ�เร�ไปส่้ประเด้็นคว�มเป็นส่วนตัว 
ในทุกมิติขอำงก�รเข��ไปอ่ำ�น ไม่เฉัพื่�ะแค่คว�มน่กคิด้  
ซ่ึ่�งเป็นสิ�งที�เร�ร้�ส่กได้�เท่�นั�น ที�แย่ยิ�งไปกว่�นั�นค่อำ  
ก�รเข��ไปถอำด้รห่ัสกิจักรรมสมอำงซ่ึ่�งอำย้่ในจัิตใต�สำ�น่ก
ขอำงคุณด้�วย

ความูก้าวหน้ำาด้้านำประสาที่
วิที่ย์าศาสตร์ ไมู่ใช่้สาเหตุ
ท่ี่�น่ำากังวลใจ การนำำาไปใช้้
ต่างหากท่ี่�เปน็ำปญัหา

“

ก�รทด้ลอำงประเภทนี�ทำ�ให่�ผู้มร้� ส่กอำย่�งแรงกล�� 
ม�กข่�นเร่�อำย ๆ เกี�ยวกับก�รผู้ลักดั้นเร่�อำงสิทธิประส�ท  
เพ่ื่�อำคุ�มครอำงสมอำงมนุษย์ เพื่ร�ะวิธีก�รข��งต�นส�ม�รถ
เข��ไปเปลี�ยนพื่ฤติกรรมได้� ในที�สุด้เร�ก็ส�ม�รถกำ�กับ
ควบคุมห่น้ได้�สำ�เร็จัร�วกับว่�มันเป็นหุ่่นกระบอำกให่�เร�
เชิด้ สิ�งที�เร�ทำ�กับห่น้ได้�ในปัจัจุับัน เร�ก็ส�ม�รถทำ�กับ
มนุษย์ได้�เช่นกันในวันพื่รุ่ง

• ม่ลืน่ธ่ีส่ที่ธ่ีปริ่ะสาที่ ซ้ึ่�งม่คุุณเป็นปริ่ะธีานได้
เข้าไปผิลัืกี่ดันให้องค์ุกี่าริ่สหปริ่ะช่าช่าต่ กี่ลุ่ืมบร่ิ่ษัที่
เที่คุโนโลืย่ แลืะสาธีาริ่ณช่น ม่ส่วนร่ิ่วมในเร่ิ่�องนัย
ที่างจิร่ิ่ยธีริ่ริ่มของปริ่ะสาที่เที่คุโนโลืย่ แลืะปัญญา
ปริ่ะด่ษฐ์์ (AI) ที่ำาไมเริ่าจ้ิงคุวริ่ว่ตกี่กัี่งวลืเก่ี่�ยวกัี่บ
ปริ่ะเด็นเหล่ืาน่�?

ในปี 2017 พื่วกเร� 25 คนไปพื่บกันที�มห่�วิทย�ลัย
โคลัมเบียเพ่ื่�อำร่วมพิื่จั�รณ�นัยท�งด้��นจัริยธรรมและ
สังคมขอำงประส�ทเทคโนโลยี พื่วกเร�เป็นตัวแทน 
ขอำงกลุ่ม The BRAIN (Brain Research Through 
Advancing Innovative Neurotechnologies) Initiative 
จั�กสห่รัฐอำเมริก� และตัวแทนจั�กอำีกห่ล�ยประเทศู 
ที�มีกลุ่มทำ�ง�นด้��นนวัตกรรมสมอำง โด้ยเป็นส่วนห่น่�ง
ขอำงกลุ่ม International Brain Initiative (IBI)  
ซ่ึ่�งประกอำบด้�วยจีัน ญี�ปุ่น เก�ห่ลีใต� อำอำสเตรเลีย 
อิำสร�เอำล และสห่ภ�พื่ยุโรป บุคล�กรครอำบคลุม 
ผู้้�เชี�ยวช�ญด้��นก�รสร��งประส�ทเทคโนโลยี ประส�ท
ศัูลยแพื่ทย์ และแพื่ทย์ฝ่่�ยรักษ� ประส�ทแพื่ทย์ ผู้้�คน
จั�กแวด้วงเอำไอำ จั�กอุำตส�ห่กรรมด้��นเทคโนโลยี  
ผู้้�เชี�ยวช�ญก�รสร��งอำัลกอำริธ่�ม ตลอำด้จันผู้้�เชี�ยวช�ญ 
ด้��นชีวจัริยธรรมและกฎห่ม�ย

นอำกจั�กนี� ผู้้�เชี�ยวช�ญข��งต�นยงัได้�ก่อำตั�งกลุ่มที�เร�เรียก
กันว่� The Morningside Group เพ่ื่�อำนำ�เสนอำแนวท�ง
ปฏิิบัติด้��นจัริยธรรมแก่ภ�คส่วนประส�ทเทคโนโลยี 
และเอำไอำ ข�อำเสนอำแนะแรกค่อำ ก�รพัื่ฒน�สิทธิสมอำง 
(cerebral rights) ซ่ึ่�งพื่วกเร�เรียกว่�สิทธิประส�ท 
(neurorights) เห่ตุผู้ลที�นำ�เสนอำก็เพื่ร�ะเร�คิด้ว่�  
นี�ค่อำประเด้็นขอำงสิทธิมนุษยชน เน่�อำงเพื่ร�ะสมอำง 
ให่�กำ�เนิด้คว�มน่กคิด้ และคว�มน่กคิด้ก็ทำ�ให่�คนเป็นคน 
ดั้งนั�นแก่นแท�ขอำงมนุษยช�ติก็ค่อำ สมรรถนะท�งสมอำง
ห่ร่อำท�งจิัตใจัขอำงเร� ด้�วยเห่ตุนี� เทคโนโลยใีด้ ๆ  ที�เข��ม�
ปะติด้ปะต่อำเน่�อำเย่�อำซ่ึ่�งก่อำกำ�เนิด้สมรรถนะขอำงสมอำง
และสติปัญญ�ยอ่ำมจัะส่งผู้ลกระทบต่อำแก่นแท�ที�เป็นตัวตน
ขอำงเร� ขอำงมนุษยช�ติอำย่�งห่ลีกเลี�ยงไม่ได้�

•  คุุณคุ่ดว่าส่ที่ธ่ีปริ่ะสาที่ด้านใดท่ี่�จิำาเป็นต้องได้รัิ่บ
กี่าริ่คุุ้มคุริ่องอย่างเร่ิ่งด่วนท่ี่�สุด?

สิทธิในคว�มเป็นส่วนตัวขอำงสมอำงเร�ครับ เพ่ื่�อำที�ว่�
เน่�อำห่�ขอำงกิจักรรมท�งสมอำงจัะได้�ไม่ถ้กถอำด้รหั่ส 
โด้ยปร�ศูจั�กก�รยินยอำมขอำงเร� นี�เป็นภ�รกิจัที�ต�อำง
กระทำ�เดี้�ยวนี�เลย เพื่ร�ะเห่ตุว่�ประส�ทเทคโนโลยีกำ�ลัง
อำย้่ในกระบวนก�รพื่ัฒน�อำย่�งขมีขมันทั�วทุกมุมโลก 
ด้�วยคว�มภ�คภ้มิใจัว่�เป็นก�รกระทำ�เพ่ื่�อำประโยชน์สุข
ขอำงคนไข� ทว่�ก็ยังมีบริษัทเทคโนโลยีและบริษัท
ประส�ทเทคโนโลยีม�กม�ยห่ล�ยแห่่งที�ถ้กตั�งข่�นม� 
เพ่ื่�อำแสวงห่�ผู้ลประโยชน์จั�กวิธีดั้งกล่�ว โด้ยก�รบันท่ก
กิจักรรมขอำงสมอำงแล�วเช่�อำมโยงเข��กับคอำมพื่ิวเตอำร์
โด้ยตรง เห่ม่อำนกับก�รอิำนเทอำร์ เฟสสมอำงกับ
คอำมพิื่วเตอำร์ (BCI) แนวคิด้ก็ค่อำ ไอำโฟนในอำน�คตจัะใช�
สวมใสบ่นศีูรษะ แทนก�รใสไ่ว�ในกระเป�๋ ห่ร่อำอำ�จัจัะฝ่งั
ชิพื่ไว�ในสมอำงเลย เม่�อำสิ�งเห่ล่�นี�เกิด้ข่�นจัริง ข�อำม้ล 
ที�เทคโนโลยี BCI เก็บบันท่กไว�ก็จัะกล�ยเป็นทรัพื่ย์สิน
ขอำงบริษัทไปโด้ยปริย�ย เพื่ร�ะว่�ไม่มีกฎข�อำบังคับใด้ ๆ  
เกี�ยวกับเร่�อำงนี� à
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•  เริ่าจิะสร้ิ่างหลัืกี่ปริ่ะกัี่นได้อย่างไริ่ให้องค์ุกี่าริ่
สหปริ่ะช่าช่าต่แลืะริ่ัฐ์ทัี่�งหลืายทัี่�วโลืกี่จิัดสร้ิ่าง
กี่ริ่อบข้อบัง คัุบที่างกี่ฎหมาย ท่ี่� เหมาะสม 
เพ่�อคุุ้มคุริ่องส่ที่ธ่ีปริ่ะสาที่แลืะคุวามเป็นส่วนตัว
ของสมองในแบบเด่ยวกี่ันกัี่บข้อกี่ฎหมายท่ี่�
คุุ้มคุริ่องส่ที่ธ่ีมนุษยช่น?

เป้�ห่ม�ยขอำงม้ลนิธิสิทธิประส�ทค่อำ ก�รส่งเสริมให่�มี
ก�รจััด้ทำ�เร่�อำงสทิธิประส�ท และเร�กก็ำ�ลังทำ�ง�นรว่มกับ
ประเทศูต่�ง ๆ และสห่ประช�ช�ติเพ่ื่�อำพิื่จั�รณ�ปัญห่�
เกี�ยวกับประส�ทเทคโนโลยี ในร�ยง�นขอำงสห่ประช�ช�ติ
เร่�อำง Our Common Agenda ซ่ึ่�งตีพิื่มพ์ื่เม่�อำเด่้อำน
กันย�ยน 2021 และได้�พ้ื่ด้ถ่งปัญห่�ท��ท�ยที�โยงใย 
กับปฏิิญญ�ส�กลว�่ด้�วยสิทธิมนุษยชนนั�น น�ยอัำนโตนิโย 
ก้แตร์เรส เลข�ธิก�รสห่ประช�ช�ติได้�เน�นยำ��เป็นพิื่เศูษว่� 
ประส�ทเทคโนโลยีเป็นห่น่�งในประเด้็นร�อำนแนวห่น�� 
ที�จัำ�เป็นต�อำงได้�รับก�รด้้แลจััด้ก�รภ�ยใน 6 ปีข��งห่น��

นอำกจั�กนี� เร�ก็กำ�ลังทำ�ง�นร่วมกับน�น�ประเทศู ชิลี
อำ�จัจัะเป็นตัวอำย่�งที�ดี้ที�สุด้ในเร่�อำงนี� วุฒิสภ�ขอำงชิลี 
ได้�ผู่้�นร่�งแก�ไขปรับปรุงรัฐธรรมน้ญเพ่ื่�อำประก�ศู 
ให่�ศัูกดิ้�ศูรีขอำงสมอำงเป็นสิทธิพ่ื่�นฐ�นขอำงมนุษยชน 
เป็นที�เรียบร�อำยแล�ว ทันทีที�ประธ�น�ธิบดี้ลงน�ม 
ในข�อำกฎห่ม�ยที�ได้�รับก�รแก�ไขนี� รัฐธรรมน้ญก็จัะ
คุ�มครอำงสมอำงขอำงพื่ลเม่อำง เพื่ร�ะกฎห่ม�ยห่��มมิให่� 
มีก�รรุกลำ��สมอำง เร�อำ�จัใช�กรณีนี�เป็นแบบอำย่�ง 
ให่�ประเทศูอ่ำ�น ๆ ปฏิิบัติต�มขณะที�กำ�ลังทำ�ก�รยกร่�ง
ข�อำเสนอำแนะท�งจัริยธรรมด้��นประส�ทเทคโนโลยีก็ได้�

• คุุณคุ่ดว่าขอบเขตของงานปริ่ะสาที่เที่คุโนโลืย่
แลืะเอไอจิะสามาริ่ถปรัิ่บเปล่ื�ยนให้สังคุมมนุษย์เริ่า
ด่ข้�นได้หร่ิ่อไม่?

ทำ�ได้�แน่นอำนครับ ผู้มมอำงโลกในแง่ดี้แบบสุด้ตัว ผู้มคิด้ว่�
ประส�ทเทคโนโลยีจัะนำ�พื่�เร�ไปส่้ยุคฟ้�นฟ้ศิูลปวิทย�
ก�รครั�งให่มใ่นห่น��ประวติัศู�สตรข์อำงมนษุย ์เร�จ่ังต�อำง
เดิ้นห่น��ให่�เต็มกำ�ลัง ทั�งนี�เพื่ร�ะพื่วกคนไข�มอำงสบต� 
กับเร�ทุกวันแล�วถ�มว่� “คุณจัะช่วยผู้ม/ฉัันได้�ไห่ม?” 
และพื่วกเร�ก็ต�อำงใช�สติปัญญ�ทำ�ง�นนี�อำย�่งระมัด้ระวัง
รอำบคอำบ ตัวเทคโนโลยีทั�งมวลมีคว�มเป็นกล�งเสมอำ 
แต่อำ�จัถ้กนำ�ไปใช�ในท�งที�ดี้ ห่ร่อำท�งร��ยก็ได้� ภ�ระห่น��ที�
ขอำงเร�ค่อำ สร��งห่ลกัประกนัให่�มกี�รนำ�เทคโนโลยไีปใช�
เพ่ื่�อำประโยชน์สุขขอำงมนุษยช�ติ โด้ยไม่ส่งผู้ลเสีย 
ต่อำคว�มก��วห่น��ขอำงมวลมนุษย์

•  สาริ่สำาคัุญท่ี่�คุุณอยากี่จิะบอกี่ทุี่กี่คุนคุ่ออะไริ่?

นี�ไม่ใช่นวนิย�ยวิทย�ศู�สตร์นะครับ เร�จังม�ช่วยกันเถิด้
ก่อำนที�จัะส�ยจันเกินแก� 

ซัันติ์อาโก รัาโมุน ยี กาฮััล :
บุัคคล้ำแรก้ที�วิาด้แผ่นภาพิสมองของมนุษย์

ซัึ่นต่อาโก ราโมน ยีี กาฮััล (1852-1934) เป็นนักประสาทว่ิทยีาศาสตร์  
นักพยีาธ่ว่ิทยีา และศ่ลปินชีาวิสเปนที�หลงใหลในสมอง
ภาพวิาด้ประกอบแสด้งการทำางานภายีในสมองซึ่้�งประณีตสวิยีงามและถ้่กต้อง
แม่นยีำาขึ้องเขึ้ายัีงคงถ้่กนำามาใช้ีในสาขึ้าประสาทว่ิทยีาศาสตร์ เพ่�อสาธ่ต
สถ่าปัตยีกรรมขึ้องเซึ่ลล์ประสาทที�เป็นรากฐานขึ้องควิามจ็ำา และควิามน้กค่ด้
ขึ้องมนุษย์ี

ในปี 1877 ราโมนเก็บหอมรอมร่บเง่นที�ได้้มาตอนทำางานเป็นเจ้็าหน้าที� 
การแพทย์ีในกองทัพสเปนเพ่�อซ่ึ่�อกล้องจุ็ลทรรศน์ให้ตนเอง
เขึ้าศ้กษาว่ิเคราะห์ผู่้านเลนส์ จ็ากนั�นจ้็งวิาด้ภาพโครงสร้างที�เล็กจ่็�วิภายีใน
สมอง รวิมทั�งเซึ่ลล์ประสาทด้้วิยีม่ออย่ีางละเอียีด้เที�ยีงตรง

งานขึ้องราโมนใช้ีเทคน่คที�บุกเบ่กในปี 1903 โด้ยีแพทย์ีชีาวิอ่ตาลี คาม่ลโล 
โกลจี็ (1843-1926) คาม่ลโลใช้ีซ่ึ่ลเวิอร์ไนเตรทย้ีอมเน่�อเย่ี�อเซึ่ลล์ประสาท  
เขึ้าเป็นคนแรกที�ย้ีอมเซึ่ลล์ประสาทให้เป็นสีด้ำาเพ่�อให้มองเห็นได้้ชีัด้เจ็น 
แตกต่างจ็ากเซึ่ลล์โด้ยีรอบซ้ึ่�งโปร่งใส

ราโมนใช้ีเทคน่คนี�จ็นสมบ้รณ์แบบ ในปี 1913 เขึ้าใช้ีสีทองย้ีอมเพ่�อ 
วิาด้แผู้นภาพระบบประสาทส่วินกลาง ราโมนสร้างสรรค์แคตตาล็อก 
อันน่ามหัศจ็รรย์ีเล่มหน้�ง ซ้ึ่�งเต็มไปด้้วิยีภาพวิาด้ที�พ่ถี่พ่ถั่นกับรายีละเอียีด้
ครอบคลุมองค์ประกอบในส่วินต่าง ๆ ขึ้องสมองมนุษย์ี รวิมทั�งไขึ้สันหลัง 
ขึ้องสัตว์ิที�ยัีงเล็กอย่้ี

ราโมนเร่�มต้นด้้วิยีการตั�งสมมต่ฐานว่ิาเซึ่ลล์ประสาททั�งหลายีในสมอง 
มีการส่�อสารกัน แต่ไม่สัมผัู้สซ้ึ่�งกันและกัน ซ้ึ่�งได้้รับการพ่ส้จ็น์ทางว่ิทยีาศาสตร์
ว่ิาถ้่กต้องในทศวิรรษ 1950 โด้ยีเรียีกกันว่ิาหลักการขึ้องเซึ่ลล์ประสาท  
ซ้ึ่�งระบุว่ิาเซึ่ลล์ประสาททุกเซึ่ลล์ในสมองล้วินแยีกจ็ากกัน แต่เซึ่ลล์ประสาท
ทั�งหมด้สามารถ่ส่�อสารขึ้้ามจุ็ด้ประสานประสาทได้้ ในปี 1906 ราโมนและ 
คาม่ลโลได้้รับรางวัิลโนเบลร่วิมกันในสาขึ้าสรีรว่ิทยีา หร่อการแพทย์ี ราโมน
เป็นนักว่ิทยีาศาสตร์ชีาวิสเปนคนแรกที�ได้้รับรางวัิลโนเบล

ในปี 2017 คลังเก็บเอกสารสำาคัญขึ้องราโมน ได้้แก่ เอกสารต้นฉบับ 
ทางว่ิทยีาศาสตร์ ภาพวิาด้ลายีเส้น ภาพวิาด้ระบายีสี ภาพถ่่ายี หนังส่อ และ
จ็ด้หมายีโต้ตอบ ได้้รับการข้ึ้�นทะเบียีนมรด้กควิามทรงจ็ำาแห่งโลกขึ้องย้ีเนสโก 
ในเวิลาต่อมา ก็มีเสียีงเรียีกร้องให้จั็ด้สร้างหอจ็ด้หมายีเหตุเพ่�อเก็บรักษา 
คลังสารสนเทศทางวัิฒนธรรมขึ้องราโมนอย่ีางถ่าวิร ภายีในพ่พ่ธภัณฑ์์ที�อุท่ศ
เพ่�อการนี� โด้ยีจั็ด้แสด้งการค้นพบต่าง ๆ ขึ้องราโมน ตลอด้จ็นคุณ้ปการ 
ขึ้องส่�งที�ค้นพบต่อสาขึ้าประสาทว่ิทยีาศาสตร์ในปัจ็จุ็บัน

ในเวิลาเดี้ยีวิกัน ผู้ลงานขึ้องราโมน กาฮััล ก็ยัีงคงเป็นสะพานเช่ี�อมโยีง
ว่ิทยีาศาสตรกั์บศ่ลปะเข้ึ้าด้้วิยีกนัอย่ีางต่อเน่�อง ในป ี2020 บรรด้าอาสาสมคัร
จ็าก 6 ประเทศได้้ร่วิมม่อกันสรรค์สร้างโครงการเย็ีบปักถั่กร้อยีกาฮััล  
ณ ชุีมชีนประสาทวิ่ทยีาศาสตร์เอด่้นบะระขึ้องมหาวิ่ทยีาลัยีเอด่้นบะระ 
ในสหราชีอาณาจ็กัร ช่ี�นงานปักผู้้าด้้วิยีม่อที�ว่ิจ่็ตรบรรจ็งตามลายีเสน้ภาพวิาด้
ขึ้องกาฮััลจ็ำานวิน 81 ช่ี�น ได้้รับการจั็ด้แสด้งที�ฟอรั�มเสม่อนจ็ร่งขึ้องสมาพันธ์
ชีมรมประสาทว่ิทยีาศาสตร์ในยุีโรป (FENS) เม่�อปี 2020 และได้้กลายีมาเป็น
ภาพหน้าปกขึ้องวิารสารการแพทย์ีที�มีช่ี�อเสียีงมากที�สุด้ ฉบับประสาทว่ิทยีา 
(The Lancet Neurology) เด่้อนกันยีายีน 2021
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ชิลีั: บุุกเบิุก 
เส้น์ทางคุ้มครอง
สิทธิิประสาท

ลอเรันา กัซัแมุน

นักข่�วส�ยวิทย�ศู�สตร์  
ประจัำ�อำย้่ที�กรุงซึ่�นติอำ�โก ประเทศูชิลี

แปลโดย นุชนาฏ เนต์รัปรัะเสริัฐศรีั

ชิ้ลี้ำเป็นประเทศแรก้ในโล้ำก้ที�เริ�มผ่ลั้ำก้ดั้นก้ฎหมายควิบัคุมเทคโนโล้ำยีทั�งหมด้ 
ที�เกี้�ยวิกั้บัระบับัประสาท โด้ยรวิม “สิทธิิสมอง” เอาไว้ิในรัฐธิรรมนูญด้้วิย

ปี 2021 วุฒิสภ�ขอำงชิลีลงมติเป็นเอำกฉัันท์รับรอำง 
ร่�งกฎห่ม�ยซ่ึ่�งแก�ไขให่�รัฐธรรมน้ญคุ�มครอำงสิทธิ� 
เห่น่อำข�อำม้ลขอำงสมอำง ห่ร่อำที�เรียกว่� “สิทธิประส�ท” 
(neurorights) จั�กนั�น สภ�ผู้้�แทนก็ทบทวนและรับรอำง
ก�รแก�ไขดั้งกล่�วในเด่้อำนกันย�ยนปีเดี้ยวกัน ค�ด้ว่�
ขณะนี�ประธ�น�ธิบดี้ชิลีจัะลงน�มประก�ศูใช�เป็น
กฎห่ม�ยต่อำไป

เม่�อำกระบวนก�รนี�เสร็จัสิ�นสมบ้รณ์ ชิลีก็จัะกล�ยเป็น
ประเทศูแรกในโลกที�มีกฎห่ม�ยปกปอ้ำงคว�มเปน็ส่วนตัว
ขอำงจิัตประส�ท เจัตจัำ�นงเสรี และคุ�มครอำงให่�พื่ลเม่อำง
เข��ถ่งประส�ทเทคโนโลยโีด้ยไม่เล่อำกปฏิิบัติ จุัด้มุ่งห่ม�ย
ค่อำทำ�ให่�ข�อำม้ลในสมอำงขอำงปัจัเจักบุคคลมีสถ�นภ�พื่ 
เช่นเดี้ยวกับอำวัยวะในร่�งก�ยจ่ังห่��มซ่ึ่�อำห่��มข�ย  
ห่��มลักลอำบค��ห่ร่อำนำ�ไปแสวงห่�ผู้ลประโยชน์

ขณะเดี้ยวกัน ก�รปฏิิร้ปเพ่ื่�อำแก�ไขม�ตร� 19 ขอำงกฎบัตร
แม็คน�ค�ร์ต�อัำนเป็นรัฐธรรมน้ญขอำงประเทศูนี�ก็กำ�ลัง
ได้�รับก�รพิื่จั�รณ�ให่�เป็นไปเพ่ื่�อำ “คุ�มครอำงบ้รณภ�พื่
และป้อำงกันคว�มเสียห่�ยท�งจิัตประส�ทขอำงสมอำง 
จั�กคว�มก��วห่น��และก�รพัื่ฒน�สมรรถนะขอำงประส�ท
เทคโนโลยีทั�งมวล”

ห่�กมอำงในแง่ก�รพัื่ฒน�ประส�ทเทคโนโลยีซ่ึ่�งยังคง 
ใช�ก�รกับสมอำงมนุษย์ได้�จัำ�กัด้ มติเห็่นชอำบต่อำอำ�วุธ 
ด้��นกฏิห่ม�ยดั้งกล่�วนี�อำ�จัด้้คล��ยตีตนไปก่อำนไข�  
แต่บรรด้�ผู้้�เชี�ยวช�ญเริ�มพื่�กันส่งสัญญ�ณเต่อำนภัย 
กันแล�วและยน่กร�นว�่จัำ�เปน็ต�อำงอำอำกกฎห่ม�ยดั้กห่น��
ไว�ก่อำนที�จัะมกี�รประยกุต์ใช�จันแพื่รห่่ล�ยไปทั�วในท�งที�
ล่วงละเมิด้ โด้ยเฉัพื่�ะเม่�อำคว�มก��วห่น��ในด้��นประส�ท
เทคโนโลยียังรุด้ห่น��รวด้เร็วอำย่�งต่อำเน่�อำง

เม่�อำเด่้อำนเมษ�ยน 2021 Neuralink บรษัิทขอำงนักธุรกิจั
ช่�อำดั้งอำย่�งอำีลอำน มัสก์ ซ่ึ่�งพัื่ฒน�ระบบเช่�อำมโยงสมอำง
กับคอำมพิื่วเตอำร์ ห่ร่อำ BMI ได้�เผู้ยแพื่ร่วิดี้ทัศูน์เจั��ลิง 
ที�เล่นวิดี้โอำเกมห่ลังได้�รับก�รผู่้�ตัด้ฝั่งชิพื่ไว�ในสมอำง 
แม�ว่�เทคโนโลยทีี�ใช�นี�ยงัเพิื่�งอำย้ใ่นระดั้บเริ�มต�นแต่ก็เปิด้ท�ง
ไปส่้ก�รประยุกต์ใช�ง�นได้�ไม่จับสิ�น

แรังเหัวี�ยงอันต์รัาย

คว�มก��วห่น��ท�งเทคโนโลยดัี้งกล่�วที�เพิื่�มพ้ื่นข่�นเร่�อำย ๆ  
เช่นนี�เป็นตัวกระตุ�นให่�คณะกรรม�ธิก�รด้้แลป้อำงกัน
ปัญห่�ในอำน�คต (Future Challenges Commission) 
ขอำงวุฒิสภ�ชิลีสนใจัเร่�อำงประส�ทเทคโนโลยเีม่�อำ 3 ปีที�แล�ว 
ห่ลังก�รเย่อำนขอำงร�ฟ�เอำล ยุสเต นักประส�ทชีววิทย� 
ประจัำ�มห่�วิทย�ลัยโคลัมเบีย รัฐนิวยอำร์ก ซ่ึ่�งเป็นห่น่�ง
ในผู้้�ริเริ�มโครงก�ร BRAIN ขอำงสห่รัฐฯ ที�มุ่งจััด้ทำ�
แผู้นภ�พื่สมอำงมนุษย์ กรรม�ธิก�รชุด้นี�ก็เริ�มวิตก 
ว่�คว�มก��วห่น��เห่ล่�นี� เสี�ยงที�จัะเป็นภัยคุกค�ม 
คว�มมั�นคงและเจัตจัำ�นงอิำสระขอำงมนุษย์

แม�ว่�ก�รพัื่ฒน�ประส�ทเทคโนโลยีจัะสร��งคว�มห่วัง
ให่�แก่ผู้้�ป่วยจัำ�นวนม�ก รวมทั�งผู้้�ป่วยอัำมพื่�ตห่ร่อำ 
โรคอำวัยวะเส่�อำมสภ�พื่ เช่น โรคพื่�ร์กินสันห่ร่อำอัำลไซึ่เมอำร์ 
แต่เทคโนโลยดี้��นนี�ก็อำ�จันำ�ไปส่้ก�รชักเชิด้บงก�รสมอำง
มนุษย์ได้�เช่นกัน
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“เร�ต�อำงเร่งพัื่ฒน�กฎระเบียบข่�นม�” กุยโด้ จิัร�ร์ดี้ 
วุฒิสม�ชิกผู้้�เป็นประธ�นกรรม�ธิก�รชุด้นี�และเป็นคนห่น่�ง
ที�ริเริ�มร่�งกฏิห่ม�ยดั้งกล่�วชี�แจัง “ทุกวันนี�มีเทคโนโลยี
ซ่ึ่�งอ่ำ�นสมอำงคนโด้ยตรงได้�แล�ว ถอำด้รห่ัสคว�มคิด้ 
คว�มร้�ส่กขอำงคนก็ได้� รวมทั�งสอำด้ใส่คว�มร้�ส่กที�ไม่ใช่
ขอำงเจั��ตัวเข��ไปด้�วย”

ประเด็้นที�น่�กังวลม�กยิ�งกว่�ตัวเทคโนโลยีเอำงค่อำ
ศัูกยภ�พื่ก�รประยุกต์ใช�ง�น ค�ร์ลอำส อำ�ม้น�เตกุย 
อำ�จั�รยค์ณะนิติศู�สตรม์ห่�วิทย�ลัยค�ธอำลกิปอำนติฟิคัล
ในชิลี ซ่ึ่�งเป็นผู้้�เชี�ยวช�ญร�ยห่น่�งที�คณะกรรม�ธิก�ร 
ดั้งกล่�วแต่งตั�งให่�รวมร่�งกฏิห่ม�ยฉับับนี�เห็่นว่�  
“ถ��ห่�กมัวแต่รอำจันเทคโนโลยีสมบ้รณ์แล�ว เร�ก็อำ�จั
ไม่มีท�งควบคุมมันได้�เลย”

“ก�รคิด้ว่�คว�มก��วห่น��เห่ล่�นี�จัะไม่ถ้กปรับแปลงไป
ใช�เชิงธุรกิจัก็คงใสซ่ึ่�อำเกินไป” ป�โบล โลเปซึ่-ซิึ่ลว�  
นักจิัตวิทย�ซ่ึ่�งเป็นอำ�จั�รย์ประจัำ�มห่�วิทย�ลัยวัลป�ไรโซึ่
ให่�คว�มเห่็น “ถ่งแม�ก�รพื่ัฒน�เทคโนโลยีพื่วกนี�ไม่ใช่
ปัญห่�ในตัวเอำง มันก็อำ�จัจัะข��มเส�นแบ่งเขตอัำนตร�ยได้�
ถ��ห่�กว่�ไร�กฏิเกณฑ์์”

เข�ขย�ยคว�มว่�ก�รนำ�ไปใช�แสวงห่�ผู้ลประโยชน์เช่นนั�น
อำ�จัเป็นก�รถ้กลักลอำบเจั�ะข�อำม้ลห่ร่อำบรรจุั “ข�อำม้ล
ท�งประส�ทที�ระบุตัวตน” (neuro cookies) ซ่ึ่�งทำ�ให่�
ล่วงร้�คว�มนิยมชมชอำบขอำงผู้้�บรโิภคและสุด้ท��ยก็แอำบแทรก
ใส่คว�มช่�นชอำบให่ม่ ๆ เข��ไปได้�

กฎหมูาย์ต้องเข่้ย์นำไว้
กว้างพอจะปรับให้เข้้ากับ
การพัฒนำาปรับปรุง
เที่คโนำโลย่์ใหมู่ ๆ  
ข้ณะเด่้ย์วกันำก็ต้องสร้าง
ความูมัู�นำใจว่าคุ้มูครอง
พลเมู่องได้้จริง

“

สุญญากาศทุางกฎหัมุาย

ชิ ลีไม่ใช่ประเทศูเดี้ยวที� วิตกกังวลเกี�ยวกับภ�วะ
สุญญ�ก�ศูท�งกฎห่ม�ยที�แวด้ล�อำมประส�ทเทคโนโลยี 
ประเทศูสเปน สห่รัฐฯ ฝ่รั�งเศูส และช่วงห่ลังม�นี�ยงัรวม
อำ�ร์เจันติน�ด้�วย ต่�งเริ�มศู่กษ�ปัญห่�นี� กันแล�ว  
อำงค์ก�รสห่ประช�ช�ติและอำงค์ก�รรัฐต่�ง ๆ  ในอำเมริก� 
(Organization of American States) ก็กระต่อำร่อำร�น
สนใจัเร่�อำงนี�เช่นกัน

แต่ภ�รกิจันี�สลับซัึ่บซึ่�อำน กฎห่ม�ยต�อำงเขียนไว�กว��งพื่อำ
จัะปรับให่�เข��กับก�รพัื่ฒน�ปรับปรุงเทคโนโลยีให่ม่ ๆ 
ขณะเด้ยีวกันก็ต�อำงสร��งคว�มมั�นใจัว่�คุ�มครอำงพื่ลเม่อำง
ได้�จัริง เปโด้ร มัลโด้น�โด้ ผู้้�อำำ�นวยก�รแผู้นกประส�ท
วิทย�ศู�สตร์และนักวิจััยร่วมที�สถ�บันสหั่สวรรษ 
แห่่งชีวก�รแพื่ทย์ประส�ทวิทย�ศู�สตร์ (Biomedical 
Neuroscience - BNI) ในคณะแพื่ทย์ศู�สตร์
มห่�วิทย�ลัยชิลีเห็่นว่� “ร่�งกฏิห่ม�ยที�พิื่จั�รณ�กนัไม่ได้�
ระบุให่�ชัด้เจันว่�อำะไรค่อำกิจักรรมท�งสมอำง ห่ร่อำ 
ก�รโยงใยท�งประส�ท”

ปัญห่�นี�อำ�จัด้้เห่ม่อำนเป็นแง่มุมท�งทฤษฎี แต่ก็สำ�คัญ
ม�กถ่งขน�ด้ที�ว่�ประส�ทวทิย�ศู�สตรนั์�นอำย้ต่รงรอำยต่อำ
ระห่ว่�งกิจักรรมขอำงสมอำงกับสิ�งที�ก่อำให่�เกิด้อัำตลักษณ์
ขอำงตัวบุคคลเอำง โลเปซึ่-ซิึ่ลว�ระบุว่� “คนเร�ไม่ได้�เป็น
ผู้ลพื่วงขอำงกิจักรรมท�งจิัตประส�ทเท่�นั�น ถ่งแม�จัะเห็่น
ได้�ชัด้ว่�กิจักรรมอัำนนี�จัำ�เป็นต่อำก�รทำ�ให่�เร�เป็นคนในแบบ
ที�เร�เป็นอำย้”่

นอำกจั�กนี� ก�รอำอำกกฎห่ม�ยกำ�กับควบคุมด้��นประส�ท
วิทย�ศู�สตร์ก็ยังช้ปัญห่�เร่�อำงคว�มยินยอำมพื่ร�อำมใจั 
กล่�วค่อำ ก่อำนจัะยอำมอำนุญ�ตให่�แอำพื่พื่ลิเคชันใด้ 
ใช�ข�อำม้ลเกี�ยวกับนิสัยขอำงคนพื่ลเม่อำง/ผู้้�บริ โภค 
ต�อำงส�ม�รถตัด้สินใจัโด้ยมีข�อำม้ลเพีื่ยบพื่ร�อำม ค่อำร้�ชัด้ว่�
ข�อำม้ลนั�น ๆ จัะถ้กนำ�ไปใช�อำย่�งไร โลเปซึ่-ซิึ่ลว�ยำ��ว่� 
ก�รต�อำงทำ�ให่�ทุกคนเข��ถ่งข�อำม้ลได้�จัริง ๆ  จ่ังเปน็เร่�อำงสำ�คัญ

ประเด้็นห่ลักอีำกอำย่�งห่น่�งค่อำเร่�อำงขอำงก�รเข��ถ่ง  
ข� อำสำ� คัญ ก็ ค่ อำ ทุกคนต� อำ ง ได้� รั บประ โยชน์ จั �ก 
คว�มก� �วห่น� � อัำน เ กิด้จั�กประส�ทเทคโนโลยี 
โด้ยปร�ศูจั�กก�รเล่อำกปฏิิบัติ และสุด้ท��ยจัะต�อำงไม่สงวน
ประโยชน์ดั้งกล่�วเอำ�ไว�สำ�ห่รับคนส่วนน�อำยเท่�นั�น  
ทว่�ประเด็้นนี�ก็ยังไม่ค่อำยมีคว�มชัด้เจัน

“ทำ�อำย่�งไรเร�จ่ังจัะส�ม�รถสร��งคว�มมั�นใจัได้�ว่�ผู้้�คน
เข��ถ่งเทคโนโลยีนี�ได้�ถ�วนห่น��อำย�่งเท่�เทียม” มัลโด้น�โด้
ตั�งคำ�ถ�ม “เน่�อำห่�ท�งกฏิห่ม�ยในจุัด้นี�ยงัไม่ชัด้เจันพื่อำ”
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อาชญากรรม: ใช้ห้ลัักฐาน์
จากการอ่าน์ข้้อมูลัสมอง
ได้้ไห้ม?

อัลลา แคต์ส์เนลสัน

นักเขียนและบรรณ�ธิก�รอิำสระส�ยวิทย�ศู�สตร์ 
ประจัำ�อำย้่ที�เม่อำงนอำร์ทแธมป์ตัน  

รัฐแมสซึ่�ช้เซ็ึ่ตส์ สห่รัฐฯ

แปลโดย นุชนาฏ เนต์รัปรัะเสริัฐศรีั

ประสาทเทคโนโล้ำยี ใช้้ปรับัปรุงเทคนิคก้ารจับัเท็จให้ดี้ข้�นได้้มาก้ แม้ว่ิาอุปก้รณ์์
เหล่้ำานี�จะแม่นยำาข้�นเรื�อย ๆ แต่ก็้ก่้อให้เกิ้ด้คำาถามทางก้ฎหมายแล้ำะจริยธิรรม
ข้�นมานานัปก้าร ศาล้ำส่วินใหญ่ทั�วิโล้ำก้ยังไม่ยอมรับัหลั้ำก้ฐานซ้ึ่�งได้้จาก้ก้ารสังเก้ต
ก้ารทำางานของสมอง

ช่วงต�นทศูวรรษ 1990 บรรด้�แพื่ทย์ที�โรงพื่ย�บ�ล 
มห่�วิทย�ลัยสตร�สบ้ร์กในฝ่รั�งเศูสพื่บคนไข�อำ�ก�รแปลก ๆ  
ช�ยวัย 51 ปีร�ยนี�เป็นลมชักอำย่�งผิู้ด้ธรรมด้� ค่อำ 
ด้้เห่ม่อำนว�่อำ�ก�รเกนิ 1 ใน 3 เกดิ้ข่�นเม่�อำเจั��ตัวกล่�วเทจ็ั
เน่�อำงด้�วยเห่ตุผู้ลท�งธุรกิจั

ไม่ช��แพื่ทย์ก็วินิจัฉััยส�เห่ตุอำ�ก�รลมชักขอำงคนไข�ร�ยนี�
ว่�เกิด้จั�กเน่�อำงอำกกด้ทับสมอำง

งานำวิจัย์ท่ี่�สำารวจ 
ตรวจสอบเที่คนิำค 
จับเท็ี่จเหล่าน่ำ�มู่น้ำอย์

“

ส่วนอำะมิกด้�ล�ซ่ึ่�งควบคุมอำ�รมณ์ต�่ง ๆ  เช่น คว�มกลัว 
รีเบกก� วิลค็อำกสัน นักนิติจิัตวิทย�ที�มห่�วิทย�ลัย 
เซ็ึ่นทรัลควีนส์แลนด์้ในอำอำสเตรเลียชี�แจังว่� นักวิจััยคิด้ว่�
ตัวกระตุ�นให่�เกิด้อำ�ก�รลมชักค่อำคว�มร้�ส่กห่วั�นกลัว
เวล�พ้ื่ด้โกห่ก ไม่ใช่เพื่ร�ะก�รโกห่กเอำง ดั้งนั�นอำ�รมณ์
ทำ�นอำงเด้ยีวกันซ่ึ่�งร้�ส่กข่�นม�ด้�วยเห่ตุผู้ลอำย�่งอ่ำ�นจ่ังอำ�จั
ไปกระตุ�นกระแสส่�อำประส�ทอำย่�งเดี้ยวกันในสมอำง 
ขอำงคนไข�
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วิลค็อำกสันอำธิบ�ยว่�ไม่ได้�มีลักษณะอำ�ก�รเฉัพื่�ะ 
แบบเดี้�ยว ๆ  ปร�กฏิให่�พื่บในร่�งก�ยห่ร่อำสมอำงขณะที�คน
กำ�ลังพ้ื่ด้ปด้ แต่ช่วง 2 ทศูวรรษที�ผู่้�นม� นักประส�ท
วิทย�ได้�พื่�กันสำ�รวจัตรวจัสอำบว�่ก�รต�มแกะรอำยร้ปแบบ
ก�รทำ�ง�นขอำงสมอำงจัะช่วยชี�นำ�ท�งให่�แก่ห่น่วยง�น 
ที�บังคับใช�กฎห่ม�ยได้�ห่ร่อำไม่

เทุคนิคทุ้าทุาย

นักประส�ทวิทย�เน�นกว��ง ๆ ที�เทคโนโลยี 2 แบบ  
แบบแรกค่อำก�รสแกนสมอำงอำย่�งละเอีำยด้ซ่ึ่�งเรียกว่� 
functional magnetic resonance imaging (fMRI) 
โด้ยตดิ้ต�มก�รไห่ลเวียนขอำงโลหิ่ตในสมอำงเพ่ื่�อำตรวจัจัับ
ภ�พื่ก�รทำ�ง�นขอำงสมอำง สมมุติฐ�นก็ค่อำก�รกล่�วเท็จั
เป็นภ�ระท�งปัญญ�ม�กกว่�ก�รพ้ื่ด้คว�มจัริง และ 
ใช�ภ�พื่สแกนสมอำงแบบนี�ตรวจัจัับคว�มแตกต่�ง 
ดั้งกล่�วได้� นักวิจััยบอำกว่�ส�ม�รถระบุได้�เลยว่�ใคร 
พ้ื่ด้จัริงพ้ื่ด้เท็จัโด้ยใช�เคร่�อำง fMRI สแกนภ�พื่สมอำง 
บุคคลนั�นขณะป้อำนชุด้คำ�ถ�มแล�วประมวลผู้ลจั�กภ�พื่ที�ได้�
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เทคโนโลยีแบบที� 2 ค่อำก�รตรวจัคล่�นไฟฟ้�สมอำง  
(electro-encephalograpy: EEG) โด้ยก�รตรวจัวัด้
สัญญ�ณไฟฟ้�จั�กสมอำงที�เรียกว่� P300 ซ่ึ่�งสมอำงส่งอำอำก
ม�ห่ลังได้�รับสิ�งเร�� เช่น ร้ปห่ร่อำคำ�บนจัอำภ�พื่และ
ประม�ณ 300 มิลลิวิน�ที โรบิน ป�ล์มเมอำร์ ผู้้�เชี�ยวช�ญ
ด้��นกฏิห่ม�ยนิติเวชที�มห่�วิทย�ลัยแคนเทอำเพื่อำรี 
ในนิวซีึ่แลนด์้อำธิบ�ยว่� ตัวสัญญ�ณ P300 เอำงไม่ได้�ใช� 
จัับเท็จัโด้ยตรง แต่สัมพัื่นธ์กับคว�มคุ�นเคยต่อำสิ�งเร�� 
อำย่�งใด้อำย่�งห่น่�ง เช่น ผู้้�สอำบสวนอำ�จัซัึ่กไซึ่�ว่�บุคคลนั�น
คุ�นกับสถ�นที�เกิด้เห่ตุห่ร่อำกับอำ�วุธซ่ึ่�งใช�สังห่�รห่ร่อำไม่
ง�นศู่กษ�วิจััยบ�งชิ�นบ่งชี�ว่�เม่�อำใช�อำย่�งถ้กต�อำง เทคนิค
เห่ล่�นี�จัะแม่นยำ�ส้งกว่�ใช�เคร่�อำงจัับเท็จัม�กแต่ก�รนำ�
ไปใช� ก็ ก่อำให่� เ กิด้ประเด้็นถกเถียงห่ล�ยประก�ร  
เม่�อำประม�ณ 10 ปีก่อำน ที�สห่รัฐฯ เคยมีก�รใช�เทคนิค
จัับเท็จัโด้ยด้้ข�อำม้ลก�รทำ�ง�นขอำงสมอำงในคด้อีำ�ชญ�กรรม 
2 คดี้ ทว่�ก�รใช�เทคโนโลยีดั้งกล่�วก็ถ้กคัด้ค��นในชั�น
อุำทธรณ์และพื่บว่�ไม่ได้�ม�ตรฐ�นด้อำเบิร์ต (Daubert 
Standard) ซ่ึ่�งศู�ลใช�ในก�รพิื่จั�รณ�ยอำมรับห่ลักฐ�น
ท�งวิทย�ศู�สตร์

ทุกวันนี�ประเทศูส่วนให่ญ่ทั�วโลกยังไม่ยอำมรับเทคนิค
เห่ล่�นี� เจัมส์ จิัอำอำร์ด้�โน นักประส�ทวิทย�และ 
นักจัริยธรรมประจัำ�ศู้นย์ก�รแพื่ทย์มห่�วิทย�ลัย 
จัอำร์จัท�วนใ์นกรุงวอำชิงตัน ดี้.ซีึ่. ให่�ข�อำม้ลว่�เด้มิทีห่น่วยง�น
ด้��นกฏิห่ม�ยในอำินเดี้ยและญี�ปุ่นเคยใช�เทคโนโลยี 
จัับเท็จัด้�วย EEG แต่ก็ไม่ได้�ใช�อีำกแล�ว
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ตั์ดสินความุผิด

ในปี 2008 อิำนเดี้ยเป็นประเทศูแรกซ่ึ่�งตัด้สินคว�มผิู้ด้
ขอำงจัำ�เลยโด้ยอำ�ศัูยห่ลักฐ�นประกอำบจั�กก�รสแกน
สมอำงด้�วยเทคนิค EEG อำทิติ ช�ร์ม� นักศู่กษ�ด้��นธุรกิจั
วัย 24 ปีจั�กเม่อำงป้เนถ้กตัด้สินว่�ว�งย�พิื่ษฆ่�ตกรรม
ค่้ห่มั�นคนเก่�ขอำงเธอำ คดี้นี�ได้�รับคว�มสนใจัจั�กทั�วโลก 
แต่ห่ลังจั�กนั�นห่น่�งปีคำ�ตัด้สินกลับพื่ลิกเปลี�ยน ในที�สุด้
เม่�อำเด่้อำนมิถุน�ยน 2021 ศู�ลอำนิเดี้ยตัด้สินให่�ช�ร์ม�กับ
ค่้ครอำงคนให่ม่มีคว�มผิู้ด้ต�มคำ�ฟ้อำง โด้ยไม่เคยเรียก
ถ�มถ่งคว�มถ้กต�อำงขอำงผู้ลสแกนสมอำงดั้งกล่�วเลย

ง�นวิจััยที�สำ�รวจัตรวจัสอำบเทคนิคจัับเท็จัเห่ล่�นี�มีน�อำย
และโด้ยม�กก็ทำ�ในกลุ่มอำ�ส�สมัครซ่ึ่�งเป็นนักศู่กษ�  
เจัน โมเรียร์ตี อำ�จั�รย์สอำนกฎห่ม�ยผู้้�เชี�ยวช�ญ 
ด้��นประส�ทวิทย�ศู�สตร์และห่ลักฐ�นท�งวิทย�ศู�สตร์
แห่่งมห่�วทิย�ลัยด้้เกสนใ์นเม่อำงพื่ติต์สเบิร์กขอำงสห่รฐัฯ 
กล่�วว่� “เร�ต�อำงแสด้งให่�เห็่นว่�มันใช�ได้�ในชีวิตจัริง  
ข�อำนั�นเร�ยังไม่ได้�แสด้งให่�ประจัักษ์”

ก�รทด้สอำบโด้ยตรวจัคล่�นไฟฟ�้สมอำงใช�ง�นง่�ยกว่�และ
ถ้กกว่� ใช�เพีื่ยงชุด้ขั�วติด้ศูรีษะซ่ึ่�งนำ��ห่นักเบ�เคล่�อำนย��ย
ง่�ยเท่�นั�น แต่ก�รใช�วิธีก�รนี�ตรวจัสอำบก็เป็นประเด้็น
ถกเถียงโต�แย�ง ป�ล์มเมอำร์ลงคว�มเห็่นว่� “เน่�อำงจั�ก 
ไม่ได้�มีก�รยน่ยนัอำย่�งเป็นกล�งม�กพื่อำถ่งคว�มแมน่ยำ�
น่�เช่�อำถ่อำ จ่ังไม่ชวนให่�คนยอำมรับวิธีนี�ม�กนัก” เม่�อำไม่น�น
ม�นี� เข�เริ�มตรวจัสอำบคว�มถ้กต�อำงขอำงสญัญ�ณ P300 
โด้ยทด้สอำบทั�งในกลุ่มนักศู่กษ�มห่�วิทย�ลัยและ 
กลุ่มนักโทษคดี้อำ�ชญ�กรรมร��ยแรง แล�วจ่ังร�ยง�นว่�
วิธีนี�ใช�ก�รได้�เก่อำบสมบ้รณ์ในกลุ่มนักศู่กษ�และด้�อำยลง
บ��งในกลุ่มนักโทษซ่ึ่�งไม่ค่อำยให่�คว�มร่วมม่อำและ 
ไม่ค่อำยยับยั�งชั�งใจัม�กเท่�กลุ่มแรก “โด้ยรวม ๆ แล�ว 
วิธีใช� P300 ตรวจัสอำบข�อำม้ลที�สมอำงรับร้�ได้�ผู้ลแม่นยำ�
น่�เช่�อำถ่อำอำย่�งน่�พื่อำใจั”

โด้ย์ลำาพังตัวเองแล้ว 
ไมู่มู่เที่คโนำโลย่์ด้้านำสมูอง
แบบใด้ใช้้เป็นำข้้อสรุป 
ในำแง่กฏหมูาย์ได้้ด่้พอ

“หัมุายค้นสมุอง

ป�ล์มเมอำร์เต่อำนว่� แต่ถ่งอำย่�งไรก�รใช�วิธีนี�ก็มีปัญห่�
ด้��นจัริยธรรมและกฎห่ม�ยแวด้ล�อำมอำย้ม่�ก เช่น ถ��ห่�ก
เช่�อำว่�ใครสักคนร้�ข�อำม้ลวงในเกี�ยวกับอำ�ชญ�กรรม 
คดี้ห่น่�ง ตำ�รวจัจัะบังคับให่�บุคคลนั�นเข��รับก�รตรวจั 
ดั้งกล่�วได้�ไห่ม? เข�ตั�งคำ�ถ�มว่� “เป็นไปได้�ห่ร่อำไมที่�จัะขอำ
ห่ม�ยศู�ลค�นสมอำงใคร?” ป�ล์มเมอำร์ว�งแผู้นจัะทำ�ง�น
ร่วมกับตำ�รวจัในนิวซีึ่แลนด์้เพ่ื่�อำทด้ลอำงเทคโนโลยีนี�กับ
กลุ่มอำ�ส�ให่�ข�อำม้ลเข��รับก�รตรวจัโด้ยได้�รับค่�ตอำบแทน

มอำเรียร์ตีชี�แจังว่�ปัญห่�อีำกประก�รกค่็อำวิธีก�รที�เคร่�อำงม่อำ
เห่ล่�นี�ทำ�ง�นกับคว�มจัำ� สมมุติว่�คุณได้�ด้้ร้ปถ่�ย 
ผู้้�ต�อำงสงสัยร�ยห่น่�ง แต่ใครคนนั�นห่น��ต�คล��ยเพ่ื่�อำนสนิท
คนห่น่�งม�ก สมอำงคุณจัะส่งสัญญ�ณ P300 อำอำกม�ไห่ม? 
ในทำ�นอำงเด้ียวกันวัตถุพื่ย�นสำ�คัญต่อำคด้ีอำ�ชญ�กรรม
อำ�จับังเอิำญด้้คล��ยคล่งกับขอำงบ�งอำย่�งที�ผู้้�รับก�รทด้สอำบ
คุ�นเคยในบริบทอ่ำ�น เธอำสรุปว่� “นั�นเป็นบ�งข�อำที�ฉัันกังวล 
ประก�รแรกค่อำก�รบังเอิำญจัด้จัำ�ได้�จัะด้้เห่ม่อำนกับก�รจัด้จัำ�
ได้�จัริงห่ร่อำไม่? และประก�รที� 2 ก็ค่อำ จัะร้�ได้�อำย่�งไร 
ว่�บ�งสิ�งบ�งอำย่�งที�บุคคลนั�นจัด้จัำ�ได้�ห่ร่อำไม่ได้�เป็นไป
โด้ยปร�ศูจั�กอำคติ” เธอำเสริมด้�วยว่�ยิ�งกว่�นั�น “คนที�
เข��รับก�รตรวจัอำ�จัตั�งใจัทำ�ให่�ผู้ลก�รตรวจัด้้สับสนก็ได้�”

ป�ล์มเมอำร์ตั�งข�อำสังเกตว่�นอำกจั�กนี�ยงัมีคว�มสี�ยงด้�วยว่�
ท�งก�รอำ�จันำ�ไปใช�ผิู้ด้ ๆ สมมุติว่�ตำ�รวจัจัับกุมบุคคล
ที�ตนสงสัยว่�ขโมยขอำง ถ��ห่�กตำ�รวจัเปน็ผู้้�เอำ�ขอำงสิ�งนั�น
ให่�ด้้ขณะตรวจัสอำบ ผู้้�ต�อำงสงสัยก็จัะด้้เห่ม่อำนผู้้�กระทำ�ผิู้ด้
ในส�ยต�ตำ�รวจั เข�สรุปว่� “เพื่ร�ะฉัะนั�นจ่ังห่��ม 
มอำบห่ม�ยให่�ห่น่วยง�นตำ�รวจัทำ�ห่น��ที�นี� เด็้ด้ข�ด้  
ต�อำงให่�ห่น่วยง�นอิำสระเป็นผู้้�ตรวจัทด้สอำบ”

ผู้้�เชี�ยวช�ญกล่�วว่�ก�รประเมินขอำบเขตที�ห่น่วยง�นรัฐ
ใช�เทคโนโลยีดั้งกล่�วกระทำ�ได้�ย�ก กระทรวงกล�โห่ม
สห่รัฐฯ ซ่ึ่�งตั�งอำย้่ ณ อำ�ค�รเพื่นต�กอำนสนับสนุน 
ให่�วิจััยค�นคว��ก�รจัับเท็จัโด้ยใช�เทคโนโลยีชั�นส้ง  
รวมถ่งก�รใช� fMRI แต่เทคโนโลยีเห่ล่�นนั�นก็มีให่�ใช� 
ในเชิงพื่�ณิชย์แล�ว เช่น บริษัท Brainwave Science 
ซ่ึ่�งตั�งอำย้ที่�รัฐแมสซึ่�ช้เซ็ึ่ตส์ขอำงสห่รัฐฯ แจั�งไว�ในเว็บไซึ่ต์
ขอำงตนว่�ท�งบริษัทได้�พัื่ฒน�ระบบตรวจัจัับสัญญ�ณ 
P300 ที�วัด้คล่�นสมอำงได้� เพ่ื่�อำช่วยเห่ล่อำห่น่วยง�นควบคุม
กฎห่ม�ยในด้��นต่�ง ๆ รวมถ่งคว�มมั�นคงขอำงช�ติ  
ต่อำต��นก�รก่อำก�รร��ยพิื่จั�รณ�คด้ีอำ�ชญ�กรรม  
และควบคุมผู้้�อำพื่ยพื่

จิัอำอำร์ด้�โนระบุว่�คว�มซัึ่บซึ่�อำนซ่ึ่อำนเง่�อำนขอำงเทคโนโลยี
ด่้งข�อำม้ลจั�กสมอำงกำ�ลังพัื่ฒน�ข่�นเร่�อำย ๆ เข�เสริมว่�
ทุกวันนี�โด้ยลำ�พัื่งตัวเอำงแล�วยงัไม่มีเทคโนโลยอ่ีำ�นสมอำง
อำย่�งใด้” ไปถ่งจุัด้ซ่ึ่�งใช�เป็นตัวชี�วัด้โด้ด้ ๆ ได้�ดี้พื่อำที�จัะ
ให่�ข�อำสรุปในแง่ก�รกระทำ�ผิู้ด้กฏิห่ม�ย”

แต่เวล�นั�นก็จัะม�ถ่งอีำกไม่น�น นักวิทย�ศู�สตร์กำ�ลังใช�
ปัญญ�ประดิ้ษฐ์และคอำมพิื่วเตอำร์ที�สอำนให่�เรียนร้�เอำง 
เพ่ื่�อำด่้งเอำ�สัญญ�ณข�อำม้ลบริสทุธิ�จั�กสมอำง “ปัญห่�ให่ม่
ม�กที�มอำงเห็่นได้�ชัด้แต่ไม่มีใครพ้ื่ด้ถ่งก็ค่อำ เร�ไม่ร้�เลยว่�
แท�จัริงแล�ว ‘จิัตใจั’ ปร�กฏิอำย้่ใน ‘สมอำง’ ได้�อำย่�งไร? 
จิัอำอำร์ด้�โนสรุปว่� “สิ�งที�เทคโนโลยีอำำ�นวยให่�เร�ทำ�ได้�
ค่อำทำ�คว�มเข��ใจัให่�ล่กซ่ึ่�งข่�น”
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ประสาที่วิที่ยาศาสต์์
ในโรงเร่ยน: ปาฏิิหาริย์ 
หรือภาพลวงต์ากัันแน่?

ฟิลอเรีัยน เบเยอร์ั

ผู้้�ส่�อำข่�วอิำสระด้��นก�รเม่อำง  
สิทธิมนุษยชน และประช�สังคม  

ประจัำ�กรุงเวียนน� อำอำสเตรีย

แปลโดย พิิศวาส ปทุุมุุต์์ต์รัังษีี

ในทศวิรรษ 2000 หล้ำาย ๆ คนมองวิ่าประสาทวิิทยาศาสตร์ด้้านก้ารศ่ก้ษาจะก้ล้ำายมาเป็นเครื�องมือในก้ารปฏิิวัิติ 
ก้ารเรียนรู้ในโรงเรียน ถ่งแม้ในเวิล้ำา 20 ปีต่อมา วิิทยาศาสตร์แขนงนี�อาจจะไม่ได้้เป็นไปตามที�คาด้หวัิง แต่ก็้ยังคงเป็น
แหล่้ำงเรียนรู้ในเรื�องก้ารตรวิจสอบัควิามถกู้ต้องเชิ้งวิิทยาศาสตร์ของแนวิทางปฏิิบััติด้้านก้ารศ่ก้ษาได้้หล้ำายแนวิทาง
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 ^ การตัรวจวัดกิจกรรมที่างสมองของที่ารกวัย 6 เด่อนโดยใช้้เคร่�องอิเล็็กโตัรเอนซ่ฟาโล็แกรม ท่ี่�ศูนย์บูรณาการ
ประสาที่วิที่ยาศาสตัร์แล็ะการเร่ยนรู้ในห้องปฏิิบัติัการของที่ารก ร�วมกับศูนยวิ์จัยที่างวิที่ยาศาสตัร์แห�งช้าติัฝรั�งเศส 
(INCC/CNRS) แล็ะมหาวิที่ยาลั็ยปาร่ส ห้องปฏิิบัติัการน่�ศ่กษาวิจัยด้านการรับรู้ที่างภาษาแล็ะสมรรถนะในการเร่ยนรู้
ของเด็กที่ารก

เม่�อำเด็้ก ๆ เริ�มเข��โรงเรียน ห่น้น�อำยพื่วกนี�จัะมี 
คว�มกระต่อำร่อำร�น อำย�กร้�อำย�กเห็่น และอำย�กสำ�รวจั
สิ�งต่�ง ๆ รอำบตัว ทว่�เม่�อำเข��ห่�อำงเรียนไปเร่�อำย ๆ   
แรงจ้ังใจัดั้งกล่�วก็มีแนวโน�มที�จัะถ้กกัด้กร่อำน จันอำ�จั
ถ่งขั�นที�ร้�ส่กห่งุด้ห่งิด้ผิู้ด้ห่วังเลยก็เป็นได้� ห่น่�งในภ�รกิจั
ท��ท�ยห่ลัก ๆ  ที�คร้อำ�จั�รย์ต�อำงเผู้ชิญค่อำ จัะทำ�อำย่�งไร
จ่ังจัะส�ม�รถรักษ� ห่ร่อำกระตุ�นคว�มสนใจัในก�รเรียน
ร้�ขอำงเด็้ก ๆ ให่�ไปได้�ไกลเกินกว่�ช่วงปฐมวัย

ร�วปี 2000 ประส�ทวิทย�ศู�สตร์ด้��นก�รศู่กษ� 
นับเป็นห่น่�งในแนวท�งก�รปฏิิร้ประบบก�รศู่กษ� 
ในโรงเรียนที�มีอำน�คตสด้ใสม�กที�สุด้ ด้้เห่ม่อำนว่� 
ก�รวิจััยท�งวิทย�ศู�สตร์ว่�ด้�วยเร่�อำงกลไกก�รเรียนร้� 
จัะเปิด้กว��งและนำ�ไปส่้วิธีให่ม่ ๆ  เพ่ื่�อำปรับปรุงด้��นสม�ธิ 
แรงจ้ังใจั และคว�มจัำ�ขอำงนักเรียน ทว่� 20 ปีให่�ห่ลัง 
ผู้ลลัพื่ธ์ที�ได้�อำอำกม�แบบผู้สมผู้ส�น ถ่งแม�ว่�ผู้ลง�น 
ขอำงนกัวิจััยจัะทำ�ให่�เกิด้เคร่�อำงม่อำก�รเรียนร้�ที�มีศัูกยภ�พื่ 
แต่ก�รปฏิิวัติที�ป่�วประก�ศูไว�ก็มิได้�เกิด้ข่�นในคว�มเปน็จัริง

หััวใจอยู่ทีุ�การัมีุส่วนร่ัวมุของนักเรีัยน

เม่�อำนำ�ประส�ทวิทย�ศู�สตร์ม�ประยุกต์ใช�กับก�รศู่กษ� 
ผู้ลที�ได้�บ่งชี� ว่� 1) เป็นเร่�อำงสำ�คัญที�จัะต�อำงทำ�ให่� 
นักเรียนมีส่วนร่วมในก�รเรียนร้�เพ่ื่�อำกระตุ�นคว�มสนใจั 
2) ควรสลับก�รเรียนร้�และก�รทด้สอำบเป็นช่วง ๆ  
3) ควรกระตุ�นอำงค์คว�มร้�ซึ่ำ��ห่ล�ย ๆ ครั�งระห่ว่�งปี 
เพ่ื่�อำช่วยให่�มีก�รเก็บไว�ในคว�มจัำ�ระยะย�วขอำงนักเรียน 
นอำกจั�กนี�ยงัชี�ให่�เห็่นบทบ�ทขอำงอำ�รมณ์และคว�มร้�ส่ก
พ่ื่งพื่อำใจัที�มีต่อำกระบวนก�รเรียนร้� และได้�ตั�งคำ�ถ�ม 
ถ่งคุณประโยชน์ขอำงก�รลงโทษและก�รให่�คะแนน  
ซ่ึ่�งบ่อำยครั�งได้�กล�ยเป็นสิ�งตีตร�บ�ปนักเรียนและ 
ไม่มีประสิทธิผู้ลเอำ�ม�ก ๆ นักวิจััยยังได้�เน�นยำ��ให่�เห็่น
คุณค่�ขอำงขั�นตอำนในก�รเตรียมตัวเด็้กก่อำนเข��ส่้ 
บทเรียนอีำกด้�วย บทสรุปดั้งกล่�วมักจัะสอำด้คล�อำงกับ 
วิถีปฏิิบัติขอำงคร้อำ�จั�รย์อำย้่แล�ว

เจัรัลด์้ สตัชล์ ผู้้�อำำ�นวยก�รโรงเรียนมัธยมปล�ยแห่่งห่น่�ง
ในเม่อำงไวเนอำร์ นิวสตัด้ต์ ซ่ึ่�งอำย้่ห่่�งจั�กเม่อำงห่ลวง 
ขอำงอำอำสเตรียร�ว 50 กิโลเมตร กล่�วว่� “ผู้มสอำนวิช�
คณิตศู�สตร์กับฟิสิกส์ นี�ค่อำเห่ตุผู้ลว่�ทำ�ไมผู้มถ่งสนใจั
อำรรถ�ธิบ�ยและห่ลักฐ�นเกี�ยวกับระบบประส�ท  
แม�ว่�พื่วกเร�จัะมีประสบก�รณ์เชิงประจัักษ์ที�สอำด้คล�อำง
กับผู้ลก�รวิจััยท�งประส�ทวิทย�ศู�สตร์ในห่ล�ย ๆ  
เร่�อำงก็จัริงอำย้่ ห่�กแต่ก�รมีข�อำย่นยันท�งวิทย�ศู�สตร์ 
ก็นับว่�เป็นเร่�อำงที�ดี้” ตัวอำย่�งเช่น ง�นวิจััยแสด้งให่�เห็่น
ว่�ก�รแบ่งซึ่อำยก�รเรียนก�รสอำนอำอำกเป็นค�บละ 50 น�ที 
ไม่เห่ม�ะสมกับคว�มช��-เร็วในก�รเรียนร้�ขอำงนักเรียน

จากทุฤษีฎีสู่ภาคปฏิบัติ์

ขณะที�ผู้ลง�นบ�งชิ�นขอำงบรรด้�นักประส�ทวิทย�ศู�สตร์
ได้�ห่ยิบยกประเด็้นที�น่�สนใจัข่�นม�อำภิปร�ย แต่ก็เป็น 
ก�รย�กที�จัะถ่�ยโอำนข�อำม้ลที�ได้�จั�กห่�อำงปฏิิบัติก�รลงส่้
ห่�อำงเรียนจัริง ๆ ก�รรวมศู้นย์ส่้ส่วนกล�งในเร่�อำงระบบ
ก�รศู่กษ� กฎระเบียบข�อำปฏิิบัติ ตลอำด้จันห่ลักส้ตร  
ส่งผู้ลให่�แทบจัะไม่มีช่อำงท�งในก�รทด้ลอำงใด้ ๆ เลย  
ยิ�งไปกว่�นั�น พื่วกเร�เอำงก็ยังอำย้่ในช่วงต�น ๆ ขอำงก�รทำ� 
คว�มเข��ใจักับกลไกอำันแสนจัะสลับซัึ่บซึ่�อำนขอำงก�รเรียนร้� 
ก�รสแกนสมอำงแสด้งให่�เร�เห็่นว่�ส่วนไห่นขอำงสมอำง 
ที�ถ้กกระตุ�นขณะกำ�ลังทำ�ง�นที�ได้�รับมอำบห่ม�ย แตไ่ม่ได้�
อำธิบ�ยกลไกท�งด้��นจิัตวิทย�ที�เกี�ยวข�อำง ซ่ึ่�งอำ�จัจัะ 
มีบทบ�ทที�สำ�คัญม�กกว่�กลไกท�งก�ยภ�พื่ นอำกจั�กนี� 
ก�รเรียนร้�ขอำงปัจัเจักชนยังมีคว�มช��-เร็วต่�งกัน และ 
มีวิถีที�แตกต่�งกันด้�วย
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บรรด้าครูอาจารย์์
มู่ความูคิด้เห็นำท่ี่�แตกต่างกันำ
ในำเร่�องคุณค่า 
ข้องการนำำาวิที่ย์าศาสตร์
การเร่ย์นำรู้มูาประยุ์กต์ใช้้ 
ในำห้องเร่ย์นำ

“

ประสาที่วิที่ย์าศาสตร์
แสด้งให้เห็นำบที่บาที่ 
ข้องอารมูณ์และ 
ความูรู้ส้กพ้งพอใจ 
ท่ี่�มู่ต่อกระบวนำการเร่ย์นำรู้

“

บรรด้�คร้อำ�จั�รยมี์คว�มคิด้เห่น็ที�ต่�งกนัในเร่�อำงคุณค่�
ขอำงก�รนำ�วิทย�ศู�สตร์ก�รเรียนร้�ม�ประยุกต์ใช� 
ในห่�อำงเรียน นิโคล วิดั้ล อำ�จั�รย์ที�ศู้นย์ก�รศู่กษ�ขั�นส้ง
ไฟรบ้ร์กในเยอำรมนี กล่�วว่� "ฉัันมอำงไม่เห็่นคุณประโยชน์
ห่ร่อำผู้ลพื่วงโด้ยตรงขอำงง�นวิจััยด้��นประส�ทที�มีต่อำ 
ก�รเรียนก�รสอำนเลย ภ�ยห่ลังกระแสห่ว่อำห่ว�ในช่วงแรก ๆ  
ปร�กฏิว่�ก�รประยกุต์ใช�ข�อำม้ลด้��นก�รทำ�ง�นขอำงสมอำง
เข��กับง�นก�รศู่กษ�ไม่ได้�ง่�ยด้�ยอำย�่งที�เคยคิด้ไว�แต่แรก”

สเตฟ�น ฮัอำฟม�นน์ อำ�จั�รย์คณะศู่กษ�ศู�สตร์ 
ที�มห่�วิทย�ลัยเวียนน� ก็มีคว�มกังข�เร่�อำงประส�ท
วิทย�ศู�สตร์ด้��นก�รศู่กษ�เช่นกัน เข�มอำงเห็่นศัูกยภ�พื่
เพีื่ยงน�อำยนิด้เท่�นั�น และเสริมว่�ผู้ลง�นตี พิื่มพ์ื่ 
ในเร่�อำงนี�บ�งชิ�นก็ยังข�ด้คว�มถี�ถ�วนเชิงวิทย�ศู�สตร์  
เข� ตั� งข�อำ สัง เกตด้� วย ว่�  “ มีก�รนำ�อำง ค์คว�มร้� 
ด้��นก�รสอำนโด้ยส�มัญสำ�น่กม�นำ�เสนอำจันเกินเลย 
คว�มเป็นจัริงไปอำย่�งม�ก”  

อำ�จั�รย์วิดั้ลเห็่นด้�วย และคิด้ว่�แทนที�จัะเข��ม�ปฏิิวัติ
แนวท�งก�รสอำนขอำงพื่วกเร� ประส�ทวิทย�ศู�สตร์ 
ด้��นก�รศู่กษ�อำ�จัจัะช่วยเร�แก�ปัญห่�ที�เฉัพื่�ะเจั�ะจัง
และอำ�ก�รผิู้ด้ปกติด้��นก�รเรียนร้�ขอำงนักเรียนได้�  
อำ�ทิ โรคสม�ธิสั�น และอำ�ก�รผิู้ด้ปกติด้��นก�รอ่ำ�นและ

ก�รเรียนร้�ภ�ษ� (dyslexia)

ความุศักดิ�สิทุธิิ�ของคะแนน

มอำร์สเพิื่�มเติมด้�วยว่� “ห่น่�งในห่ลักก�รท�งวทิย�ศู�สตร์
ที�สำ�คัญที�สุด้ค่อำ 'ก�รลอำงผิู้ด้ลอำงถ้ก' ซ่ึ่�งมีคว�มสำ�คัญยิ�ง
ต่อำคว�มก��วห่น��ท�งวิทย�ศู�สตร์ในทุกแขนง” ห่�กเร�
ได้�รับอำนุญ�ตให่�ทำ�ผิู้ด้พื่ล�ด้ได้� เร�ย่อำมส�ม�รถเรียนร้�
ได้�ด้�วยตนเอำงจันเกิด้ก�รพื่ัฒน� ทว่�โรงเรียนมิได้�มุ่ง 
ช่วยเห่ล่อำให่�นักเรียนเรียนร้�จั�กข�อำผิู้ด้พื่ล�ด้ขอำงพื่วกเข� 
ห่�กแต่มุ่งตำ�ห่นิติเตียนที�ทำ�ผิู้ด้เสียม�กกว่�

อำย�่งไรก็ดี้ สตัชล์อำธิบ�ยว่� แม�คว�มกด้ดั้นจัะทำ�ให่�เด็้ก
เสียศู้นย์ไปบ��ง แต่ก็เป็นแรงกระตุ�นได้�ในเวล�เดี้ยวกัน 
“ห่�กไม่มีแรงกด้ดั้นใด้ ๆ เลย แรงจ้ังใจับ�งประก�ร 
ก็อำ�จัจัะข�ด้ห่�ยไป” ปัญห่�อำย้่ที�ว่�ห่�กเร�กด้ด้ัน
นักเรียนเพีื่ยงเล็กน�อำยเพ่ื่�อำห่วังให่�พื่วกเข�สอำบประจัำ�ปี
ผู่้�นไปได้�ด้�วยดี้ ผู้ลที�ได้�เก่อำบร�อำยทั�งร�อำยทั�งเด็้กและคร้
จัะไปโฟกัสที�จุัด้อ่ำอำนแทนที�จัะเป็นจุัด้แข็งขอำงพื่วกเด็้ก ๆ  
ดั้งนั�นนักเรียนทั�งชั�นจ่ังเสี�ยงต่อำ "ก�รติด้กับดั้กสมรรถนะ
ป�นกล�ง" ม�ร์คัส เฮังสท์ชเลเกอำร์ นักพัื่นธุศู�สตร์ 
ช�วอำอำสเตรีย ระบุไว�ในห่นังส่อำ Die Durchschnittsfalle 
ซ่ึ่�งเป็นเล่มที�ข�ยดี้ที�สุด้ขอำงเข� และได้�รับก�รตีพิื่มพ์ื่ 
ในปี 2012

สตัชล์เห็่นพื่�อำงในประเด็้นนี� โด้ยกล่�วว่� “แน่นอำนว่� 
เร�ควรห่ลีกเลี�ยงก�รจััด้ก�รเรียนก�รสอำนแบบเรียน 
ร่วมกันทั�งห่�อำงโด้ยวิธีเดี้ยว” จัริงอำย้่ที�ว่�ในแง่ห่น่�ง 
นักเรียนที�เก่งกว่�ส�ม�รถช่วยเป็นพีื่�เลี�ยงให่�เพ่ื่�อำน ๆ  
ที�เรียนต�มไมทั่นได้� ทว่�ห่�กทำ�เช่นนี�บ่อำย ๆ  กลุ่มเด้ก็เก่ง
ก็จัะไม่ถ้กกระตุ�นให่�แสด้งศัูกยภ�พื่ขอำงตนอำอำกม�  
ด้�วยเห่ตุนี� สตัชล์จ่ังเสนอำแนะให่�จััด้ก�รเรียนก�รสอำน
แบบแบ่งเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ห่ล�ย ๆ กลุ่ม โด้ยจััด้นักเรียน
ที� มีสมรรถนะใกล� เ คียงกันไว�ด้�วยกัน แนวท�งนี� 
เป็นแนวท�งที�เข��ม�เสริมก�รเรียนรวมทั�งชั�น มิใช่วิธีก�ร
ที�เข��ม�แทนที�ก�รเรียนรวมแต่อำย่�งใด้ เข�ระบุว่�
ประส�ทวิทย�ศู�สตร์ด้��นก�รศู่กษ�ก็สนับสนุนแนวท�งนี� 

ส่วนอำ�จั�รย์วิดั้ลกล่�วว่� “จัำ�เป็นต�อำงมีก�รปฏิิร้ป 
ระบบก�รศู่กษ�ในโรงเรียนอำย่�งเห็่นได้�ชัด้ ทว่�ไม่กี�ปี 
ที�ผู้�่นม� เร่�อำงดั้งกล่�วแทบจัะไม่มหี่ลักฐ�นอำะไรที�นำ�ม�
ใช�อำ��งอิำงได้�เลย” และในเม่�อำยงัไม่มียทุธศู�สตร์ในภ�พื่รวม 
จ่ังมีแนวโน�มที�จัะ "เล่อำกสรร" ประส�ทวิทย�ศู�สตร์ 
ด้��นก�รศู่กษ�ต�มอำำ�เภอำใจั เธอำอำ��งว่� "ก�รเล่อำกนี�ไม่มี
อำะไรที�เกี�ยวข�อำงกับง�นวจัิัยเชิงประจัักษเ์ลย" และเต่อำนว�่
มักจัะมีผู้ลประโยชน์เชิงพื่�ณิชย์เข��ม�เกี�ยวพัื่นอีำกด้�วย

ในคว�มเป็นจัริง แม�ว่�คร้อำ�จั�รยส่์วนให่ญ่จัะเปิด้ใจักว��ง
ต่อำข�อำม้ลด้��นประส�ทวิทย�ศู�สตร์ แต่ก็ยังไม่มี 
โรงเรียนในอำอำสเตรยีที�ใช�แนวท�งก�รสอำนซ่ึ่�งผู้ส�นระบบ
ประส�ทกับจิัตวิทย�ม�บ้รณ�ก�รอำย่�งเป็นระบบ 
ในก�รสอำนจัริง ๆ

ถ่งแม�ว่�ประส�ทวิทย�ศู�สตร์ด้��นก�รศู่กษ�จัะมิใช่
ห่นท�งแก�ไขดั้�งป�ฏิิห่�ริย์ต�มที�ห่ล�ยคนว�ด้ห่วัง  
แต่ก็ทำ�ห่น��ที�เป็นแห่ล่งข�อำม้ลเพิื่�มเติมให่�กับคร้อำ�จั�รย์
ในก�รแสวงห่�แนวท�งก�รเรียนก�รสอำนที�พิื่ส้จัน์แล�ว
ว่�มีประสิทธิผู้ลได้� ทว่�สิ�งสำ�คัญค่อำ คร้อำ�จั�รย์ 
ต�อำงตระห่นักถ่งผู้ลพื่วงขอำงวิทย�ศู�สตร์แขนงนี� 
ที�ค่อำนข��งให่ม่และอำย้่ในขั�นตอำนขอำงก�รพื่ัฒน� –  
ซ่ึ่�งบ่อำยครั�งมิได้�เป็นเช่นนี� 

"น่�เสียด้�ยที�กระแสประส�ทวิทย�ศู�สตร์ด้��นก�รศู่กษ�
ได้�เล่อำนห่�ยไปแล�ว" นี�เป็นถ�อำยคำ�ขอำงโธมัส มอำร์ส  
นักวิทย�ศู�สตร์ก�รศู่กษ�ที�มห่�วิทย�ลัยศู่กษ�ศู�สตร์
ในอำอำสเตรยีตอำนเห่น่อำ (PHOÖ) ที�เม่อำงลนิซึ่ เข�มั�นใจัว่� 
ศู�สตร์ก�รสอำนที�เช่�อำมโยงกับสมอำงและจิัตวิทย�  
(neurodidactics) ค่อำห่ลักฐ�นท�งวิทย�ศู�สตร์ 
ที�กลุ่มผู้้�สนับสนุนแนวคิด้ก�รศู่กษ�ห่ัวก��วห่น��ได้�ใช� 
เป็นวิถีปฏิิบัติม�เป็นเวล�น�นห่ล�ยทศูวรรษแล�ว

โด้ยเฉัพื่�ะอำย่�งยิ�ง มอำร์สวิพื่�กษ์เร่�อำงคว�มศูักดิ้�สิทธิ� 
ขอำงก�รให่�คะแนนและผู้ลกระทบเชิงลบขอำงก�รแข่งขัน
กันทำ�คะแนนในช่วงสอำบที� มี ต่อำ ตัวนักเรียนเอำง  
เข�ย่นกร�นว่� “คว�มกลัวเป็นฆ่�ตกรอัำนดั้บห่น่�ง 
ที�เข่นฆ่่�คว�มคิด้สร��งสรรค์” เข�เสริมว่� แทนที�จัะ
ประณ�มเด็้ก ๆ ว่� "ล�มเห่ลว" พื่วกคร้บ�อำ�จั�รย์ 
ควรจัะส่งเสริมเด็้กให่�ทำ�ผิู้ด้พื่ล�ด้ – เพ่ื่�อำจัะได้�เรียนร้� 
จั�กข�อำผิู้ด้พื่ล�ด้นั�น ๆ  ผู้ลก�รศู่กษ�ประส�ทวิทย�ศู�สตร์
ด้��นก�รศู่กษ�ย่นยันประเด็้นนี�ครั�งแล�วครั�งเล่�
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ความห้วังให้ม่สำาห้รับุ  
"เด็กัจากัดวงดาว"* ในจ่น

จาง หัรัง และ ฮัั�น จี-เช็ง

- จิาง รอำงศู�สตร�จั�รยป์ระจัำ�สถ�บันวิจััยประส�ทวิทย�ศู�สตร์ มห่�วิทย�ลัยปักกิ�ง 
ณ กรุงปักกิ�ง เป็นผู้้�ร่วมก่อำตั�งศู้นย์วิจััยด้��นอำอำทิสติก ณ ศู้นย์วิทย�ศู�สตร์สุขภ�พื่ 
แห่่งมห่�วิทย�ลัยปักกิ�ง

- ฮัั่�นเป็นผู้้�ก่อำตั�งสถ�บันวิจััยประส�ทวิทย�ศู�สตร์ และเป็นนักวิช�ก�รประจัำ�สถ�บัน
วิทย�ศู�สตร์ขอำงจัีน ทั�งยังเป็นผู้้�เชี�ยวช�ญเร่�อำงก�รฝ่ังเข็มระด้ับแนวห่น�� และ 
ด้ำ�รงตำ�แห่น่งสำ�คัญต่�ง ๆ อีำกห่ล�ยตำ�แห่น่ง

แปลโดย จงจิต์ อนันต์์คูศรีั

ควิามก้้าวิหน้าทางประสาทวิิทยาศาสตร์ผ่นวิก้รวิมกั้บัประสิทธิิผ่ล้ำทางประสาทเคมีของก้ารฝั้งเข็ม 
ทำาให้เกิ้ด้ควิามหวิังใหม่ในก้ารรัก้ษาเด้็ก้ออทิสติก้ในประเทศจีน เด็้ก้ที�ได้้รับัก้ารเรียก้ขานก้ันว่ิา 
"เด็้ก้จาก้ด้วิงด้าวิ"

ย�อำนกลับไปในศูตวรรษที� 7 ในประเทศูจีัน มีก�รบันท่กเร่�อำงร�วที�พื่วกเร�เรียกกัน 
ทุกวันนี�ว่� ‘อำอำทิสติก’ แล�วในสมัยร�ชวงศ์ูสุย (ค.ศู. 581-618) ห่มอำห่ลวงช่�อำ  
จั��ว อ่ำวนฟ�ง ได้�เขียนไว�ในตำ�ร�ช่�อำสมมติฐ�นขอำงโรค (Zhubing Yuanhou Lun) 
กล่�วถ่งคนไข�ประเภทปัญญ�อ่ำอำน (hun se) และประเภทบกพื่ร่อำงด้��นก�รเรียนร้�ภ�ษ� 
(yu chi) โด้ยอำธิบ�ยว่�เป็น "เคสเชิงประจัักษ์ท�งคลินิกในเด็้กที�ไม่ส�ม�รถส่�อำส�รอำอำกม�
เป็นคำ�พ้ื่ด้และมีพัื่ฒน�ก�รท�งระบบประส�ทเช่�อำงช��ห่ร่อำบกพื่ร่อำง"

 ^ ดอกท้ี่อแบ�งบาน วาดโดยเถ่ยนเถ่ยน  
     หน่�มน้อยช้าวจ่นวัย 18 ปีท่ี่�เป็นโรคออทิี่สติัก

จัวบจันกระทั�งปี 1943 จ่ังมีก�รอำธบิ�ยและใช�ศัูพื่ท์แสงว่� "อำอำทสิติกในท�รกวยัแรกเกิด้" 
โด้ยลีโอำ แคนเนอำร์ จิัตแพื่ทย์เด็้กขอำงโรงพื่ย�บ�ลจัอำห์่นส์ ฮัอำปคินส์ ในบัลติมอำร์ 
สห่รัฐอำเมริก� ซ่ึ่�งนับเป็นก�รกำ�ห่นด้นิย�มโรคที�แสด้งอำ�ก�รผิู้ด้ปกตินี�อำย�่งชัด้เจันข่�น
เป็นครั�งแรกในประวัติศู�สตร์วงก�รแพื่ทย์

ภ�พื่ยนตร์เร่�อำง Rain Man กำ�กับก�รแสด้งโด้ยแบร์รี� เลวินสัน ที�อำอำกฉั�ยในปี 1988 
เป็นห่น่�งในบรรด้�ห่นังซ่ึ่�งนำ�เสนอำภ�พื่คนอำอำทิสติกบนห่น��จัอำครั�งแรก ๆ จันนำ�ไปส่้
คว�มตระห่นักร้�แบบเร��อำ�รมณ์ในสภ�พื่ก�รณ์ขอำงโรคดั้งกล่�วต่อำส�ยต� 
ขอำงส�ธ�รณชนทั�วโลก แม�ว่�มุมมอำงที�นำ�เสนอำอำอำกม�จัะให่�ภ�พื่ที�เรียบง่�ย 
และไม่สะท�อำนคว�มซัึ่บซึ่�อำนขอำงโรคในคว�มเป็นจัริงก็ต�ม

ต่อำม�ในปี 2007 ที�ประชุมสมัชช�ให่ญ่แห่่งสห่ประช�ช�ติได้�มีฉัันท�มติให่�วันที� 2 
เมษ�ยนขอำงทกุปี เป็นวันตระห่นกัร้�อำอำทิสติกโลก (World Autism Awareness Day: 
WAAD) เพ่ื่�อำส่งเสริมให่�ส�ธ�รณชนสนใจัในโรคอำอำทิสติกม�กข่�น

มีเด็้กจัำ�นวนม�กข่�นเร่�อำย ๆ ทั�วโลกที�ได้�รับก�รวินิจัฉััยว่�เป็นโรคอำอำทิสติก (Autistic 
Spectrum Disorder: ASD) ซ่ึ่�งเปน็สภ�วะคว�มผู้ดิ้ปกติในก�รพื่ฒัน�ระบบประส�ท
ที�ซัึ่บซึ่�อำนตั�งแต่แรกเริ�ม ด้�วยกลุ่มอำ�ก�รห่ลักๆ อำย�่งเร่�อำงคว�มบกพื่ร่อำงด้��นปฏิิสัมพัื่นธ์
ท�งสังคมและก�รส่�อำส�ร รวมทั�งพื่ฤติกรรมที�ทำ�ซึ่ำ��ไปซึ่ำ��ม�จันกล�ยเป็นภ�พื่ 
เห่ม�รวมขอำงเด็้กอำอำทิสติก ทั�งนี�จั�กข�อำม้ลขอำงอำงค์ก�รอำน�มัยโลกระบุว่� ทั�วโลก 
มีเด็้กที�เป็นโรคอำอำทิสติกประม�ณ 1 ใน 160 คน 

ครอำบครัวในจีันก็ได้�รับผู้ลกระทบจั�กโรคอำอำทิสติกทั�งในด้��นก�รเงินและสภ�พื่จิัตใจั 
เฉักเช่นเดี้ยวกับประเทศูอ่ำ�นๆ ทั�วโลก เน่�อำงจั�กยังไม่มีวิธีก�รบำ�บัด้รักษ�ท�งก�รแพื่ทย์
ในคลินิกเป็นกิจัจัะลักษณะ
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* “เด็้กจั�กด้วงด้�ว” (children of the stars) เป็นวลีเรียกข�นเด็้กอำอำทิสติกในประเทศูจีันด้�วยคว�มรัก

ความุรู้ัความุเข้าใจทีุ�เพิิ�มุมุากข้�น

เม่�อำแนวคิด้เกี�ยวกับโรคอำอำทิสติกได้�รับก�รบันท่กในเอำกส�รท�งก�รแพื่ทย์เป็นครั�งแรก
โด้ยเถ� กัวไถ่ จิัตแพื่ทย์ที�โรงพื่ย�บ�ลสมอำงห่น�นจิัง นับตั�งแต่ปี 1982 ก็ทำ�ให่�เกิด้
คว�มตระห่นักร้�และเข��ใจัเกี�ยวกับโรคดั้งกล่�วเพิื่�มข่�นอำย่�งม�กในจีัน

นอำกจั�กก�รวินิจัฉััยโรคนี�จัะพัื่ฒน�ข่�นม�กแล�ว ก�รสนับสนุนจั�กภ�ครัฐยังช่วยให่�
ครอำบครัวที�ได้�รับผู้ลกระทบได้�รับก�รด้้แลใส่ใจัที�ดี้ข่�น ในขณะเดี้ยวกัน ง�นวิจััย 
ก็ก��วห่น��ข่�นม�ก ผู้้�เชี�ยวช�ญในส�ข�ต่�ง ๆ ค่อำ จิัตเวชศู�สตร์เด็้ก ก�รฟ้�นฟ้
สมรรถภ�พื่ พัื่นธุศู�สตร์ จิัตวิทย�ด้��นก�รรับร้�/ก�รเรียนร้� และประส�ทวิทย�ศู�สตร์ 
ได้�ทำ�ง�นวิจััยอำย�่งเป็นอิำสระพื่ร�อำมกับเรียนร้�จั�กแนวท�งปฏิิบัติที�ดี้ที�สุด้ขอำงประเทศูต่�ง ๆ
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 ^ การฝังเข็มช้�วยปล็ดปล็�อยสารตั�างๆ ท่ี่�ม่บที่บาที่สำาคัญในการควบค่ม 
พฤติักรรมที่างสังคม

และเม่�อำไม่น�นม�นี�เอำง คว�มก��วห่น��อำย่�งรวด้เร็วด้��นพัื่นธุศู�สตร์ส�ม�รถระบุได้�ว่�
มียีนม�กกว่� 200 ยีนที�ด้้เห่ม่อำนจัะเป็นส�เห่ตุขอำงโรคอำอำทิสติก นอำกจั�กนี� 
ยังมีก�รบ่งชี�ให่�เห็่นปัจัจััยเสี�ยงด้��นสิ�งแวด้ล�อำมอำ่�น ๆ ด้�วย ก�รศู่กษ�เพ่ื่�อำค�นห่� 
ต�นเห่ตุอัำนซัึ่บซึ่�อำนขอำงโรคนี�ได้�นำ�ไปส่้ก�รปรับเปลี�ยนก�รวิจััยสมอำงในภ�พื่กว��ง  
ทั�งในด้��นโครงสร��งและก�รทำ�ง�นขอำงสมอำง ซ่ึ่�งนำ�พื่�เร�ไปส่้ร้ปแบบที�ห่ล�กห่ล�ย
ท�งด้��นพื่ฤติกรรมขอำงผู้้�เป็นโรคอำอำทิสติกด้�วย

ทุางเลือกทีุ�มีุอนาคต์สดใส

เน่�อำงจั�กปัจัจุับันยังไม่มีวิธีบำ�บัด้รักษ�โรคอำอำทิสติกที�ตรงจุัด้ได้�อำย่�งมีประสิทธิผู้ล 
และยังไม่มีวิธีรับม่อำกับอำ�ก�รไม่พ่ื่งประสงค์จั�กก�รรักษ�ด้�วยย�ที�มีอำย้่ จ่ังได้�มี 
ก�รพิื่จั�รณ�ม�น�นแล�วว่� ก�รฟ้�นฟ้ด้��นพื่ฤติกรรมตั�งแต่ระยะแรก ๆ  เป็นท�งเล่อำก
เพีื่ยงท�งเดี้ยวที�มีประสิทธิผู้ล

อำย�่งไรก็ดี้ ก�รบำ�บัด้ท�งคลนิิกได้�แสด้งให่�เห็่นว่� ก�รฝั่งเข็มเป็นท�งเล่อำกในก�รรกัษ�
โรคอำอำทิสติกที�ได้�ผู้ล ประเทศูจัีนเป็นหั่วห่อำกในก�รวิจััยท�งก�รแพื่ทย์เพ่ื่�อำศู่กษ�
เทคนิคก�รรักษ�ต�มแนวท�งก�รแพื่ทย์แผู้นจีันแบบดั้�งเดิ้มโด้ยก�รฝั่งเข็ม ซ่ึ่�งมีใช�กัน
ม�น�นนับพัื่นปี เพ่ื่�อำบรรเท�อำ�ก�รปวด้และโรคที�เกี�ยวพัื่นกับกลไกก�รสั�งง�นต่�ง ๆ 
ขอำงร่�งก�ย

การบำาบัด้ที่างคลินิำก 
ได้้แสด้งให้เห็นำว่า  
การฝังัเข็้มูเปน็ำที่างเล่อก
ในำการรักษาโรคออทิี่สติก
ท่ี่�ได้้ผล

“

ข้้อมููลข้ององค์การ
อนำามัูย์โลกระบุว่า ทัี่�วโลก
มู่เด็้กท่ี่�เปน็ำโรคออทิี่สติก 
ประมูาณ 1 ในำ 160 คนำ 

“ฮัั�น จีั-เช็ง (ผู้้�ร่วมเขียนบทคว�มนี�) เป็นผู้้�นำ�กลุ่มผู้้�วิจััย
ที�โรงเรียนแพื่ทย์ปักกิ�ง โด้ยได้�ทำ�ก�รวิจััยขั�นพ่ื่�นฐ�น
ท�งคลินิกเร่�อำงก�รฝั่งเข็มระงับปวด้ม�ตั�งแต่ปี 1965 
พื่วกเร�มีคว�มสนใจัใคร่ค�นห่�ว่�ก�รฝั่งเข็มจัะส�ม�รถ
บรรเท�อำ�ก�รต่�ง ๆ ขอำงเด้็กอำอำทิสติกให่�ด้ี ข่�น 
ได้�ห่ร่อำไม่ ในเม่�อำทั�วโลกให่�ก�รยอำมรับแล�วว่�ก�รฝั่งเข็ม 
ช่วยแก�อำ�ก�รปวด้ได้�ด้�วยวิธีก�รกระตุ�นให่�เกิด้ 
ก�รปล่อำยส�รเปปไทด์้โอำปิอำอำยด์้อำอำกม�

ในปี 1997 จั�ง ซุึ่ยคัง แพื่ทย์แผู้นจีันโบร�ณช่�อำดั้งจั�กมณฑ์ลเจีัยงซ้ึ่ ได้�ร�ยง�น 
เป็นครั�งแรกว่�ก�รฝั่งเข็มมีประสิทธิผู้ลในก�รบำ�บัด้รักษ�เด็้กอำอำทิสติก และในปี 1998 
มีผู้ลก�รศู่กษ�ห่ล�ยชิ�นที�ระบุว่�โรคอำอำทิสติกเกี�ยวเน่�อำงสัมพัื่นธ์กับฮัอำร์โมนอำอำกซิึ่โทซิึ่น 
(OXT) ซ่ึ่�งสร��งจั�กต่อำมใต�สมอำง

ในปี 1987 คีธ เคนด้ริก เพ่ื่�อำนร่วมง�นขอำงเร� ร�ยง�นเป็นครั�งแรกว่� อำอำกซิึ่โทซิึ่น 
มีคว�มเช่�อำมโยงกับพื่ฤติกรรมคว�มเป็นแม่ และคว�มผู้้กพัื่นระห่ว่�งแม่-ล้กในแกะ  
ต่อำม�มีร�ยง�นว่�อำอำกซิึ่โทซิึ่นและอำ�ร์จิันีนว�โซึ่เพื่รสซิึ่น (AVP) ซ่ึ่�งเป็นโนน�-เปปไทด์้
อีำกกลุ่มห่น่�งที� สัมพัื่นธ์กันอำย่�งใกล�ชิด้นั�น ช่วยยกระดั้บพื่ฤติกรรมท�งสังคม 
ด้��นก�รรับร้�/ก�รเรียนร้� คว�มทรงจัำ� ร�งวัลตอำบแทน คว�มเห็่นอำกเห็่นใจั  
คว�มไว�ว�งใจั และคว�มผู้้กพัื่น โด้ยก�รทำ�ปฏิิกิริย�ผู่้�นประส�ทรับคว�มร้�ส่กที�
กระจั�ยตัวอำย้ม่�กม�ยต�มส่วนต่�ง ๆ  ขอำงสมอำง ซ่ึ่�งทำ�ห่น��ที�ควบคุมพื่ฤติกรรมท�งสังคม

จั�กก�รวิจััยม�น�นนับทศูวรรษขอำงเร�เกี�ยวกับกลไกก�รฝั่งเข็มแสด้งให่�เห็่นว่�  
ก�รกระตุ�นด้�วยไฟฟ้�ตรงส่วนปล�ยขอำงจุัด้ฝั่งเข็ม ส�ม�รถกระตุ�นก�รปล่อำยส�ร 
ส่�อำประส�ทและนิวโรเปปไทด้์จัำ�นวนม�กภ�ยในระบบประส�ทส่วนกล�ง ซ่ึ่�งรวมถ่ง 
OXT และ AVP

จั�กผู้ลก�รศู่กษ�ขอำงเร�ที�เริ�มต�นในปี 2008 เร�ประยุกต์ใช�เทคนิคที�ม�จั�กก�รฝั่งเข็ม
และมกี�รกระตุ�นเส�นประส�ทผู้�่นผู้วิห่นังต�มจัดุ้ฝั่งเข็มด้�วยไฟฟ�้ (TEAS) เพ่ื่�อำบำ�บัด้
รักษ�เด้ก็อำอำทิสติกเป็นเวล�ส�มเด่้อำน จั�กข�อำม้ลเบ่�อำงต�นในก�รวจัิัยที�มีเด็้กอำอำทิสติก
เข��ร่วมทั�งห่มด้ 246 คนครั�งนี� ได้�ผู้ลเป็นที�น่�พื่อำใจั

ผู้ลก�รศู่กษ�พื่บว่� ก�รฝั่งเข็มวิธีนี�ร่วมกับก�รฟ้�นฟ้สมรรถภ�พื่ให่�ผู้ลก�รรักษ� 
ที�น่�พ่ื่งพื่อำใจัในก�รพัื่ฒน�จุัด้บกพื่ร่อำงในส่วนขอำงก�รส่�อำส�รและปฏิิสัมพัื่นธ์ท�งสังคม 
อำ�รมณ์คว�มร้�ส่ก สติปัญญ� ก�รปฏิิเสธอำ�ห่�ร ห่ร่อำแม�แต่คว�มวิตกกังวลในเด็้กอำอำทิสติก 
เม่�อำเปรียบเทียบกับก�รบำ�บัด้โด้ยก�รฟ้�นฟ้สมรรถภ�พื่เพีื่ยงอำย่�งเดี้ยว

ก�รฝั่งเข็มได้�รับก�รยอำมรับว่�เป็นวิธีรักษ�โรคเกี�ยวกับระบบประส�ทควบคุมก�รทำ�ง�น
ที�ปลอำด้ภัย ร�ค�ไม่แพื่ง และมีประสิทธิผู้ล ถ่งกระนั�นก็ยังต�อำงทำ�ก�รศู่กษ�วิจััย 
กันอีำกม�กเพ่ื่�อำตรวจัสอำบและทำ�คว�มเข��ใจัวิธีก�รที�จัะใช�รักษ�โรคอำอำทิสติก  
โด้ยเฉัพื่�ะอำย่�งยิ�ง เร�จัำ�เป็นต�อำงพัื่ฒน�คว�มร้�ในเร่�อำงที�ว่�สัญญ�ณก�รฝ่ังเข็ม 
ส่งผู้ลต่อำศู้นย์ควบคุมปฏิิสัมพัื่นธ์ท�งสังคมขอำงสมอำงได้�อำย่�งไร? และสัญญ�ณเห่ล่�นี�
ถอำด้รหั่สวงจัรและกลไกคว�มน่กคิด้ในสมอำงที�เป็นบ่อำเกิด้ขอำงพื่ฤติกรรมท�งสังคม 
ได้�อำย่�งไร?

ในปี 2021 รัฐบ�ลจัีนได้�เปิด้ตัวโครงก�ร “วิทย�ศู�สตร์สมอำงกับปัญญ�อัำนเกิด้จั�ก
ก�รสั�งง�นขอำงสมอำง” โครงก�รนี�จััด้ตั�งข่�นเพ่ื่�อำสำ�รวจัพ่ื่�นฐ�นขอำงระบบประส�ท 
ในก�รรับร้�ขอำงมนุษย์ และเพ่ื่�อำจััด้ก�รกับโรคท�งสมอำงที�สำ�คัญ ๆ

คว�มอุำตส�ห่ะพื่ย�ย�มเป็นเร่�อำงสำ�คัญ โด้ยเฉัพื่�ะ 
เม่�อำต�อำงทำ�คว�มเข��ใจักับคว�มห่ล�กห่ล�ยท�ง 
ด้��นพื่ฤติกรรม ในขณะที�เร�เค�รพื่ในคว�มแตกต่�ง
และช่�นชมกลุ่มคนที�ทำ�ง�นด้��นอำอำทิสติก เร�ก็ห่วังว่� 
“เด็้ก ๆ จั�กด้วงด้�ว” จัะได้�รับก�รยอำมรับอำย่�งเต็มที�
ว่�เป็นส่วนสำ�คัญส่วนห่น่�งในครอำบครัวมนุษยช�ติขอำงเร�
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โดย สาวิตรี สุวรรณสถิตย์ 1

1 กรรมการผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิในคุณะอนุกรรมการมรดกโลกทางวัุฒินธรรมและกรรมการผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิในคุณะกรรมการแห่่งชาติิวุ่าด�วุยมรดกโลก
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มรดกโลกชุด
"โบสถ์ไม้ 16 แห่งในยูเครนและโปแลนด์"

มรดกศาสนาข้ามพรมแดนในเทือกเขาคาร์พาเทียนด้านตะวันออก

ความนำำา 

โบสถ์์ไม้ (Wooden Churches) นัำบว่าเป็็นำ
มรดกสถ์าปั็ตยกรรมทางคริสต์ศาสนำา 
ท่�สำาคัญและม่เสน่ำห์์เป็็นำพิิเศษของยุโรป็  
ซ่ึ่�งกลุ่มมรดกโบสถ์์ไม้ในำห์ลายป็ระเทศ 
ก็ได้เสนำอข่�นำเป็็นำมรดกโลกมาแล้ว เช่่นำกลุ่ม 
"โบสถ์์ไม้ในำแคว้นำมารามูเรช่" ของโรมาเน่ำย 
และกลุ่มโบสถ์์ไม้ในำ "แคว้นำโป็แลนำด์เล็ก" 
ทางใต้ของโป็แลนำด์ เป็็นำต้นำ

บทคุวุามน้�จะขอนำาเสนอโบสถ์์ไม�จำานวุน 16 แห่่ง ท้�ได�ข้�นทะเบ้ยนเป็็น 
"มรดกโลกร่วุมกัน" ของสองป็ระเทศ คืุอป็ระเทศโป็แลนด์และย้เคุรน  
โดยโบสถ์์ 16 แห่่งเห่ล่าน้� ตัิ�งอย้่ติรงพืื้�นท้�ชายแดนด�านติะวัุนออกเฉ้ียงใติ�
ของโป็แลนด์ 8 แห่่ง และอย้่ในบริเวุณชายแดนทางติะวัุนติกของยเ้คุรน
อ้ก 8 แห่่ง  บรเิวุณชายแดนของทั�งสองป็ระเทศสวุ่นน้� อย่้ป็ลายด�านติะวุนัออก
ของเทือกเขาท้�ชื�อ "คุาร์พื้าเท้ยน" อันเป็็นเทือกเขาสำาคัุญของยุโรป็กลาง
และยุโรป็ติะวัุนออก ท้�ทอดตัิวุเป็็นแนวุร้ป็เกือกม�า ยาวุถ้์ง 1,500 
กิโลเมติร พื้าดข�ามเขติแดนของห่ลายป็ระเทศ

มรดกโลกกลุ่มน้�ม้พืื้�นท้�รวุมกัน 7.03 เฮกติาร์ กับม้พืื้�นท้�กันชนรวุมกันอ้ก 
92.73 เฮคุติาร์ และได�รับอนุมัติิให่�ข้�นบัญช้มรดกโลกตัิ�งแต่ิ ปี็ คุ.ศ. 2013 
ด�วุยเกณฑ์์มรดกโลกด�านวัุฒินธรรม ข�อ 3 และข�อ 4

แถ์บภูเ้ขา "คุารเ์พื้เท้ยน" ด�านติะวุนัออกน้� เป็็นพืื้�นท้�สำาคัุญทางด�านช้วุภูาพื้  
ซ้ึ่�งได�รับการป็ระกาศเป็็น "พืื้�นท้�สงวุนช้วุมณฑ์ลข�ามป็ระเทศของยเ้นสโก"  
(Transboundary East Carpathians Transboundary Biosphere 
Reserve - UNESCO) อย้ใ่นสามป็ระเทศ คืุอโป็แลนด์ สโลวุาเก้ย และ
ย้เคุรน

ณ เชิงเขาคุาร์พื้าเท้ยนแถ์บติะวัุนออกน้� ม้ผู้้�คุนเผู่้าพัื้นธ์ุสำาคัุญท้�เร้ยกตัิวุเองวุ่า 
"ชาวุสลาฟ" (Slavs) กระจายตัิวุกันอาศัยอย้่เป็็นชุมชนป่็าไม�เชิงเขา 
มาตัิ�งแต่ิโบราณ ชาวุสลาฟเห่ล่าน้�นับถื์อศาสนาคุริสต์ิแบบออร์โธดอกซึ่์ 
(Orthodox) มานาน 
แ ล ะ ม้ วัุ ฒิ น ธ ร ร ม 
ในการสร� าง โบสถ์์ 
ทั�งห่ลังด�วุยไม�เนื�อแข็ง 
เ นื� อ ง จ า ก ไ ม� เ ป็็ น
ทรัพื้ยากรธรรมชาติิ 
ท้� ม้อย้่ อุดมสมบ้รณ์ 
ในพืื้�นท้�แถ์บน้� 

 Ã ภาพถ่่ายทางอากาศเทือกเขาคาร์์พาเทียน
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1. ลัักษณะทีี่�โดดเด่นแลัะรายลัะเอีียด

โบสถ์์ไม� 16 แห่่ง ณ บริเวุณชายแดนสองป็ระเทศเห่ล่าน้� ได�รับคัุดเลือก
ให่�เป็็นตัิวุแทนของบรรดากลุ่มโบสถ์์ไม�พืื้�นบ�านจำานวุนห่ลายร�อยแห่่ง 
ในพืื้�นท้�แถ์บน้� แบ่งออกได�เป็็น 3 ป็ระเภูทให่ญ่ๆ ( types) คืุอ

1) Hutsul types ในป็ระเทศยเ้คุรน
2) Halych types ในทั�งสองป็ระเทศ
3) Boyko types ในทั�งสองป็ระเทศท้�ตัิ�งอย้่ ติิดชายแดน 

ของป็ระเทศสโลวุาเก้ย

1.1 องค์ป็ระกอบสำาคัญ

ร้ป็แบบด�านสถ์าปั็ติยกรรมของโบสถ์์ไม�ท้�เร้ยกภูาษาพืื้�นถิ์�นวุ่า "tserkvas"  
นั�น ม้คุุณลักษณะสามส่วุนท้�สำาคัุญติามแบบศาสนสถ์านติะวุันออก คืุอ  

1) ม้โดมทรงปี็รามิด (pyramidal domes) 
2) ม้ยอดกลมบนห่ลังคุา (cupolas) 
3) ม้ห่อระฆััง (bell towers) 

แต่ิในขณะเด้ยวุกันก็พัื้ฒินาร้ป็แบบท�องถิ์�นท้�สอดคุล�องกับภู้มิป็ระเทศ 
ท้�เป็็นพืื้�นท้�ภู้เขาด�วุยร้ป็แบบสถ์าปั็ติยกรรมของโบสถ์์ไม�กลุ่มน้�ม้ลักษณะ
โดดเด่นเฉีพื้าะตัิวุ "แบบวัุฒินธรรมสลาฟ" ท้�เร้ยบง่ายแต่ิสวุยงามและสง่า
อย้่ในตัิวุแม�จะเป็็นมรดกของชุมชนในท�องถิ์�นชนบทเชิงภู้เขาท้�ห่่างไกล 
จากอารยธรรมเมืองให่ญ่ก็ติาม  และท้�สำาคัุญคืุอชุมชนในท�องถิ์�นน้� 
ยังรักและห่วุงแห่น และได�ด้แลรักษามรดกของท�องถิ์�นมายาวุนาน 
ห่ลายรุ่นจนถ้์งปั็จจุบัน

1.2 เทคนิำคการก่อสร้าง

โบสถ์์ไม�ในแถ์บน้� ใช�เทคุนิคุการก่อสร�างติามขนบของช่างไม�พืื้�นถิ์�น 
ท้�ชำานาญการช่างไม� โดยม้การวุางซุึ่งท่อนยาวุ ๆ ในแนวุราบ และสร�าง
ธรณ้ป็ระต้ิทำาด�วุยไม� ตัิ�งบนพืื้�นฐานท้�เป็็นหิ่น ส่วุนฝาผู้นังก็ทำาด�วุยแผู่้นไม� 
และห่ลังคุาก็มุงด�วุยแผู่้นไม�อย่างป็ระณ้ติ โบสถ์์ป็ระเภูทน้�เป็็นโบสถ์์ 
ของชุมชน จ้งมักจะตัิ�งอย้่ภูายในห่ม่้บ�านและม้สุสานของชุมชน 
อย้่ภูายในบริเวุณโบสถ์์ อาจม้ห่อระฆัังตัิ�งแยกอย้่อ้กอาคุารห่น้�งก็ได�  
แต่ิจะอย้ภู่ายในบริเวุณรั�วุเด้ยวุกัน ม้ป็ระต้ิเข�าออกร่วุมกันและม้ร่มไม�ให่ญ่
ท้�ข้�นอย้่โดยรอบบริเวุณ

1.3 เกณฑ์์ความโดดเด่นำเป็็นำสากล

โบสถ์์ไม�มรดกร่วุมสองพื้รมแดนทั�ง 16 แห่่งน้� ได�ข้�นบัญช้มรดกโลก 
ด�วุยเกณฑ์์มรดกวัุฒินธรรม 2 ข�อ คืุอ ข�อ 3) เป็็นป็ระจักษ์พื้ยาน 
ท้�โดดเด่นของป็ระเพื้ณ้การก่อสร�างศาสนสถ์านติามร้ป็แบบของโบสถ์์ 
ออร์โทดอกซ์ึ่ ซ้ึ่�งถื์อวุ่าเป็็นป็ระเพื้ณ้ทางวัุฒินธรรมท้�สำาคัุญของคุริสต์ิศาสนา
ท้�เก่าแก่อันสืบทอดมาจนถ้์งปั็จจุบัน  แต่ิได�ผู้สมผู้สานแนวุคิุดและเทคุนิคุ
การก่อสร�างของสถ์าป็ตัิยกรรมในท�องถิ์�นคุาร์พื้าเท้ยนไวุ�ได�อยา่งชาญฉีลาด 
และยังสอดแทรกสัญลักษณ์ของคุวุามศักดิ�สิทธิ�ติามคุติิพื้ื�นถิ์�นน้�ไวุ�อ้ก
มากมายด�วุย นอกจากน้� ยังได�เกณฑ์์ ข�อ 4) คืุอเป็็นตัิวุอย่างท้�โดดเด่น 
ของกลุ่มอาคุารท้�สร�างด�วุยไม�ซึุ่งอันเป็็นป็ระเพื้ณ้การก่อสร�างท้�แสดงถ้์ง
ยุคุสมัยท้�สำาคัุญในป็ระวัุติิศาสติร์การออกแบบสถ์าปั็ติยกรรมในภู้มิภูาคุ 
"คุาร์พื้าเท้ยน" ซ้ึ่�งแม�จะสร�างข้�นเพืื้�อวัุติถุ์ป็ระสงค์ุในการใช�ทำาพิื้ธ้ 
ทางศาสนาติามแบบคุริสต์ินิกายออร์โทดอกซึ่์ก็ติาม แติ่ก็ได�ดัดแป็ลง 
การออกแบบพืื้�นท้�ให่�สอดคุล�องกับวัุฒินธรรมของท�องถิ์�น และยังสะท�อน
ถ้์งวิุวัุฒินาการอันสืบต่ิอมา ตัิ�งแต่ิคุริสต์ิศติวุรรษท้� 16 จนถ้์งศติวุรรษ 19 
ทำาให่�มองเห็่นถ้์งคุติิท�องถิ์�นเก้�ยวุกับคุวุามศักดิ�สิทธิ�ของผู้้�คุนท้�อาศัย 
อย้่ในชุมชนในเชิงเขาน้�ด�วุย



 Ä ภาพเทือกเขาคาร์์พาเทียน
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1.4 บูรณภาพิ ( Integrity)

กลุ่มมรดกข�ามพื้รมแดนรวุมทั�งสิ�น 16 แห่่งน้� แม�จะม้พืื้�นท้�ของโบสถ์์ 
ทั�ง 16 แห่่งท้�ตัิ�งอย้่ห่่างกัน ไม่เชื�อมโยงติิดต่ิอถ้์งกันอย่างต่ิอเนื�อง  
เพื้ราะเป็็นมรดกท้�เสนอเป็็นชุด (serial) ก็ติามแติ่ก็แสดงออกให่�เห็่น
บ้รณภูาพื้อย่างชัดเจน ผู่้านคุุณคุ่าท้�ม้ร่วุมกันและป็รากฏอย้่ภูายในพื้ื�นท้�
มรดกทั�งห่มด ซ้ึ่�งม้การกำาห่นดขอบเขติด�วุยกำาแพื้งและรั�วุโดยรอบ  
ม้ป็ระต้ิทางเข�าเป็็นจุดห่มายห่ลักและอาจม้สิ�งก่อสร�างระดับรองลงมาเช่น 
สุสาน ห่อระฆััง และอาคุารอื�น ๆ  รวุมอย้่ภูายในพืื้�นท้�ด�วุย อาคุารทั�งห่มด
ท้�เสนอเป็็นมรดกโลกได�รับการด้แลอย่างด้ไม่ม้สิ�งก่อสร�างท้�ขัดติาห่รือ
โคุรงการพัื้ฒินาอื�นใดมาข่มข่้คุุกคุามในบริเวุณใกล�เคุ้ยง แม�จะม้ลานจอดรถ์
แต่ิก็ระวัุงไม่ให่�ทำาลายทัศน้ยภูาพื้และบ้รณภูาพื้ของบริเวุณท้� ข้�น 
เป็็นมรดกโลกกลุ่มน้�

1.5 ความแท้จริง (Authenticity)

มรดกทั�ง 16 แห่่งในกลุ่มน้�แสดงคุวุามเป็็นของแท�จริงดั�งเดิม ทั�งในด�านสถ์านท้�ตัิ�ง 
(location and setting) และทั�งในการใช�ป็ระโยชน์และบทบาทห่น�าท้� 
(use and function) กล่าวุคืุอโบสถ์์ 13 แห่่งยังใช�ทำาห่น�าท้�โบสถ์์ 
เพืื้�อป็ระกอบพิื้ธ้ทางศาสนาต่ิอเนื�องจนทุกวัุนน้� ส่วุนอ้ก 3 แห่่ง แม�จะไม่ใช�
ป็ระกอบพิื้ธ้ทางศาสนาแล�วุแต่ิยงัเก็บรักษาสมบัติิทุกอยา่งไวุ�อยา่งคุรบถ์�วุน 
และเป็ล้�ยนห่น�าท้�มาเป็็นพิื้พิื้ธภัูณฑ์์ท้�ให่�คุวุามร้�ด�านศาสนสถ์านคุริสต์ิ 
ออรโทดอกซ์ึ่ท�องถิ์�นท้�สร�างด�วุยไม� ส่วุนในด�านวัุสดุก่อสร�างนั�นยังใช�วัุสดุ
ของแท�จริงแบบเดิมอย้่มาก เพื้ราะม้การสร�างซ่ึ่อมด�วุยไม�ต่ิอเนื�องอย้่ 
เป็็นระยะ ๆ  ป็ระมาณทุก ๆ  20 - 30 ปี็ จ้งใช�เทคุนิติวิุธ้ช่างไม�เดิมมาติลอด 
งานศิลป็ะติกแต่ิงก็ม้คุวุามแท�จริงอย้ส้่งมาก โดยเฉีพื้าะงานฝีมือแกะสลัก
บนป็ระต้ิไม�และงานฝีมือช่างกุญแจป็ระต้ิก็เป็็นแบบดั�งเดิมของท�องถิ์�น 
รวุมทั�งงานช่างฝีมิือการทำาแผู่้นไม�ป้็ผู้นังโบสถ์์และมุงห่ลังคุาด�วุยแผู่้นเกร็ดไม�
ก็ใช�เทคุนิคุวิุธ้แบบป็ระเพื้ณ้เดิม ซ้ึ่�งก็ติ�องเป็ล้�ยนทุก 20 - 30 ปี็เช่นกัน



 Ã สิิมไม�วัุดเจริญทรงธรรม ศร้บุญเรือง ห่นองบัวุลำาภู้
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2.1. การคุ้้�มคุ้รองโดยกฏหมาย

มรดกโบสถ์์ไม�โบราณทั�ง 16 แห่่งน้�ได�รับการคุุ�มคุรองในระดับส้งสุด กล่าวุคืุอ
ในโป็แลนดโ์บสถ์์ไม�ทั�ง 8 แห่่ง ได�ข้�นทะเบ้ยนติามกฏห่มายระดบัชาติิวุ่าด�วุย
การสงวุนรักษาและป็กป้็องคุุ�มคุรองอนุสรณ์สถ์านทางป็ระวัุติิศาสติร์ 
(คุ.ศ.2003) ส่วุนในย้เคุรนก็เช่นกันคืุอได�ข้�นทะเบ้ยนภูายใติ�กฎห่มาย
ระดับชาติิวุ่าด�วุยการคุุ�มคุรองแห่ล่งอนุสรณ์สถ์านอสังห่าริมทรัพื้ย์ 
(คุ.ศ.2000) สำาห่รับเขติพืื้�นท้�และเขติกันชนจะได�รับการคุุ�มคุรองติามแผู้น
จัดเขติพัื้ฒินาในระดับติำาบลและอำาเภูออ้กด�วุย

2.2. การต้ั้�งคุ้ณะกรรมการบริหารจ้ัดการร่วมก้น

สำาห่รับการบริห่ารจัดการมรดกร่วุม 16 แห่่งซ้ึ่�งเป็็นป็ระเภูทมรดกชุด 
(serial properties) ท้�ม้คุุณคุ่าร่วุมกันในทั�งสองป็ระเทศนั�น ม้การแต่ิงตัิ�ง
คุณะกรรมการบริห่ารจัดการป็ฏิบัติิห่น�าท้�ในนามของรัฐมนติร้วัุฒินธรรม
ของทั�งสองป็ระเทศ ซ้ึ่�งจะติ�องทำางานร่วุมกับผู้้�บริห่ารในระดับพืื้�นท้�และ
ในระดับโบสถ์์ทุกแห่่ง นอกจากน้�จะม้การตัิ�งผู้้�เช้�ยวุชาญในแต่ิละสาขา 
ท้�เก้�ยวุข�องติลอดจนผู้้�แทนทางศาสนาให่�อย้ใ่นกรรมการชุดน้�ด�วุย

2.3 หน�าท่ี่�สำำาคุ้้ญของคุ้ณะกรรมการ

คุณะกรรมการของสองป็ระเทศชุดน้�จะด้แลในเรื�องการใช�ป็ระโยชน์ท้�ดิน
และการพื้ฒัินาในเขติพื้ื�นท้�มรดกโลกชดุน้� ซ้ึ่�งการพื้ฒัินาใด ๆ  ท้�จะเกิดข้�น
ในอนาคุติจะติ�องไม่ส่งผู้ลกระทบต่ิอเขติพืื้�นท้�มรดกโลกทั�ง 16 แห่่งห่รือ
คุุกคุามต่ิอเขติกันชน ทั�งน้�เพืื้�อการอนุรักษ์มรดกโลกในกลุ่มน้�ทั�งห่มด 
ให่�ยั�งยืนต่ิอไป็ในอนาคุติ

นอกจากน้� คุณะกรรมดังกล่าวุจะติ�องด้แลไม่ให่�คุุณคุ่าอันโดดเด่น 
เป็็นสากลท้�ได�ป็ระกาศไวุ�แล�วุติ�องส้ญห่ายห่รือเสื�อมถ์อยไป็ วิุธ้การป้็องกัน
ท้�สำาคัุญก็คิืุอ การให่�คุวุามร้�คุวุามเข�าใจท้�ถ้์กติ�องให่�แก่ผู้้�ท้�เก้�ยวุข�อง 
ทุกระดับด�วุย เช่นจัดฝึกอบรมด�านอนุรักษ์และการด้แลรักษา การอบรม
ด�านการป้็องกันผู้ลกระทบจากการท่องเท้�ยวุและจากการทำาลาย 
ด�วุยนำ�ามือผู้้�คุนรวุมทั�งการสร�างคุวุามติระห่นักรับร้�และสร�างมาติรการ
ป้็องกันคุวุามเส้�ยงจากภัูยธรรมชาติิ

3. บที่เรียนสำาหรับประเที่ศไที่ย

3.1 ป็ระเทศไทยเคุยม้มรดกสถ์าป็ัติยกรรมท้�สร�างด�วุยไม�ท้�ใช�เป็็นโบสถ์์
ห่รืออาคุารในทางพุื้ทธศาสนาอย้่ในภู้มิภูาคุต่ิาง ๆ จำานวุนมาก เช่น 
สถ์าป็ัติยกรรมป็ระเภูท "สิมไม�ในอิสาณ" แติ่ปั็จจุบันได�ส้ญห่ายไป็
เกือบห่มด เพื้ราะขาดการด้แลรักษา ติลอดจนขาดการสืบทอดฝีมือ
ช่างซ้ึ่�งเป็็นสกุลช่างไม�ม้ฝีมือในท�องถิ์�นรวุมไป็ถ้์งขาดการบำารุง 
การรักษาคุวุามอุดมสมบ้รณ์ของทรัพื้ยากรป่็าไม� 

3.2 ป็ระเทศไทยม้มรดกป็ระเภูทชดุ (serial) ซ้ึ่�งเป็็นเส�นทางการท่องเท้�ยวุ
ท้�เชื�อมโยงกันอย้ ่1 กลุ่ม นั�นก็คืุอ "มรดกโลกท้�เมืองป็ระวัุติิศาสติร์
สุโขทัย" กับเมืองท้�สัมพัื้นธ์เก้�ยวุข�องในป็ระวัุติิศาสติร์อ้กสองเมือง 
"รวุมเป็็นกลุ่มมรดกโลก 3 เมืองในชุดเด้ยวุกัน คืุอ สุโขทัย 
ศ ร้ สัชนา ลัยและกำาแพื้ง เพื้ชร "  ซ้ึ่� ง ได� ข้� น บัญ ช้มรดกโลก 
มาตัิ�งแต่ิ คุ.ศ. 1991 ทั�งสามเมืองนั�น ม้คุุณคุ่าโดดเด่นร่วุมกัน  
ทั�งด�านป็ระวุัติิศาสติร์และทางด�านอัจฉีริยภูาพื้ในการออกแบบ
ผัู้งเมืองท้�นับถื์อพุื้ทธศาสนาในยุคุสุโขทัย และได�ข้�นเป็็นมรดกโลก
ด�วุยเกณฑ์์ข�อ 1) และข�อ 3) ม้พืื้�นท้่�รวุมกัน 11,852 เฮคุติาร์  
(เป็็นพืื้�นท้�สุโขทัย 7,000 ha., Si Satchanalai 4,514 ha.,  
and Kamphaeng Phet 338 ha) อย่างไรก็ติาม การบริห่ารจัดการ
เมืองทั�งสามนั�นแยกออกเป็็นสามส่วุน เพื้ราะแติ่ละแห่่งได�รับ 
การคุุ�มคุรองทางกฏห่มายแยกกัน และติ่างได�ป็ระกาศเป็็นอุทยาน
ป็ระวัุติิศาสติร์กันทั�งสามแห่่ง แต่ิอย่างไรก็ติาม ยังม้จุดร่วุมกัน 
คืุออย้่ภูายใติ�การด้แลคุวุบคุุมของกรมศิลป็ากรด�วุยกัน และ 
กรมศิลป็ากรกไ็ด�พื้ยายาม จ้งทำาให่�คุวุามรบัร้�ของผู้้�คุนทั�วุไป็ รวุมทั�ง
คุวุามรับร้�ของผู้้�บริห่ารของแต่ิละจังห่วัุดในปั็จจุบันนั�น ด้เห่มือน 
จะมองวุ่าเมืองทั�งสามเมืองต่ิางคุนต่ิางได�เป็็นมรดกโลกแยกกัน 
เป็็นสามแห่ล่ง ด�วุยคุุณคุ่าท้�โดดเด่นของตัิวุเอง เป็็นเอกเทศ 
ในการบริห่ารจัดการของตัิวุเองด�วุย ซ้ึ่�งทำาให่�แนวุคิุดเรื�องมรดกโลก
ท้�เป็็นชดุ (serial properties) เลอืนลางไป็ในทางวุชิาการมรดกโลก
ของไทย แต่ิโชคุด้ท้� ทั� งสามแห่่งอย้่ภูายใติ�การคุวุบคุุมด้แล 
ของกรมศิลป็ากร จ้งม้แผู้นงาน แผู้นงบป็ระมาณและแผู้นพื้ัฒินา
บุคุคุลากรท้�สัมพัื้นธ์กันอย้่ในอนาคุติ อาจม้การพิื้จารณาตัิ�ง 
คุณะกรรมการอำานวุยการร่วุมกันอย่างกรณ้มรดกชุดโบสถ์์ไม� 
ข�ามพื้รมแดนโป็แลนด์กับย้เคุรนก็น่าจะเป็็นป็ระโยชน์อย่างยิ�ง

2. การบริหารจััดการแลัะแนวที่างการปกป้อีงคุุ้�มคุ้รอีง
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เป้า้หมายท่ี่� 4: สร้้างหลัักป้ร้ะกันว่่าทุี่กคนม่การ้ศึึกษา
ท่ี่�ม่คุณภาพอย่างคร้อบคลุัมแลัะเท่ี่าเท่ี่ยม แลัะ
สนับสนุนโอกาสในการ้เร่้ยนร้้้ตลัอดช่ีวิ่ต  
(Ensure inclusive and equitable quality  
education and promote lifelong learning 
opportunities for all) 

การศึึกษาเป็็นฟัันเฟืัองท่ี่�สำำาคััญในการพััฒนาป็ระเที่ศึ การเข้้าถึึงการศึึกษา 
อย่่างทัี่�วถึึงจะช่่วย่ย่กระดัับคัวามเจริญเติิบโติที่างเศึรษฐกิจ ปิ็ดัช่่องว่างที่างสัำงคัม  
สำร้างคัวามเป็็นธรรม และลดัคัวามเหล่�อมลำ�าในที่กุมิติิ เป้็าหมาย่การพััฒนาท่ี่�ยั่�งย่่น
เป้็าหมาย่ท่ี่� 4 มุ่งเน้นสำร้างหลักป็ระกันว่าเด็ักทัี่�งช่าย่และหญิงสำามารถึเข้้าถึึง 
การศึึกษาตัิ�งแต่ิระดัับป็ฐมวัย่ไป็จนถึึงระดัับมัธย่มศึึกษาโดัย่ไม่ม่ค่ัาใช้่จ่าย่ เย่าวช่น
และผู้้้ ใหญ่สำามารถึเข้้าถึึงการฝึึกอบรมที่ักษะอาชี่พัในราคัาท่ี่� เหมาะสำม 
อย่่างเท่ี่าเท่ี่ย่มกัน ข้จัดัคัวามไม่เสำมอภาคัที่างเพัศึและคัวามเหล่�อมลำ�า ติลอดัจน
บรรลุการเข้้าถึึงการศึึกษาในระดัับอุดัมศึึกษาท่ี่�ม่คุัณภาพัอย่่างถ้ึวนหน้า 

ภาพจาก: www.unicef.org
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4.c  เพ่ิ่�มจำำ�นวนครููท่ี่�ม่คุณภ�พิ่รูวมถึึงก�รูดำำ�เน่นก�รูผ่่�นที่�งคว�มรู่วมมือรูะหว่�งปรูะเที่ศในก�รูฝึึกอบรูมครููในปรูะเที่ศ

กำ�ลัังพัิ่ฒน�เฉพิ่�ะอย่่�งย่่�งในปรูะเที่ศพัิ่ฒน�น้อย่ท่ี่�สุุดำ แลัะรัูฐกำ�ลัังพัิ่ฒน�ท่ี่�เป็นเก�ะขน�ดำเลั็ก ภ�ย่ในปี 2573  

ท่ี่�นท่ี่�สุนใจำจำะอ่�นรู�ย่ลัะเอ่ย่ดำท่ี่�เก่�ย่วข้องโดำย่ตรูงจำ�กเว็บไซต์ของ UN สุ�ม�รูถึคล่ั�กได้ำท่ี่�น่� ท่ี่�นท่ี่�สุนใจำข้อมูลัเชิิงลึัก  

โดำย่เฉพิ่�ะตัวช้ิ�วัดำสุำ�หรัูบแต่ลัะเป้�ปรูะสุงค์ แลัะ Metadata ท่ี่�อธิิบ�ย่ตัวช้ิ�วัดำโดำย่ลัะเอ่ย่ดำสุ�ม�รูถึคล่ั�กได้ำท่ี่�น่�

4.1 สุรู้�งหลัักปรูะกันว่�เด็ำกชิ�ย่แลัะเด็ำกหญ่ิงทุี่กคนสุำ�เร็ูจำก�รูศึกษ�รูะดัำบปรูะถึมศึกษ�แลัะมัธิย่มศึกษ�ท่ี่�ม่คุณภ�พิ่เท่ี่�เท่ี่ย่มแลัะ 

ไม่ม่ค่�ใช้ิจ่ำ�ย่นำ�ไปสูุ่ผ่ลัลััพิ่ธ์ิที่�งก�รูเรู้ย่นท่ี่�ม่ปรูะสุ่ที่ธิิผ่ลัภ�ย่ในปี 2573

4.2 สุรู้�งหลัักปรูะกันว่�เด็ำกชิ�ย่แลัะเด็ำกหญ่ิงทุี่กคนเข้�ถึึงก�รูพัิ่ฒน� ก�รูดูำแลั แลัะก�รูจัำดำก�รูศึกษ�รูะดัำบก่อนปรูะถึมศึกษ�

สุำ�หรัูบเด็ำกปฐมวัย่ท่ี่�ม่คุณภ�พิ่ ภ�ย่ในปี 2573 เพืิ่�อให้เด็ำกเหล่ั�นั�นม่คว�มพิ่รู้อมสุำ�หรัูบก�รูศึกษ�รูะดัำบปรูะถึมศึกษ�

4.3 ให้ชิ�ย่แลัะหญิ่งทุี่กคนเข้�ถึึงก�รูศึกษ�วิชิ�เที่คน่ค อ�ช้ิวศึกษ� อุดำมศึกษ� รูวมถึึงมห�วิที่ย่�ลััย่ท่ี่�ม่รู�ค�ท่ี่�สุ�ม�รูถึ 

จ่ำ�ย่ได้ำแลัะม่คุณภ�พิ่ ภ�ย่ในปี 2573

4.4  เพ่ิ่�มจำำ�นวนเย่�วชินแลัะผู้่ใหญิ่ท่ี่�ม่ทัี่กษะท่ี่�จำำ�เป็นรูวมถึึงที่ักษะที่�งเที่คน่คแลัะอ�ช้ิพิ่สุำ�หรูับก�รูจำ้�งง�น ก�รูม่ง�นท่ี่�ด่ำแลัะ

ก�รูเป็นผู้่ปรูะกอบก�รูภ�ย่ในปี 2573

4.5 ขจัำดำคว�มเหลืั�อมลัำ��ที่�งเพิ่ศในก�รูศึกษ�แลัะสุรู้�งหลัักปรูะกันว่�กลุ่ัมท่ี่�เปรู�ะบ�งซ่�งรูวมถึึงผู้่พ่ิ่ก�รู ชินพืิ่�นเมือง  

แลัะเด็ำกเข้�ถึึงก�รูศึกษ�แลัะก�รูฝึึกอ�ช้ิพิ่ทุี่กรูะดัำบอย่่�งเท่ี่�เท่ี่ย่ม ภ�ย่ในปี 2573

4.6 สุรู้�งหลัักปรูะกันว่�เย่�วชินทุี่กคนแลัะผู้่ ใหญ่ิในสัุดำสุ่วนสูุงทัี่�งชิ�ย่แลัะหญ่ิงสุ�ม�รูถึอ่�นออกเข้ย่นได้ำแลัะคำ�นวณได้ำ 

ภ�ย่ในปี 2573

4.7 สุรู้�งหลัักปรูะกันว่�ผู้่เรู้ย่นทุี่กคนได้ำรัูบคว�มรูู้แลัะทัี่กษะท่ี่�จำำ�เป็นสุำ�หรัูบสุ่งเสุริูมก�รูพัิ่ฒน�อย่่�งยั่�งยื่น รูวมไปถึึงก�รูศึกษ�

สุำ�ห รัูบก�รูพัิ่ฒน�อย่่�งยั่� ง ยื่น แลัะก�รูม่ วิ ถ่ึ ช้ิ วิต ท่ี่� ยั่� ง ยื่น สุ่ที่ธิมนุษย่ชิน คว�มเสุมอภ�ครูะหว่�ง เพิ่ศ  

ก�รูสุ่งเสุริูมวัฒนธิรูรูมแห่งคว�มสุงบสุุขแลัะไม่ใช้ิคว�มรุูนแรูง ก�รูเป็นพิ่ลัเมืองของโลักแลัะคว�มน่ย่มในคว�มหลั�กหลั�ย่ 

ที่�งวัฒนธิรูรูมแลัะในสุ่วนรู่วมของวัฒนะธิรูรูมต่อก�รูพัิ่ฒน�ท่ี่�ยั่�งยื่นภ�ย่ในปี2573

4.a สุรู้�งแลัะย่กรูะดัำบอุปกรูณ์แลัะเครู่�องมือที่�งก�รูศึกษ�ท่ี่�อ่อนไหวต่อเด็ำก ผู้่พ่ิ่ก�รูแลัะเพิ่ศภ�วะ แลัะให้ม่สุภ�พิ่แวดำล้ัอม

ที่�งก�รูเรู้ย่นรูู้ท่ี่�ปลัอดำภัย่ปรู�ศจำ�กคว�มรุูนแรูงครูอบคลุัมแลัะ ม่ปรูะสุ่ที่ธิิผ่ลัสุำ�หรัูบทุี่กคน

4.b  ขย่�ย่จำำ�นวนที่นุก�รูศึกษ�ในทัี่�วโลักท่ี่�ให ้สุำ�หรัูบปรูะเที่ศกำ�ลัังพัิ่ฒน�โดำย่เฉพิ่�ะปรูะเที่ศพัิ่ฒน�น้อย่ท่ี่�สุุดำ รัูฐกำ�ลัังพัิ่ฒน�

ท่ี่�เป็นเก�ะขน�ดำเลัก็แลัะปรูะเที่ศในแอฟรูกิ�ในก�รูสุมคัรูเข้�ศึกษ�ต่อในรูะดำบัอดุำมศกึษ� รูวมถึึงก�รูฝึึกอ�ช้ิพิ่แลัะโปรูแกรูม

ด้ำ�นเที่คโนโลัย่่สุ�รูสุนเที่ศแลัะก�รูสืุ�อสุ�รูดำ้�นเที่คน่ค วิศวกรูรูมแลัะวิที่ย่�ศ�สุตรู์ ในปรูะเที่ศพัิ่ฒน�แลั้วแลัะ 

ปรูะเที่ศกำ�ลัังพัิ่ฒน�อื�น ๆ ภ�ย่ในปี 2563



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
นุชนาฏ เนตรประเสริฐศรี
จงจิต อนันต์คูศรี

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






