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วารสาร
ความร่ว่มมือ
กัับต่่างปร่ะเทศ

ในโลกปัจัจบุันัซึ่่�งเปัน็ยุคุที่่�ข้อ้มูลูข้า่วสารสามูารถสง่ต่อ่เชื่่�อมูโยุงไปัอยุา่งไรพ้รมูแดนนั�น การแปัลถอ่วา่มูค่วามูสำาคญัอยุา่งยุ่�ง 
เน่�องจากคนต่า่งชื่าต่ต่่า่งภาษาสามูารถต่ด่ต่่อกนัไดอ้ยุา่งรวดเรว็ การเข้า้ถง่และเข้า้ใจข้อ้มูลูข้า่วสารจง่มูค่วามูจำาเปัน็มูาก 
โดยุอุปัสรรคท่ี่�สำาคัญนั�นค่อภาษา เพราะความูรู้และความูเข้้าใจซึ่่�งกันและกันล้วนต่้องใชื่้ภาษาเปั็นส่�อ มู่ฉะนั�นอาจเก่ด
การกระที่บักระที่ั�งข้ัดแยุ้งกันจนเก่ดปััญหาลุกลามูได้ การแปัลที่่�ถูกต้่องและการเล่อกใชื่้คำาที่่�เหมูาะสมูจะชื่่วยุให้ผูู้้คน
สามูารถเข้้าใจภาษาและวัฒนธรรมูจากภาษาต่้นฉบัับัที่่�ได้รับัการร้อยุเร่ยุงเปั็นภาษาฉบัับัแปัลได้เปั็นอยุ่างด่ ปัระโยุชื่น์
สำาคัญข้องการแปัลค่อ ชื่่วยุให้ผูู้้คนสามูารถเข้้าถ่งข้้อมููลข่้าวสารที่่�จำาเปั็น ชื่่วยุสร้างความูเข้้าใจระหว่างชื่นต่่างภาษา 
และวัฒนธรรมู อ่กที่ั�งยุังชื่่วยุรักษาภาษาและวัฒนธรรมูซึ่่�งเปั็นเอกลักษณ์์ข้องชื่นชื่าต่่มู่ให้เส่�อมูสูญอ่กด้วยุ

ดว้ยุเหต่นุ่�เอง การแปัลจง่มูบ่ัที่บัาที่สำาคัญในการเช่ื่�อมูโยุงความูแต่กต่่างและชื่ว่ยุธำารงรกัษาความูเปัน็พหภุาษาข้องโลกไว ้
การส่งเสร่มูสภาวะพหุภาษาในชืุ่มูชื่นต่่าง ๆ ที่ั�วโลกนับัเปั็นเร่�องที่่�มู่ความูสำาคัญเปั็นอยุ่างยุ่�ง นั�นก็เพ่�อเหตุ่ผู้ลท่ี่�ว่า  
ที่กุ ๆ  คนจะสามูารถส่�อสารและนก่คด่เปัน็ภาษาข้องต่นเองได ้ซ่ึ่�งเร่�องดังกลา่วเป็ันเป้ัาหมูายุท่ี่�มู่ความูที่า้ยุที่ายุในการที่ำางาน
ข้ององค์การยูุเนสโกซึ่่�งเป็ันองค์กรหลักในผู้ลักดันการดำาเนน่งานภายุใต้่ที่ศวรรษสากลข้องภาษาพ่�นเมูอ่ง (2022-2032) 
หร่อ International Decade of Indigenous Languages (2022-2032) เน่�องจากภาษาพ่�นเมู่องหลายุภาษากำาลัง
อยุูใ่นภาวะเส่�ยุงต่อ่การกลายุเปัน็ภาษาที่่�สาบัสญู โดยุไดมู่้การปัระมูาณ์การวา่ภาษาต่่าง ๆ  ที่่�มู่การพดูกนัอยุูใ่นที่กุวนัน่�นั�น
จะกลายุเปั็นภาษาที่่�สาบัสูญหร่ออยุู่ในภาวะใกล้สาบัสูญอยุ่างยุ่�งภายุในปัี 2100

วารสารความูร่วมูมู่อกับัต่่างปัระเที่ศฯ ฉบัับัน่� กองบัรรณ์าธ่การจ่งข้อนำาเสนอเร่�องราวที่่�คัดสรรมูาแปัลจากวารสารยุูเนสโก คูร่เยุ 
ฉบัับัปัระจำาเด่อนเมูษายุน-มู่ถุนายุน 2565 ซึ่่�งมู่เน่�อหาหลักเก่�ยุวกับัการแปัลในยุุคปััจจุบัันที่่�เต่็มูไปัด้วยุปัระเด็นที่้าที่ายุ
ต่่าง ๆ มูากมูายุ ไมู่ว่าจะเปั็นการวาดภาพเพ่�อส่�อความูหมูายุข้องคำาที่่�ไมู่มู่ในภาษาอ่�น นักแปัลจำาเปั็นต่้องมู่คุณ์ลักษณ์ะ
เหมู่อนผูู้้เข้่ยุนงานต่้นฉบัับัหร่อไมู่ อุปัสรรคข้องการแปัลอารมูณ์์ข้ันจากภาษาหน่�งสู่อ่กภาษาหน่�ง หร่ออนาคต่ข้องอาชื่่พ
นักแปัลที่่�จะสั�นคลอนหร่อไมู่เมู่�อเที่คโนโลยุ่และแอปัพล่เคชัื่นใหมู่ ๆ ก้าวเข้้ามูามู่บัที่บัาที่มูากยุ่�งข้่�น รวมูถ่งบัที่ความู
ปัระจำาฉบัับัเก่�ยุวกับัมูรดกโลกเร่�อง “กลุ่มูโบัสถ์ไมู้ในหมูู่บ้ัาน: มูรดกโลกข้องปัระเที่ศโปัแลนด์” ได้เชื่่นเคยุ นอกจากน่� 
ภายุในฉบัับัท่ี่านยัุงสามูารถต่่ดต่ามูอ่านความูร่วมูมู่อด้านการศ่กษากับัต่่างปัระเที่ศข้องกระที่รวงศ่กษาธ่การที่่�น่าสนใจ 
ก่จกรรมูความูร่วมูมู่อกับัภาค่เคร่อข้่ายุด้านสันต่่ภาพเพ่�อคัดเล่อกยุุวทีู่ต่สันต่่ภาพ เพ่�อสันต่่สุข้แห่งมูวลมูนุษยุชื่าต่่ ต่อนที่่� 1 
ที่่�สอดรับักับั “วันสันต่่ภาพสากล (International Day of Peace)” ซึ่่�งต่รงกับัวันที่่� 21 กันยุายุนข้องทีุ่กปัี และต่่ดต่ามู
ต่อนที่่� 2 ต่่อในฉบัับัหน้ากับับัที่ความูชืุ่ดพ่เศษเก่�ยุวกับัสันต่่ภาพผู่้านแนวค่ดและมุูมูมูองข้องผูู้้แที่นองค์กรศาสนา  
นักว่ชื่าการ รวมูถ่งผูู้้เชื่่�ยุวชื่าญมูากมูายุหลายุที่่าน

กองบัรรณ์าธ่การหวังว่าบัที่ความูในวารสารความูร่วมูมู่อกับัต่่างปัระเที่ศข้องกระที่รวงศ่กษาธ่การฉบัับัน่�จะชื่่วยุสร้าง
ความูเพล่ดเพล่น รวมูถ่งเปั็นแหล่งข้้อมููลที่่�จุดปัระกายุและถ่งสร้างองค์ความูรู้ให้แก่ที่่านผูู้้อ่านได้ต่ามูสมูควร  
ที่ั�งน่� ที่่านยุังสามูารถต่่ดต่ามูอ่านวารสารความูร่วมูมู่อกับัต่่างปัระเที่ศข้องกระที่รวงศ่กษาธ่การที่ั�งฉบัับัปััจจุบัันและ 
ยุ้อนหลังได้ที่่�เว็บัไซึ่ต่์สำานักความูสัมูพันธ์ต่่างปัระเที่ศ สำานักงานปัลัดกระที่รวงศ่กษาธ่การ www.bic.moe.go.th  
แล้วพบักันใหมู่ฉบัับัหน้า
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1
วารสารความร่วมมือกับต่างประเทศ

การพลิกโฉมการศึกษา
วาระสำาคัญระดับโลกเพ่ือฟ้ืนฟูความเสียหายภายหลังโควิด-19 

และเร่งรัดการบรรลุเป้าหมาย SDG 4 
โดย   พนิดา ทวีลาภ 1 

ภัสศรี ศิริประภา 2

1 นัักวิิเทศสััมพัันัธ์์ ปฏิิบััติิการ 
2 ผู้้�อำำานัวิยการกลุ่่�มควิามร�วิมมือำกับัอำงค์การระหวิ�างประเทศ

การฟ้� นฟูการศึกษากลายเป็นวาระเร่งด่วนระดับโลกเมื�อนานาประเทศได้เผชิิญ 
กับความเสียหายจากการแพร่ระบาดของโรคติิดเชิื�อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  
เป็นเวลาเกือบ 3 ปี นับติั�งแติ่มีการระบาดใหญ่ของโรคโควิด-19 ก่อให้เกิดวิกฤติิ
ทางการศึกษาที�ส่งผลกระทบติ่อเด็กและเยาวชินทั�วโลก ทั�งการหยุดชิะงัก 
ทางการศึกษา การสูญเสียการเรยีนรู ้ความเหลื�อมลำ�าทางการศึกษา การหลดุออก
นอกระบบการศึกษา ล้วนส่งผลให้เด็ก เยาวชิน และผู้ปกครอง สูญเสียโอกาส 
ในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชิีวิติ

สัหประชาชาติ ิหรอืำยเ้อำน็ั (United Nations: UN) ในัฐานัะท่�เปน็ัอำงคก์าร
ระหวิ�างประเทศท่�ม่จุ่ดม่�งหมายเพัื�อำรักษาสัันัติิภาพัแลุ่ะควิามมั�นัคง
ระหวิ�างประเทศ แลุ่ะเป็นัหนั�วิยงานัขัับัเคลุ่ื�อำนัวิาระการพััฒนัาท่�ยั�งยืนั 
ค.ศ. 2030 จุึงเล็ุ่งเห็นัแลุ่�วิวิ�าสัถานัการณ์์ดังกลุ่�าวิจุะเป็นัตัิวิฉุ่ดรั�ง 
ให�การดำาเนิันัการเพัื�อำบัรรลุ่่เป้าหมายการพััฒนัาท่�ยั�งยืนั (Sustainable 
Development Goals: SDGs) โดยเฉุพัาะเป้าหมายท่� 4 ด�านัการศึกษา 
ให�ถดถอำยแลุ่ะไม�สัามารถบัรรลุ่่เป้าหมายได� เลุ่ขัาธ์ิการสัหประชาชาติิ 
จุงึได�กระติ่�นัให�ประมข่ัแห�งรฐั/หวัิหนั�ารฐับัาลุ่ แลุ่ะรฐับัาลุ่ขัอำงประเทศสัมาชกิ
มค่วิามติื�นัตัิวิในัการท่�จุะฟื้้�นัฟื้ค้วิามเส่ัยหายทางการศึกษาภายหลัุ่งโควิดิ-19 

โดยกำาหนัดจุัดการประช่มระดับัผู้้�นัำาวิ�าด�วิยการพัลุ่ิกโฉุมการศึกษา 
(Transforming Education Summit: TES) เพืั�อำเร�งรดัการบัรรลุ่เ่ป้าหมาย
การพัฒันัาท่�ยั�งยนืั เป้าหมายท่� 4 ด�านัการศึกษา (SDG4) โดยมผู่้ลุ่สัมัฤทธ์ิ�
ขัอำงการประช่มท่�คาดหวิังในัประเด็นั 1) ควิามม่�งมั�นั (Commitment)  
ในัระดับัประเทศแลุ่ะระดับัโลุ่กเพัื�อำพัลุ่ิกโฉุม (transform) การศึกษา  
2) การเพัิ�มการมส่ั�วินัร�วิมขัอำงสัาธ์ารณ์ะในัด�านัการศกึษา แลุ่ะ 3) เอำกสัาร
สัร่ปผู้ลุ่ขัอำงประธ์านั (Chair’s summary) เพัื�อำสัร่ปผู้ลุ่การหารือำติลุ่อำด
กระบัวินัการเติร่ยมการแลุ่ะในัการประช่ม TES เพัื�อำใช�ประกอำบั 
การติดิติามแลุ่ะเป็นัขั�อำมลุ้่ให�กับัการดำาเนันิังานัขัอำง SDG4 Education 2030 
High-level Steering Committee แลุ่ะการเติรย่มการประชม่ Summit 
of the Future of Education ค.ศ. 2030 ติ�อำไป
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ในัสั�วินัขัอำงกระบัวินัการเติร่ยมการประช่ม TES ขัอำงประเทศไทย 
กระทรวิงศึกษาธ์ิการได�ดำาเนัินัการหารือำระดับัประเทศ (National 
Consulations) โดยจุดัการประชม่เชงิปฏิบิัตัิกิารเพัื�อำระดมควิามคดิเหน็ั
เก่�ยวิกบััการพัลุ่กิโฉุมการศกึษา เมื�อำวินััท่� 9 สังิหาคม 2565 มผู่้้�เขั�าร�วิม
การประช่มแบับัพับัหนั�า ณ์ โรงแรมปรินัซ์์พัาเลุ่ซ์ กร่งเทพัฯ  
แลุ่ะผู้�านัระบับัการประชม่อำอำนัไลุ่น์ั จุำานัวินัประมาณ์ 240 คนั ประกอำบัด�วิย 
คร ้อำาจุารย ์บัค่ลุ่ากรทางการศกึษา เยาวิชนั นัักเร่ยนั ผู้้�บัริหารสัถานัศึกษา 
ผู้้�แทนัสัถาบัันัการศึกษาขัอำงรัฐแลุ่ะเอำกชนั ผู้้�แทนัหนั�วิยงานัภาครัฐ 
(สั�วินักลุ่างแลุ่ะภ้มิภาค) ผู้้�ปกครอำง อำงคก์ร/สัมาคม อำงคก์ารระหวิ�างประเทศ 
ภาคธ์ร่กิจุ ภาคประชาสังัคม สัถาบันััการเงินั กลุ่่�มเยาวิชนั LGBTQ แลุ่ะ 
สัื�อำมวิลุ่ชนั โดยม่รัฐมนัติร่วิ�าการกระทรวิงศึกษาธ์ิการ 
นัางสัาวิติร่นั่ช เท่ยนัทอำง เป็นัประธ์านัเปิดการประช่ม 
พัร�อำมด�วิยผู้้�แทนัจุากหนั�วิยงานัภายใติ�สัหประชาชาติ ิ
ท่�ม่ภารกิจุด�านัการศึกษา อำาทิ ย้เนัสัโก แลุ่ะย้นัิเซ์ฟื้  
โดยนัายชิเกร่ อำาโอำยากิ ผู้้�อำำานัวิยการสัำานัักงานัย้เนัสัโก 
กร่งเทพัฯ แลุ่ะนัางคยอำงซ์ันั คิม ผู้้�แทนัอำงค์การย้นัิเซ์ฟื้ 
ประเทศไทย เปน็ัผู้้�กลุ่�าวิติ�อำนัรบััผู้้�เขั�าร�วิมการประชม่แลุ่ะ
กลุ่�าวิถงึควิามเปน็ัมาแลุ่ะควิามสัำาคญัขัอำงการจัุดประช่ม 
TES ด�วิย 

ในกระบวนการเตรยีมการประชุมุ TES ประกอบด้ว้ยการด้ำาเนนิงานใน 3 Work streams ได้แ้ก่

Work stream 1
การหารือำระดับัประเทศ (National Consultations) เพืั�อำประโยชน์ัในัการจัุดทำาควิามม่�งมั�นัระดับัชาติเิพืั�อำพัลิุ่กโฉุม
การศึกษา (National Statement of Commitment to Transform Education) 

Work stream 2
กำาหนัดหัวิขั�อำการดำาเนัินังานั (Action Tracks) ในัประเด็นัสัำาคัญ ได�แก� 1) การศึกษาท่�ครอำบัคลุ่่ม เท�าเท่ยม 
ปลุ่อำดภัย แลุ่ะการม่สั่ขัภาพัด่ 2) การเร่ยนัร้�แลุ่ะทักษะช่วิิติ การทำางานั แลุ่ะการพััฒนัาท่�ยั�งยืนั 3) คร้แลุ่ะ 
การพััฒนัาวิิชาช่พัคร้ 4) การเร่ยนัร้�ดิจุิทัลุ่แลุ่ะการปรับัเปลุ่่�ยนั แลุ่ะ 5) งบัประมาณ์ด�านัการศึกษา 

Work stream 3
การม่สั�วินัร�วิมกับัภาคสัาธ์ารณ์ะ (Public engagement)
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สัำาหรบัักจิุกรรมขัอำงการประชม่เชงิปฏิบิัตัิกิารฯ เนั�นัไปท่�การแลุ่กเปลุ่่�ยนั
เร่ยนัร้� แลุ่ะระดมควิามคิดเห็นั โดยม่ทั�งการอำภิปรายกลุ่่�มใหญ� 
โดยผู้้�แทนัหนั�วิยงานัท่�เก่�ยวิขั�อำงในั 5 Action Tracks อำาทิ สัำานัักงานั
คณ์ะกรรมการการศึกษาขัั�นัพัื�นัฐานั สัำานัักงานัคณ์ะกรรมการ 
การอำาช่วิศึกษา สัภาหอำการค�าแห�งประเทศไทย สัภาอำ่ติสัาหกรรม 
แห�งประเทศไทย กอำงท่นัเพัื�อำควิามเสัมอำภาคทางการศึกษา แลุ่ะ 
สัำานักังบัประมาณ์ การอำภปิรายกลุ่่�มย�อำยท่�เป็นัเวิทส่ัำาหรบััระดมควิามคิด
จุากผู้้�เขั�าร�วิมประช่มท่�ม่ควิามหลุ่ากหลุ่าย แลุ่ะการนัำาเสันัอำผู้ลุ่ลัุ่พัธ์์ 
ขัอำงการอำภิปรายในัแติ�ลุ่ะหัวิขั�อำ ทั�งประเด็นัปัญหา แนัวิทางแก�ไขั  
แลุ่ะขั�อำเสันัอำแนัะการดำาเนัินังานั เพัื�อำประโยชนั์ในัการนัำาไปปรับัใช�

สัำาหรับันัโยบัายฟื้้�นัฟื้้การศึกษาติ�อำไป

การระดมควิามคดิเหน็ัท่�ครอำบัคลุ่่มผู้้�มส่ั�วินัได�สั�วินัเส่ัยจุากทก่ภาคสั�วินั เปน็ัก�าวิสัำาคัญ
ท่�จุะสันัับัสันั่นัการเปลุ่่�ยนัแปลุ่งระบับัการศึกษา เพัราะสัามารถรับัร้�ควิามติ�อำงการ 
ขัอำงนัักเร่ยนั ผู้้�ปกครอำง รัฐบัาลุ่ แลุ่ะเอำกชนั การมอำงอำนัาคติในัหลุ่ากหลุ่ายแง�ม่ม  
เพัื�อำท่�จุะปรับัแนัวิทางการเร่ยนัร้�แลุ่ะพััฒนัาบั่คลุ่ากรเพัื�อำเขั�าส้ั�ติลุ่าดแรงงานัได� 
อำย�างติรงจุด่ ติลุ่อำดจุนัสัร�างคนัท่�มท่กัษะช่วิติิแลุ่ะการทำางานัท่�จุำาเปน็ัในัศติวิรรษท่� 21 
เพัื�อำการปรับัติัวิให�ทันัติ�อำการเปลุ่่�ยนัแปลุ่งขัอำงโลุ่ก แลุ่ะสัามารถรับัมือำกบััสัถานัการณ์์
ฉุ่กเฉุินัติ�างๆ ได� ซึ์�งจุะเป็นัผู้ลุ่ด่ติ�อำการลุ่ดผู้ลุ่กระทบัจุากวิิกฤติิในัด�านัติ�าง ๆ แลุ่ะ 
ช�วิยสั�งเสัริมการพััฒนัาขัอำงประเทศ โดยม่ขั�อำเสันัอำแนัะจุากผู้ลุ่ลุ่ัพัธ์์ขัอำงการประช่ม 
ท่�นั�าสันัใจุ อำาทิ การสัร�างควิามมั�นัใจุวิ�าผู้้�เร่ยนัท่กคนัได�กลุ่ับัเขั�าเร่ยนัด�วิยมาติรการ 
ท่�ติรงจุ่ด สัร�างเสัริมการเร่ยนัร้�ทางเลุ่ือำกท่�ยืดหย่�นัแลุ่ะควิามสัมด่ลุ่ขัอำงแผู้นัการเร่ยนัร้� 
พัร�อำมกับัสัร�างหลัุ่กประกันัด�านัส่ัขัภาพัแลุ่ะควิามเป็นัอำย้�ท่�ด่ขัอำงนัักเร่ยนัแลุ่ะคร ้ 
กระติ่�นัให�หนั�วิยงานัภาครัฐแลุ่ะภาคเอำกชนัร�วิมมือำกันัสัร�างระบับัการศึกษาท่�สัอำดรับั
กบััแนัวิโนั�มในัปัจุจุ่บันััขัอำงโลุ่ก สั�งเสัริมการเป็นัพัลุ่เมือำงโลุ่ก แลุ่ะการเสัริมสัร�างทักษะ
ขัอำงศติวิรรษท่� 21 ให�แก�ผู้้�เรย่นั พัฒันัาทกัษะให�ทนัักบััเทคโนัโลุ่ยใ่หม� ๆ  แลุ่ะนัวิตัิกรรม
ท่�เกิดขัึ�นั รวิมถึงการเชื�อำมโยงระหวิ�างการศึกษาแลุ่ะการม่งานัทำา การสั�งเสัริมคร้ 
ให�สัามารถใช�ทักษะแลุ่ะสัมรรถนัะด�านัการสัอำนัท่�เนั�นัผู้้� เร่ยนัเป็นัศ้นัย์กลุ่าง 
เชงินัวิตัิกรรมเพัื�อำจุดัการกบััสัิ�งแวิดลุ่�อำมขัอำงห�อำงเรย่นัท่�หลุ่ากหลุ่าย การม่�งเนั�นัการเขั�าถงึ
การศึกษาอำอำนัไลุ่น์ัอำย�างครอำบัคลุ่่ม เสัมอำภาค แลุ่ะไร�ค�าใช�จุ�ายผู้�านัแพัล็ุ่ติฟื้อำร์ม 
ท่�เปิดให�เขั�าถึงโดยทั�วิไป แลุ่ะการสั�งเสัริมควิามร�วิมมือำกับัภาคสั�วินัติ�าง ๆ เพัื�อำระดม
ทรัพัยากรในัการสันัับัสันั่นัการพััฒนัาการศึกษา เป็นัติ�นั  
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แนั�นัอำนัวิ�า การดำาเนิันังานัเพัื�อำพัลิุ่กโฉุมการศึกษาจุะติ�อำงไม�หย่ดแค�การหารือำ แติ�ติ�อำงม่การขัับัเคลืุ่�อำนัแลุ่ะนัำาผู้ลุ่ลุ่ัพัธ์์จุากการหารือำ
ระดับัประเทศไปใช�ประโยชนั์แลุ่ะดำาเนิันัการให�เกิดขัึ�นัจุริง นัอำกจุากนั่� กระทรวิงศึกษาธ์ิการยังได�จุัดสั�งผู้ลุ่ลุ่ัพัธ์์การหารือำดังกลุ่�าวิ 
ให�กับัสัหประชาชาติเิพัื�อำเป็นัขั�อำมลุ้่ประกอำบัการประชม่ระดับัผู้้�นัำาวิ�าด�วิยการพัลิุ่กโฉุมการศึกษา ท่�กำาหนัดจัุดขึั�นัในัวัินัท่� 19 กนััยายนั 
2565 ณ์ สัำานักังานัใหญ�สัหประชาชาติ ินัครนิัวิยอำรก์ สัหรฐัอำเมรกิา พัร�อำมทั�งนัำาขั�อำมลุ้่ดงักลุ่�าวิไปประกอำบัการจุดัทำาคำามั�นัระดบััชาติิ
โดยรัฐบัาลุ่ไทยวิ�าด�วิยการพัลิุ่กโฉุมการศึกษา (National Statement of the Royal Thai Government on Transforming 
Education) เสันัอำติ�อำสัหประชาชาติิ เพัื�อำเป็นัขั�อำม้ลุ่สัำาหรับัการประช่มระดับัผู้้�นัำาวิ�าด�วิยการพัลิุ่กโฉุมการศึกษา โดยกระบัวินัการ
ดำาเนัินังานัดังท่�กลุ่�าวิมาแสัดงให�เห็นัถึงการม่สั�วินัร�วิมขัอำงประเทศไทยในัเวิท่ระดับัโลุ่กท่�แสัดงควิามม่�งมั�นัในัการพััฒนัาการศึกษา 

แลุ่ะการบัรรลุ่่เป้าหมายการพััฒนัาอำย�างยั�งยืนั เป้าหมายท่� 4 ด�านัการศึกษาอำย�างเป็นัร้ปธ์รรม



ยุุวทููตสัันติภาพ
เพ่�อสันับสันุนการสัร้างประเทูศไทูยุ

ให้้เป็นศูนยุ์กลางสัันติภาพโลก

จากการจัด้อันด้ับตามดั้ชุนีสัันติภาพโลก 2564 ( Global Peace Index 2021)  
โดยสัถาบัันัเศรษฐศาสัติร์แลุ่ะสัันัติิภาพั  (Institute for Economics and Peace – IEP) 
พับัวิ�าประเทศไทยม่ระดับั “สัันัติิภาพั” อำย้�ในัอำันัดับัท่� 113 จุาก 163 ประเทศแลุ่ะเขัติแดนัทั�วิโลุ่ก

โดยท่�พัระคร้ใบัฎ่ีกาอำำานัาจุ โอำภาโสั ประธ์านัม้ลุ่นิัธ์ิปฏิิจุจุสัม่ปบัาทแลุ่ะประธ์านัสังฆ์ ์
วิดัเพัื�อำพัระนิัพัพัานั  ณ์ เมือำง Dillich ประเทศเยอำรมนั ่ม่ควิามตัิ�งใจุท่�จุะผู้ลัุ่กดันัให�ประเทศไทย
อำย้�ในัอำันัดับัติ�นั ๆ ขัอำงประเทศท่�ม่สัันัติิภาพัในัโลุ่กให�ได� เนัื�อำงจุากประเทศไทยม่ควิามร้�เรื�อำง
สันััติภิาพัอำย�างถก้วิธิ์ท่่�พัระมหากษัติริยไ์ทยทรงเก็บัรักษาไวิ�กวิ�า 700 ป ีจุงึเห็นัวิ�าถึงเวิลุ่าแลุ่�วิ
ท่�ประเทศไทยควิรนัำาควิามร้�เรื�อำงสัันัติิภาพัอำย�างถ้กติ�อำงมาประกาศเกริกก�อำงให�มนั่ษยชาติิได�รับัร้�
ด�วิยการช�วิยกันัสัร�างให�ประเทศไทยเป็นัศ้นัย์กลุ่างสัันัติิภาพัโลุ่ก ซ์ึ�งจุะสัามารถจุ่ดประกาย
แรงบัันัดาลุ่ใจุอำันัยิ�งใหญ�ท่�ท�าทายเป้าหมายในัการใช�ช่วิิติให�เกิดประโยชนั์สั่ขัติ�อำชาติิ ศาสันัา 
พัระมหากษัติริย์ แลุ่ะมนั่ษยโลุ่ก โดยกลุ่่�มเป้าหมายสัำาคัญท่�ติ�อำงได�รับัการสันัับัสันั่นั 
ให�เกิดควิามร้�ควิามเขั�าใจุเรื�อำงสัันัติิภาพัในัลุ่ำาดับัแรก ๆ ก็คือำ เยาวิชนั

สัำานัักงานัปลัุ่ดกระทรวิงศึกษาธ์ิการจุึงร�วิมมือำกับัม้ลุ่นิัธ์ิปฏิิจุจุสัม่ปบัาท 
ในัการดำาเนิันัโครงการยว่ิทต้ิสัันัติภิาพัเพัื�อำสันับััสันัน่ัการสัร�างประเทศไทย
ให�เป็นัศ้นัย์กลุ่างสัันัติิภาพัโลุ่ก โดยม่�งหวิังให�เป็นัเวิท่ขัอำงเยาวิชนั 
ในัการแสัดงอำอำก แสัดงควิามสัามารถแลุ่ะทักษะในัเชิงวิาทศิลุ่ป์แลุ่ะ
วิรรณ์ศิลุ่ป์ เพัื�อำสัะท�อำนัควิามคิดเห็นัขัอำงตินัอำย�างสัร�างสัรรค์ ติลุ่อำดจุนั
สัามารถแลุ่กเปลุ่่�ยนัเรย่นัร้�แลุ่ะแบั�งปนััประสับัการณ์ข์ัอำงตินัให�แก�เยาวิชนั
อำื�นั ๆ  แลุ่ะผู้้�เก่�ยวิขั�อำงในัการสัร�างสัรรค์สันััติภิาพั อำนััจุะเป็นัการช�วิยสั�งเสัริม
บัทบัาทขัอำงเยาวิชนัในัด�านัสัันัติิภาพัแลุ่ะเป็นัสั�วินัช�วิยในัการขัจัุด 
ควิามขัดัแย�ง ควิามรน่ัแรงแลุ่ะสัร�างทางเลุ่อืำกท่�สัร�างสัรรค์ในัการแก�ปญัหา 
รวิมถึงเป็นัการเสัริมสัร�างทักษะแลุ่ะเติร่ยมควิามพัร�อำมในัการเป็นัย่วิท้ติ
สัันัติิภาพัในัระดับันัานัาชาติิ 

เครดิติภาพัจุาก: ม้ลุ่นัิธ์ิปฏิิจุจุสัม่ปบัาท
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โดย   ฐิิติิ ฟอกสันเทียะ 1
         พิมพ์วรัชิญ์ เมืองนิล 2

1 นัักวิิเทศสััมพัันัธ์์ ปฏิิบััติิการ
2 ผู้้�อำำานัวิยการกลุ่่�มสัารสันัเทศติ�างประเทศ

“ยุุวทููตสัันติภาพ เพ่�อสัันติสัุขแห้่งมวลมนุษยุชาติ” 
Youth Ambassador for Peace of Mankind

“ยุอมรับความแตกต่าง พบสัันติสัุขจากภายุในสัู่สัันติสัุขอันยุั�งยุ่น”  
Acceptance, Contentment and Everlasting Peace  



กระทรวงศึกึษาธิกิารได้เ้ริ�มประชาสัมัพันัธิโ์ครงการฯ ติั�งแติ�วินััท่� 27 พัฤษภาคม 2565 โดยประกาศเชญิชวินันักัเรย่นัในัสังักดัระดบััมธั์ยมศกึษา
ปีท่� 1 - 4 แลุ่ะระดับัประกาศนั่ยบััติรวิิชาช่พั สัมัครเขั�ารับัการอำบัรมเชิงปฏิิบััติิการเพัื�อำเสัริมสัร�างแลุ่ะพััฒนัาควิามร้�ควิามเขั�าใจุเรื�อำงสัันัติิภาพั
ภายในับั่คคลุ่แลุ่ะสัันัติิภาพัขัอำงโลุ่กเชิงปฏิิบััติิการ พััฒนัาทักษะแลุ่ะศักยภาพัขัอำงผู้้�เร่ยนัให�ม่ควิามพัร�อำมรับัการเปลุ่่�ยนัแปลุ่งในัโลุ่กดิจุิทัลุ่  
ผู้�านักิจุกรรมการเร่ยนัร้�นัอำกห�อำงเร่ยนั ได�แก� ทักษะการวิาดภาพั ทักษะการผู้ลิุ่ติแลุ่ะถ�ายทำาภาพัยนัติร์สัั�นั ทักษะการถ�ายทอำดแนัวิควิามคิด 
เปน็ัภาษาไทย/ภาษาอำงักฤษ พัร�อำมเรย่นัร้�ทกัษะ NFT แลุ่ะการสัร�างรายได�จุากแพัลุ่ติฟื้อำรม์ดจิุทิลัุ่ โดยมน่ักัเรย่นัสัมคัรเขั�ารบััการอำบัรมเชงิปฏิบิัตัิิ
การภายใติ�โครงการฯ จุำานัวินั 202 คนั ทั�งนั่� ภายหลุ่ังจุากการฝึึกอำบัรม ฯ แลุ่�วิ นัักเร่ยนัจุึงได�จุัดทำาผู้ลุ่งานัติามเงื�อำนัไขัท่�กำาหนัดขัอำงแติ�ลุ่ะทักษะ
กิจุกรรม เพัื�อำสั�งเขั�าแขั�งขัันัติ�อำไป

นายสัุภััทร จำำาปาทอง ปลุ่ัดกระทรวิงศึกษาธ์ิการ เป็นัประธ์านัในัพัิธ์่เปิดโครงการย่วิท้ติ
สันััติภิาพัเพัื�อำสันับััสันัน่ัการสัร�างประเทศไทยให�เปน็ัศน้ัยก์ลุ่างสันััติิภาพัโลุ่กแลุ่ะการฝึกึอำบัรม
เชงิปฏิบิัติัิการสัำาหรบัันักัเรย่นั ซ์ึ�งจุดัขัึ�นัเมื�อำวินััเสัาร์ท่� 23 กรกฎีาคม 2565 ในัรป้แบับัอำอำนัไลุ่น์ั 

ในัโอำกาสันั่� ปลุ่ัดกระทรวิงศึกษาธ์ิการได�กลุ่�าวิขัอำบัค่ณ์พัระคร้ใบัฎี่กาอำำานัาจุ โอำภาโสั  
ประธ์านัม้ลุ่นัิธ์ิปฏิิจุจุสัม่ปบัาทแลุ่ะประธ์านัสังฆ์์วิัดเพัื�อำพัระนัิพัพัานั ณ์ เมือำงดิลุ่ลุ่ิช  
ประเทศเยอำรมนั่ ถึงขั�อำริเริ�มให�จัุดทำาโครงการนั่�ขัึ�นั เพัื�อำหวัิงจุ่ดประกายแรงบัันัดาลุ่ใจุ 
ในัการใช�ช่วิิติให�เกิดประโยชนั์ส่ัขัติ�อำชาติิ ศาสันัา พัระมหากษัติริย์ แลุ่ะมนั่ษยโลุ่ก  
โดยม่ “เยาวิชนั” เป็นักลุ่่�มเป้าหมายสัำาคัญในัลุ่ำาดับัแรก ๆ ท่�ติ�อำงได�รับัการสันัับัสันั่นั 
ให�เกิดควิามร้�ควิามเขั�าใจุเรื�อำงสัันัติิภาพั

การนำาเสนอผลงาน 
ภาพยนติ์สั�น

 ประเภทเดี่่�ยว /ประเภทท่ม

ม. 1-3     

การนำาเสนอผลงาน 
ภาพวาด

 ประเภทเดี่่�ยว

ม. 3-4     

การนำาเสนอแนวคิด
เป็นภาษาอังกฤษ 

ประเภทเดี่่�ยว

ปวชุ.     
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Drawing Presentation Short Film



การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสัำาหรับนักเรียน ระหว่างวันที� 23-24 และ 31 กรกฎาคม 2565 ในัร้ปแบับัออนไลน์ 
ประกอำบัด�วิย 3 กิจุกรรมย�อำย ได�แก� 

1) การให�ควิามร้�เก่�ยวิกับัสัันัติิภาพัในับัริบัทขัอำงพั่ทธ์ศาสันัา คริสัติ์ศาสันัาแลุ่ะศาสันัาอำิสัลุ่าม 

ปลัุ่ดกระทรวิงศกึษาธ์กิารได�กลุ่�าวิถงึควิามสัำาคญัขัอำงสัันัติภิาพัวิ�า 
สัันัติิภาพัแลุ่ะควิามมั�นัคงเป็นัปัจุจัุยสัำาคัญแลุ่ะเป็นัหลัุ่กประกันั 
ท่�ทำาให�เกิดควิามเป็นัอำย้�ท่�ด่ นัอำกจุากน่ั� ปัจุจัุยด�านัสัันัติิภาพั 
ยังสั�งผู้ลุ่กระทบัติ�อำการใช�ช่วิิติแลุ่ะเศรษฐกิจุขัอำงประชาชนั 
ในัประเทศโดยติรง ในัแผู้นัแม�บัทภายใติ�ยท่ธ์ศาสัติร์ชาติริะยะ 20 ปี
ก็ได�ม่การกำาหนัดให�การทำาให�ประเทศม่ควิามมั�นัคงเพัิ�มขัึ�นั 
เป็นัหนัึ�งในัเป้าหมายหลุ่ักโดยใช�ดัชนั่ GPI หรือำ Global Peace 
Index เป็นัเครื�อำงมือำในัการประเมินัระดับัควิามสัำาเร็จุ กระทรวิง
ศึกษาธ์ิการในัฐานัะท่� เป็นัหนั�วิยงานัหลัุ่กขัอำงชาติิเห็นัถึง 
ควิามสัำาคัญขัอำงการสั�งเสัริมการจัุดการศึกษาด�านัสัันัติิภาพั  
จุึงได�ให�การสันัับัสันั่นัการจุัดโครงการฯ โดยม่�งหวิังวิ�าโครงการฯ 
จุะสัามารถสัร�างกระบัวินัการแลุ่กเปลุ่่�ยนัเร่ยนัร้�ให�แก�เยาวิชนั  

เพัื�อำเสัริมสัร�างให�เยาวิชนัม่ควิามเขั�าใจุแลุ่ะเห็นัอำกเห็นัใจุผู้้�อำื�นั เอำาใจุใสั�ติ�อำสัังคม เขั�าใจุควิามแติกติ�างระหวิ�างวัิฒนัธ์รรม สัามารถ 
อำย้�กับัคนัในัสัังคมได�อำย�างม่ควิามสั่ขั รวิมถึงช�วิยเสัริมสัร�าง พััฒนัาควิามร้�ควิามเขั�าใจุเก่�ยวิกับัสัันัติิภาพัภายในับ่ัคคลุ่แลุ่ะสัันัติิภาพั
ขัอำงโลุ่กด�วิย กระทรวิงศึกษาธิ์การคาดหวัิงวิ�ากิจุกรรมโครงการในัลัุ่กษณ์ะดังกลุ่�าวินั่�จุะช�วิยสั�งเสัริมให�กลุ่่�มเด็กแลุ่ะเยาวิชนัได�พัฒันัา
ศักยภาพัการเร่ยนัร้�แลุ่ะกลุ่ายเป็นัผู้้�สืั�อำสัารควิามคิดด�านัสัันัติิภาพัอำย�างสัร�างสัรรค์ ซ์ึ�งในัระยะยาวิจุะสัามารถขัยายผู้ลุ่ 
สั้�การเปลุ่่�ยนัแปลุ่งภายในัติัวิบั่คคลุ่ ช่มชนัไปจุนัถึงระดับัประเทศในัอำนัาคติ
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2) การแบั�งกลุ่่�มฝึึกอำบัรมทักษะ 3 ทักษะ ได�แก� การนัำาเสันัอำแนัวิคิดเป็นัภาษาอำังกฤษ การนัำาเสันัอำผู้ลุ่งานัภาพัยนัติร์สัั�นั  
แลุ่ะการนัำาเสันัอำผู้ลุ่งานัภาพัวิาด 

3) การอำบัรมให�ควิามร้�พัื�นัฐานั NFT เพัื�อำเสัริมศักยภาพัด�านัการสัื�อำสัารสัันัติิภาพัในัโลุ่ก 3.0  
แลุ่ะวิิธ์่การลุ่งผู้ลุ่งานัขัอำงผู้้�เขั�าแขั�งขัันัในัแพัลุ่ติฟื้อำร์ม NFTGT  

วนัที� 3 และ 4 กนัยายน 2565 เป็นการแข่งขันรอบรองชินะเลิศ (ออนไลน์) 
ในัร้ปแบับัอำอำนัไลุ่น์ัผู้�านัระบับั ZOOM โดยให�ผู้้�เขั�าแขั�งขัันัท่�ผู้�านัรอำบัคัดเลืุ่อำก 
ในั 3 ทักษะกิจุกรรมนัำาเสันัอำผู้ลุ่งานัขัอำงตินัเอำงพัร�อำมแนัวิคิดซ์ึ�งคณ์ะกรรมการ 
ได�คดัเลืุ่อำกผู้ลุ่งานันักัเรย่นั เพัื�อำคดัเลืุ่อำกให�เขั�าแขั�งขันััขัวัิญใจุมหาชนั (Poular Vote) 
แลุ่ะคัดเลุ่ือำกผู้้�เขั�าแขั�งขัันัในัรอำบัชิงชนัะเลุ่ิศ

วนัที� 30 สิงหาคม 2565 การแขง่ขนัรอบคดัเลอืก (ออนไลน)์  
โดยคณ์ะกรรมการดำาเนัินัการคัดเลุ่ือำกเยาวิชนัไทยเป็นัย่วิท้ติ
สัันัติิภาพัขัอำงกระทรวิงศึกษาธิ์การ ภายใติ�โครงการย่วิท้ติสัันัติิภาพั
เพัื�อำสันัับัสันั่นัการสัร�างประเทศไทยให�เป็นัศ้นัย์กลุ่างสัันัติิภาพัโลุ่ก 
ได�พิัจุารณ์าคัดเลืุ่อำกผู้ลุ่งานัทั�ง 3 ทักษะกิจุกรรม ท่�นัักเร่ยนัสั�งเขั�า
แขั�งขัันัในัร้ปแบับัคลุ่ิปวิ่ด่โอำ
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ระหว่างวันที� 9 – 20 กนัยายน 2565 เพื�อให้เข้าถึงึกลุม่คนรุ่นใหม่จงึมีการจัดกิจกรรมคัดเลือกขวัญใจมหาชิน โดยประชาสัมัพันััธ์ ์
ในัสัื�อำหลุ่ากหลุ่ายช�อำงทาง ได�แก� Youtube, Facebook แลุ่ะ Tiktok เปิดโอำกาสัให�ท่กคนัได�ร�วิมโหวิติผู้ลุ่งานัขัอำงเยาวิชนัเป็นัย่วิท้ติสัันัติิภาพั
ขัวิัญใจุมหาชนั 

วันที� 25 กันยายน 2565 ณ โรงแรมมณฑีียร ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพ  นายปรีดี ภูสีนำ�า 
ผู้ติรวจราชิการกระทรวงศึกษาธิิการ ได�รับัมอำบัหมายจุากปลัุ่ดกระทรวิงศึกษาธิ์การ 
เป็นัประธ์านัในัการเปิด “การแขั�งขัันัการนัำาเสันัอำแนัวิคิดเป็นัภาษาอัำงกฤษ การนัำาเสันัอำ
ผู้ลุ่งานัภาพัยนัติร์สัั�นั แลุ่ะการนัำาเสันัอำผู้ลุ่งานัภาพัวิาด ภายใติ�โครงการย่วิท้ติสัันัติิภาพั 
เพัื�อำสันัับัสันั่นัการสัร�างประเทศไทยให�เป็นัศ้นัย์กลุ่างสัันัติิภาพัโลุ่ก รอำบัชิงชนัะเลิุ่ศ” 
โดยได�กลุ่�าวิติ�อำนัรับัแลุ่ะขัอำบัค่ณ์ท่กภาคสั�วินัแลุ่ะภาค่เครือำขั�ายด�านัสัันัติิภาพั 
ท่�ได�ร�วิมมอืำกนััจุดัโครงการในัครั�งนั่�ขัึ�นั เพัราะเปน็ัโอำกาสัท่�จุะมก่จิุกรรมท่�ช�วิยเสัรมิสัร�าง
ควิามติระหนัักร้�แลุ่ะควิามเขั�าใจุเก่�ยวิกับัเรื�อำงสัันัติิภาพัให�แก�นัักเร่ยนัได�เป็นัอำย�างด่ 
พัร�อำมแสัดงควิามยินัด่กับัผู้้�ได�รับัเลืุ่อำกเขั�าร�วิมการแขั�งขัันัในัรอำบัชิงชนัะเลิุ่ศขัอำง  
3 กิจุกรรมในัวิันันั่�ทั�ง 20 คนั รวิมถึงผู้้�ได�รับัรางวิัลุ่ขัวิัญใจุมหาชนั ซ์ึ�งนัักเร่ยนัท่กคนั 
ท่�ได�รับัเลุ่ือำกมาเขั�าร�วิมโครงการนั่�นัั�นัถือำได�วิ�าได�ก�าวิเขั�าสั้�เสั�นัทางขัอำงการเป็นัย่วิท้ติสัันัติิภาพั เป็นัเมลุ่็ดพัันัธ์่์แห�งควิามหวิังขัอำงกระทรวิงศึกษาธ์ิการ
แลุ่ะประเทศชาติิ ซ์ึ�งจุะช�วิยรณ์รงค์แลุ่ะสัร�างจุิติสัำานัึกแห�งสัันัติิภาพัให�กับันัักเร่ยนัในัสัถานัศึกษาแลุ่ะสัังคมในัวิงกวิ�าง รวิมถึงติ�างประเทศด�วิย

กระทรวิงศึกษาธ์ิการคาดหวิังวิ�า นัักเร่ยนัท่�เขั�าร�วิมโครงการจุะได�รับัการพััฒนัาควิามร้�ควิามเขั�าใจุในัทั�งเรื�อำงสัันัติิภาพัภายในับั่คคลุ่แลุ่ะสัันัติิภาพัโลุ่ก 
ได�ม่พัื�นัท่�ในัการแสัดงอำอำกแลุ่ะม่สั�วินัร�วิมในัการสัื�อำสัารเรื�อำงสัันัติิภาพั ได�ฝึึกฝึนัแลุ่ะประย่กต์ิใช�ทักษะทางวิาทศิลุ่ป์แลุ่ะวิรรณ์ศิลุ่ป์เพืั�อำสัร�างสัรรค์ 
แลุ่ะนัำาเสันัอำผู้ลุ่งานัท่�ช�วิยสั�งเสัริมสัันัติิภาพัในัสัังคมทั�งในัภาษาไทยแลุ่ะภาษาอำังกฤษ รวิมถึงยังได�เร่ยนัร้�เก่�ยวิกับัช�อำงทางการใช�สัื�อำบันัพัื�นัท่�อำอำนัไลุ่นั์
เพัื�อำสัร�างรายได�อำ่กด�วิย

ภายหลัุ่งจุากการแขั�งขันััแลุ่�วิ ในัช�วิง “Message to Youth Ambassador for Peace of Mankind”  ได�รบัั เก่ยรติิจุากผู้้�ทรงค่ณ์วิฒ่ใินัฐานัะตัิวิแทนั
ระหวิ�างประเทศ ติัวิแทนัจุาก 3 ศาสันัา สั�งถึงย่วิท้ติสัันัติิภาพั ประกอำบัด�วิย

บาทหลวงจิตตพล ปลั่งกลาง  
ผู้อำานวยการโรงเรียนร่วมฤด้ีวิเทศศึกษา 

และนักจิตปรึกษาประจำาสัถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาด้กระบัง 

ด้ร. เสัรี นนทสัูติ 
สัมาชุิกคณะกรรมการ 

ว่าด้้วยสัิทธิทางเศรษฐกิจสัังคมและ
วัฒนธรรมแห่งคณะมนตรีเศรษฐกิจ

และสัังคมแห่งสัหประชุาชุาติ

วิทยากรด้้านการสัื่อสัารเจรจาต่อรอง
บริษัทเนโกชุิเอชุั่นพลัสั 

และวิทยากรอบรมทักษะการพัฒนา
ประสัิทธิภาพสัมองด้้วยสัติและวิปัสัสันาจารย์ 

มูลนิธิปฏิจจสัมุปบาท

ศ.ด้ร. จรัล มะลูลีม

กีรตยาจารย ์
แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสัตร์ 
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โอกาสันี� พระครูใบฎีีกาอำานาจ โอภาโสัได้้ให้โอวาทแก่ยุวทูตสัันติภาพ พัร�อำมขัอำบัค่ณ์กระทรวิงศึกษาธ์ิการ ภาค่เครือำขั�าย แลุ่ะท่มงานั ม่ใจุควิามดังนั่�

“วิันันั่�เป็นัวิันัแห�งควิามสั่ขัมาก วิันัท่�แสังสัวิ�างแห�งควิามด่งามทั�งมวิลุ่ 
นัำาให�ได�มาพับักันั หลุ่วิงพั�อำร้�สัึกม่ควิามสั่ขัมากติั�งแติ�วิินัาท่แรก 
ท่�ร้�วิ�าทางกระทรวิงศึกษาธ์ิการได�เปิดประติ้ดอำกไม�อำย�างควิามเขั�าใจุ 
เรื�อำงสันััติภิาพั เพัื�อำให�เยาวิชนัได�ช�วิยกนััหาวิธิ์ส่ัื�อำสัาร ดใ่จุแลุ่ะมค่วิามสัข่ั
เพัิ�มขัึ�นัไปเรื�อำย ๆ เมื�อำได�เห็นัผู้ลุ่งานัขัอำงเยาวิชนัท่�ท่�มเทเพัื�อำจุะสืั�อำสัาร
เรื�อำงสัันัติิภาพัไปสั้�สัายธ์ารขัอำงมนั่ษยชาติิให�โชนัแสังงามอำันัสัวิ�างไสัวิ 
หลุ่วิงพั�อำขัอำขัอำบัค่ณ์แทนัโลุ่กท่�พัวิกเราท่กคนัได�เกดิมาเปน็ัขัอำงขัวัิญขัอำงโลุ่ก 
ได�ทำาหนั�าท่�อำย�างงดงามยิ�งใหญ� พัร�อำมกนััน่ั�ขัอำขัอำบัคณ่์กระทรวิงศกึษาธ์กิาร
แลุ่ะภาค่เครือำขั�าย แลุ่ะอ่ำกหลุ่ายอำงค์กรท่�ท่�มเทเพัื�อำเด็ก ๆ เยาวิชนั 
ได�แสัดงควิามสัามารถแลุ่ะเปิดรัศม่ภาพัแห�งใจุท่�ม่สัันัติิสั่ขัอำย้�ก�อำนัแลุ่�วิ 

แท�จุรงิแลุ่�วิสัันัติภิาพันั่�ไม�เคยจุากไปแลุ่ะกไ็ม�ได�กลุ่บััมา มอ่ำย้�แลุ่�วิติลุ่อำดเวิลุ่าในัท่ก ๆ  คนั 
ถ�าเราเขั�าใจุแลุ่ะเห็นัเหมือำนักันัได�วิ�า สันััติภิาพัก็คือำควิามไม�โลุ่ภเป็นัสัข่ัอำย�างยิ�ง หมายถึง
ควิามไม�โลุ่ภอำยากได�ขัอำงผู้้�อำื�นั ควิามไม�โกรธ์ก็เป็นัสั่ขัอำย�างยิ�ง คือำไม�ม่การทำาร�ายกันั 
ด�วิย กาย วิาจุา ใจุ หรือำควิามไม�หลุ่งท่�จุะม่มานัะขั�มเหงกันั ก็เป็นัสั่ขัอำย�างยิ�ง 

สั่ดท�ายนั่�หลุ่วิงพั�อำก็ยังม่ควิามสั่ขัท่�ยังมั�นัใจุวิ�าท่มงานัท่ก ๆ ท�านั 
ท่�ได�ท่�มเทมาอำย�างท�วิมท�นัได�รับัผู้ลุ่ลัุ่พัธ์แ์ห�งควิามสัข่ัภายในั ซ์ึ�งทก่คนั
ร้�อำย้�แก�ใจุแลุ่�วิวิ�า ควิามสั่ขัน่ั�เป็นัสัิ�งท่�งดงามมาก เป็นัจุ่ดประกาย
แลุ่ะเป็นัโชนัแสังงามแรกท่�จุะแผู้�ขัยายอำอำกไปเป็นัสัวินัดอำกไม� 
แห�งสัันัติิสั่ขัทั�วิโลุ่กกวิ�างขัึ�นั ๆ เมื�อำผู้้�ท่�เขั�าใจุแลุ่ะเห็นัสัันัติิภาพั 
สัันัติิสั่ขัในัใจุนั่�แลุ่�วิ เราไม�ได�รอำสัิ�งท่�จุะเกิดขัึ�นัขั�างนัอำกเพัราะเรา 
ร้�อำย้�แลุ่�วิวิ�าสัันัติิภาพันั่�ม่อำย้�แลุ่�วิติลุ่อำดเวิลุ่าในัใจุ แลุ่ะท่กคนั 
ท่�ได�สั�งผู้ลุ่งานัสัื�อำสัารเรื�อำงสัันัติิภาพันั่� ก็ยังคงเป็นัท้ติสัันัติิภาพั 
อำย้�ในัท่ก ๆ ท่� ท่กย�างก�าวิ เมื�อำเขั�าใจุสัันัติิภาพันั่� ก็จุะสัามารถแบั�ง
ปันัไปยังคนัรอำบัขั�างรวิมถึงท่มงานัท่ก ๆ ท�านัท่�ได�เขั�าใจุเห็นัวิ�า
สัันัติิภาพัคือำควิามไม�โลุ่ภ ไม�โกรธ์ ไม�หลุ่ง ท่กท�านัก็เป็นัท้ติสัันัติิภาพัได�อำย้�ท่กขัณ์ะ ท่กย�างก�าวิท่�ท�านัแทรกติัวิเขั�าไปอำย้�ในัแติ�ลุ่ะช่มชนั แติ�ลุ่ะอำงค์กร
แลุ่ะจุะขัยายรัศม่ภาพัแห�งสัันัติิสั่ขัน่ั�ไปสั้�สัายธ์ารมน่ัษยชาติิได�อำย�างแนั�นัอำนัแลุ่ะยั�งยืนัหลุ่วิงพั�อำหวิังแลุ่ะเชื�อำเป็นัอำย�างยิ�งวิ�าโครงการเรื�อำงสัันัติิภาพันั่� 
จุะเป็นัโครงการท่�ยั�งยืนั แผู้�ขัยาย เติบิัโติโดยมเ่ยาวิชนัท่�พัยายามสัร�างสัื�อำแห�งสันััติภิาพั เติบิัโติขัึ�นัทก่วัินัมผู่้้�ใหญ�ใจุดท่่�เปน็ักลัุ่ยาณ์มิติรท่�คอำยโอำบัประคอำง
เปิดโอำกาสัท่�จุะให�เด็ก ๆ เยาวิชนัเหลุ่�านั่�ได�เชื�อำมสััมพัันัธ์์กับัเยาวิชนัทั�วิโลุ่ก แลุ่ะโครงการนั่�จุะเติิบัโติอำย�างยั�งยืนัไปสั้�เวิท่ใหญ� สัวินัดอำกไม�แห�งสัันัติิสั่ขั
แลุ่ะสันััติภิาพันั่�จุะแผู้�ขัยายอำอำกไปด�วิยสัื�อำหลุ่าย ๆ  รป้แบับัในัทั�วิ ๆ  โลุ่ก ในัท�ายท่�ส่ัดขัอำขัอำบัค่ณ์จุากใจุจุรงิท่�กระทรวิงศกึษาธ์กิารได�จุด่พัลุ่่แห�งแสังสัวิ�าง
ประกายนั่�ให�แก�เยาวิชนั แลุ่ะเชื�อำมั�นัอำย�างสัง้สั�งวิ�าโครงการนั่�จุะเปน็ัโครงการท่�ยั�งยนืัเติบิัโติ ทก่คนัเปน็ัทต้ิสันััติภิาพัอำย้�แลุ่�วิในัทก่ ๆ  ขัณ์ะท่�สัามารถแบั�งปนัั
สัันัติิสั่ขัในัใจุนั่�ไปสั้�สัายธ์ารมนั่ษยชาติิให�ม่ควิามสั่ขัด�วิยกันัท่กท�านั ท่กคนั เทอำญ” 

ดังนัั�นัสัันัติิภาพัแบับันั่�ม่อำย้�ในัใจุแลุ่�วิติลุ่อำดเวิลุ่า เมื�อำเด็ก ๆ เกิดมาลุ่ืมติาด้โลุ่กท่ก ๆ คนั 
ไม�เคยมค่วิามโลุ่ภท่�จุะอำยากได�ขัอำงใครมาก�อำนั ไม�เคยมใ่ครท่�จุะโกรธ์เกลุ่ย่ดใครมาก�อำนั 
ไม�เคยม่ใครท่�จุะคิดม่มานัะขั�มเหงใครเบั่ยดเบั่ยนัใคร สัันัติิภาพัแบับันั่�ประจุักษ์ได�ในัใจุ
แม�แติ�ในัขัณ์ะนั่� เพั่ยงแติ�วิ�าถ้กบัดบัังชั�วิคราวิจุากควิามโลุ่ภซ์ึ�งไม�ได�ถาวิรอำะไร  
หรอืำควิามไม�เป็นัดงัใจุบั�างซ์ึ�งกไ็ม�ได�ถาวิรอำะไร เหมือำนัพัระจัุนัทร์กย็งัคงอำย้�ติรงนัั�นัเหมือำนัเดิม

เพั่ยงแติ�หม้�เมฆ์มาบัังชั�วิคราวิ แลุ่ะพัวิกเราก็ร้�ด่อำย้�แก�ใจุวิ�าพัระจุันัทร์ก็ยังอำย้�ติรงนัั�นั หม้�เมฆ์ก็ทำาหนั�าท่�ขัอำงหม้�เมฆ์แลุ่ะก็จุากไปติามกาลุ่เวิลุ่า  
สั�วินัพัระจุันัทร์ก็ยังคงสัวิ�างงดงามสัดใสัอำย้�ติรงนัั�นั ธ์รรมชาติิใจุแห�งสัันัติิสั่ขัภายในัท่�ไม�โลุ่ภ ไม�โกรธ์ ไม�หลุ่ง ยังคงอำย้�ท่�เดิมไม�ได�หายไปไหนั ควิามโลุ่ภ 
โกรธ์ หลุ่ง อำาจุจุะโชยผู้�านัเขั�ามาวิาบันัึงแลุ่ะก็จุางหายไป สัันัติิภาพัยังคงอำย้�เหมือำนัเดิม อำาจุจุะเห็นัได�ชั�วิคราวิ ถึงควิามไม�โลุ่ภ ไม�โกรธ์ ไม�หลุ่งท่�ม่ควิามสั่ขั 
การเหน็ัชั�วิคราวิแค�วิาบันังึกท็ำาให�ร้�จุกัแลุ่�วิวิ�า ทก่ช่วิติิมส่ันััติสิัข่ัอำย้�ในัใจุเสัมอำภาค สัติสิัมัปชญัญะ ควิามร้�สักึติวัินั่�จุะแผู้�ขัยายควิามเขั�าใจุไปสั้�ในัวิงกวิ�าง 
ท่�ทำาให�ควิามไม�โลุ่ภ ไม�โกรธ์ ไม�หลุ่งแผู้�ขัยายพัื�นัท่�ในัจุิติใจุ มากขัึ�นั ๆ  จุนักลุ่ายเป็นัสัันัติิภาพัถาวิร จุึงติ�อำงขัอำขัอำบัค่ณ์เด็ก ๆ  ท่กคนั เยาวิชนัท่ก ๆ  ท�านั 
ท่�ได�ช�วิยกันัหาวิิธ์่สัื�อำสัาร โชนัแสังงามแห�งสัันัติิสั่ขั สัันัติิภาพันั่�อำอำกมาในัหลุ่าย ๆ ร้ปแบับัแลุ่ะจุะยังคงงอำกงามแผู้�ขัยายอำอำกไปส้ั�ในัโลุ่กกวิ�าง  
ในัระดับัอำนัารยประเทศติ�อำไปเรื�อำย ๆ 



ในพิธิีปิดโครงการฯ และมอบรางวัล 

นัายกันัติิพัจุนั์ สัิริภักดิสัก่ลุ่ กรรมการท่�ปรึกษารัฐมนัติร่ช�วิยวิ�าการกระทรวิงศึกษาธ์ิการ (ค่ณ์หญิงกัลุ่ยา โสัภณ์พันัิช) ได�ให�เก่ยรติิมอำบัรางวิัลุ่
แก�ผู้้�ชนัะเลุ่ิศการแขั�งขัันัทั�ง 3 กิจุกรรมแลุ่ะผู้้�ได�รับัรางวิัลุ่ขัวิัญใจุมหาชนั พัร�อำมด�วิยนัายปร่ด่ ภ้สั่นัำ�า ผู้้�ติรวิจุราชการกระทรวิงศึกษาธ์ิการ  
นัายสัมใจุ วิิเศษทักษิณ์ ผู้้�ช�วิยปลุ่ัดกระทรวิงศึกษาธ์ิการ นัายสัมทรง งามวิงษ์ ผู้้�อำำานัวิยการสัำานัักควิามสััมพัันัธ์์ติ�างประเทศ สัป. นัางสัาวิร่�งทิพัย ์
สั่ขัศร่ถาวิร ผู้้�แทนัภาค่เครือำขั�ายด�านัสัันัติิภาพั นัางสัาวิเมธ์ินั่ พัิริยเลุ่ิศศักดิ� กรรมการบัริษัทภัติติาคารฮั่ั�วิเซ์�งฮั่ง จุำากัด นัายธ์นัากร  กมลุ่เปรมปิยะก่ลุ่ 
We oneness แลุ่ะผู้้�แทนัหนั�วิยงานัภาค่ร�วิมมอำบัรางวิัลุ่ติ�าง ๆ แก�ผู้้�เขั�าแขั�งขัันั 
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ผู้ชินะเลิศใน 3 กิจกรรมการแข่งขันและผู้ได้รับเลือกเป็น Popular Vote  
จุะเป็นัย่วิท้ติสัันัติิภาพัขัอำงกระทรวิงศึกษาธ์ิการ ไปศึกษาด้งานัแลุ่ะเขั�าร�วิมกิจุกรรมด�านัสัันัติิภาพั  ณ์ ประเทศเยอำรมนั่แลุ่ะประเทศใกลุ่�เค่ยง
ในัย่โรปในัปี 2566 พัร�อำมรับัโลุ่�ประกาศเก่ยรติิค่ณ์แลุ่ะเงินัรางวิัลุ่ นัอำกจุากนั่�ยังม่เงินัรางวิัลุ่สัำาหรับัรอำงชนัะเลุ่ิศลุ่ำาดับั 1, 2 แลุ่ะรางวิัลุ่ชมเชย
อำ่กด�วิย  ม่ผู้ลุ่การแขั�งขัันัในัแติ�ลุ่ะประเภทดังนั่�

การแข่งขันการนำาเสนอแนวคิดเป็นภาษาอังกฤษ (Presentation)

การแข่งขันการนำาเสนอผลงานภาพยนติร์สัน้ (Short Film)

การแข่งขันการนำาเสนอผลงานภาพวาด (Drawing)

รางวัลขวัญใจมหาชิน

โครงการดังกล่าวได้ดำาเนินจนบรรลุผลสำาเร็จเป็นอย่างดียิ�งด�วิยควิามร�วิมมือำจุากหนั�วิยงานัภาค่เครือำขั�ายด�านัสัันัติิภาพั ซ์ึ�งนัอำกจุาก 
ม้ลุ่นัิธ์ิปฏิิจุจุสัม่ปบัาทแลุ่�วิ กระทรวิงศึกษาธ์ิการยังได�รับัการสันัับัสันั่นัจุากย่วิพั่ทธ์ิกสัมาคมแห�งประเทศไทย ในัพัระบัรมราช้ปถัมภ์  
ม้ลุ่นิัธ์ิโพัชฌงค์ สัมาคมศ้นัย์ขั�าวิเยาวิชนัไทย (Thai Youth New Center - TYN) โครงการขัับัเคลืุ่�อำนัสัังคมแห�งการติื�นัร้�ส้ั�หนัึ�งเด่ยวิกันั  
(We Oneness) บัริษัทเอำ็นัเอำฟื้ท่จุ่ท่ จุำากัด (NFTGT CO., LTD) ม้ลุ่นัิธ์ิสัหธ์รรมิกชนั บัริษัทหยงหยงกัมปะนั่ จุำากัด แลุ่ะมหาวิิทยาลุ่ัยรังสัิติ อำ่กด�วิย

ผู้้�รับัรางวิัลุ่ เด็กชายอำ่กกฤศฎี์ เดวิกาดาร์ โรงเร่ยนัสัารสัาสันั์เอำกติรา

ผู้้�ชนัะเลุ่ิศ ด.ญ. ป่ญญิศา สัดใสั โรงเร่ยนัย่พัราชวิิทยาลุ่ัย

รอำงชนัะเลุ่ิศลุ่ำาดับัท่� 1 นั.สั. ณ์ัฏิฐณ์ิชา เฮั่ือำงฮั่่ง โรงเร่ยนัค�อำวิิทยาคม

รอำงชนัะเลุ่ิศลุ่ำาดับัท่� 2 ด.ช. กฤติพัิชญ์ อำนั่สั่นััย โรงเร่ยนัสั่ไหงโก-ลุ่ก

รางวิัลุ่ชมเชย ด.ญ. อำนั่ชรด่ ชาติิพั่ดซ์า โรงเร่ยนัสั่รนัาร่วิิทยา

รางวิัลุ่ชมเชย ด.ญ. ปิ่นัปินััทธ์์ อำิ�มอำ่ดม โรงเร่ยนัสัาธ์ิติพััฒนัา ฝึ่ายมัธ์ยม

ผู้้�ชนัะเลุ่ิศ
นัายวิรัญญ้ ชัยวิิเศษ
นัายอำนั่พังษ์ ดวิงพัิชัย

วิิทยาลุ่ัยพัณ์ิชยการธ์นับั่ร่

รอำงชนัะเลุ่ิศลุ่ำาดับัท่� 1
นั.สั.ชิดชนัก ติร่รสั
นัายพั่รเดช เลุ่ิศทวิ่เดช

นัายเสัฎีฐวิ่ฒิ บั่ติติะโยธ์่

วิิทยาลุ่ัยอำาช่วิศึกษาสัันัติิราษฎีร์ในัพัระอำ่ปถัมภ์ฯ

รอำงชนัะเลุ่ิศลุ่ำาดับัท่� 2 นัายภ้วิิช ปาณ์ะศร่ วิิทยาลุ่ัยอำาช่วิศึกษาภ้เก็ติ

รางวิัลุ่ชมเชย นัายศักดิ�ดา จุังอำินัทร์ วิิทยาลุ่ัยการอำาช่พัพันัมทวินั 

รางวิัลุ่ชมเชย นัายไทแท� นันัทะศร่
นัายกฤษฎีากร อำินัติ๊ะวิงศ์

นัายธ์่รภัทร ไกรศร่

วิิทยาลุ่ัยเทคโนัโลุ่ย่สัยามบัริหารธ์่รกิจุ 

ผู้้�ชนัะเลุ่ิศ นั.สั. ภิงค์กันัย์ ฤกษ์พััฒนัาพัิพััฒนั์ โรงเร่ยนัสัารสัาสันั์เอำกติรา

รอำงชนัะเลุ่ิศลุ่ำาดับัท่� 1 นัายจุ่ลุ่ภัทร ติันัติิไชยบัริบั้รณ์์ โรงเร่ยนัสัารสัาสันั์เอำกติรา

รอำงชนัะเลุ่ิศลุ่ำาดับัท่� 2 นั.สั. พัิชญธ์ิดา พัรพัิพััฒนั์ก่ลุ่ โรงเร่ยนัเติร่ยมอำ่ดมศึกษา

รางวิัลุ่ชมเชย ด.ญ. ก่ลุ่ภรณ์์ ภัทรพังษ์บัวิร โรงเร่ยนัสัาธ์ิติพััฒนัา ฝึ่ายมัธ์ยม

รางวิัลุ่ชมเชย นัายบั่ญทานัติ์เก่ยรติิ ทวิ่สัันัติิก่ลุ่ โรงเร่ยนันัานัาชาติิคิงสั์คอำลุ่เลุ่จุกร่งเทพั

โปรดติิดติามติอำนัท่� 2 ติ�อำในัฉุบัับัหนั�ากบัับัทควิามชด่พัเิศษเก่�ยวิกบััสันััติภิาพั
ผู้�านัแนัวิคิดแลุ่ะม่มมอำงขัอำงผู้้�แทนัอำงค์กรศาสันัา นัักวิิชาการ รวิมถึง  
ผู้้�เช่�ยวิชาญมากมายหลุ่ายท�านัในั "วิารสัารควิามร�วิมมือำกับัติ�างประเทศ" 
ฉุบัับัเดือำนัติ่ลุ่าคม-ธ์ันัวิาคม 2565
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 1 กรรมการผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิในคุณะอนุกรรมการมรดกโลกทางวุัฒินธรรมและ 
กรรมการผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิในคุณะกรรมการแห่่งชาติิวุ่ด�วุยมรดกโลก

 2 บรรยายและร่วุมอภิิปรายในการประชุมรับฟัังคุวุามคุิดเห่็นติ่อร่างข้�อเสนอเชิงนโยบายการฟั้�นฟั้มรดก
ภิ้มิปัญญาทางวุัฒินธรรมข้องชนเผู้่าพื้้�นเม้อง จััดโดยย้เนสโกกรุงเทพื้ร่วุมกับสถาบันวุิจััยสังคุมจัุฬาลงกรณ์มห่าวุิทยาลัย  

21 มีนาคุม พื้.ศ. 2565 เวุลา 10.00-16.00 น. ณ ห่�องประชุมจัั�คุส์ อัมโยติ์ ชั�น 4  
อาคุารวุิศิษฐ์์ ประจัวุบเห่มาะ สถาบันวุิจััยสังคุม จัุฬาลงกรณ์มห่าวุิทยาลัย

ในการบรรยายคร้�งน้� 2 จะขอแบ่งออกเป็็น 3 ตอน คือ

 y เป็นเร้�องภิาพื้รวุมข้องงานวุัฒินธรรมภิายใติ�คุวุามร่วุมม้อกับย้เนสโกในยุคุติ่าง ๆ ติั�งแติ่ห่ลังสงคุรามโลกจันถึงปัจัจัุบัน
 y เป็นภิาพื้รวุมข้องนโยบายข้องประเทศไทยในเร้�องมรดกวุัฒินธรรมติามกรอบและแนวุทางข้องพื้ระราชบัญญัติิวุ่าด�วุย 

การส่งเสริมและรักษามรดกภิ้มิปัญญาวุัฒินธรรมไทย พื้.ศ. 2559
 y เป็นการวุิเคุราะห่์คุวุามสำาเร็จัและข้�อท�าทายจัากการดำาเนินการข้องไทยติามกรอบนโยบายข้องพื้รบ. พื้.ศ. 2559
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บทบรรยายเรื่อง "ภาพรวมนโยบายของประเทศไทย
ด้านการจัดการมรดกภูมิปัญญา"

โดย สาวิิตรี สุวิรรณสถิิตย์ 1

นโยบายของป็ระเทศไทยด้้านการจ้ด้การมรด้กทางวั้ฒนธรรม ม้วัิวั้ฒนาการและป็ร้บเป็ล้�ยนไป็ตามยุคสม้ยถ้้ามองย้อนไป็
ต้�งแต่สมย้ตน้ร้ตนโกสนิทร์ เป็น็ยุคฟื้้�นฟูื้มรด้กว้ัฒนธรรมหล้งเสย้กรุงศรอ้ยุธยา เนื�องจากมรด้กว้ัฒนธรรม ของสยามในยุคน้�น
เกือบทุกป็ระเภทถู้กทำาลายย่อยย้บ ต้องฟื้้�นฟืู้บูรณะและสร้างใหม่ให้ “ด้้ด้้งเด้ิม”

มองต่อมาถ้ึงยุคป็ฏิิรูป็บ้านเมืองในสม้ยร้ชกาลท้� 5 ซึ่ึ�งเป็็นช่วังท้�ป็ระเทศไทยม้นโยบายเปิ็ด้ป็ระเทศและป็ร้บระบบ 
การบริหารราชการแผ่่นด้ินตามแนวัทางของป็ระเทศในซึ่้กโลกตะวั้นตกท้�ได้้แผ่่อิทธิพลเข้ามาในเอเซึ่้ยด้้วัย ได้้ส่งผ่ล 
ต่อนโยบายด้้านวั้ฒนธรรมของไทยหลายป็ระการ

จนถ้งึในสมย้รช้กาลท้� 7 ได้ม้ก้ารต้�งพพิธิภณ้ฑสถ้านแหง่ชาติ หอสมดุ้แหง่ชาติและหอจด้หมายเหตแุหง่ชาติ และได้้รบ้โอน
คลง้สะสมซึึ่�งแตเ่ด้มิเกบ็รก้ษาอยูใ่นพระราชว้ังเพื�อให้หนว่ัยราชการท้�ต้�งขึ�นใหมน่้�นด้แูลรก้ษาและเปิ็ด้ใหป้็ระชาชนเขา้ชมได้้

ต่อมาเมื�อเป็ล้�ยนแป็ลงการป็กครองก็ม้การเป็ล้�ยนแป็ลงนโยบายทุกด้้าน รวัมท้�งในด้้านวั้ฒนธรรมก็ม้การป็ร้บเป็ล้�ยน
นโยบายในหลายช่วัง เชน่ในบางช่วัง กม็ก้ารต้�งกระทรวังว้ัฒนธรรมและออกระเบย้บว้ัฒนธรรมไทยสำาหรบ้คนไทยท้�งป็ระเทศ 
แต่ภายหล้งต่อมาก็ม้การยุบกระทรวังวั้ฒนธรรมให้ไป็รวัมก้บงานด้้านศาสนาและการศึกษา เป็็นต้น

ในช่วังหล้งสงครามโลกคร้�งท้� 2 เป็็นช่วังเวัลาท้�ป็ระเทศไทยได้้ร้บอิทธิพลจากแนวัคิด้สากลโด้ยเฉพาะจากการเป็็นสมาชิก
และร่วัมมือก้บองค์การยูเนสโก ซึ่ึ�งเป็็นการร่วัมมือในระด้้บพหุภาค้ก้บกลุ่มป็ระเทศหลายภูมิภาคท้�วัโลก

การท้�ได้เ้กริ�นนำามาเชน่น้� กเ็พื�อแสด้งใหเ้หน็วัา่นโยบายทางวัฒ้นธรรมของไทยน้�นตอบสนองสถ้านการณใ์นระด้บ้ชาตแิละ
นานาชาติมาโด้ยตลอด้ อ้กท้�งไม่เคยหยุด้นิ�งหรือแช่แข็งอยู่ในยุคใด้ยุคหนึ�ง แต่ได้้ป็ร้บเป็ล้�ยนไป็ตามสภาวัะทางส้งคมและ
การเมืองการป็กครองเป็็นระยะ ๆ ด้้วัย

บทเกริ่่�นนำ�



1.1 “ยุคหลัังสงครามโลัก”

1.1.1) ห่ลังสงคุรามโลกคุรั�งที� 2 ย้เนสโกได�กำาเนิดข้ึ�นจัากเถ�าธุลี
สงคุราม (ภิาพื้ 1) ช้�อยอ่ข้องยเ้นสโก (UN <E/S/C> O) บง่บอก
ถึงภิาระห่น�าที�ด�าน E--Education, S-- Sciences, และ  
C-- Culture ดังที�ระบุไวุ�ในธรรมน้ญข้องสห่ประชาชาติิวุ่า  
“เพื้้�อส่งเสริมคุวุามร่วุมม้อด�านการศึกษา วุิทยาศาสติร์ และ
วุัฒินธรรม” (United Nations Charter, 16 November 
1945, article 57) และดังที�เน�นยำ�าอย้่ในคุติิธรรมข้องย้เนสโก
วุา่ “เพื้้�อจัรรโลงสันติภิิาพื้ถาวุรในจิัติใจัข้องมนุษย์” (UNESCO 
motto: Since wars begin in the minds of men, it is in 
the minds of men that the defenses of peace must 
be constructed.) ในเด้อนพื้ฤศจัิกายน 1945 มีประเทศร่วุมก่อติั�ง 44 ประเทศมาประชุมกันที�กรุงลอนดอน 
โดยรัฐ์มนติรีวุ่าการกระทรวุงศึกษาธิการข้องอังกฤษ ได�อ่านร่างธรรมน้ญย้เนสโกที�ได�รับการรับรองจัากที�ประชุมแล�วุ 
(ภิาพื้ 2) ติ่อมาใน ปี 1946 จัึงมี 20 ประเทศให่�การรับรองธรรมน้ญย้เนสโก

      ทำาให่�องคุ์กรนี�เริ�มทำางานได�

1.1.2) ประเทศไทยได�เข้�าเป็นสมาชิกสห่ประชาชาติิธันวุาคุม พื้.ศ. 2489 
(1946) ซึ่ึ�งมีคุวุามสำาคุัญมาก เพื้ราะห่ลังสงคุรามไทยถ้กจััดอย้่ในกลุ่ม
ประเทศแพื้�สงคุราม จันกระทั�งมกีารติั�งรฐั์บาลให่ม่มาจัากกลุม่เสรไีทย
ที�ได�โติ�แย�งคุดัคุ�านการเข้�ารวุ่มกบัญี�ปุ�นในสงคุรามมาตัิ�งแติต่ิ�น 3 ปตีิอ่มา 
ไทยก็ได�เข้�าเป็นสมาชิกย้เนสโก (1 มกราคุม 2492 ห่ร้อ คุ.ศ. 1949) 
นบัเป็นประเทศสมาชกิลำาดบัที� 49 ในการนี� คุณะรฐั์มนติรไีทยได�แติง่ติั�ง
คุณะกรรมการแห่่งชาติิวุ่าด�วุยการศึกษา วุิทยาศาสติร์ และวุัฒินธรรมแห่่งสห่ประชาชาติิ (National Commission 
for UNESCO) เพื้้�อให่�เป็นไปติามกฎบัติรข้องย้เนสโก โดยมีรัฐ์มนติรีวุ่าการกระทรวุงศึกษาธิการเป็นประธาน  
และให่�กระทรวุงศึกษาธกิารเป็นฝ่�ายเลข้าธกิาร และเป็นห่น่วุยงานติั�งงบประมาณประจัำาปเีปน็คุ่าบำารงุสมาชิกยเ้นสโก
จันถึงปัจัจัุบัน

1.1.3) ย้เนสโกมีสมาชิกเพื้ิ�มขึ้�นติามลำาดับ ติามสภิาวุะการเติิบโติข้องสังคุมโลก ดังนั�นนโยบายและแนวุทางการดำาเนินการ 
จัึงปรับเปลี�ยนไปติามคุวุามติ�องการข้องสมาชิกด�วุย

( -จัากปี 1950 มีสมาชิก 59 ประเทศ
-ปี 1955 มี 74 ประเทศ  ปี 1960 มี 99 ประเทศ
-ปี 1965 มี 120 ประเทศ ปี 1970 มี 125 ประเทศ
-ปี 1975 มี 136 ประเทศ ปี 1980 มี 153 ประเทศ
-ปี 1990 มี 159 ประเทศ ปี 1995 มี 184 ประเทศ
-ปี 2019 มีสมาชิก 193 ประเทศ กับอีก 11 สมาชิกสมทบ)

 ภาพ 1: กรุุงลอนดอนหลังสงครุามโลก ครุั�งที่่� 2

ภาพ 2: การุอ่านธรุรุมนูญของยููเนสโก
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ตอนท่� 1  ภ�พริ่วมของง�นวัฒนธริ่ริ่มภ�ยใต้คว�มริ่่วมมือกับยูเนสโกในยุคต่�ง ๆ

ย้เนสโกมีวุิวุัฒินาการในด�านงานส่งเสริมคุวุามร่วุมม้อระห่วุ่างประเทศด�านวุัฒินธรรมที�ยาวุนานถึง 70 ปี ซึ่ึ�งได�มีการปรับเปลี�ยนไป
ในห่ลายยคุุ ดงัจัะเห่น็จัากอนสุญัญาทางวุฒัินธรรมข้องยเ้นสโกที�ได�ประกาศออกมาในยุคุติา่ง ๆ  ซึ่ึ�งสะท�อนสถานการณ์ในสงัคุมโลก
ในแติ่ละช่วุงด�วุย



 

1.3.1) ในช่วุงปี 1960 เป็นติ�นมา ประเทศที�เคุยเป็นอาณานิคุม 
ข้องติะวุันติกได�รับเอกราชจัำานวุนมากได�เข้�ามาเป็นภิาคุี
สมาชกิข้องสห่ประชาชาติ ิ(ยเ้อ็น) และสมาชิกยเ้นสโกด�วุยทำาให่�
เพื้ิ�มสมาชกิมากรวุดเรว็ุ ..จัาก 60 ประเทศ... เปน็ 120 ประเทศ

 � สำาห่รบัประเทศที�ได�อสิรภิาพื้ให่มน่ั�น มคีุวุามผู้ก้ใจัในอตัิลกัษณ์
วุัฒินธรรม (cultural identity) ข้องประเทศติน 
ซึ่ึ�งถ้กกล้นห่ายไปในช่วุงเป็นอาณานิคุม คุำาวุ่าอัติลักษณ์
วุัฒินธรรมจัึงมีคุวุามห่มายมากพื้ิเศษในช่วุงนี�

 � ข้ณะเดียวุกัน การลักลอบคุ�าข้ายสมบัติิวุัฒินธรรมที�นำามา 
จัากแห่ลง่ที�ถก้คุรอบคุรองห่รอ้ถก้ทำาลายเพื้ราะสงคุรามและ
คุวุามยากจันก็เพื้ิ�มมากขึ้�น โดยเฉพื้าะการลักลอบคุ�าข้าย 
ในติลาดม้ดก็มากข้ึ�นด�วุย

1.3.2) ในยุคุ 1960 -1970 สห่ประชาชาติิเริ�มทศวุรรษแห่่งการพื้ัฒินา  
มีการส่งเสริมให่�ประเทศสมาชิกจััดทำาแผู้นพื้ัฒินาเศรษฐ์กิจัและ
สังคุมในประเทศสมาชิก ช่วุงนี�เม้องไทยเริ�มจััดทำาแผู้นพัื้ฒินา
เศรษฐ์กจิัระยะแรก พื้.ศ. 2504 (1961) – 2506) และระยะที�สอง 
พื้.ศ. 2507 – 2509 (1966) ซึึ่�งเน�นการเติิบโติทางเศรษฐ์กิจั  
เช่นเน�นการสร�างงาน การเพื้ิ�มรายได� ดังคุำาข้วัุญในช่วุงห่นึ�งวุ่า 
“งานคุ้อเงิน เงินคุ้องานบันดาลสุข้”

1.3.3) ในชวุ่งนี�ยเ้นสโกเริ�มเสนอแนวุคุดิเร้�อง “มติิทิางวุฒัินธรรมในการพื้ฒัินา” 
ซึ่ึ�งคุวุามคุิดนี�ได�ข้ยายคุวุามสำาคุัญมากข้ึ�นในทศวุรรษติ่อ ๆ  มาในช่วุงนี� 
มีกรณีที�ย้เนสโกได�รับการร�องข้อจัากอิจัิปต์ิและซึ่้ดาน ให่�ช่วุย
ระดมสรรพื้กำาลังก้�ชีวุิติมรดกวุิห่าร Abu Simbel ข้อง Ramses II 
อาย ุ3,200 ป ีซึ่ึ�งจัะติ�องจัมอย้ใ่ติ�นำ�าเน้�องจัากการสร�างเข้้�อนอสัวุาน

1.4.1) คุ.ศ. 1970 ยเ้นสโกได�จัดัประชุมนานาชาติทิี�เวุนสิ เร้�องการบริห่าร
ด�านติา่ง ๆ  ข้องวุฒัินธรรม (Institutional, Administrative and 
Financial Aspects of Culture) เป็นการประชุมที�ก่อให่�เกิด
แนวุคิุดเร้�องการพัื้ฒินาทางวัุฒินธรรม (cultural development) 
และมิติิด�านวุัฒินธรรมในการพื้ัฒินา (cultural dimension of 
development) ข้ึ�นอย่างเป็นร้ปธรรมที�แพื้ร่ไปอย่างกวุ�างข้วุาง
เป็นคุรั�งแรก

1.3 ยุค “อััตลัักษณ์วิัฒนธรรม” (Cultural Identity)  
กับ “มิติวิัฒนธรรมในการพััฒนา” (Cultural Dimension  
in Development)

นับเป็นโคุรงการนานาชาติิทางวุัฒินธรรมที�ยิ�งให่ญ่มาก เริ�มติั�งแติ่
ปี 1965 โคุรงการนี�พื้ิส้จัน์วุ่าสมบัติิวุัฒินธรรม เป็นทรัพื้ยากร 
ทั�งทางสังคุมวุัฒินธรรมและทางเศรษฐ์กิจัด�วุย มีทั�งคุุณคุ่า 
และมล้คุา่ เม้�อบร้ณะเสรจ็ัแล�วุกม็ผีู้ลกระทบที�ดมีากติอ่เศรษฐ์กจิั
และการท่องเที�ยวุเชิงวุัฒินธรรม ในอิจัิปติ์และซึ่้ดาน

ภาพเข่�อนอัสวาน
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1.2.1) ในยุคุนี� ย้เนสโกได�มีการประกาศ อนุสัญญากรุงเฮก 
ในปี คุ.ศ. 1954 (Convention for the Protection 
of Cultural Property in the Event of Armed 
Conflict) มี its two Protocols (1954 and 1999) 
ศพัื้ทท์ี�ใช�คุอ้ “สมบตัิวิุฒัินธรรม” สะท�อนประสบการณ์
และคุวุามห่วุั�นกลัวุข้องประเทศต่ิาง ๆ  ในยุโรปมาติั�งแต่ิ 
ช่วุงสงคุรามโลกคุรั�งที� 1 และ 2  จัึงมุ่งมั�นที�จัะคุุ�มคุรอง
ทรัพื้ย์สินทางวุัฒินธรรมไม่ให่�ถ้กทำาลายในยามเกิด
สงคุราม โดยเน�นสังห่าริมทรัพื้ย์และอสังห่าริมทรัพื้ย์ 
(movable and immovable properties) อนุสัญญา
นี�ระบุให่�การทำาบัญชีทรัพื้ย์สินวุัฒินธรรมที�ติ�องการ 
จัะปกปอ้งรกัษา เกดิแนวุคุดิเร้�อง “การทำาเคุร้�องห่มาย” 
แสดงไวุ�เห่ม้อนกาชาดสากล เพื้้�อป้องกันการทำาลาย
สถานที�ทางวุัฒินธรรม ในยามปะทะกันทางอาวุุธ

1.2 ยุค “สมบัติทางวิัฒนธรรม”

1.2.2) ไทยได�เป็นภิาคุีอนุสัญญานี� โดยกระทรวุงกลาโห่ม 
เป็นผู้้�ดำาเนินการ แติ่ไทยไม่ได�เป็นภิาคุีข้อง protocols 
ทั�งสองคุรั�งข้องอนุสญัญานี� อนุสญัญานี�เงียบห่ายไปนาน
เม้�อเห่ติุปะทะกันทางอาวุุธจัางห่ายไป แติ่พื้อมีการข้ัดแย�ง
กนัถงึข้ั�นใช�อาวุธุคุรั�งใด อนสุญัญาฉบับนี�กถ้็กปลกุข้ึ�นมา
ทกุคุรั�ง เชน่ในกรณลีา่สดุที�มกีารบกุยเ้คุรนในป ีคุ.ศ. 2022 
ผู้้�แทนในย้เนสโกห่ลายประเทศก็เสนอให่�นำาห่ลักการ 
ในการทำาเคุร้�องห่มาย “บลขี้้ลด”์ ติามอนสุญัญานี�มาใช�
แก�ปัญห่า

1.4 ยุค “การพััฒนาทางวิัฒนธรรม”



1.4.3) ประเทศไทยไม่ได�เข้�าเป็นภิาคุีอนุสัญญา 1970 แติ่ได�ใช� 
การเจัรจัาไมติรรีะดบัทวุภิิาคีุในการสง่คุน้สมบตัิวิุฒัินธรรม
ที�มาจัากประเทศเพื้้�อนบ�านคุน้ให่�แกเ่จั�าข้องเดมิ เชน่ ได�สง่คุน้
โบราณวัุติถใุห่�แกป่ระเทศกมัพื้ช้าแล�วุห่ลายชิ�นเปน็ติ�น และ
ยงัได�ข้อรบัคุน้สมบติัิวุฒัินธรรมที�ถ้กนำาออกไปจัากประเทศไทย
โดยมิชอบด�วุยกฏห่มาย เช่นทับห่ลังนารายณ์บรรทมสินธุ์
ข้องพื้นมรุ�งและเคุร้�องปั�นดินเผู้าเข้ียนสีบ�านเชียงบางชิ�น  
จัากพื้ิพื้ิธภิัณฑ์ใ์นอเมริกา เป็นติ�น

1.5.1) กรณีโคุรงการนานาชาติิที� “อะบ้ ซึ่ิมเบล” ประสบ 
คุวุามสำาเรจ็ัมาก ทำาให่�วุงการวัุฒินธรรมนานาชาติมีิกำาลงัใจั
ที�จัะรวุมตัิวุกันเพื้้�อร่าง “อนุสญัญาระห่วุ่างประเทศวุ่าด�วุย
การปกปอ้งคุุ�มคุรองมรดกวุฒัินธรรมและธรรมข้าติขิ้องโลก” 
ข้ึ�นให่�เป็นมาติรการสากล  (Convention Concerning 
the Protection of the World Cultural and Natural 
Heritage เรียกย่อ ๆ วุ่า World Heritage Convention 
- อนุสัญญามรดกโลก) ซึ่ึ�งประกาศรับรองในที�ประชุมสมัย
สามัญข้องยเ้นสโกในปี คุ.ศ. 1972 อนุสัญญานี�เป็นคุรั�งแรก 
ที�มีการใช�ศัพื้ท์วุ่า “มรดกวัุฒินธรรม” (แทนที�จัะใช�คุำาวุ่า 
“สมบัติิวุัฒินธรรม”) ไวุ�ในกฏห่มายระห่วุ่างประเทศ และ
เป็นคุรั�งแรกที�นำา “มรดกวัุฒินธรรมกับมรดกธรรมชาติิ” 
มาอย้่ในอนุสัญญาฉบับเดียวุกัน โดยเน�น “แห่ล่งมรดก 
ทางกายภิาพื้” จับัติ�องมองเห็่นได�ที�ม ี“คุณุคุ่าโดดเด่นสากล” 
ติามเกณฑ์์ที�กำาห่นด เน�น “การอนุรักษ์ติามห่ลักวิุชา”  
และเน�น “การบริห่ารจััดการ” เพื้้�อป้องกันการทำาลาย 
เส้�อมคุณุคุา่มกีารจัดัระบบข้ึ�น “บญัชมีรดกโลก” เปน็คุรั�งแรก
ที�ดงึดด้คุวุามสนใจัข้องประเทศต่ิาง ๆ  ทั�วุโลก โดยปัจัจับุนั
มีการข้ึ�นบัญชีมรดกโลกจัากประเทศติ่าง ๆ แล�วุมากกวุ่า 
1000 แห่่ง แม�วุ่าการข้ึ�นบัญชีมรดกโลกดังกล่าวุจัะติ�องมี
การจััดทำาแฟ้ัมเอกสารที�ละเอียดและยุ่งยากติามระเบียบ 
เพื้้�อพิื้ส้จัน์ “คุุณคุ่าอันโดดเด่นเป็นสากล” ให่�คุรบถ�วุน 
ติามเกณฑ์์ และเม้�อข้ึ�นบัญชีแล�วุแติ่ห่ากมีการบริห่าร
จััดการไ ม่ เห่มาะสมในอนาคุติทำา ให่� เส้� อม คุุณคุ่า 
ก็มีการถอดถอนออกจัากบัญชีมรดกโลกได�ด�วุย

1.4.2) แติช่วุ่งนี� “สมบัติวัิุฒินธรรม” ที�เคุล้�อนที�ได�กลายเป็นสินคุ�าที�นกัสะสม
แสวุงห่ากย็งัเปน็ปญัห่าสำาคัุญ ดงันั�นในปลายป ี1970 ได�เกดิอนสุญัญา
ยเ้นสโกเพื้้�อปอ้งกนัการลกัลอบนำาเข้�าออกทรพัื้ย์สนิทางวุฒัินธรรม 
(Illicit Trafficking of Cultural Property) ซึ่ึ�งศัพื้ท์ที�ใช�ก็ยังเน�น
โบราณวุัติถุและศิลปวัุติถุที�ถ้กเคุล้�อนย�ายออกมาคุ�าข้ายกันใน 
“ติลาดมด้” ทั�งในติลาดท�องถิ�นและติลาดนานาชาติ ิในการดำาเนินการ
ติามอนสุญัญา 1970 นี� ยเ้นสโกติ�องรวุ่มมอ้กบัองคุก์ารติำารวุจัสากล 
Interpol จัึงจัะได�ผู้ลเชิงคุวุบคุุมอาชญากรรมและอนุสัญญานี� 
ก็เสนอมาติรการข้อเรียกคุ้นสมบัติิวัุฒินธรรมกลับส้่เจั�าข้องเดิม 
(Restitution to state of cultural origin) โดยในปี 1976  
มีการติั�งคุณะกรรมการผู้้�เชี�ยวุชาญนานาชาติิช่วุยเป็นผู้้�ไกล่เกลี�ย 
(ICPCRP) และติอ่มาคุณะกรรมการชุดนี�ได�ปรับข้ึ�นเป็นคุณะกรรมการ
ถาวุรติามมติทิี�ประชมุสมยัสามญัข้องยเ้นสโกในป ี1978 การทำางาน
ด�านไกล่เกลี�ยเพื้้�อข้อส่งคุ้นสมบัติิวัุฒินธรรมแก่ประเทศเจั�าข้อง
เดิมนั�นไม่ส้�จัะมีผู้ลติามเป้าห่มายข้องอนุสัญญามากเท่าที�คุวุรจัะ
เปน็กรณีที�โด่งดังและยด้เย้�อยาวุนานมากที�สดุคุอ้กรณีที�กรีซึ่เรยีกคุน้
ห่นิออ่นแกะสลกัก�อนให่ญ่ที�ถก้องักฤษนำาออกจัากวุหิ่ารพื้ารเ์ธนอน
ในกรีซึ่ ที�เรยีกวุ่า the Elgin Marble (ติามช้�อข้องเอกอัคุรราชทต้ิ
องักฤษประจัำาติรุกผีู้้�นำาห่นิออ่นสลกัก�อนนี�ออกมาจัากกรีซึ่ในติ�น
ศติวุรรษที� 19) ในกรณนีี� รฐั์มนติรวีุฒัินธรรมข้องกรซีึ่ (อดีติดารา
ภิาพื้ยนติ์ ช้�อ Melina Mercouri แสดงภิาพื้ยนติ์ข้องฮอลลีวุ้�ด
เร้�อง Never in a Sunday คุ.ศ. 1960) ได�กล่าวุปราศรัย 
ในที�ประชมุให่ญส่มยัสามญัข้องยเ้นสโกเรยีกร�องให่�องักฤษสง่คุน้ห่นิ 
“เอลจัิน มาร์ เบิล” (Elgin Marble) ซึ่ึ� งติั� งแสดงอย้่ที�  

British Museum 
มาติั�งแติ ่คุ.ศ. 1816 
ให่�แก่กรีซึ่ซึ่ึ�งเป็น
เ จั� า ข้ อ ง เ ดิ ม  
(ซึ่ึ�งข้ณะนั�นผู้้�เข้ียน
ได�เป็นผู้้�แทนไทย
คุนห่นึ�งในที�ประชมุ 
และได�ฟังัคุำาปราศรัย
เรยีกร�องคุรั�งนั�นด�วุย) 
อั งกฤษได� ชี� แจั ง 

ติ่อโลกสาธารณะวุ่ารัฐ์บาลอังกฤษไม่สามารถแทรกแซึ่งบังคุับ
พื้ิพื้ิธภิัณฑ์์ซึ่ึ�งเป็นองคุ์กรเอกชนให่�ส่งคุ้นสมบัติิข้องพื้ิพื้ิธภิัณฑ์์ได� 
นอกจัากนี�การส่งคุ้นสมบัติิวุัฒินธรรมที�มีคุวุามเก่าแก่เปราะบาง
และมีคุุณคุ่าโดดเด่นเป็นสากลนั�น ติ�องคุำานึงถึงคุวุามสามารถ 
ข้องประเทศเจั�าข้องเดิมที�จัะด้แลรักษาสมบัติินั�นให่�อย้่ในสภิาพื้
ยั�งยน้ถาวุรเพื้้�อประโยชนข์้องโลกและอนชุนข้องโลกในอนาคุติด�วุย 
เร้�องนี� เป็นเห่ติุการณ์ที�คุึกโคุรมมากทั�งในระดับการเม้อง 
ข้องอังกฤษเองและในสังคุมนานาชาติิ โดยได�พื้ิจัารณา 
ในคุณะกรรมการ ICPCRP ซึึ่�งคุณะกรรมการมาติั�งแต่ิปี 1984  
ในที�สุดมีการออมชอมกันชั�วุคุราวุในปี 1991 โดยอังกฤษ
สนับสนุนให่�สร�างพื้ิพื้ิธภิัณฑ์์อะโคุรโปลิสข้ึ�นในกรีซึ่ และมอบ
สมบัติิบางชิ�นไปจััดแสดง อย่างไรก็ติามเร้�องนี�ก็เพื้ิ�งจัะถ้กนำาข้ึ�น
พื้ิจัารณาในที�ประชุมสมัชชาสห่ประชาชาติิในปี 2021 และ 
ที�ประชุมสห่ประชาชาติิก็ได�มีมติิ A/76/L.17 มีประเทศ
สนบัสนนุ100ประเทศ ให่�สง่คุน้สมบตัิวัิุฒินธรรมดงักลา่วุให่�แกก่รีซึ่
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1.5 ยุค “มรดกโลัก”



1.5.2) ไทยเป็นภิาคีุสมาชิกอนุสญัญามรดกโลกเม้�อวุนัที� 17 กนัยายน 
พืุ้ทธศักราช 2530 (17/09/1987) โดย THAI NATCOM 
(สำานักเลข้าธิการคุณะกรรมการแห่่งชาติิวุ่าด�วุยย้เนสโก) 
เป็นห่น่วุยงานกลางเชิญผู้้�ที�เกี�ยวุข้�องมาร่วุมกันพื้ิจัารณา 
(โดยผู้้�บรรยายในข้ณะนั�น ดำารงติำาแห่น่งเป็นผู้้�อำานวุยการ 
กองการติ่างประเทศ สำานักงานปลัดกระทรวุงศึกษาธิการ
และเปน็รองเลข้าธกิาร THAI NATCOM ได�เชญิอาจัารยน์จิั 
ห่ิญชีระนันท์ มาทำาห่น�าที�เป็นประธาน มีอาจัารย์พื้ัทยา สายห่ ้
เปน็กรรมการที�ปรกึษาและมคีุณุจัไุรรตัิน ์แสงบญุนำา เจั�าห่น�าที�
กองการติ่างประเทศ สำานักงานปลัดกระทรวุงศึกษาธิการ
เปน็เลข้านกุาร) ที�ประชมุได�พื้จิัารณาเน้�อห่าข้องอนสุญัญา
และนัยที�เกี�ยวุกับห่น่วุยงานที�มีประโยชน์ได�เสียจัาก
อนสุญัญานี�ในประเทศไทย ติลอดจันได�จัดัทำารายการเบ้�องติ�น 
(Tentative List) วุ่าด�วุยมรดกวุัฒินธรรมและธรรมชาติิ 
ที�สำาคุัญข้องไทย และนำาเสนอรัฐ์มนติรีวุ่าการกระทรวุง
ศึกษาธิการ (พื้ลเอกมานะ รัตินโกเศศ) เพื้้�อข้อให่�นำาเร้�อง
เสนอข้ออนุมัติิคุณะรัฐ์มนติรีให่�คุวุามเห่็นชอบในการเข้�า
เป็นภิาคุีอนุสัญญามรดกโลกนี� และได�ข้อติั�งงบประมาณ
ประจัำาเป็นคุ่าบำารุงสมาชิกอนุสัญญานี�ด�วุย

1.5.3) ห่ลังอนุสัญญามรดกโลกประกาศออกมาแล�วุในปี 1973 
ประเทศโบลเีวุยีได�เสนอให่�ยเ้นสโกออกติราสาร (Protocol) 
เพื้ิ�มติ่อท�ายอนุสัญญาสากลเร้�องลิข้สิทธิ� (Universal 
Copyright Convention) เพื้้�อให่�คุุ�มคุรองทรัพื้ย์สิน
วุัฒินธรรมประเภิทคุติิชน (folklore) ซึึ่�งมรดกดังกล่าวุ 
ไมร่วุมไวุ�ในอนสุญัญา 1972 แติม่ปีระเทศสมาชกิจัำานวุนห่นึ�ง
ไม่สนับสนุน จัึงไม่มีผู้ล

1.6 ยุค “นโยบายด้านวิัฒนธรรม”

1.6.1) ใน คุ.ศ. 1982 มีประชุมระดับโลกเร้�องนโยบายวุัฒินธรรม 
(Cultural Policies) ที�นคุรเม็กซิึ่โก ประเทศเม็กซึ่ิโก  
(Mondiacult World Conference on Cultural Policies) 
โดยก่อนห่น�านั�นได�จััดประชุมปรึกษาห่าร้อในระดับภิ้มิภิาคุ
ทกุภิม้ภิิาคุทั�วุโลกเพื้้�อเติรยีมคุวุามพื้ร�อมระดบัโลกที�ประชมุ
ระดับโลกที�เม็กซึ่ิโกมีข้�อเรียกร�องสำาคัุญข้�อห่นึ�งคุ้อข้อให่�
ประเทศพื้ฒัินาแล�วุยอมรบัคุวุามสำาคัุญข้องมรดกวุฒัินธรรม
ที�จัับติ�องไม่ได� (intangible cultural heritage) และ 
ข้อให่�รวุมเข้�าไปอย้่ ใน “นิยามข้องวัุฒินธรรมและ 
มรดกวุฒัินธรรม” ด�วุย ในชวุ่งเวุลาเดยีวุกนันี�เปน็ชวุ่งที�วุงการ
ระห่วุ่างประเทศเริ�มติ�นพื้้ดถึง “การพัื้ฒินาอย่างยั�งย้น” 
(Sustainable Development) มากข้ึ�น อันเป็นอิทธิพื้ล 
มาจัากแนวุคุดิวุา่ “ทกุคุนในโลกมชีะติาชวีุติิรวุ่มกนัทั�งโลก” 
(Our Common Future) ซึ่ึ�งเป็นช้�อข้องรายงานการศึกษา
นานาชาติิ (The Brundtland Report 1987, World 
Commission on Environment and Development ) 
ที�นางบรันด์ทแลนด์ อดีตินายรัฐ์มนติรีสวุีเดน ได�รับมอบ
ห่มายให่�เป็นประธานโดยได�จััดประชุมรับฟัังคุวุามคุิดเห่็น
อย่างกวุ�างข้วุางทั�วุทุกภ้ิมิภิาคุเป็นเวุลา 2 ปี ก่อนจัะทำา
รายงานเสนอสห่ประชาชาติิ รายงานนี�เช้�อมโยงปัญห่า 
คุวุามเส้�อมโทรมข้องสิ�งแวุดล�อมทางธรรมชาติิกับปัญห่า 
ทาง สั งคุม เศรษฐ์กิ จั เช่ นคุวุามยากจันในประ เทศ 
ที�กำาลังพื้ัฒินาด�วุย

1.6.2) การปรับระบบบริห่ารวัุฒินธรรมข้องไทยในช่วุงนั�น  
งานวัุฒินธรรมข้องไทยในช่วุงที�มีการประชุมนโยบาย 
ทางวุัฒินธรรมที�เม็กซึ่ิโกในปี 1982 นั�น ยังรวุมอย้่กับงาน
ข้องกระทรวุงศึกษาธิการ ดังนั�นคุณะกรรมการแห่่งชาติิ 
วุา่ด�วุยยเ้นสโก (THAI NATCOM) ภิายใติ�กระทรวุงศกึษาธกิาร
จัึงได� เ ป็นแกนกลางประสานการส่งคุณะผู้้�แทนจัาก 
ห่ลายห่นวุ่ยงานที�เกี�ยวุข้�องไปรวุ่มประชมุนโยบายวุฒัินธรรม
ที�เม็กซึ่ิโก ห่ลังการประชุม คุณะผู้้�แทนไทยมีอาจัารย์สมาน 
แสงมะลิ รองปลัดกระทรวุงศึกษาธิการเป็นประธาน  
(และมผีู้้�เข้ยีนกับคุณุจัไุรรัติน ์แสงบญุนำา จัาก THAI NATCOM 
เป็นฝ่�ายเลข้านุการ) ได�กลับมาจััดประชุมปรึกษาห่าร้อ 
ในระดับชาติิในสาระสำาคุัญข้องมติิข้องการประชุมนโยบาย
วุัฒินธรรมที�เม็กซึ่ิโกด�วุย ซึ่ึ�งนำาไปส้่การสถาปนาสำานักงาน
คุณะกรรมการวัุฒินธรรมแห่่งชาติิ (สวุช.) ข้ึ�น เม้�อปี พื้.ศ. 
2522 (คุ.ศ. 1989) เป็นห่น่วุยงานเทียบเท่ากรมภิายใติ�
กระทรวุงศึกษาธิการ มหี่น�าที�ดแ้ลงานด�านนโยบายทางวัุฒินธรรม
และส่งเสริมการวุิจััยด�านวัุฒินธรรม เพื้ี�อให่�วุัฒินธรรม 
เป็นมิติิห่นึ�งข้องการพื้ัฒินาด�วุย
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ห่ลงัการประกาศอนสุญัญามรดกโลก 1972 เร้�อยมาวุงการวุฒัินธรรม
นานาชาติิก็เริ�มอภิิปรายถึงคุวุามสำาคุัญข้องวัุฒินธรรมในลักษณะ 
ที�ไม่ใช่กายภิาพื้ ซึ่ึ�งเป็นแนวุคุิด “ฝ่าแฝ่ด” กับมรดกวุัฒินธรรมและ
ธรรมชาติิติามนัยข้องอนุสัญญา 1972 แติ่คุลอดออกมาก็ช�ากวุ่ากัน
ถึง 30 ปี แม�แนวุคิุดดังกล่าวุจัะ “ปฏิสนธิ” พื้ร�อม ๆ กัน  
แติ่เร้�องข้องวุัฒินธรรมที�จัับติ�องไม่ได�ก็มีคุวุามยุ่งยากห่ลายอย่าง
ติั�งแติ่ “เริ�มติั�งท�อง ยังไม่คุลอด” เช่นมีการถกเถียงกันนานเร้�อง  
“ช้�อ” ห่ร้อคุำาศัพื้ท์ที�จัะใช�เรียกมรดกวุัฒินธรรมประเภิทนี�

1.7 ยุค “มรดกวิัฒนธรรมที�ไม่ใช่่กายภาพั” (Non-Physical Heritage)  
หรือัมรดกที�จับต้อังไม่ได้ (Intangible Cultural Heritage)

1.7.1) เดิมทั�วุโลกใช�คุำาวุ่า Folklore ซึ่ึ�งไทยเรียกวุ่า “วุัฒินธรรม 
พื้้�นบ�าน” บ�าง ห่ร้อ “วัุฒินธรรมคุติิชน”บ�าง ติ่อมาในปี  
คุ.ศ. 1982 ยเ้นสโกได�ติั�งคุณะผู้้�เชี�ยวุชาญด�านการดแ้ลรกัษา
คุติิชนพื้้�นบ�าน ซึ่ึ�งถ้อวุ่าเป็นวุัฒินธรรมที�ไม่ใช่ด�านกายภิาพื้ 
(Committee of Experts on the Safeguarding of Folklore; 
“Section for the Non-Physical Heritage”) ซึ่ึ�งนำาไปส้่
การประกาศข้�อเสนอแนะเร้�อง “วุัฒินธรรมติามประเพื้ณ ี
และคุติชินพื้้�นบ�าน ป ี1989” (The Recommendation on 
the Safeguarding of Traditional Culture and Folklore) 
ซึ่ึ�งประกาศรบัรองโดยที�ประชมุสมยัสามญัข้องยเ้นสโกป ี1989

1.7.2) ในช่วุงนั�น คุณะกรรมการฝ่�ายวุัฒินธรรมข้องคุณะกรรมการ
แห่่งชาติิวุ่าด�วุยย้เนสโกข้องไทย (THAI NATCOM) ได�ติ้�นติัวุ 
และจััดโคุรงการ-กิจักรรมระดับชาติิและระดับภ้ิมิภิาคุ  
เร้�อง “วัุฒินธรรมพื้้�นบ�าน” โดยได�ติั�งคุณะอนุกรรมการ 
ผู้้�เชี�ยวุชาญด�านนี�ข้ึ�นชุดห่นึ�งมี ห่ม่อมเจั�าสุภิัทรดิศ ดิศกุล  
เปน็ประธานและมีกรรมการผู้้�ทรงคุณุวุฒุิเิชน่ อาจัารย์พื้ทัยา 
สายห่้ อาจัารย์นิจั ห่ิญชีระนันทน์ อาจัารย์สายสุรี จัุติิกุล 
อาจัารย์ศรีศักร วุัลลิโภิดม คุุณห่ญิงกุลทรัพื้ย์ เกษแม่นกิจั 
และอาจัารย์ดร. กิ�งแก�วุ อัติถากร เป็นติ�น (และมีผู้้�บรรยาย
เป็นเลข้านุการ) เพื้้�อทำางานร่วุมกับย้เนสโกในเร้�องนี�

ได�รบังบประมาณในแผู้นพัื้ฒินาสังคุมเศรษฐ์กิจัระยะที� 4 (พื้.ศ. 2520-
2524 )  จัั ดติั� ง ศ้นย์ ส่ ง เส ริมภิาษาและ วัุฒินธรรมภิาคุใติ� 
ข้องมห่าวิุทยาลัยศรีนคุรินทรวิุโรฒิ (สงข้ลา) ข้ึ�น ติ่อมาจึังติั�งเป็น
พื้พิื้ธิภิณัฑ์ค์ุติชินวุทิยาและสถาบนัทกัษณิคุดศีกึษาเม้�อป ีพื้.ศ. 2523 
ข้�อมล้และภิาพื้ถ่ายเกี�ยวุกับโนราที�เกบ็อย้ท่ี�นี�ได�ใช�เปน็พื้้�นฐ์านสำาคุญั
ส่วุนห่นึ�งในการเสนอ “โนรา” ข้ึ�นบัญชีระดับชาติิและในการเสนอ
ไปข้อข้ึ�นบัญชีเป็นมรดก ICH ประเภิท Representative list  
ข้องย้เนสโกด�วุย

1.7.3) ศพัื้ทใ์ห่ม ่“Intangible Cultural Heritage” เน้�องจัากวุงการ
นานาชาติิมีปัญห่าเร้�องคุำาศัพื้ท์ ดังนั�นเพื้้�อจัะติกลงกัน 
ในนิยามเร้�องศัพื้ท์ที�ยอมรับกันได�กวุ�างข้วุาง ย้เนสโก 
จัึงจััดประชุมนักวุิชาการนานาชาติิที�สถาบัน Smithsonian 
ในอเมริกาในปี 1999 การประชุมนานาชาติิคุรั�งนั�นมีช้�อ 
การประชุมวุ่า “A Global Assessment of the 1989 
Recommendation on the Safeguarding of Traditional 
Culture and Folklore: Local Empowerment and 
International Cooperation” ที�ประชมุคุรั�งนั�น มมีติริบัรอง
คุำาศัพื้ท์ “Intangible Cultural Heritage” มาใช�แทนคุำาวุ่า 
Traditional Culture and Folklore ในระดับนานาชาติิ 
และจัึงเป็นที�มาข้องช้�ออนุสัญญา 2003

ที�มา: สถาบันคุึกฤทธิ�

THAI NATCOM ได�จัดัประชมุห่ารอ้ในระดบัชาติ ิระดบัอาเซึ่ยีน 
และระดับเอเซึ่ียเกี�ยวุกับเร้�องวุัฒินธรรมพื้้�นบ�านห่ลายคุรั�ง  
ในช่วุงนี�นักวุิชาการวุัฒินธรรมพื้้�นบ�านภิาคุใติ�ที�ได�เข้�าร่วุม
ประชุมสัมมนาด�วุยเช่นอาจัารย์สุธิวุงศ์ พื้งศ์ไพื้บ้ลย์ และ 
นกัวิุชาการในจังัห่วัุดสงข้ลา ได�แสดงคุวุามสนใจัมากเป็นพิื้เศษ 
ได�ระดมแรงร่วุมม้อแข้็งข้ันกับอาจัารย์ข้องมห่าวุิทยาลัย 
ในท�องถิ�น ระดมกำาลังกันเก็บข้�อม้ลคุติิชนวุิทยาและ
วุฒัินธรรมท�องถิ�นอย่างจัริงจังัติั�งแต่ิป ีพื้.ศ. 2515 (คุ.ศ. 1972)

1.7.4) ในปี 2002 มีการประชุมโติ๊ะกลมสำาห่รับรัฐ์มนติรีวุัฒินธรรม
ระห่วุ่างประเทศเพื้้�อพิื้จัารณาประเด็นสำาคุัญข้องอนุสัญญา 
ICH เป็นรอบสุดท�าย ซึ่ึ�งประเทศไทยได�เข้�าร่วุมประชุมด�วุย

1.7.5) ในที�สดุ เม้�อเดอ้นติลุาคุม 2003 ที�ประชมุสมยัสามญัยเ้นสโก
ประกาศรับรอง “อนุสัญญวุ่าด�วุยมรดกวัุฒินธรรมที�จับัติ�องไม่ได�” 
(Convention for the Safeguarding of the Intangible 
Cultural Heritage) เรียกสั�น ๆ วุ่า ICH Convention ห่ร้อ
อนุสัญญา 2003 อนุสัญญานี�เปิดมิติิทางนโยบายและ 
กฏห่มายการบริห่ารด�านวุัฒินธรรมในแนวุให่ม่ 
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สอดคุล�องกบัแนวุคุวุามคุดิเร้�องโลกาภิวิุฒัิน ์(globalization) 
ในชวุ่งนั�นและสอดรบักบัแนวุคุดิเร้�องสทิธทิางสงัคุมวุฒัินธรรม 
(International Covenant on Economic, Social and 
Cultural Rights 1966) ซึึ่�งเผู้ยแพื้ร่กวุ�างข้วุางมากข้ึ�น 
ในช่วุง 1990 และในช่วุงติ่อ ๆ มา นอกจัากนี�ยังสอดคุล�อง
กบัแนวุคิุดเร้�องคุวุามห่ลากห่ลายทางวัุฒินธรรม > (ศึกษาข้�อมล้
เพื้ิ�มเติิมได�จัาก UNESCO Universal Declaration on 
Cultural Diversity 2001) ติอ่มาพื้ฒัินากลายเปน็อนสัุญญา 
2005 ที�สำาคุัญคุ้อเป็นอนุสัญญาที�ประเทศที�กำาลังพื้ัฒินา 
เน�นวุ่า ICH ช่วุยอุดช่องวุ่างสำาคุัญที�ถ้กมองข้�ามไป 
ในอนุสัญญามรดกโลก 1972

1.7.6) คุวุามซึ่ับซึ่�อนข้อง อนุสัญญา 2003 
อย่างไรก็ติามอนุสัญญา 2003 ก็ยังมีคุวุามยุ่งยากอย้่  
ติ�องประชุมกันห่ลายรอบ ยาวุนานห่ลายสิบปี กวุ่าจัะลงติัวุ 

1.7.6.1) คุวุามซึ่ับซึ่�อนข้อง “คุำาศัพื้ท์” และ “แนวุคุิด ICH”

1.7.6.2) อนสุญัญา 2003 มอีารมัภิบทพื้จันท์ี�ยาวุและสำาคัุญ 
แติส่ลบัซึ่บัซึ่�อนมาก เช้�อมโยงกบักระแสโลกาภิวิุฒัิน์
และกฏห่มายนานาชาติิที� เกี�ยวุข้�องห่ลายด�าน 
ที�นักวุัฒินธรรมในประเทศกำาลังพื้ัฒินาอาจัไม่เข้�าใจั
อย่างถ่องแท�

นอกจัากนี�ยงัมจีัดุเน�นเพื้ิ�มในเร้�องบทบาทสำาคุญัข้อง 
“ชมุชน” โดยเฉพื้าะชุมชนเผู่้าดั�งเดิม (communities, 
in particular indigenous communities) กลุ่มคุน 
(groups) และในบางกรณ ี“ปจััจัเจักบคุุคุล” (in some 
cases, individuals) ในการผู้ลิติ ด้แลรักษามรดก
วุัฒินธรรม ICH รวุมทั�งในการสร�างสรรคุ์ให่ม่ด�วุย 
ซึ่ึ�งสง่ผู้ลวัุฒินธรรม ICH มคีุวุามมั�งคุั�งห่ลากห่ลายและ
ส่งเสริมการสร�างสรรคุ์ข้องมนุษย์

1.7.6.3) อนสุญัญา ICH 2003 ได�เลยีนรป้แบบการทำางาน
ข้องอนสุญัญามรดกโลก 1972 เน้�องจัากอนสุญัญา
มรดกโลกเป็นติ�นแบบที�ประสบคุวุามสำาเร็จั 
เพื้ราะมขึี้�นบญัชมีรดกโลกติามห่ลกัเกณฑ์ท์ี�กำาห่นด 
มีการติั�งคุณะกรรมการมรดกโลกนานาชาติิ และ 
จััดติั�งศ้นย์มรดกโลกข้ี�นมา

1.7.7) วุตัิถปุระสงคุ ์นยิามศพัื้ท ์และการแบง่กลุ่ม ICH ในอนสัุญญา 2003

1.7.7.1) วุตัิถุประสงค์ุม ี4 ข้�อ คุอ้ (1) เพื้้�อดแ้ลรักษา (ไม่ใช่
อนุรักษ์) มรดก ICH (2) เพื้้�อให่�มีคุวุามยอมรับ 
คุวุามสำาคุัญข้อง ICH ข้องชุมชน> กลุ่มคุน และ
ปัจัเจักบุคุคุลติ่าง ๆ  (3) เพื้้�อสร�างคุวุามติระห่นักรับร้�
และการยอมรับมรดก ICH ทั�งในระดับท�องถิ�น 
ระดบัชาติแิละระดบันานาชาติ ิและ (4) เพื้้�อสง่เสรมิ
คุวุามร่วุมม้อนานาชาติิในเร้�องนี� (ศึกษาข้�อม้ล 
เพื้ิ�มเติิมจัาก Article 1 ข้องอนุสัญญา ICH 2003)

1.7.7.2) นิยามศัพื้ท์ ICH ปรากฏใน Article 2 ย่อห่น�า 1  
ข้องอนุสัญญา ICH 2003

(a)  oral traditions and expressions, in-
cluding language as a vehicle of the 
intangible cultural heritage;

(b)  performing arts;
(c)  social practices, rituals and festive 

events;
(d)  knowledge and practices concerning 

nature and the universe;
(e)  traditional craftsmanship.

(a)  take the necessary measures to ensure 
the <safeguarding> of the intangible 
cultural heritage present in its territory;

(b)  among the safeguarding measures  
referred to in Article 2, paragraph 3, 
identify and define the various  
elements of the intangible cultural 
heritage present in its territory, with the 
participation of communities, groups 
and relevant non-governmental  
organizations.
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เข้ยนไวั้ยาวัและซึ่้บซึ่้อนวั่า

1. The “intangible cultural heritage” means the <practices, 
representations, expressions, knowledge, skills – as well 
as the instruments, objects, artefacts and cultural spaces 
associated therewith  that communities, groups and, in 
some cases, individuals recognize as part of their cultural 
heritage>. This intangible cultural heritage, transmitted 
from generation to generation, is constantly recreated by 
communities and groups in response to their environment, 
their interaction with nature and their history, and provides 
them with a sense of identity and continuity,thus promoting 
respect for cultural diversity and human creativity."

1.7.7.3) ได�แบ่งลักษณะข้อง ICH เป็น 5 กลุ่ม (domain) ดงันี�

1.7.7.4) ได�กำาห่นดบทบาทห่น�าที�ข้องภิาคุสีมาชกิไวุ� ห่ลายข้�อ



1.7.8) กำาห่นดมาติรการ สำาห่รบัการดแ้ลรักษา และส่งเสรมิไวุ�ใน Article 13

To ensure the safeguarding, development and promotion 
of the intangible cultural heritage present in its territory, 
each State Party shall endeavour to:

(a)  adopt a general <policy> aimed at promoting 
the function of the intangible cultural heritage 
in society, and at integrating the safeguarding 
of such heritage into planning programmes;

(b)  designate or <establish one or more competent 
bodies> for the safeguarding of the intangible 
cultural heritage present in its territory;

(c)  <foster scientific, technical and artistic studies, 
> as well as research methodologies, with a 
view to effective safeguarding of the intangible 
cultural heritage, in particular the intangible 
cultural heritage in danger;

(d)  adopt <appropriate legal, technical, administrative 
and financial measures>aimed at:

(i)  fostering the creation or strengthening of  
<institutions for <training in the management >of 
the intangible cultural heritage and the transmission 
of such heritage through forums and spaces 
intended for the performance or expression 
thereof;

(ii)  ensuring <access to the intangible cultural 
heritage while respecting >customary practices 
governing access to specific aspects of such 
heritage;

(iii)  establishing <documentation institutions >for 
the intangible cultural heritage and facilitating 
access to them.

1.7.9) กำาห่นดห่น�าที�ด�านการศึกษา วุิจััยและการเพื้ิ�มสมรรถนะไวุ�ใน

(a)  ensure recognition of, respect for, and enhancement 
of the intangible cultural heritage in society, 
in particular through:

<Article 14 – <Education, awareness-raising and ca-
pacity-building>

Each State Party shall endeavour, by all appropriate 
means, to:

(i)  educational, awareness-raising and information 
programmes, aimed at the general public, in 
particular young people;

(ii)  specific educational and training programmes 
within the communities and groups concerned;

(iii)  capacity-building activities for the safeguarding 
of the intangible cultural heritage, in particular 
management and scientific research; and

(iv)  non-formal means of transmitting knowledge;

(b)  keep the public informed of the dangers 
threatening such heritage, and of the activities 
carried out in pursuance of this Convention;

(c)  promote education for the protection of natural 
spaces and places of memory whose existence 
is necessary for expressing the intangible cultural 
heritage.

1.7.10)  อนุสัญญา 2003 ระบุคุวุามสำาคัุญข้อง “การมีส่วุนร่วุม 
ข้องชุมชน กลุม่บคุุคุล ห่รอ้ปจััเจักบคุุคุล” ในการบรหิ่ารจัดัการ 
ICH ไวุ�ใน Article 15 – Participation of communities, 
groups and individuals ดังนี�

“Within the framework of its safeguarding activities 
of the intangible cultural heritage, each State Party 
shall endeavour to ensure the widest possible  
participation of communities, groups and, where 
appropriate, individuals that create, maintain and 
transmit such heritage, and to involve them actively 
in its management.”

1.7.11)  โดยสรุป นับวุ่าเป็นอนุสัญญา 2003 มีรายละเอียดและ 
ข้�อกำาห่นดที�ละเอียด ยากและซึ่ับซึ่�อนมาก แติ่ทั�งนี�เป็นสิ�งที�
ประเทศสมาชิกในกลุ่มที�กำาลังพื้ัฒินาจัากทุกภิ้มิภิาคุให่� 
คุวุามสำาคุัญติามนัยข้องอนุสัญญานี� แม�จัะมีประเด็นติ่าง ๆ 
ที�ยุง่ยากและในการปฏบิตัิจิัริงอาจัะมปีญัห่าอย้ม่ากมายกต็ิาม

สำาหรุับการุบรุรุยูายูตอนที่่� 2 และตอนที่่� 3 สามารุถติดตาม 
ได้ในวารุสารุความรุ่วมม่อกับต่างปรุะเที่ศของกรุะที่รุวง
ศึกษาธิการุในฉบับต่อไป
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1.7.7.5) กำาห่นดห่น�าที�สำาคุัญคุ้อการทำาทะเบียนห่ร้อบัญชี
รายการมรดก ICH ในประเทศข้องตินไวุ� เป็นมาติรการ
ในการด้แลรักษา ปรากฏใน Article 12 ดังนี�

1. To ensure identification with a view to 
safeguarding, each State Party shall draw 
up, in a manner geared to its own situation, 
one or more inventories of the intangible 
cultural heritage present in its territory. 
These inventories shall be regularly updated.

2. When each State Party periodically submits 
its report to the Committee, in accordance 
with Article 29, it shall provide relevant 
information on such inventories.



การจัดการศึึกษาแบบ MTB-MLE : ช่่วิยทำาให้เกิดควิามเท่าเทียม

ในข้ณะที�คุวุามก�าวุห่น�าไปส้ก่ารบรรลุเป้าห่มายการพัื้ฒินาห่ลายเป้าห่มายยังดำาเนินต่ิอไป มคีุวุามชัดเจันยิ�งข้ึ�นวุ่าคุนบางกลุ่มถก้ทิ�งไวุ�ข้�างห่ลัง มหี่ลาย
กรณีที�กลุม่คุนเห่ลา่นี�ถก้ทิ�งไวุ�อย่างโดดเดี�ยวุ ซึ่ึ�งบางคุรั�งก็เป็นคุวุามโดดเดี�ยวุในทางกายภิาพื้ แติบ่อ่ยคุรั�งที�เป็นการถก้โดดเดี�ยวุในทางสังคุมและทางการเมอ้ง
โดยมีสาเห่ติุจัากภิาษาที�พื้วุกเข้าพื้้ด การจััดการศึกษาแบบ MTB-MLE จัึงมุ่งเป้าที�จัะจััดการกับคุวุามท�าทายนี� โดยจััดการศึกษาที�มีคุุณภิาพื้ให่�แก่ทุกคุน 
ซึ่ึ�งทุกภิาคุส่วุนข้องชุมชนจัะสามารถมีส่วุนร่วุมในการพื้ัฒินาตินเองผู้่านการศึกษาในแนวุทางดังกล่าวุ

หัวใจสำ�คัญในก�รปลดล็อกสู่ SDG4 – ก�รศึกษ�ที่มีคุณภ�พเพ่ือทุกคน 
โดย ช่ฎารัตน ์สิงหเดช่ากุลั 1
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 1 อดีติผู้้�ติรวุจัราชการ กระทรวุงศึกษาธิการ

เราอาศัยอย้ใ่นโลกที�มกีารใช�ห่ลากห่ลายภิาษา ผู้้�คุนใช�ภิาษาที�แติกต่ิางกัน
สำาห่รับเร้�องที�แติกต่ิางกัน นี�คุ้อวิุถีชีวุิติปกติิข้องพื้วุกเข้า อย่างไรก็ติาม 
ระบบการศกึษาสวุ่นให่ญไ่ด�ละเลยคุวุามเปน็จัรงิในเร้�องคุวุามห่ลากห่ลาย
ข้องภิาษานี�

 � ภิาษาที�มีการใช�กันอย้่และเป็นที�ร้�จัักในปัจัจัุบันมีจัำานวุน 
7,097 ภิาษา

 � ประชาชนจัำานวุน 2.3 พื้ันล�านคุน (40%) ข้าดการเข้�าถึง 
การศึกษาในภิาษาข้องตินเอง

 � เด็ก ๆ ส่วุนให่ญ่เติิบโติในบริบทที�มีการพื้้ดมากกวุ่า 1 ภิาษา

เป้าห่มาย SDG4 ถ้อเป็นพื้้�นฐ์านข้องเป้าห่มายการพื้ัฒินาที�ยั�งย้น 
เป้าห่มายอ้�น ๆ ดังนั�น ห่ากปราศจัากการจััดการศึกษาติามแนวุทาง 
พื้หุ่ภิาษาโดยใช�ภิาษาแม่เป็นฐ์านแล�วุ เป้าห่มายการพื้ัฒินาที�ยั�งย้นอ้�น ๆ 
อีก 16 เป้าห่มายก็จัะยังคุงไม่สามารถบรรลุผู้ลสำาเร็จัได�

การจัดัการศึกษาติามแนวุทางพื้หุ่ภิาษาโดยใช�ภิาษาแม่เป็นฐ์าน (Mother 
tongue-based multilingual education - MTB-MLE) = การจััดการ
ศกึษาที�เริ�มสอนในภิาษาซึ่ึ�งผู้้�เรยีนพื้ด้ได�คุลอ่งที�สดุ แล�วุจึังคุอ่ย ๆ  สอดแทรก
การเรียนการสอนภิาษาอ้�น ๆ เข้�าไปในภิายห่ลัง

การศึกษาที�มคีุณุภิาพื้อย่างเท่าเทียมและการเรยีนร้�ติลอดชีวุติิสำาห่รับทุกคุน
จัะเกิดข้ึ�นได�ก็ติอ่เม้�อการศึกษามกีารติอบสนองและสะท�อนลักษณะข้องสังคุม
ที�ใช�ภิาษาที�มีคุวุามห่ลากห่ลายออกมาเท่านั�น เด็ก เยาวุชน และผู้้�ให่ญ่
ติ�องการโอกาสในการเรยีนร้�ที�สมัพื้นัธก์บัชวีุติิและคุวุามติ�องการข้องพื้วุกเข้า
ผู้่านทางภิาษาข้องพื้วุกเข้าเอง

โดยใช่้ภาษาแม่เป็นฐาน: 

เป้าหมาย SDG4 การศึึกษาที�มีคุณภาพั - สร้างหลัักประกันวิ่าทุกคนมีการศึึกษาที�มีคุณภาพั 
อัย่างครอับคลัุมแลัะเท่าเทียม แลัะสนับสนุนโอักาสในการเรียนรู้ตลัอัดช่ีวิิต

การจัดการศึึกษาตามแนวิทางพัหุภาษา 



การจัดการศึึกษาตามแนวิทางพัหุภาษาโดยใช่้ภาษาแม่เป็นฐาน (MTB-MLE) คือัอัะไร?

การจัดัการศึกษาแบบ MTB-MLE เกี�ยวุข้�องมากกวุ่าเพื้ยีงการเปลี�ยนภิาษา
ในห่นงัสอ้เรยีน การสอบ ห่รอ้ภิาษาที�คุรใ้ช�ในชั�นเรยีน โดยการจัดัการศึกษา
แบบ MTB-MLE นั�นคุ้อการกำาห่นดวุิสัยทัศน์ข้องการเรียนร้�เสียให่ม่  
เพื้้�อให่�การเรยีนร้�มุง่ให่�คุวุามสำาคุญักับการคุดิอยา่งมวีุจิัารณญาณและทกัษะ
ทางสังคุมที�กวุ�างข้วุางขึ้�น ซึ่ึ� ง เ ป็นทักษะที� มีคุวุามจัำา เ ป็นในโลก 
ที�เปลี�ยนแปลงอย่างรวุดเร็วุ นอกจัากนี� การจััดการศึกษาแบบ MTB-MLE 
ยังเป็นการท�าทายอำานาจัข้องคุร้ที�คุรอบงำาสภิาพื้แวุดล�อมด�านการเรียน 
การสอนแบบเดิม เพื้้�อที�นักเรียนจัะสามารถคุวุบคุุมการเรียนข้องตินเอง 
โดยใช�วุิธีที�พื้วุกเข้าเห่็นวุ่ามีคุวุามสำาคุัญ

การจัดัการศกึษาแบบ MTB-MLE กำาห่นดให่�ใช�ภิาษาแมเ่ปน็ภิาษาที�ใช�สอน
ในชั�นเรยีน อยา่งไรกต็ิาม การจัดัการศกึษาในรป้แบบดงักลา่วุกไ็มไ่ด�จัำากดั
การเข้�าถงึภิาษาประจัำาชาติหิ่รอ้ภิาษาอ้�นที�มีการใช�ในระดบัสากล ติรงกนัข้�าม 
การจัดัการศกึษาแบบ MTB-MLE นั�นเปน็การเติรยีมเดก็ให่�เรยีนภิาษาเห่ลา่นี�
ได�อยา่งดแีละเห่มาะสม การเริ�มเรยีนในภิาษาที�เดก็เข้�าใจัมากที�สดุจัะทำาให่�
พื้วุกเข้ามีพื้้�นฐ์านที�เข้�มแข้็ง ซึ่ึ�งจัะทำาให่�พื้วุกเข้าสามารถเปลี�ยนผู้่าน 
ไปส้่การเรียนร้�ภิาษาประจัำาชาติิห่ร้อภิาษาสากลได�อย่างมีประสิทธิภิาพื้ 
ในเวุลาที�เห่มาะสม

วิิธีที�การจัดการศึึกษาแบบ MTB-MLE มีส่วินช่่วิย SDG4

ต้องพูด้ภาษาน้�นได้้ก่อนท้�จะเร้ยนอ่านหรือเข้ยนในภาษาน้�น ๆ (เป็้าป็ระสงค์ท้� 4.1, 4.4, 4.6)
คุนเราเกิดมาพื้ร�อมกับคุวุามสามารถในการพื้้ด แต่ิเราติ�องเรียนร้�เพื้้�อที�จัะอ่านออก คุวุามสามารถในการพื้้ดภิาษาเป็นสิ�งที�ใช�
ทำานายการอ่านออกเข้ียนได�ในภิาษานั�นได�อย่างน่าเช้�อถ้อที�สุด เยาวุชนและผู้้�ให่ญ่จัำานวุนมากซึ่ึ�งพื้ลาดโอกาสในการเรียนอ่าน
ห่ร้อเข้ียนจัะสามารถประสบคุวุามสำาเร็จัได�ห่ากได�รับโอกาสในการเรียนร้�ติลอดชีวุิติในภิาษาที�พื้วุกเข้าร้�ดีที�สุดเท่านั�น

การจ้ด้การศึกษาป็ฐมวั้ยท้�ม้คุณภาพจะสามารถ้ทำาได้้โด้ยใช้ภาษาแรกของเด้็กเท่าน้�น (เป็้าป็ระสงค์ท้� 4.2, 4.5, 4.7)
วุัยเด็กติอนติ�นเป็นช่วุงแห่่งการพัื้ฒินาที�สำาคุัญที�สุดข้องมนุษย์ เด็กในช่วุงนี�เรียนได�ดีที�สุดในภิาษาที�พื้วุกเข้าร้�อย่้แล�วุ เรากำาลัง
ลงทุนกับโอกาสในการพื้ัฒินาอนาคุติข้องเด็กแติ่ละคุนด�วุยการให่�โอกาสในการเรียนร้�ในภิาษาที�เด็กใช�ที�บ�าน

ครผูู่ส้อนท้�มค้วัามสามารถ้ในการสื�อสารได้ห้ลายภาษา และได้ร้บ้การฝึกึอบรมรวัม
ถ้งึการสนบ้สนุนเป็น็อย่างด้ช่้วัยให้ผู่เ้รย้นมผ้่ลการเรย้นท้�ด้ข้ึ�น (เป้็าป็ระสงค์ท้� 4.1, 
4.5, 4.c)
การอบรมที�มีคุวุามคุรอบคุลุมและนโยบายการจััดการที�ทำาให่�องคุ์ประกอบข้องคุร้ 
มีคุวุามห่ลากห่ลายเป็นคุวุามจัำาเป็นเร่งด่วุนในระบบการศึกษาส่วุนให่ญ่ คุร้ที�ร่วุมม้อ
กบันกัการศกึษาในท�องถิ�นและผู้้�อาวุโุสในชมุชนจัะสามารถเข้�าใจัภิาษาและวุฒัินธรรม
ข้องผู้้�เรยีนได�ดกีวุ่า ซึ่ึ�งจัะนำาไปส่้ผู้ลการเรยีนที�มคีุวุามสอดคุล�องและดีข้ึ�น ในกรณทีี�คุร้
มาจัากชมุชนซึ่ึ�งไมถ่ก้คุรอบงำาทางภิาษาและวุฒัินธรรม คุรจ้ัะเปน็แบบอย่างในเชงิบวุก
ที�มีอิทธิพื้ลติ่อผู้้�เรียนได�ด�วุย ในข้ณะเดียวุกัน การใช�ภิาษาที�เด็กใช�ที�บ�านจัะทำาให่� 
ผู้้�ปกคุรองและสมาชิกคุนอ้�น ๆ  ในชุมชนสามารถสนับสนุนการเรียนร้�ข้องเด็กได�ดีกวุ่า
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การเคารพควัามหลากหลายทางว้ัฒนธรรมและภาษานำาไป็สู่ส้นติภาพ ควัามป็รองด้องในส้งคม และการพ้ฒนาท้�ย้�งยืน 
(เป็้าป็ระสงค์ท้� 4.5, 4.7)
สนัติภิิาพื้ คุวุามปรองดองในสงัคุม และคุวุามเปน็พื้ลเมอ้งโลกจัะเกดิข้ึ�นได�เม้�อผู้้�คุนมคีุวุามมั�นใจัในติวัุตินข้องตินเอง และมโีอกาส
ในการร่วุมห่าทางแก�ไข้ปญัห่าข้องพื้วุกเข้าเอง นโยบายและแนวุปฏิบตัิซิึ่ึ�งให่�การยอมรับคุวุามห่ลากห่ลายทางวัุฒินธรรมและภิาษา
เป็นสิ�งสำาคุัญสำาห่รับระบบสังคุมและระบบนิเวุศที�ประสบคุวุามสำาเร็จัและยั�งย้น และการผู้นวุกรวุมระบบองค์ุคุวุามร้�ในท�องถิ�น
เข้�ากับวุิธีดำาเนินการให่ม่ ๆ ผู้่านคุวุามเป็นหุ่�นส่วุนที�มั�นคุงจัะนำาไปส้่การปกป้องด้แลโลกข้องเราที�ได�ผู้ลดียิ�งข้ึ�น

การจััดการศึกษาแบบ MTB-MLE เป็นแนวุทางการจััดการศึกษาที�สามารถปฏิบัติิได�จัริงและมีคุวุามคุุ�มคุ่า ซึ่ึ�งจัะส่งผู้ลให่�เกิด 
คุวุามก�าวุห่น�าอย่างมีนัยสำาคุัญส้่เป้าห่มาย SDG4 โคุรงการนำาร่องในภ้ิมิภิาคุเอเชียแปซึ่ิฟัิกที�ประสบคุวุามสำาเร็จัห่ลายโคุรงการ
ยงัคุงมส่ีวุนชวุ่ยให่�เกดิการเปลี�ยนแปลงในนโยบายด�านการจัดัการเรยีนการสอนภิาษาที�ให่�การเคุารพื้และสง่เสรมิคุวุามห่ลากห่ลาย
ข้องชุมชน

การจ้ด้การศึกษาแบบ MTB-MLE ทำาให้เกิด้การเร้ยนรู้ตลอด้ช้วัิต (เป็้าป็ระสงค์ท้� 4.2, 4.4)
การเรียนในภิาษาที�ผู้้�เรียนใช�ที�บ�านเป็นการวุางรากฐ์านที�แข้็งแกร่ง ซึ่ึ�งจัะสามารถติ่อยอดการเรียนภิาษารวุมถึงช่วุยสร�างเสริม
ทักษะอ้�น ๆ ได�เป็นอย่างดี การเรียนที�วุ่านี�จัะช่วุยเติรียมคุวุามพื้ร�อมและเพื้ิ�มโอกาสในการเรียนติ่อในระดับอุดมศึกษา รวุมถึง
สร�างทักษะด�านเทคุนิคุและอาชีวุศึกษาที�มคีุวุามจัำาเป็นในการทำางานให่�แก่ผู้้�เรยีนได�ดียิ�งข้ึ�น การใช�ภิาษาข้องผู้้�เรยีนเองในการเรยีน
การสอนจัะเป็นการเปิดโอกาสให่�ทุก ๆ  คุนสามารถเข้�ามามีสวุ่นในการพัื้ฒินาตินเองได�อย่างเต็ิมศักยภิาพื้ และกลายเป็นผู้้�มีสวุ่นร่วุม
ที�มีคุวุามติ้�นติัวุและมีคุวุามติ�องการที�จัะห่ลุดพื้�นจัากวุงจัรข้องคุวุามยากจัน

การจด้้การศึกษาแบบ MTB-MLE ชว่ัยแก้ไขควัามไม่เทา่เทย้มระหว่ัางเพศด้้วัยการเปิ็ด้โอกาสให้เด็้กหญิงิและสตรม้้ส่วันร่วัม
ในการเร้ยนรู้ของพวักเขาเองอย่างเต็มท้� (เป็้าป็ระสงค์ท้� 4.1, 4.3, 4.5, 4.6)
ในระดับโลก จัำานวุนข้องประชากรที�ไม่ร้�ห่นังส้อซึึ่�งมีการกระจัายตัิวุแบบไม่เป็นสัดส่วุนก็คุ้อเด็กห่ญิงและสติรี ในที�ซึ่ึ�งการเรียน 
การสอนในโรงเรียนไม่ได�ใช�ภิาษาที�ผู้้�เรียนใช�ที�บ�านนั�นสถานการณ์ยิ�งมีคุวุามรุนแรงมากข้ึ�น มีคุวุามเป็นได�ที�เด็กห่ญิงจัะเข้�าเรียน 
ในโรงเรียนน�อยกวุ่าเด็กชายถึง 30-50% ซึ่ึ�งห่ากทั�งเด็กห่ญิงและเด็กชายได�รับโอกาสที�จัะเรียนร้�และพื้ัฒินาตินเองในชั�นเรียน 
ซึ่ึ�งจัดัการเรยีนการสอนด�วุยภิาษาข้องพื้วุกเข้าเอง พื้วุกเข้าก็จัะสามารถเริ�มให่�คุำานยิามเกี�ยวุกบับทบาทและบรรทดัฐ์านข้องพื้วุกเข้า
ในวุัฒินธรรมข้องตินเองเสียให่ม่



เป้าประสงค์ภายใต้เป้าหมาย SDG4

สร้างหล้กป็ระก้นวั่าเด้็กชายและเด้็กหญิิงทุกคนสำาเร็จการศึกษา 
ระด้้บป็ระถ้มศึกษา และม้ธยมศึกษาท้�ม้คุณภาพ เท่าเท้ยม และไม่ม้ค่าใช้จ่าย  

นำาไป็สู่ผ่ลล้พธ์ทางการเร้ยนท้�ม้ป็ระสิทธิผ่ล ภายในป็ี พ.ศ. 2573

SDG 
4.1

SDG 
4.2

สร้างหล้กป็ระก้นวั่าเด้็กชายและเด้็กหญิิงทุกคนเข้าถ้ึงการพ้ฒนา การดู้แล และการจ้ด้การศึกษา 
ระด้้บก่อนป็ระถ้มศึกษา สำาหร้บเด้็กป็ฐมวั้ยท้�ม้คุณภาพ เพื�อให้เด้็กเหล่าน้�นม้ควัามพร้อม 

สำาหร้บการศึกษาระด้้บป็ระถ้มศึกษา ภายในป็ี พ.ศ. 2573

SDG 
4.3

สร้างหล้กป็ระก้นให้ชายและหญิิงทุกคนเข้าถ้ึงการศึกษาระด้้บอาช้วัศึกษา  
และอุด้มศึกษาท้�ม้คุณภาพ ในราคาท้�สามารถ้จ่ายได้้ ภายในป็ี พ.ศ. 2573

SDG 
4.4

เพิ�มจำานวันเยาวัชนและผู่้ใหญิ่ท้�ม้ท้กษะท้�เก้�ยวัข้องจำาเป็็น รวัมถ้ึงท้กษะทางเทคนิคและอาช้พ 
สำาหร้บการจ้างงาน การม้งานท้�ม้คุณค่า และการเป็็นผู่้ป็ระกอบการ ภายในป็ี พ.ศ. 2573

SDG 
4.5

ขจ้ด้ควัามเหล้�อมลำ�าทางเพศด้้านการศึกษา และสร้างหล้กป็ระก้นวั่ากลุ่มท้�เป็ราะบางซึ่ึ�งรวัมถ้ึงผู่้พิการ ชนพื�นเมือง 
และเด้็กในสถ้านการณ์เป็ราะบาง เข้าถ้ึงการศึกษาและการฝึึกอาช้พทุกระด้้บอย่างเท่าเท้ยม ภายในป็ี พ.ศ. 2573

SDG 
4.6สร้างหล้กป็ระก้นวั่าเยาวัชนทุกคนและผู่้ใหญิ่ท้�งชายและหญิิง 

ในส้ด้ส่วันสูง สามารถ้อ่านออกเข้ยนได้้และคำานวัณได้้ ภายในป็ี พ.ศ. 2573

SDG 
4.7

สร้างหล้กป็ระก้นวั่าผู่้เร้ยนทุกคนได้้ร้บควัามรู้และท้กษะท้�จำาเป็็นสำาหร้บส่งเสริมการพ้ฒนาท้�ย้�งยืน รวัมถ้ึงการศึกษา
สำาหร้บการพ้ฒนาท้�ย้�งยืน การม้วัิถ้้ช้วัิตท้�ย้�งยืน สิทธิมนุษยชน ควัามเสมอภาคระหวั่างเพศ การส่งเสริมวั้ฒนธรรม
แห่งควัามสงบสุขและการไม่ใช้ควัามรุนแรง การเป็็นพลเมืองของโลก การชื�นชมในควัามหลากหลายทางวั้ฒนธรรม

และการท้�วั้ฒนธรรมม้ส่วันช่วัยให้เกิด้การพ้ฒนาท้�ย้�งยืน ภายในป็ี พ.ศ. 2573

SDG 
4.c

เพิ�มจำานวันครูท้�ม้คุณวัุฒิ รวัมถ้ึงการด้ำาเนินการผ่่านควัามร่วัมมือระหวั่างป็ระเทศ 
ในการฝึึกอบรมครูในป็ระเทศกำาล้งพ้ฒนา โด้ยเฉพาะอย่างยิ�งในป็ระเทศพ้ฒนาน้อยท้�สุด้ 

และร้ฐกำาล้งพ้ฒนาท้�เป็็นเกาะขนาด้เล็ก ภายในป็ี พ.ศ. 2573
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ต้วัช้�วั้ด้ป็ระเด้็นหล้กท้� 4.5.18
• ร้อยละของน้กเร้ยนระด้้บป็ระถ้มศึกษา 

ซึ่ึ�งภาษาแรกหรือภาษาท้�ใช้ท้�บ้านเป็็นภาษา
ในการเร้ยนการสอน 



สำาห่รับในระดับบุคุคุล การจััดการศึกษาแบบ MTB-MLE จัะช่วุยพื้ัฒินาผู้้�เรียนให่�เป็น
น้กคิด้และผู่้ต้ด้สินใจท้�ม้วัิจารณญิาณ
...ซึ่ึ�งใช�ภิาษาและประสบการณ์ข้องตินเองเป็นแห่ล่งทรัพื้ยากรในการเข้�าถึงโอกาสอ้�น ๆ

ผู่้แบ่งป็ันท้�ม้ควัามเชื�อม้�นในตนเอง ผู่้ม้ส่วันร่วัมท้�ม้ควัามตื�นต้วั
...ซึ่ึ�งใช�ภิาษาในการส้�อสารกับผู้้�อ้�นอย่างมีประสิทธิภิาพื้ และมีส่วุนร่วุมในการพื้้ดคุุยห่าร้อได�อย่างมั�นใจั

ผู่้ท้�เร้ยนรู้ และเชื�อมต่อป็ระสบการณ์และสิ�งท้�ได้้เร้ยนรู้ไป็ตลอด้ช้วัิต
...ซึ่ึ�งมองเห่็นโอกาสให่ม่ ๆ ในทุก ๆ เร้�อง รวุมถึงโอกาสให่ม่ ๆ ในวุัฒินธรรมและภิ้มิห่ลังข้องตินเอง

ผู่้ท้�ม้ควัามมุ่งม้�น และม้ควัามหลงใหล
...ซึ่ึ�งมีส่วุนร่วุมและมีคุวุามปรารถนาที�จัะเห่็นคุวุามก�าวุห่น�าและสร�างคุวุามแติกติ่าง

ผู่้ท้�เป็ี�ยมไป็ด้้วัยควัามหวั้ง และม้ควัามละเอ้ยด้อ่อน
...ซึ่ึ�งพื้ัฒินาติัวุตินที�แข้็งแกร่งและประสบคุวุามสำาเร็จั มีคุวุามห่วุังและคุวุามฝ่ันสำาห่รับอนาคุติข้องตินเอง รวุมถึงมีคุวุามเห่็นอกเห่็นใจัผู้้�คุนรอบติัวุ

ผู่้ท้�ควั้าโอกาส และผู่้สร้างส้นติภาพ
...ซึ่ึ�งมีคุวุามพื้ร�อมที�จัะก�าวุออกมาเพื้้�อเดินติามห่นทางข้องตินเอง แติ่ก็แสวุงห่าจัุดเช้�อมติ่อกับบุคุคุลอ้�นด�วุย

สำาห่รับสังคุมในภิาพื้รวุม ปัจัเจักบุคุคุลที�ประสบคุวุามสำาเร็จัจัะสร�างชุมชนที�เข้�มแข้็งซึ่ึ�ง...

...ช่วัยดู้แลโลกของเรา (โลก)
 “สิ�งแวุดล�อมคุ้อบ�านที�เราอาศัยอย้่ร่วุมกัน”

...ช่วัยเป็ิด้โอกาสให้ทุกคนเข้ามาม้ส่วันร่วัม (ควัามเจริญิรุ่งเรือง)
“เราทุกคุนสามารถประสบคุวุามสำาเร็จัได�เม้�อทุกคุนได�มีส่วุนร่วุม”

...เห็นคุณค่าของควัามหลากหลาย (ส้นติภาพ)
“สายใยที�เช้�อมโยงเราไวุ�นั�นยิ�งให่ญ่กวุ่าคุวุามแติกติ่างข้องเรามาก”

...ม้การทำางานร่วัมก้น (ควัามเป็็นหุ้นส่วัน)
“การรวุมทักษะและทรัพื้ยากรข้องเราสามารถนำาไปส้่วุิธีแก�ปัญห่าที�ดีกวุ่า”

ประสบการณ์ที�เป็นเอกเทศข้องเราสามารถสร�างเอกลักษณ์ที�มีร่วุมกันได�!
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ประโยช่น์ในเช่ิงการเปลัี�ยนแปลัง 
แลัะอังค์รวิมขอังการจัดการศึึกษาแบบ MTB-MLE

แป็ลและเร้ยบเร้ยงจาก “Mother tongue-based multilingual education: the key to unlocking SDG 4: quality Education for All” 
และ “MTB-MLE: mother tongue-based multilingual education; lessons learned from a decade of research and practice”
• Asia Multilingual Education Working Group. “Mother tongue-based multilingual education: the key to unlocking SDG 4: 

quality Education for All” 2017, UNESCO.
• Asia Multilingual Education Working Group. “MTB-MLE: mother tongue-based multilingual education; lessons learned 

from a decade of research and practice” 2014, UNESCO.

ผู่้ม้ส่วันร่วัมท้�ม้ควัามคิด้สร้างสรรค์และให้ควัามร่วัมมือ
...ซึ่ึ�งใช�ทักษะเฉพื้าะติัวุข้องตินเองเคุียงบ่าเคุียงไห่ล่ร่วุมกับผู้้�อ้�น



ภาษาพื้้�นเมื้อง:
ประตููสูู่�ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของโลก

โดย ฐิติ ฟอักสันเทียะ 1

 1 นักวุิเทศสัมพื้ันธ์ ปฏิบัติิการ

เม้�อก�าวุเข้�าส้ท่ศวุรรษสากลข้องภิาษาพื้้�นเมอ้งซึ่ึ�งเริ�มข้ึ�นในป ี2565 มภีิาษาเปน็จัำานวุนมากทั�วุโลกที�กำาลงัติกอย้ใ่นภิาวุะเสี�ยง
ติ่อการกลายเป็นภิาษาที�สาบส้ญห่ร้อภิาษาที�ติายแล�วุและไม่มีคุนพื้้ดอีกต่ิอไป ภิาษาเห่ล่านี�ส่วุนให่ญ่เป็นภิาษาพื้้�นเม้อง 
รายงานการศึกษาที�ติพีื้มิพ์ื้ในเดอ้นธันวุาคุม 2564 โดยมห่าวิุทยาลัยแห่ง่ชาติอิอสเติรเลีย (ANU) ได�ชี�ให่�เห็่นถึงสัญญาณเติอ้น
เกี�ยวุกับอนาคุติข้องคุวุามห่ลากห่ลายทางภิาษาข้องโลกวุ่า ประมาณคุรึ�งห่นึ�งข้องภิาษากวุ่า 7,000 ภิาษาทั�วุโลกที�เปน็ที�ร้�จักั
และทำาการศกึษาโดยนกัภิาษาศาสติร์กำาลังเสี�ยงติอ่การกลายเปน็ภิาษาที�สาบสญ้ ในจัำานวุนนี�ม ี6,000 กวุา่ภิาษาที�เปน็ภิาษาพื้้�นเมอ้ง 
และกวุ่า 1,500 ภิาษาเปน็ภิาษาที�มคีุวุามเสี�ยงสง้มากที�จัะกลายเปน็ภิาษาที�สาบสญ้ในอนาคุติอันใกล� สบ้เน้�องจัากสถานการณ์
ดงักลา่วุ องคุก์ารยเ้นสโกได�เปิดติวัุเวุบ็ไซึ่ติ ์UNESCO Atlas of Languages เม้�อเดอ้นพื้ฤศจักิายน 2564 โดยเวุบ็ไซึ่ติด์งักลา่วุ
เป็นเคุร้�องม้อที�ใช�สำาห่รับติรวุจัสอบและเฝ่้าติิดติามคุวุามห่ลากห่ลายทางภิาษาทั�วุโลกแบบออนไลน์ที�มีคุวุามคุรอบคุลุม  
โดยจัะใช�ติัวุชี�วุัดในห่ลากห่ลายมิติิติิดติามภิาษามีภิาวุะเสี�ยงและจัะช่วุยส่งเสริมภิาวุะพื้หุ่ภิาษาในโลก

สมชัชาให่ญแ่ห่ง่สห่ประชาชาติ ิ(Resolution A/RES/74/135) ได�ประกาศให่�ป ี2565-2575 เปน็ทศวุรรษสากลข้องภิาษาพื้้�นเมอ้ง 
(IDIL 2022-2032) เพื้้�อดงึคุวุามสนใจัทั�วุโลกเกี�ยวุกบัสถานการณว์ุกิฤติข้องภิาษาพื้้�นเมอ้งจัำานวุนมากและเพื้้�อระดมผู้้�มสีวุ่นได�สวุ่นเสยี
และทรัพื้ยากรเพื้้�อการอนุรักษ์ ฟั้�นฟั้ และส่งเสริม

การประกาศทศวุรรษสากลเป็นผู้ลสำาคุัญข้องปีภิาษาพื้้�นเม้องสากลประจัำาปี 2019 ซึ่ึ�งองคุ์การการศึกษา วุิทยาศาสติร์ และ
วุัฒินธรรมแห่่งสห่ประชาชาติิ (UNESCO) เป็นผู้้�นำาคุวุามพื้ยายามระดับโลก องค์ุการจัะยังคุงทำาห่น�าที�เป็นหั่วุห่น�าห่น่วุยงาน 
ข้องสห่ประชาชาติใินการดำาเนนิการติามทศวุรรษสากล โดยร่วุมมอ้กบักระทรวุงเศรษฐ์กิจัและสงัคุมแห่ง่สห่ประชาชาติ ิ(UNDESA) 
และห่น่วุยงานอ้�น ๆ ที�เกี�ยวุข้�องข้องสห่ประชาชาติิ

ทศวุรรษสากลมีจัุดมุ่งห่มายเพื้้�อสร�างห่ลักประกันวุ่าชนเผู้่าพื้้�นเม้องมีสิทธิที�จัะรักษา ฟั้�นฟั้ และส่งเสริมภิาษาข้องพื้วุกเข้า และ 
นำาคุวุามห่ลากห่ลายทางภิาษาศาสติรแ์ละแงม่มุพื้ห่ภุิาษานยิมมาผู้สมผู้สานเข้�ากบัคุวุามพื้ยายามในการพื้ฒัินาที�ยั�งยน้ เปน็โอกาส
พื้ิเศษในการทำางานร่วุมกันในด�านการพัื้ฒินานโยบายและกระติุ�นการเจัรจัาทั�วุโลกด�วุยจิัติวุิญญาณที�แท�จัริงข้องการมีส่วุนร่วุม 
ข้องผู้้�มีส่วุนได�ส่วุนเสีย และเพื้้�อนำาไปใช� การอนุรักษ์ การฟั้�นฟั้ และการส่งเสริมภิาษาพื้้�นเม้องทั�วุโลก

เพื้้�อให่�สอดคุล�องกับวุัติถุประสงคุ์ข้อง International Decade แพื้ลติฟัอร์มออนไลน์ข้อง IDIL 2022-2032 มีเป้าห่มายเพื้้�อสร�าง
ชุมชนระดับโลกสำาห่รับภิาษาพื้้�นเม้อง อำานวุยคุวุามสะดวุกในการแบ่งปันข้�อม้ลเกี�ยวุกับกิจักรรมและเห่ตุิการณ์ที�จััดข้ึ�นทั�วุโลก  
ส่งเสริมทรัพื้ยากรและเคุร้�องม้อที�เกี�ยวุข้�อง รายงาน และติิดติามคุวุามคุ้บห่น�า และสร�างโอกาสให่ม่สำาห่รับการแลกเปลี�ยนและ
การเจัรจัาระห่วุ่างเคุร้อข้่ายผู้้�มีส่วุนได�ส่วุนเสียในวุงกวุ�าง

26
วารสารความร่วมมือกับต่างประเทศ

ภาษาน้�นไม่สามารถ้แยกออกจากวิัถ้้ช้วิัตของเรา ควัามนึกคิด้ของเรา  
ควัามรูส้กึของเรา ควัามยนิด้ร้วัมถ้งึสิ�งตา่ง ๆ  อก้มากมาย เราแสด้งออก

ให้เห็นคนอื�นเห็นว่ัาเราเป็็นใครก็โด้ยผ่่านทางภาษาของเรา ถ้้าหากภาษาของเราสูญิหายไป็ 
รากฐานทางสง้คมและวัฒ้นธรรมท้�งหมด้ของชมุชนผู่ท้้�พดู้ภาษากจ็ะตอ้งตกอยูใ่นควัามเส้�ยง
มาเร้ย เวัอร์จิเน้ย ฮาวัา ได้้กล่าวัไวั้เก้�ยวัก้บภาษาราป็านุย

ทศึวิรรษสากลัขอังภาษาพืั�นเมือัง IDIL 2022-2032



การรก้ษาภาษาพื�นเมอืง - เป็น็แหลง่เกบ็ควัามหลากหลายและเป็น็องค์
ป็ระกอบสำาค้ญิของอ้ตล้กษณ์ส่วันรวัมและส่วันบุคคล - ยืนหย้ด้ 
เป็็นควัามจำาเป็็นทางจริยธรรมท้�แยกไม่ออกจากการเคารพในศ้กดิ้�ศร้
ของแต่ละบุคคล เม้�อภิาษาพื้้�นเม้องส้ญห่าย ไม่เพื้ียงแติ่คุวุามร้�ที�สะสม
โดยชุมชนผู้้�พื้้ดภิาษานั�นจัะห่ายไปเท่านั�น แติ่ยังทำาให่�คุวุามห่ลากห่ลาย
ทางวุัฒินธรรมและชีวุภิาพื้ข้องโลกติกอย้่ในอันติรายด�วุย การปกป้อง
คุวุามห่ลากห่ลายข้องภิาษามีคุวุามสำาคัุญติอ่การปกป้องทั�งคุวุามห่ลากห่ลาย
ทางวัุฒินธรรมและชีวุภิาพื้ ดงัที�ระบุไวุ�ในปฏิญญาสากลวุ่าด�วุยคุวุามห่ลากห่ลาย
ทางวุฒัินธรรมข้ององคุก์ารยเ้นสโก พื้.ศ. 2544 ซึึ่�งยกระดบัคุวุามห่ลากห่ลาย
ทางวุฒัินธรรมให่�อย้ใ่นระดบั “มรดกรวุ่มกนัข้องมนษุยชาติ”ิ “มคีุวุามจัำาเปน็
ติ่อมนุษยชาติิเทียบเท่ากับที�คุวุามห่ลากห่ลายทางชีวุภิาพื้มีคุวุามจัำาเป็น
ติอ่ธรรมชาติ”ิ ผู้า่นภิาษาข้องพื้วุกเข้าที�ผู้้�คุนส่งผู่้านคุณุคุ่าทางวัุฒินธรรม
ไปยังล้ก ๆ  ข้องพื้วุกเข้าและใช�สิทธิและศักดิ�ศรีคุวุามเป็นมนุษย์อย่างเติ็มที�

แยกออกจากภาษาพื�นเมอืงไมไ่ด้้ วัฒ้นธรรมของชนพื�นเมอืง - ซึ่ึ�งรวับรวัม
ควัามส้มพ้นธ์ท้�แท้จริงระหวั่างวั้ฒนธรรมและธรรมชาติ - ถู้กคุกคาม
อย่างเท่าเท้ยมก้นด้้วัยการสูญิพ้นธุ์ตามท้�เสนอโด้ยการป็ระชุมสาม้ญิ
แห่งสหป็ระชาชาติวั่าด้้วัยป็ระเด้็นชนเผ่่าพื�นเมือง (UN Permanent 
Forum on Indigenous Issues) การเล้อกปฏิบัติิอย่างเป็นระบบได�รับ
คุวุามเดอ้ดร�อนจัากชมุชนพื้้�นเมอ้งจัำานวุนมากในประวัุติศิาสติรพ์ื้ร�อมกบั
การดำาเนินการติามนโยบายที�สง่เสริมการดด้กลน้ทางวัุฒินธรรมและการศึกษา
ในบางประเทศได�ข้ัดข้วุางการปกป้องวุัฒินธรรมและภิาษาข้องพื้วุกเข้า 
การกีดกันชายข้อบทางเศรษฐ์กิจัและสังคุมข้องชุมชนพื้้�นเม้อง - 6.2% 
ข้องประชากรโลก แติ ่15% ข้องคุนจันสดุโติง่ - รวุมถงึการเข้�าถงึการศกึษา
ที�ไม่สมำ�าเสมอและโดยเฉพื้าะอย่างยิ�งการศึกษาห่ลายภิาษาได�ขั้ดข้วุาง
การแพื้ร่ระบาดและการปฏิบัติิอย่างติ่อเน้�องข้องชุดข้องคุวุามร้�และ 
การแสดงออกทางวุัฒินธรรม สะท�อนถึงคุวุามไม่เท่าเทียมกันนี� 47%  
ข้องชนเผู้่าพื้้�นเม้องทั�งห่มดที�มีงานทำาไม่มีการศึกษา เทียบกับ 17%  
ข้องชาวุพื้้�นเม้องที�ไม่ใช่ชนพื้้�นเม้อง ในทำานองเดียวุกัน การส้ญเสียการเข้�าถึง 
ที�ดิน ดินแดน และทรัพื้ยากรธรรมชาติิ โดยเฉพื้าะอย่างยิ�งเกี�ยวุข้�อง 
กับกฎระเบียบที�ไม่เพื้ียงพื้อข้องการเป็นเจั�าข้องร่วุมและการใช�ที�ดิน 
ข้องชนพ้ื้�นเมอ้ง - ได�ส่งผู้ลกระทบอย่างรุนแรงต่ิอวัุฒินธรรมและอัติลักษณ์
ข้องชนพื้้�นเม้อง ซึึ่�งมีคุวุามเกี�ยวุข้�องอย่างลึกซึ่ึ�งกับสภิาพื้แวุดล�อม 
ทางธรรมชาติิและข้องมนุษย์ ช่องวุ่างที�สำาคุัญในอายุข้ัย - ซึ่ึ�งติำ�ากวุ่า 20 ปี 
สำาห่รบัชนพื้้�นเมอ้งทั�วุโลก - เปน็พื้ยานเพื้ิ�มเติมิถงึคุวุามเสี�ยงข้องการสญ้พื้นัธ์ุ
ทางวุฒัินธรรม - สถานการณท์ี�เปน็ติวัุอยา่งโดยเฉพื้าะอยา่งยิ�งโดยการเสยีชวีุติิ
ข้องผู้้�ส้งอายุพื้้�นเม้องจัำานวุนมากเน้�องจัากการระบาดให่ญ่ข้องโคุวุิด-19 
ในช่วุงสองปีที�ผู้า่นมา โดยนำาคุวุามร้�ที�พื้วุกเข้าไม่สามารถส่งต่ิอให่�คุนรุน่ห่ลังได�

องคค์วัามรูแ้ละคา่นยิมท้�ถ้า่ยทอด้โด้ยภาษาและวัฒ้นธรรมของชนพื�นเมอืง
ม้ควัามสำาค้ญิอย่างยิ�งในการทำาให้โลกอยู่บนเส้นทางท้�ย้�งยืนมากขึ�น 
การมีสวุ่นรวุ่มข้องคุวุามร้�ข้องชนพื้้�นเมอ้งในการดำาเนนิการด�านสภิาพื้อากาศ 
คุวุามห่ลากห่ลายทางชีวุภิาพื้ คุวุามมั�นคุงด�านอาห่าร การจััดการที�ดิน
และนำ�า และสุข้ภิาพื้ทั�วุโลกไมม่ขี้�อโติ�แย�งวุ่ามคีุวุามสำาคุญัอยา่งยิ�งเม้�อเรา
เข้�าส้่ทศวุรรษสุดท�ายข้องการดำาเนินการเพื้้�อดำาเนินการติามวุาระ 2030 
เพื้้�อการพื้ัฒินาที�ยั�งย้น Francisco Cali Tzay ผู้้�รายงานพื้ิเศษด�านสิทธิ
ข้องชนพื้้�นเม้องแห่่งสห่ประชาชาติิกล่าวุในงานเปิดติัวุเวุ็บไซึ่ติ์แผู้นที� 
ข้อง UNESCO Atlas เม้�อเร็วุ ๆ นี�วุ่า “ภิาษาพื้้�นเม้องมีบทบาทสำาคุัญ 
ในการกำาห่นดคุวุามสัมพัื้นธ์ข้องชนพื้้�นเม้องกับธรรมชาติิ รักษาดินแดน
ข้องชนพื้้�นเม้อง ส่งผู่้านชนเผู่้าพื้้�นเม้อง โลกทัศน์ วุิทยาศาสติร์ 
ประวุัติิศาสติร์และวุัฒินธรรม และข้จััดคุวุามห่ิวุโห่ยโดยการรักษา 
คุวุามสมบ้รณ์ข้องระบบอาห่ารพื้้�นเม้อง”

เคุรดิติภิาพื้จัาก: UNESCO

ลงหลักปัักริ่�กให้ส่ทธ่ท�งวัฒนธริ่ริ่มของชนเผ่่�พื�นเมือง 
ในนโยบ�ยส�ธ�ริ่ณะ

การริเริ�มเวุทีการประชุมสามัญแห่่ง
สห่ประชาชาติิวุ่าด�วุยประเด็นชนเผู้่า
พื้้�นเม้อง (UN Permanent Forum 
on Indigenous Issues) ในปี 2000 
ในฐ์านะคุณะที�ป รึกษาข้อง UN  
ถ้อเป็นก�าวุสำาคัุญสำาห่รับการยอมรับ
ชนเผู้่าพื้้�นเม้องและการเรียกร�อง 
ข้องพื้วุกเข้า โดยให่�คุวุามสำาคัุญ 
เปน็พิื้เศษกับวัุฒินธรรมและการศึกษา
ในห่กประเดน็ห่ลกั ที�ประชมุดงักลา่วุมเีปา้ห่มายในการติรวุจัสอบปญัห่า
ข้องชนพื้้�นเมอ้งที�เกี�ยวุข้�องกบัการพื้ฒัินาเศรษฐ์กจิัและสงัคุม วุฒัินธรรม 
สิ�งแวุดล�อม การศึกษา สุข้ภิาพื้และสิทธิมนุษยชน โดยจัะให่�คุำาแนะนำา
และข้�อเสนอแนะจัากผู้้�เชี�ยวุชาญแก่สภิาเศรษฐ์กิจัและสังคุม ติลอดจัน
โคุรงการ กองทุน และห่น่วุยงานข้องสห่ประชาชาติิ ที�ประชุมดังกล่าวุ 
ได�ติพิีื้มพื้ค์ุำาแนะนำาและรายงานเกี�ยวุกบัวัุฒินธรรมจัำานวุนห่นึ�งในชวุ่งไมกี่�ปี
ที�ผู้่านมา โดยเฉพื้าะอย่างยิ�งที�เกี�ยวุข้�องกับเอกสารและการส่งวุัติถุในพื้ิธี
และร่างข้องผู้้�เสียชีวุิติกลับประเทศ คุวุามจัำาเป็นสำาห่รับกรอบทรัพื้ย์สิน
ทางปัญญาที�ปรับแติ่งเพื้้�อปกป้องคุวุามร้�ข้องชนพื้้�นเม้องและเศรษฐ์กิจั
ติามวุฒัินธรรมที�เกี�ยวุข้�อง โอกาสติลอดจันคุวุามสำาคุญัข้องคุวุามร้�ดั�งเดมิ
เพื้้�อคุวุามย้ดห่ยุ่นและการลดคุวุามเสี�ยงจัากภิัยพื้ิบัติิ
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วุฒัินธรรมได�รบัคุวุามสำาคัุญอยา่งเห็่นได�ชัดเดน่ในอนสัุญญาชนเผู้า่พื้้�นเมอ้ง
และชนเผู่้าข้ององค์ุการ ILO ป ี1989 (ฉบับที� 169) และในปฏิญญาวุ่าด�วุย
สิทธิข้องชนเผู้่าพื้้�นเม้อง (UNDRIP) ซึ่ึ�งเป็นเคุร้�องม้อสากลห่ลัก 
ที�ติกีรอบสิทธขิ้องชนเผู่้าพื้้�นเมอ้ง UNDRIP ได�รับการรับรองโดยสมัชชาให่ญ่
แห่่งสห่ประชาชาติิในปี 2550 ติามการแติ่งติั�งผู้้�รายงานพิื้เศษด�านสิทธิ
ข้องชนเผู้า่พื้้�นเม้องในป ี2544 โดยคุณะกรรมาธกิารสทิธมินษุยชน UNDRIP 
เป็นคุำาแถลงที�คุรอบคุลุมมากที�สุดเกี�ยวุกับสิทธิข้องชนเผู้่าพื้้�นเม้องที�เคุย
พื้ฒัินามา สทิธสิวุ่นรวุมในระดับที�ไม่เคุยมีมาก่อนในกฎห่มายสทิธมินุษยชน
ระห่วุ่างประเทศ UNDRIP ได�รับการแปลเป็นภิาษาติา่ง ๆ  เกอ้บ 60 ภิาษา 
ซึ่ึ�งส่วุนให่ญ่เป็นภิาษาพื้้�นเม้อง

ปฏิญญาดังกล่าวุได�ให่�กรอบการทำางาน โดยเฉพื้าะอย่างยิ�งแนวุคิุด 
เร้�องสิทธิทางวุัฒินธรรมข้องชนเผู้่าพื้้�นเม้อง ทั�งส่วุนบุคุคุลและส่วุนรวุม 
สทิธทิางวัุฒินธรรมรวุมถึงห่ลักการที�ไมเ่ลอ้กปฏิบตัิแิละการกำาห่นดเล้อก
ห่นทางข้องตินเองทางวุฒัินธรรมที�โดดเดน่ สทิธสิำาห่รบัชมุชนในการปฏบิตัิิ
และถา่ยทอดข้นบธรรมเนียมและภิาษาข้องพื้วุกเข้า ติลอดจันปกป้องและ
ส่งมรดกและวุัติถุ รวุมถึงวุัติถุบ้ชาและร่างข้องผู้้�เสียชีวิุติกลับประเทศ 
ห่ากมีคุวุามจัำาเป็น การคุุ�มคุรองทรัพื้ย์สินทางปัญญาเห่น้อคุวุามร้�ดั�งเดิม
และการแสดงออกทางวัุฒินธรรม สทิธิที�จัะไม่ถก้บังคัุบดด้กลน้และเข้�าถึง
ดินแดนและแห่ล่งวัุฒินธรรมข้องพื้วุกเข้า ติลอดจันสิทธิในการรักษา 
คุวุามร่วุมม้อทางวุัฒินธรรมข้�ามพื้รมแดนภิายในชุมชน โดยมี 17 ข้�อ  
ในจัำานวุน 45 ข้�อข้องปฏิญญาวุ่าด�วุยสิทธิข้องชนเผู้่าพื้้�นเม้อง (UNDRIP) 
กล่าวุถึงวุัฒินธรรมข้องชนพื้้�นเม้องและวุิธีการปกป้องและส่งเสริม 
คุวุามสัมพัื้นธ์ข้องชนเผู้่าพื้้�นเม้องกับดินแดน เข้ติแดน และทรัพื้ยากร 
ข้องพื้วุกเข้าเป็นห่ัวุใจัสำาคุัญข้องอัติลักษณ์ คุวุามเป็นอย้่ และวุัฒินธรรม
ข้องพื้วุกเข้า และปรากฎเป็นห่ัวุข้�อข้องห่นังส้อ The State of the 
World’s Indigenous Peoples เล่มล่าสุด วุัฒินธรรมเป็นที�เข้�าใจักันวุ่า
เปน็สิ�งที�แยกออกไมไ่ด�จัากธรรมชาติแิละแนวุปฏบิตัิทิางสงัคุมที�เกี�ยวุข้�อง 
และเป็นเสาห่ลักข้องสิทธิข้องชนเผู้่าพื้้�นเม้อง

อยา่งไรกต็ิาม กรอบนโยบายระดับชาติไิม่ได�จััดวุางเคุร้�องมอ้ระห่วุา่งประเทศ
อยา่งเปน็ระบบเพื้้�อรวุมเอาสทิธิทางวุฒัินธรรมข้องชนเผู้า่พื้้�นเมอ้ง ซึ่ึ�งรวุมถงึ
แนวุคุดิพื้หุ่ภิาษา ติวัุอยา่งเชน่ มเีพีื้ยงประมาณ 15% ข้องชนเผู่้าพื้้�นเมอ้ง
ที�อาศัยอย้่ใน 23 ประเทศที�ได�ให่�สัติยาบันอนุสัญญา ILO Indigenous 
and Tribal Peoples (ฉบับที� 169) ซึึ่�งห่มายคุวุามวุ่าชนเผู้า่พื้้�นเมอ้งส่วุนให่ญ่
ยงัคุงอย้น่อกเห่นอ้การคุุ�มคุรองข้องอนสัุญญาฯ ภ้ิมภิิาคุเอเชยีและแปซึ่ฟิักิ
มีสัดส่วุนข้องชนพื้้�นเม้องส้งสุด (70.5%) รองลงมาคุ้อแอฟัริกา (16.3%) 
ละตินิอเมรกิาและแคุริบเบยีน (11.5%) อเมริกาเห่นอ้ (1.6%) และยุโรป
และเอเชียกลาง (0.1%) ในห่ลายประเทศ กฎห่มายและนโยบายที�กล่าวุถึง
วุัฒินธรรมและภิาษาข้องชนเผู่้าพื้้�นเม้องนั�นกระจััดกระจัายไปอย้่กับ
สถาบันห่ลายแห่่ง ซึึ่�งห่มายคุวุามวุ่าการมีส่วุนร่วุมข้องชนเผู่้าพื้้�นเม้อง 
มีผู้ลกระทบเพื้ียงเล็กน�อยและจัำากัด

ภ�ษ�และคว�มริู่้ดั้ั�งเดั้่ม: ก�ริ่เชื�อมโยงกันอย่�งแยกไม่ออก

แม�จัะมีคุวุามก�าวุห่น�าที�เพื้ิ�มข้ึ�นในการติระห่นักถึงสิทธิทางวุัฒินธรรม 
ข้องชนเผู้่าพื้้�นเม้อง การศึกษาในปี 2555 โดยผู้้�เชี�ยวุชาญเร้�องสิทธิ 
ข้องชนเผู้่าพื้้�นเม้อง - ซึ่ึ�งให่�ผู้้�เชี�ยวุชาญและคุำาแนะนำาเกี�ยวุกับสิทธ ิ
ข้องชนเผู้่าพื้้�นเม้องแก่คุณะมนติรีสิทธิมนุษยชน แสดงคุวุามเป็นห่่วุงติ่อ 
“สภิาวุการณ์ที�ด้คุลุมเคุร้อข้องภิาษาข้องชนพื้้�นเม้อง” เช่น การส้ญเสีย
ห่ร้อใกล�ส้ญพื้ันธุ์ข้อง 205 ภิาษาจัาก 250 ภิาษาที�มีอย้่ในออสเติรเลีย
กอ่นการติั�งถิ�นฐ์านข้องชาวุยโุรปเม้�อ 300 ปกีอ่น คุาดวุา่ภิาษาใดภิาษาห่นึ�ง
ข้องโลกจัะห่ายไปทุก ๆ  2 สัปดาห่์ ซึ่ึ�งห่มายคุวุามวุ่าโลกทัศน์ทั�งโลกและ
ระบบคุวุามร้� การปฏิบัติิ และคุวุามร้�ทั�งระบบห่ายไป ภิาษาข้องชนเผู้่า
พื้้�นเม้องมักพื้้ดโดยคุนส่วุนน�อยภิายในประเทศ และทั�งในอดีติและ
ปัจัจัุบันอย้่ภิายใติ�นโยบายที�ส่งเสริมการด้ดกล้นทางวุัฒินธรรม บ่อยคุรั�ง
มคีุวุามสมัพื้นัธท์ี�ใกล�ชดิระห่วุา่งวุฒัินธรรมและภิาษาข้องชนเผู้า่พื้้�นเมอ้ง
กบัสภิาพื้แวุดล�อมทางกายภิาพื้และทางจัติิวุญิญาณข้องพื้วุกเข้า นอกจัากนี� 
การข้ยายติวัุข้องเมอ้งที�เกดิจัากแรงกดดันทางเศรษฐ์กจิัห่รอ้การบงัคุบัให่�
ติ�องพื้ลดัถิ�นสามารถแยกชนพื้้�นเมอ้งออกจัากดนิแดนที�มกีารใช�ภิาษาและ
วุัฒินธรรมข้องพื้วุกเข้า

ทศวุรรษสากลข้องภิาษาพื้้�นเมอ้งที�นำาโดยย้เนสโกเป็นโอกาสในการยกระดับ
คุวุามห่ลากห่ลายทางวุฒัินธรรมและภิาษาไปส้คุ่วุามพื้ยายามในการพื้ฒัินา
ที�ยั�งยน้ ห่ลังจัากคุวุามก�าวุห่น�าที�เกดิข้ึ�นระห่วุา่งปสีากลข้องภิาษาพ้ื้�นเมอ้ง
ในปี 2562 สมัชชาให่ญ่แห่่งสห่ประชาชาติิได�เชิญย้เนสโกซึึ่�งมีอาณัติ ิ
ในการด้แลสห่สาข้าวุิชาชีพื้ให่�เป็นผู้้�นำาการดำาเนินงานในทศวุรรษนี� 
โดยร่วุมม้อกับสห่ประชาชาติิ โดยเฉพื้าะสำานักงานกิจัการเศรษฐ์กิจั 
และสังคุมแห่่งสห่ประชาชาติิ และสำานักงานข้�าห่ลวุงให่ญ่สิทธิมนุษยชน 
งานข้ององคุ์กรได�รับการชี�นำาโดยนโยบาย 2017 วุ่าด�วุยการมีส่วุนร่วุม
กับชนพื้้�นเม้องที�สอดคุล�องกับ UNDRIP ทศวุรรษนี�มีจัุดมุ่งห่มาย 
เพื้้�อประกันสิทธิข้องชนเผู่้าพื้้�นเม้องในการอนุรักษ์ ฟั้�นฟั้ และส่งเสริม
ภิาษาข้องพื้วุกเข้า โดยเฉพื้าะอย่างยิ�งผู้่านการพื้ัฒินานโยบายและ 
การเจัรจัาข้องผู้้�มส่ีวุนได�สวุ่นเสยีห่ลายฝ่�าย แติยั่งเพ้ื้�อสง่เสรมิการถา่ยทอด
และการปกป้องวุัฒินธรรมข้องชนพื้้�นเม้อง
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ภิาษาพื้้�นเม้องและคุวุามร้�ที�เกี�ยวุข้�องมีคุวุามเช้�อมโยงกับการรักษา 
คุวุามห่ลากห่ลายทางชีวุภิาพื้และวุัฒินธรรม เน้�องจัากเป็นภิาษาที�เอ้�อ 
ติอ่แนวุทางที�เป็นระบบต่ิอวุฒัินธรรมและธรรมชาติ ิโลกทัศน์ข้องชนพื้้�นเมอ้ง
จัำานวุนมากอย้่เห่น้อคุวุามแติกติ่างระห่วุ่างวิุทยาศาสติร์และวัุฒินธรรม 
ห่ร้ออย้่นอกข้อบเข้ติข้องมรดกทางวุัฒินธรรม มรดกทางธรรมชาติิ และ
มรดกทางวุัฒินธรรมที�จัับติ�องไม่ได�

โอก�สในก�ริ่แสดั้งคว�มค่ดั้เห็น: ภ�ษ�พื�นเมืองในห้องเริ่่ยน
และพื�นท่�ท�งวัฒนธริ่ริ่ม

การศกึษาเปน็ห่วัุใจัสำาคุญัข้องการรกัษาภิาษาพื้้�นเมอ้งและคุวุามร้�ดั�งเดมิ 
ติลอดจันเป็นสิทธิมนุษยชนข้ั�นพื้้�นฐ์าน ชนพื้้�นเม้องมีสิทธิได�รับสิทธิ 
ที�เกี�ยวุข้�องกับการศึกษาติามที�บญัญัติไิวุ�อย้ใ่น UNDRIP อนุสญัญาวุ่าด�วุย
สิทธิเด็กแห่่งสห่ประชาชาติิปี 1989 และอนุสัญญาติ่อติ�านการเล้อก
ปฏิบัติิทางการศึกษาข้องย้เนสโก 1960 การพัื้ฒินาโคุรงการการศึกษา
ระห่วุ่างวุัฒินธรรมแบบ 2 ภิาษาห่ร้อคุ้่ม้อการฝ่ึกอบรมเป็นสิ�งจัำาเป็น 
เพื้้�อให่�มีการถ่ายทอดคุวุามร้�อย่างเป็นระบบและปกป้องวุัฒินธรรม 
ข้องชนพื้้�นเมอ้ง การวุจิัยัแสดงให่�เห่น็วุา่การสอนให่�เดก็ ๆ  มคีุวุามร้�เกี�ยวุกบั
ชนพื้้�นเมอ้งด�วุยวุธิดีั�งเดิม อนุรกัษว์ุฒัินธรรมข้องชุมชน ลดอตัิราการออก
จัากโรงเรยีน ชวุ่ยแก�ปัญห่าทางวิุนยั และนำาไปส้ก่ารเติบิโติทางเศรษฐ์กิจั 
การศึกษาข้องชนพื้้�นเม้องใช�แนวุทางแบบองค์ุรวุมเพื้้�อให่�แน่ใจัวุ่าเด็ก ๆ 
สามารถปรบัติวัุและติอบสนองติอ่คุวุามท�าทายและคุวุามติ�องการข้องโลก
ในปัจัจัุบัน

เคุรดิติภิาพื้จัาก: ผู้้�จััดการออนไลน์

ย้เนสโกส่งเสริมสิทธิในการศึกษาและโดยเฉพื้าะอย่างยิ�งการศึกษา 
ในภิาษาแม ่รวุมทั�งภิาษาพื้้�นเมอ้ง รวุมถงึการถา่ยทอดมรดกทางวุฒัินธรรม
ที�จัับติ�องไม่ได�ระห่วุ่างรุ่นผู่้านการศึกษาในระบบและนอกระบบ กลไก 
ผู้้�เชี�ยวุชาญเร้�องสิทธิข้องชนเผู้่าพื้้�นเม้องกล่าวุวุ่าการศึกษาที�มีคุุณภิาพื้
สำาห่รับชนเผู้่าพื้้�นเม้องห่มายถึง  “การศึกษาที�มีทรัพื้ยากรที�ดี  
มีคุวุามละเอียดอ่อนทางวุัฒินธรรม เคุารพื้ในมรดก และที�คุำานึงถึง
ประวุัติิศาสติร์ คุวุามมั�นคุงทางวัุฒินธรรมและบ้รณภิาพื้ คุรอบคุลุม 
สทิธิมนุษยชน การพัื้ฒินาชุมชนและปัจัเจักบุคุคุล” นอกจัากนี� พื้พิื้ธิภัิณฑ์์
ยงัถ้อเปน็พ้ื้�นที�สำาคุญัสำาห่รบัการศกึษาและการเจัรจัา ทั�งสำาห่รบัการมสีวุ่นรวุ่ม
ข้องชนพื้้�นเม้องอย่างแข้็งข้ันในสถาบันทางวุัฒินธรรมและการจััดแสดง 
สิ�งประดิษฐ์์ข้องชนพื้้�นเม้องโดยมีวุัติถุประสงคุ์เพื้้�อส่งเสริมการช้�นชม
มรดกทางวัุฒินธรรมข้องชนพื้้�นเมอ้ง มกีารเรยีกร�องมากข้ึ�นให่�พิื้พื้ธิภิณัฑ์์
เป็นแนวุห่น�าในการแก�ไข้ปัญห่าการยักยอกมรดกทางวัุฒินธรรม 
ข้องชนพื้้�นเม้อง น่าเสียดายที�พื้ิพื้ิธภิัณฑ์์ห่ลายแห่่งทั�งภิาคุรัฐ์และเอกชน
คุรอบคุรองและจัดัแสดงมรดกทางวัุฒินธรรมข้องชนพื้้�นเมอ้งโดยไม่ได�รบั
คุวุามยนิยอมจัากชนพื้้�นเมอ้งที�เกี�ยวุข้�อง ข้�อเสนอแนะข้ององคุก์ารย้เนสโก 
คุ.ศ. 2015 เกี�ยวุกับการคุุ�มคุรองและส่งเสริมพื้ิพื้ิธภิัณฑ์์และข้องสะสม 
คุวุามห่ลากห่ลายและบทบาทในสังคุม เรยีกร�องให่�ประเทศสมาชิกเข้�าร่วุม
การเจัรจัาเกี�ยวุกบัการจัดัการและการคุน้มรดก ซึ่ึ�งการเจัรจัาสามารถรเิริ�ม
ได�ระห่วุ่างชนเผู้่าพื้้�นเม้องและพิื้พื้ิธภิัณฑ์์ที�มีการคุรอบคุรองข้องสะสม 
ที�เกี�ยวุข้�องกับพื้วุกเข้า

โดยรวุมแล�วุ การมสีวุ่นรวุ่มข้องชนเผู้า่พื้้�นเมอ้งในภิาคุวุฒัินธรรมในรป้แบบ
ที�เป็นระบบมากข้ึ�นมีคุวุามสำาคุัญอย่างยิ�งในการสร�างการเล่าเร้�อง 
ที�คุรอบคุลมุมากข้ึ�นและสร�างสงัคุมที�คุรอบคุลมุ มคีุวุามพื้ยายามดำาเนนิการ
เพื้้�อให่�ชุมชนพื้้�นเมอ้งมีสวุ่นร่วุมในการจัดัการสถานที�ทางวัุฒินธรรมและ
พื้ิพื้ิธภิัณฑ์์ และการออกแบบและการดำาเนินการติามนโยบายวุัฒินธรรม
ในวุงกวุ�างยิ�งข้ึ�น ติลอดจันรับรองการเป็นติัวุแทนที� เท่าเทียมกัน 
ข้องวุัฒินธรรมพื้้�นเม้องผู้่านอุติสาห่กรรมวุัฒินธรรมกระแสห่ลัก
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ผู่้ปักปั้องดัู้แลส่�งแวดั้ล้อมของโลกท่�ไม่เคยเริ่่ยกริ่้อง 
ส่�งตอบแทน

ชนพื้้�นเมอ้งเป็นแนวุห่น�าข้องการเปลี�ยนแปลงสภิาพื้ภ้ิมิอากาศ เชน่เดียวุกับ
การสญ้เสียคุวุามห่ลากห่ลายทางชีวุภิาพื้ เน้�องจัากคุวุามเสียห่ายที�ไม่สามารถ
แก�ไข้ได�ติ่อสภิาพื้แวุดล�อมทางธรรมชาติิส่งผู้ลกระทบร�ายแรงติ่อวุิถีชีวุิติ
ข้องพื้วุกเข้า ทั�ง 2 ประเดน็นี�เปน็เร้�องที�ติ�องให่�คุวุามระมดัระวุงั โดยรายงาน
ข้องคุณะกรรมการระห่วุ่างรฐั์บาลวุา่ด�วุยการเปลี�ยนแปลงสภิาพื้ภิมิ้อากาศ 
(IPCC) ป ี2564 ระบวุุา่เปน็ “รห่สัสแีดงสำาห่รบัมนษุยชาติ”ิ และรายงาน
แพื้ลติฟัอรม์นโยบายวุทิยาศาสติร์ระห่วุ่างรฐั์บาลวุา่ด�วุยคุวุามห่ลากห่ลาย
ทางชีวุภิาพื้และระบบนิเวุศ (IPBES) ข้องย้เนสโกปี 2019 ส่งสัญญาณวุ่า 
สัติว์ุประมาณ 1 ล�านตัิวุและพัื้นธ์ุพ้ื้ชใกล�จัะส้ญพัื้นธ์ุในเวุลาอันใกล�นี� 
ห่ลายสายพื้ันธุ์อาจัส้ญพื้ันธุ์ภิายในไม่กี�ทศวุรรษ ชนพื้้�นเม้องโดยเฉพื้าะ 
ผู้้�ที�อาศัยอย้่บนเกาะเล็ก ๆ ในทะเลทรายห่ร้อในภิ้มิภิาคุอาร์กติิกได�รับ
ผู้ลกระทบอย่างรุนแรงจัากการเปลี�ยนแปลงสภิาพื้ภิมิ้อากาศ คุวุามติกลง
ปารีส พื้.ศ. 2558 ยอมรับวุ่าการดำาเนินการด�านสภิาพื้อากาศติ�อง  
“อย้่บนพื้้�นฐ์านข้องและชี�นำาโดย […] คุวุามร้�เกี�ยวุกับชนเผู้่าพื้้�นเม้อง 
และระบบคุวุามร้�ในท�องถิ�น” ในข้ณะที�อนุสญัญาวุ่าด�วุยคุวุามห่ลากห่ลาย
ทางชีวุภิาพื้ พื้.ศ. 2535 เรียกร�องให่�รัฐ์ภิาคุี “เคุารพื้ รักษา และรักษา
คุวุามร้� นวุัติกรรม และแนวุปฏิบัติิข้องชนพื้้�นเม้องและชุมชนท�องถิ�น 
ที�รวุบรวุมวิุถีชีวุิติแบบดั�งเดิมที�เกี�ยวุข้�องกับการอนุรักษ์และการใช� 
คุวุามห่ลากห่ลายทางชีวุภิาพื้อย่างยั�งย้น”

คุวุามร้�ดั�งเดมิที�เข้�าใจัวุา่เปน็องคุค์ุวุามร้�ที�มีชวีุติิซึ่ึ�งพื้ฒัินา ยั�งยน้ และสง่ติอ่
ภิายในชุมชน ก่อให่�เกิดส่วุนสำาคุัญข้องเอกลักษณ์ทางวุัฒินธรรมและ 
จัิติวุิญญาณข้องชนพื้้�นเม้อง คุรอบคุลุมคุวุามร้� ทักษะ นวัุติกรรมและ 
การปฏบิตัิ ิติลอดจันการแสดงออกทางวุฒัินธรรมดั�งเดมิ รวุมถงึการเติ�นรำา 
เพื้ลง งานฝี่ม้อ การออกแบบ พื้ิธีการ นิทาน ติัวุอย่างเช่น นักอภิิบาล 
Fulani เร่ร่อนในภิ้มิภิาคุ Sahel ข้อง Chad สังเกติสภิาพื้อากาศและ 
พื้้ชดอกเพื้้�อทำานายฝ่นและร้�วุ่าจัะย�ายไปที�ใดพื้ร�อมกับฝ่้งสัติว์ุ ในข้ณะที�
เกษติรกรพื้้�นเม้อง Andean ประสบคุวุามสำาเร็จัในการคุาดการณ์ฤด้ฝ่น
ที�จัะมาถึงและสภิาพื้เอลนีโญโดยสังเกติ กระจุักดาวุลก้ไก่ ชนเผู่้าพื้้�นเมอ้ง
มกัจัะอย้ใ่นติำาแห่น่งที�ดกีวุ่าวิุทยาศาสติร์ดั�งเดิมในการสังเกติและทำาคุวุามเข้�าใจั
ระบบนิเวุศและให่�ข้�อมล้เกี�ยวุกับคุวุามห่ลากห่ลายทางชวีุภิาพื้ในท�องถิ�น
และการเปลี�ยนแปลงภิ้มิอากาศ ชนเผู้่าพื้้�นเม้องเป็นเจั�าข้อง คุรอบคุรอง 
ห่ร้อใช�พื้้�นที�ผู้ิวุห่นึ�งในสี�ข้องโลก และคุาดวุ่าอย่างน�อย 1.65 พื้ันล�าน 
ชนเผู้่ า พ้ื้�น เม้องและสมาชิกในชุมชนท�องถิ�นอาศัยอย้่ ในพื้้�นที� 
อนุรักษ์คุวุามห่ลากห่ลายทางชีวุภิาพื้ที�สำาคุัญ ซึ่ึ�งเป็นที�ติั�งข้อง 80%  
ข้องคุวุามห่ลากห่ลายทางชีวุภิาพื้ที�เห่ล้ออย้่ในโลก ชนเผู้่าพื้้�นเม้อง 
ยังมีส่วุนร่วุมในการจััดการที�ดินด�วุย

คุวุามร้�ดั�งเดิมยังก่อให่�เกิดคุวุามย้ดห่ยุ่น โดยเฉพื้าะอย่างยิ�งคุวุามมั�นคุง
ด�านอาห่ารข้องชุมชนพื้้�นเมอ้งเม้�อเผู้ชญิกบัคุวุามเส้�อมโทรมข้องสิ�งแวุดล�อม 
ดงัที�บนัทกึไวุ�ในการศกึษาป ี2012 ข้อง UNESCO Weathering Uncertainty: 
Traditional Knowledge for Climate Change Assessment and 
Adaptation รายงานนี�แสดงให่�เห็่นวุา่เกษติรกรในท�องถิ�นและชาวุพื้้�นเมอ้ง
ในโบลเิวุยี จันี และเคุนยา ที�ด้แลพื้ช้ผู้ลติา่ง ๆ  มาเปน็เวุลาห่ลายศติวุรรษ 
สามารถเปลี�ยนไปใช�พื้ันธ์ุติ�านทานลม ศัติร้พื้้ช และภิัยแล�งได�มากข้ึ�น  
เม้�อผู้ลกระทบจัากการเปลี�ยนแปลงสภิาพื้ภ้ิมิอากาศเริ�มส่งผู้ลกระทบ 
ติอ่ผู้ลผู้ลติิข้องพื้วุกเข้า ในข้ณะที�องคุก์ารอนามยัโลก (WHO) และการศกึษา
ด�านสขุ้ภิาพื้ระห่วุ่างประเทศกก็ำาลงัติระห่นักถงึการด้แลสขุ้ภิาพื้แบบดั�งเดมิ
และการมีสวุ่นร่วุมข้อง SDG 3 (สุข้ภิาพื้) มากข้ึ�น ในช่วุงที�มกีารระบาดให่ญ่ 
ชุมชนพื้้�นเม้อง ซึึ่�งจัำานวุนมากไม่สามารถเข้�าถึงศ้นย์สุข้ภิาพื้ ได�จััดการ 
กับอาการข้องโคุวุิด-19 ด�วุยยาแผู้นโบราณ

การรักษาคุวุามปลอดภิัยกรอบทรัพื้ย์สินทางปัญญาทั�งส่วุนบุคุคุล 
และส่วุนรวุมยังคุงมีคุวุามสำาคัุญอย่างยิ�งติ่อการห่ลีกเลี�ยงการใช�คุวุามร้�
ข้องชนพื้้�นเมอ้งในทางที�ผู้ดิห่รอ้นำาไปใช�ในทางที�ผู้ดิ ดงัที�ได�รบัการยน้ยัน
จัากบันทึกที�เพื้ิ�มข้ึ�นข้องการแสวุงห่าประโยชน์จัากคุวุามร้�ดังกล่าวุ 
โดยไม่ได�รับคุวุามยินยอมห่ร้อเป็นประโยชน์ติ่อผู้้�เป็นเจั�าข้ององคุ์คุวุามร้� 
โดยเฉพื้าะอย่างยิ�งโดยการท่องเที�ยวุ แฟัชั�น อุติสาห่กรรมอาห่ารห่ร้อยา 
ปัญห่านี�ได�รับการบัญญัติิไวุ�ใน UNDRIP แล�วุ ซึ่ึ�งระบุวุ่าชนเผู้่าพื้้�นเม้อง 
มสีทิธทิี�จัะรกัษา คุวุบคุมุ ปกปอ้ง และพื้ฒัินาทรพัื้ยส์นิทางปญัญาข้องติน
เห่นอ้มรดกทางวัุฒินธรรม คุวุามร้�ดั�งเดิม และการแสดงออกทางวุฒัินธรรม
ดั�งเดิม ชนเผู้่าพื้้�นเม้องเป็นแห่ล่งคุวุามร้� แนวุปฏิบัติิ โลกทัศน์ ภิ้มิปัญญา 
และมรดก จัะมีบทบาทพื้้�นฐ์านในการพัื้ฒินาที�ยั�งย้นในฐ์านะผู้้�พิื้ทักษ์
คุวุามห่ลากห่ลายทางชวีุภิาพื้และวุฒัินธรรมที�ห่ลากห่ลายได� แติพ่ื้วุกเข้า
สามารถทำาได�ก็ติ่อเม้�อสิทธิ�ข้องพื้วุกเข้าได�รับการคุุ�มคุรอง

เคุรดิติภิาพื้จัาก: UNESCO
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การคุุ�มคุรองและสง่เสริมภิาษาและวุฒัินธรรมข้องชนเผู่้าพื้้�นเมอ้งติ�องการ
ให่�รัฐ์มีส่วุนร่วุมอย่างเติ็มที� และยอมรับพื้วุกเข้าในรัฐ์ธรรมน้ญ กฎห่มาย 
และนโยบาย ในระดับชาติิ การกำาห่นดนโยบายวุัฒินธรรมเพื้้�อประโยชน์
และร่วุมกับชนเผู่้าพื้้�นเม้องติ�องใช�แนวุทางที�คุรอบคุลุมและห่ลายชั�น  
ซึ่ึ�งคุรอบคุลุมมิติิติ่าง ๆ ติั�งแต่ิการอนุรักษ์และการใช�ภิาษาพื้้�นเม้อง 
ไปจันถงึการปกปอ้งแนวุทางปฏบิตัิทิี�เปน็มรดกที�มชีวีุติิ การคุุ�มคุรองมรดก
ทางวุฒัินธรรมข้องชนพื้้�นเมอ้ง (รวุมถึงดนิแดนและสิ�งประดษิฐ์)์ เพื้้�อสง่เสรมิ
การแสดงออกทางวุัฒินธรรมข้องชนพื้้�นเม้อง ในข้ณะที�บางภ้ิมิภิาคุ 
มีคุวุามคุ้บห่น�า โดยติระห่นักถึงคุวุามห่ลากห่ลายทางวัุฒินธรรมและ
ชาติพิื้นัธุภ์ิายในประเทศ รวุมถงึการประสานกรอบกฎห่มายและสถาบนั
เข้�าด�วุยกัน แต่ิในด�านนโยบายยังคุงล�าห่ลังในการจััดการข้�อกังวุลด�านนโยบาย
อยา่งเพีื้ยงพื้อเกี�ยวุกับการปกป้องวัุฒินธรรมข้องชนพื้้�นเมอ้ง ซึึ่�งเป็นอนัติราย
ติอ่การพัื้ฒินาที�ยั�งยน้ข้อง ชมุชนเห่ล่านี� แนวุทางการมีสวุ่นร่วุมคุวุรได�รับ
การพื้ัฒินาเพื้้�อสนับสนุนการกำาห่นดตินเองทางวุัฒินธรรม โดยเฉพื้าะ
อย่างยิ�งการรวุมแนวุปฏิบัติิข้องชนพื้้�นเม้อง ระเบียบการและมาติรฐ์าน
ทางจัริยธรรมไวุ�ในกลไกการปกป้องมรดก การสนับสนุนสินคุ�าคุงคุลัง 
แบบมีส่วุนร่วุมข้องมรดกทางวุัฒินธรรม ติลอดจันคุวุามร่วุมม้อข้�าม
พื้รมแดนภิายในชุมชนเดียวุกัน

มีคุวุามจัำาเป็นเร่งด่วุนที�จัะส่งเสริมการถ่ายทอดคุวุามร้�ข้องชนพื้้�นเม้อง
ข้�ามรุน่คุวุบคุ้่ไปกับการศกึษาในระบบและเคุร้�องมอ้ทางการศกึษาที�เป็น
ระบบมากข้ึ�น มีการพื้ยายามนำาภิาษาและคุวุามร้�ข้องชนพื้้�นเม้องมาส้่
ห่ลักส้ติรข้องโรงเรียน เช่นเดียวุกับการย�ายการเรียนร้�กลับคุ้นส้่ชุมชน  
ซึ่ึ�งเป็นการติอกยำ�าถึงคุวุามสำาคุัญข้องการถ่ายทอด การรวุมคุวุามร้�ข้อง
ชนเผู้า่พื้้�นเมอ้ง โลกทศันแ์ละวุฒัินธรรมแบบองคุร์วุมอยา่งมปีระสทิธภิิาพื้
ในการพื้ฒัินานโยบาย การศกึษา โคุรงการ โคุรงการ และแนวุปฏบิตัิ ิและ
สง่เสริมมุมมองข้องพื้วุกเข้าจัะให่�โอกาสการเรยีนร้�ที�มคีุวุามห่มายที�เข้�าถึง
ได�เท่าเทียมกันและเห่มาะสมสำาห่รับชาวุพื้้�นเม้องทุกคุนติามที�ได�รับ 
การสนับสนนุในรายงานการศกึษาอนาคุติข้องยเ้นสโกที�เปดิติวัุเม้�อเรว็ุ ๆ  นี� 
เราคุวุรให่�คุวุามสนใจัเปน็พื้เิศษกบักลุม่สำาคัุญที�มคีุวุามสำาคัุญติอ่การเผู้ยแพื้ร่
องคุ์คุวุามร้� โดยเฉพื้าะสติรี เยาวุชน และผู้้�ส้งอายุ

ชนพื้้�นเมอ้งได�แสดงคุวุามกงัวุลเกี�ยวุกบักลไกทรพัื้ยส์นิทางปญัญาระห่วุา่ง
ประเทศที�มีอย้่วุ่าไม่เพื้ียงพื้อติ่อการปกป้องคุวุามร้�ข้องชนพื้้�นเม้องและ
การแสดงออกทางวุฒัินธรรมจัากการคุ�าข้ายมากเกนิไป การใช�ในทางที�ผู้ดิ 
และการจััดสรร รวุมทั�งในสภิาพื้แวุดล�อมดิจัิทัล ข้�อกังวุลที�ระบุรวุมถึง 
ข้�อเทจ็ัจัริงที�วุา่ระบบทรัพื้ยสิ์นทางปัญญามุง่เน�นไปที�การปกปอ้งทรพัื้ยส์นิ
ทางปัญญาข้องบุคุคุลมากกวุ่าส่วุนรวุม การมองวุ่าทรัพื้ย์สินทางปัญญา
เป็นสิ�งที�แปลกแยก และไม่สอดคุล�องกับกฎห่มายและนโยบายจัารีติ
ประเพื้ณีข้องชนเผู้่าพื้้�นเม้องที�เกี�ยวุข้�องกับคุวุามร้�ข้องพื้วุกเข้า มุมมอง 
ที�กวุ�างข้ึ�นเกี�ยวุกับการคุุ�มคุรองทรัพื้ย์สินทางปัญญาสามารถช่วุยให่�
สามารถปกป้องวุัฒินธรรมข้องชนพื้้�นเม้องจัากการยักยอกทรัพื้ย์  
และทำาให่�ชุมชนสามารถคุวุบคุุมและได�รับประโยชน์รวุ่มกันจัากการแสวุง
ประโยชน์ในเชิงพื้าณิชย์

คุวุรมกีารวุางกรอบอนสุญัญาวุฒัินธรรมข้องยเ้นสโกเพิื้�มเติมิเพื้้�อสนบัสนนุ
การยอมรับอย่างมีประสิทธิภิาพื้และการมีส่วุนร่วุมข้องวัุฒินธรรมและ
ภิาษาพื้้�นเมอ้งภิายในกรอบกฎห่มายและนโยบายระดับชาติ ิติามคุำาแนะนำา
ในการสัมมนาผู่้านเวุ็บเกี�ยวุกับนโยบายวัุฒินธรรมและชนพื้้�นเม้อง 
ที�จัดัโดยยเ้นสโกเม้�อวุนัที� 30 พื้ฤศจักิายน พื้.ศ. 2564 อนสุญัญาด�านวุฒัินธรรม
คุวุรจัดัให่�มีเวุทเีพื้้�อสง่เสริมการเจัรจัาระห่วุ่างประเทศสมาชิกและชนพื้้�นเมอ้ง 
ติามติัวุอย่างข้องที�ประชุมฟัอรัมชนพื้้�นเม้องนานาชาติิวุ่าด�วุยมรดกโลก 
ที�จัดัติั�งขึ้�นในปีพื้.ศ. 2561 บทบัญญตัิเิฉพื้าะที�เน�นการมีส่วุนรวุ่มข้องชนพ้ื้�นเมอ้ง 
ดงัที�ได�มกีารแนะนำาไปแล�วุในอนุสญัญายเ้นสโกปี พื้.ศ. 2515 และ พื้.ศ. 2546 
อาจัมีคุวุามเข้�มแข้ง็ข้ึ�นในอนุสญัญาอ้�น ๆ  ผู้ลกระทบข้องอนุสญัญาวัุฒินธรรม
ที�มีติอ่ชนพ้ื้�นเม้องและวัุฒินธรรมคุวุรได�รับการประเมินเพิื้�มเติมิ โดยเฉพื้าะ
อยา่งยิ�งในเร้�องทรพัื้ย์สินทางปญัญา การบงัคุบัพื้ลัดถิ�น การปรกึษาห่ารอ้
อย่างเป็นระบบและการมีส่วุนร่วุม

ทศวุรรษภิาษาพื้้�นเม้องสากลยังเป็นโอกาสที�ส่งเสริมงานข้องย้เนสโก  
เพื้้�อสนับสนุนสิทธิข้องชนเผู้่าพื้้�นเม้อง โดยเฉพื้าะสิทธิทางวุัฒินธรรม 30 ปี
ห่ลังจัากได�รับรางวัุลโนเบลสาข้าสันติิภิาพื้ คุำาพื้้ดข้องนักเคุล้�อนไห่วุ 
ด�านสิทธมินษุยชนข้อง K’iche’ Maya (กัวุเติมาลา) Rigoberta Menchú 
ยงัคุงเป็นจัริง: “สันติภิิาพื้ไม่สามารถดำารงอย้ไ่ด�ห่ากปราศจัากคุวุามยุติิธรรม 
คุวุามยุติิธรรมไม่สามารถดำารงอย้่ได�ห่ากปราศจัากคุวุามเป็นธรรม  
คุวุามยตุิธิรรมไมส่ามารถดำารงอย้ไ่ด�ห่ากปราศจัากการพื้ฒัินา การพื้ฒัินา
ไม่สามารถดำารงอย้่ได�โดยปราศจัากประชาธิปไติย ประชาธิปไติย 
ไม่สามารถดำารงอย่้ได�โดยปราศจัากคุวุามเคุารพื้ในอัติลักษณ์และคุุณคุ่า
ข้องวุัฒินธรรมและประชาชน” ซึึ่�งรวุมถึงอัติลักษณ์อันลำ�าคุ่าและ
วุัฒินธรรมอันรุ่มรวุยข้องชนพื้้�นเม้องทั�งห่มด
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แป็ลและเร้ยบเร้ยงจาก “Indigenous languages: gateways to the world” และ “Indigenous languages decade”
• UNESCO. “Indigenous languages: gateways to the world” 2022, UNESCO. https://www.unesco.org/en/articles/cutting-edge-in-

digenous-languages-gateways-worlds-cultural-diversity
• UNESCO. “Indigenous languages decade” 2022, UNESCO. https://en.unesco.org/idil2022-2032



การเตรียมความพร้อม
สอบชิงทุน รัฐบ�ลประเทศมุสลิมรัฐบ�ลประเทศมุสลิม

1 นักวุิเทศสัมพื้ันธ์ ปฏิบัติิการ
2 ผู้้�อำานวุยการกลุ่มคุวุามร่วุมม้อทวุิภิาคุี

ป็จัจบุน้หลาย ๆ  ป็ระเทศต่างใหค้วัามสำาคญ้ิกบ้เป้็าหมาย
การพ้ฒนาท้�ย้�งยืน (Sustainable Development 
Goals : SDGs) โด้ยเฉพาะเป็้าหมายท้� 4 : การสร้าง 
หล้กป็ระก้นวั่าทุกคนม้การศึกษาท้�ม้คุณภาพอย่างครอบคลุม
และเทา่เทย้ม และสน้บสนนุโอกาสในการเรย้นรูต้ลอด้ชว้ัติ 
ด้้งน้�น การมอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวัชนเพื�อพ้ฒนา
ทร้พยากรมนุษย์ให้ม้ศ้กยภาพท้�ม้ป็ระโยชน์ต่อองค์กร
และป็ระเทศชาติจึงเป็็นการเพิ�มโอกาสทางการศึกษาใน
มิติท้�กวั้างขึ�นและเท่าเท้ยมสำาหร้บเยาวัชนชาวัไทย 

ห่ากกลา่วุถงึ “ทุนรฐั์บาลประเทศมสุลมิ” คุนสวุ่นให่ญ่มกัจัะนกึถงึทนุการศกึษาจัากประเทศในภิม้ภิิาคุติะวุนัออกลางและแอฟัรกิาเห่นอ้ 
เช่น ทุนรัฐ์บาลอียิปติ์ห่ร้อทุนมห่าวุิทยาลัย Al – Azhar ที�มอบทุนการศึกษาเฉพื้าะสาข้าที�เกี�ยวุข้�องกับศาสนาอิสลาม อาทิ  
ห่ลักส้ติรอัล - กุรอาน อิสลามศึกษา และนิติิศาสติร์อิสลาม “ทุนรัฐ์บาลประเทศมุสลิม” มีทั�งในและนอกภิ้มิภิาคุติะวุันออกกลาง 
และแอฟัริกา อาทิ ทุนรัฐ์บาลมาเลเซึ่ีย ทุนรัฐ์บาลอินโดนีเซึ่ีย ทุนรัฐ์บาลบร้ไนดารุสซึ่าลาม ทุนรัฐ์บาลติุรเคุีย ทุนรัฐ์บาลปากีสถาน  
ทุนรัฐ์บาลโมร็อกโก ทุนรัฐ์บาลโอมาน ทุนรัฐ์บาลกาติาร์ ทุนรัฐ์บาลรัฐ์คุ้เวุติ และทุนรัฐ์บาลสห่รัฐ์อาห่รับเอมิเรติ เป็นติ�น สำาห่รับผู้้�ที�
สนใจัสมัคุรรับทุนจัะติ�องมีคุวุามร้�คุวุามสามารถเบ้�องติ�นเกี�ยวุกับภิาษาอาห่รับ ห่ร้อสำาเร็จัการศึกษาจัากโรงเรียนที�มีห่ลักส้ติรอิสลาม
ศกึษา เพื้้�อนำาวุฒุิกิารศกึษาดงักลา่วุมาใช�ประกอบการสมคัุรรบัทนุการศกึษาจัากรฐั์บาลฯ นอกจัากการเติรยีมคุวุามพื้ร�อมทางด�านคุวุาม
ร้� 
คุวุามคุวุามสามารถแล�วุ ยงัมกีารเติรียมคุวุามพื้ร�อมเกี�ยวุกับการดำาเนนิการด�านนติิกิรณเ์อกสารที�เปน็เอกสารสำาคัุญในการสมคัุรรบัทนุ 
เน้�องจัากเอกสารดังกล่าวุถ้อเป็นส้�อกลางการส้�อสารระห่วุ่างผู้้�สมัคุรรับทุนและประเทศผู้้�ให่�ทุน ดังนั�น การเติรียมคุวุามพื้ร�อมเพื้้�อสอบ
ชงิทุนรัฐ์บาลประเทศมุสลิมจึังติ�องอาศัยคุวุามร้�คุวุามเข้�าใจัเกี�ยวุกับประเภิททุนการศึกษา เง้�อนไข้การให่�ทุน คุณุสมบัติกิารสมัคุรรับทุนฯ 
และข้�อกำาห่นดต่ิาง ๆ ข้องทุนการศึกษา ทั�งนี� เพื้้�อเป็นการเติรียมคุวุามพื้ร�อมสอบชิงทุนรัฐ์บาลประเทศมุสลิมให่�พื้ร�อมและเพื้ิ�มคุวุาม
มั�นใจัให่�กับผู้้�สมัคุรรับทุนฯ ผู้้�เข้ียนจัะนำาเสนอเกร็ดคุวุามร้�และเคุล็ดลับเกี�ยวุกับการเติรียมสอบชิงทุนฯ จัากประสบการณ์การเป็นผู้้�รับ
ผู้ิดชอบโคุรงการจััดสอบคุัดเล้อกทุนรัฐ์บาลจัากประเทศมุสลิม ดังนี�

โดั้ย   ปั�ต่ฮะห์ ดั้อเล�ะ 1
        จิ่ตริ่ลดั้� จิันทริ่์แหยม 2
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1. ก�ริ่ว�งแผ่นศึึกษ�ข้อมูลริ่�ยละเอ่ยดั้ทุนก�ริ่ศึึกษ�

การวุางแผู้นศึกษาข้�อม้ลรายละเอียดทุนการศึกษารัฐ์บาลประเทศมุสลิมเป็นการเติรียมคุวุามพื้ร�อมเบ้�องติ�น  
สำาห่รับผู้้�สมัคุรรับทุนเพื้้�อใช�ประกอบการติัดสินใจัสมัคุรรับทุนฯ โดยริเริ�มจัากการศึกข้�อม้ลประเภิททุนการศึกษา 
ประเทศผู้้�ให่�ทุน เง้�อนไข้การสมัคุรรับทุน ระยะเวุลาการเปิดรับสมัคุร ติลอดจันคุุณสมบัติิที�แห่ล่งทุนกำาห่นด  
ซึ่ึ�งการวุางแผู้นศึกษาข้�อม้ลเห่ล่านี�ล่วุงห่น�าจัะทำาให่�ผู้้�สมัคุรสามารถบริห่ารจััดการเร้�องเวุลาเพื้้�อเติรียมเอกสาร 
การสมัคุรรับทุนฯ และการเติรียมคุวุามพื้ร�อมทักษะคุวุามร้�ทางคุวุามสามารถและทักษะทางภิาษาเพื้้�อใช�ประกอบ 
การสอบข้�อเข้ียนและสอบสัมภิาษณ์ได� ทั�งนี� การวุางแผู้นศึกษาข้�อม้ลผู้้�สมัคุรสามารถคุ�นห่าและติิดติามรายละเอียด
การสมัคุรรับทุนฯ จัากเวุ็บไซึ่ติ์ข้องมห่าวิุทยาลัยที�สนใจั ห่ร้อจัากห่น่วุยงานที�รับผู้ิดชอบทุนดังกล่าวุ เช่น  
เวุ็บไซึ่ติ์กระทรวุงศึกษาธิการ กระทรวุงการอุดมศึกษา วุิทยาศาสติร์ วุิจััยและนวุัติกรรม สถานเอกอัคุรราชท้ติ และ
สำานักคุวุามสัมพื้ันธ์ติ่างประเทศ สำานักงานปลัดกระทรวุงศึกษาธิการ (สป.) (https://www.bic.moe.go.th)  
ซึ่ึ�งเปน็เวุบ็ไซึ่ติข์้องห่นวุ่ยงานด�านติา่งประเทศข้องกระทรวุงศกึษาที�มคีุวุามเชี�ยวุชาญในการเผู้ยแพื้รแ่ละประชาสัมพื้นัธ์
ข้�อม้ลข้่าวุสารและข้�อแนะนำาติ่าง ๆ เกี�ยวุกับทุนการศึกษาต่ิอติ่างประเทศที�มีคุวุามน่าเช้�อถ้อ ติลอดจันมีเจั�าห่น�าที�
วุิเทศสัมพัื้นธ์ที�ให่�คุำาปรึกษา ข้�อแนะนำาด�านการศึกษาต่ิอต่ิางประเทศในภิ้มิภิาคุต่ิาง ๆ ให่�แก่ผู้้�รับบริการได�อย่างดี 
ติัวุอย่างเช่น ทุนรัฐ์บาลโมร็อกโกจัะมีการมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาติรี - เอก เป็นประจัำาทุกปี ๆ ละ 15 ทุน 
โดยสำานักคุวุามสัมพื้ันธ์ติ่างประเทศ สป. จัะเป็นห่น่วุยงานประชาสัมพื้ันธ์ทุนการศึกษาและจััดสอบคุัดเล้อกผู้้�สมัคุร
รบัทนุที�มคีุณุสมบตัิเิห่มาะสมในชวุ่งเดอ้นมิถนุายน – กนัยายนข้องทกุปี กอ่นเสนอช้�อไปยังฝ่�ายโมรอ็กโกดำาเนนิการต่ิอไป

สำาห่รับการสมัคุรรับทุนรัฐ์บาลจัากประเทศมุสลิมในภิ้มิภิาคุติะวุันออกกลางห่ร้อกลุ่มประเทศอ่าวุอาห่รับ  
Gulf Cooperation Council (GCC) ประกอบด�วุยสมาชิก 6 ประเทศ ได�แก่ ซึ่าอุดีอาระเบีย คุ้เวุติ โอมาน  
สห่รัฐ์อาห่รับเอมิเรติส์ กาติาร์ และบาห่์เรน โดยประเทศเห่ล่านี�เป็นกลุ่มประเทศที�มีคุวุามมั�นคุงทางรายได� และ 
เปน็ประเทศที�ผู้้�สมัคุรรบัทนุให่�คุวุามสนใจัมาก เน้�องจัากผู้้�รบัทนุจัะได�รบัการยกเวุ�นคุ่าเลา่เรยีนเติม็จัำานวุน คุา่ที�พื้กั 
คุา่บัติรโดยสารเคุร้�องบินระห่วุ่างประเทศและภิายในประเทศข้องผู้้�รับทุน คุา่ใช�จัา่ยรายเดอ้น คุา่ห่นังสอ้และอุปกรณ์
การเรียน คุ่าประกันสุข้ภิาพื้และอุบัติิเห่ตุิ ติลอดจันคุ่าใช�จ่ัายพื้ิเศษสำาห่รับนักศึกษาติ่างประเทศ อย่างไรก็ติาม 
ทุนการศึกษาจัากกลุ่มประเทศเห่ล่านี�ยังมีจัำานวุนน�อยห่ากเปรียบเทียบกับทุนรัฐ์บาลจัากกลุ่มประเทศแอฟัริกา
เห่น้อ ได�แก่ อียิปติ์ โมร็อกโก ซึ่้ดาน ลิเบีย แอลจัีเรีย ติ้นิเซึ่ีย และมอริเติเนีย ที�มีการมอบทุนการศึกษาจัำานวุนมาก 
ห่ากแติ่ไม่คุรอบคุลุมคุ่าใช�จ่ัายในบางประการ เช่น ไม่คุรอบคุลุมคุ่าบัติรโดยสารเคุร้�องบินไป-กลับ คุ่าเล่าเรียน 
ในบางสาข้าวุิชา (กรณีเป็นสาข้าอ้�นนอกเห่น้อจัากสาข้าอิสลามศึกษา กฎห่มายอิสลามและสาข้าวุิชาอุศ้ลุดดีน)
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2. ก�ริ่เตริ่ย่มคว�มพริ่อ้มผ่ลก�ริ่เริ่ย่น คว�มริู่ ้คว�มส�ม�ริ่ถ

การเติรียมคุวุามพื้ร�อมทางด�านผู้ลการเรียน คุวุามร้�คุวุามสามารถ ผู้้�สมัคุรรับทุนจัะติ�องมีผู้ลการเรียนที�ดีห่ร้อดีมาก 
เพื้้�อใช�ประกอบการสมัคุรรับทุนการศึกษา โดยทุนรัฐ์บาลประเทศมุสลิมส่วุนให่ญ่จัะมีการกำาห่นดผู้ลการเรียนเฉลี�ย 
(GPA) อยา่งน�อย 2.50 ในแผู้นการเรยีนวุทิยาศาสติร ์และ 3.00 สำาห่รบัแผู้นการเรยีนทั�วุไป นอกจัากนี� สำาห่รบัผู้้�สมคัุร
รับทุนการศึกษาที�ศึกษาในห่ลักส้ติรอิสลามศึกษา จัะติ�องมีผู้ลการเรียนมากกวุ่าร�อยละ 80 ห่ร้อผู้ลการเรียนดีเยี�ยม 
 ดังนั�น การมีผู้ลการเรียนที�เป็นเลิศก็จัะส่งผู้ลให่�ผู้้�สมัคุรมีโอกาสสมัคุรรับทุนฯ เพื้ิ�มข้ึ�นด�วุยเช่นกัน สำาห่รับ (ممتاز)
ผู้้�สมัคุรรับทุนที�มีคุวุามสามารถพิื้เศษห่ร้อคุวุามสามารถเฉพื้าะด�าน เช่น คุวุามสามารถการท่องจัำาอัล-กุรอาน  
คุวุามสามารถการอ่านคุตุิบะ (การบรรยายธรรมทางศาสนา) ห่รอ้คุวุามสามารถที�เกี�ยวุข้�องกับสาข้าที�สมคัุรรับทนุการศึกษา 
ก็สามารถระบุในเอกสารประกอบการสมัคุรพื้ร�อมแนบเอกสารรับรองฯ เพื้้�อใช�ประกอบการพิื้จัารณาข้องคุณะ
กรรมการสมัคุรรับทุนได�เช่นกัน

3. ก�ริ่เตริ่่ยมคว�มพริ่้อมท�งดั้้�นภ�ษ�

การเติรยีมคุวุามพื้ร�อมทางด�านภิาษาสำาห่รบัการสอบชงิทนุรฐั์บาลประเทศมสุลิมนั�น อยา่งที�ทราบกนัดวีุา่
ประเทศกลุ่มนี�นิยมใช�ภิาษาอาห่รับในการเรียนการสอนและการส้�อสารในชีวุิติประจัำาวุัน ด�วุยเห่ติุนี�  
การเติรียมพื้ร�อมทักษะภิาษาอาห่รับเบ้�องติ�นจัึงเป็นทักษะพื้้�นฐ์านสำาห่รับผู้้�สมัคุรรับทุนที�สนใจัศึกษาติ่อ
ประเทศมุสลิม โดยผู้้�สนใจัสามารถฝึ่กฝ่นภิาษาอาห่รับด�วุยตินเองผู่้านช่องทางออนไลน์ห่ร้อการเติรียม 
คุวุามพื้ร�อมภิาษาอาห่รับจัากศน้ย์ภิาษาข้องมห่าวิุทยาลัย เชน่ ศน้ย์ทดสอบและพัื้ฒินาทกัษะภิาษาอาห่รับ
เพื้้�ออสิลามศึกษา มห่าวิุทยาลัยสงข้ลานคุรินทร์ และสถาบันภิาษานานาชาติ ิมห่าวิุทยาลัยฟัาฏอนี เป็นติ�น 
โดยสถาบันดังกล่าวุเป็นห่น่วุยงานในกำากับข้องกระทรวุงการอุดมศึกษา วุิทยาศาสติร์ วุิจััยและนวุัติกรรม
เปิดสอนห่ลักส้ติรภิาษาอาห่รับเพื้้�อเติรียมคุวุามพื้ร�อมก่อนศึกษาติ่อติ่างประเทศ 

การเติรียมคุวุามพื้ร�อมภิาษาอาห่รับ ผู้้�สมัคุรรับทุนจัะติ�องมีทกัษะภิาษาห่รับที�เป็นภิาษาทางการและภิาษาพื้้�นเม้อง 
เน้�องจัากภิาษาอาห่รับแต่ิละประเทศมีคุวุามแติกต่ิางกันติามลักษณะข้องที�ติั�งทางภ้ิมิศาสติร์ วุัฒินธรรม และ
ข้นบธรรมเนียมประเพื้ณี ดังนั�น การเล้อกสมัคุรรับทุนข้องแติ่ละภ้ิมิภิาคุจัำาเป็นจัะติ�องมีคุวุามเข้�าใจัเกี�ยวุกับ
ประเทศนั�น ๆ  เชน่ ภิาษาอาห่รับจัากกลุม่ประเทศอ่าวุอาห่รับจัะใช�ภิาษาที�มคีุวุามใกล�เคีุยงกบัภิาษาทางการและ
ภิาษาอัล-กุรอาน แติภ่ิาษาอาห่รับในกลุม่ประเทศแอฟัริกาเห่นอ้ เชน่ ประเทศโมร็อกโก แอลจีัเรยี จัะมกีารผู้สมผู้สาน
ระห่วุา่งภิาษาอาห่รบักบัภิาษาฝ่รั�งเศส เน้�องจัากเปน็ประเทศที�มจีัดุเช้�อมติอ่ระห่วุา่งทวุปียโุรปและเอเชยี สำาห่รบั
การเติรียมพื้ร�อมด�านภิาษาห่าห่รับสำาห่รับประเทศมุสลิมอ้�น ๆ  นอกเห่นอ้จัากภิมิ้ภิาคุติะวัุนออกกลางและแอฟัริกาเห่นอ้ 
การเล้อกสมัคุรรับทุนรัฐ์บาลในประเทศมุสลิมในสาข้าด�านภิาษาอาห่รับห่ร้ออิสลามศึกษายังมีคุวุามจัำาเป็น 
ติ�องใช�ภิาษาอาห่รับในชั�นเรียนอย้่ เช่น ประเทศมาเลเซึ่ีย บร้ไน อินโดนีเซึ่ีย อินเดีย และปากีสถาน ดังนั�นการเติรียม
คุวุามพื้ร�อมทางภิาษาที�เห่มาะสมกับทุนการศึกษาและสาข้าที�สนใจัจัึงเป็นห่นึ�งในการเติรียมคุวุามพื้ร�อมที�ดี  

เพื้้�อพื้ิชิติทุนการศึกษาจัากประเทศมุสลิม อย่างไรก็ดี การสอบชิงทุนรัฐ์บาลฯ ในบางสาข้านั�น 
ภิาษาองักฤษกย็งัเปน็ภิาษาพื้้�นฐ์านในการสมคัุรสอบ การเติรยีมคุวุามพื้ร�อมทกัษะภิาษาองักฤษ
ไวุ�ลวุ่งห่น�าด�วุยการสอบวัุดระดับภิาษาอังกฤษ IELTS / TOFEL กจ็ัะเป็นประโยชน์สำาห่รบัตัิวุผู้้�สมัคุร
ในการย้�นเอกสารสมัคุรรับทุน
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4. ก�ริ่เตริ่่ยมคว�มพริ่้อมท�งดั้้�นน่ต่กริ่ณ์เอกส�ริ่

สำาห่รับห่ัวุข้�อนี�ถ้อเป็นห่ัวุใจัข้�อสำาคุัญติามที�ได�กล่าวุถึงในช่วุงแรกข้องบทคุวุาม เน้�องจัากเป็นห่ัวุข้�อที�ผู้้�สมัคุรห่ลายท่านยังข้าดคุวุามร้�
คุวุามเข้�าใจัในการรับรองนิติิกรณ์เอกสารสำาห่รับศึกษาติ่อติ่างประเทศ การเติรียมคุวุามพื้ร�อมเกี�ยวุเอกสารติ่าง ๆ ที�เกี�ยวุข้�อง 
เพื้้�อใช�ประกอบการสมัคุรรับทุนรัฐ์บาลประเทศมุสลิมจัำาเป็นอย่างยิ�งที�เอกสารจัะติ�องมีการแปลภิาษาที�ถ้กติ�องและมีการประทับติรา
รับรองจัากห่น่วุยงานที�เกี�ยวุข้�อง โดยมีห่ลักเกณฑ์์ ดังนี�  

4.1 เอกสารที�ออกในประเทศไทยและจัะนำาไปใช�ในติ่างประเทศ ห่ากจัะให่�เป็นที�ยอมรับและมีผู้ลบังคุับใช�ติามกฎห่มายข้องประเทศ
ที�จัะนำาเอกสารไปใช� ติ�องผู้่านการรับรองนิติิกรณ์เอกสารจัากส่วุนราชการข้องกระทรวุงการติ่างประเทศ ได�แก ่

1) กองสัญชาติิและนิติิกรณ์ กรมการกงสุล 
2) ห่น่วุยงานราชการข้องกรมการกงสุลที�ได�รับมอบห่มาย ได�แก่ ฝ่�ายสัญชาติิและนิติิกรณ์ สำานักงานห่นังส้อเดินทาง 
    ชั�วุคุราวุจัังห่วุัดเชียงให่ม่ อุบลราชธานี และสงข้ลา 
3)  ห่น่วุยงานราชการข้องกระทรวุงการติ่างประเทศในติ่างประเทศ  ได�แก่ สถานเอกอัคุรราชท้ติ สถานกงสุลให่ญ่   
      สำานักงานการคุ�าและเศรษฐ์กิจัไทย และสถานกงสุลกิติติิมศักดิ�ที�ได�รับมอบห่มาย

4.2 กระบวุนการนี�เรียกวุ่าการรับรองนิติิกรณ์เอกสาร (Legalization) ติามระเบียบกระทรวุงการติ่างประเทศวุ่าด�วุย 
การรับรองเอกสาร พื้.ศ. 2539 อาจัแบ่งการรับรองนิติิกรณ์เอกสารเป็น 3 ประเภิทคุ้อ 
1) การรับรองนิติิกรณ์เอกสารแปล 
2) การรับรองนิติิกรณ์สำาเนาเอกสาร 
3) การรับรองนิติิกรณ์ลายม้อช้�อ

4.3 เง้�อนไข้ในการย้�นคุำาข้อเพื้้�อรับรองนิติิกรณ์เอกสาร 
1) เอกสารที�นำามาย้�นรับรองนิติิกรณ์สำาเนาถ้กติ�อง 
 - ติ�องมีเอกสารติ�นฉบับที�ออกโดยห่น่วุยงานราชการไทยมาแสดง 
 - ในกรณีที�ไม่สามารถนำาติ�นฉบับมาแสดง สำาเนาเอกสารที�นำามาย้�นติ�องเป็นเอกสารที�คุัดสำาเนาและรับรองสำาเนาถ้กติ�อง 
   จัากส่วุนงานราชการที�ออกเอกสารนั�น เวุ�นแติ่ส่วุนราชการที�เกี�ยวุข้�องกำาห่นดเป็นอย่างอ้�น 
2) ในกรณีการมอบอำานาจัให่�ผู้้�อ้�นมากระทำาการย้�นข้อรับรองนิติิกรณ์เอกสารแทน 
 - ห่ากผู้้�มอบอำานาจัเป็นบุคุคุลสัญชาติิไทยที�อย้่ในติ่างประเทศ ห่นังส้อมอบอำานาจัติ�องได�รับการรับรองจัากสถาน 
   เอกอัคุรราชท้ติ สถานกงสุลให่ญ่ สำานักงานการคุ�าและเศรษฐ์กิจัไทย และสถานกงสุลกิติติิมศักดิ�ที�ได�รับมอบห่มาย 
   ในประเทศนั�น ๆ  
 - ห่ากผู้้�มอบอำานาจัเป็นบุคุคุลติ่างชาติิที�อย้่นอกราชอาณาจัักรไทย ห่นังส้อมอบอำานาจัติ�องได�รับรองจัากห่น่วุยงาน 
   ที�มีอำานาจัข้องประเทศนั�น ๆ และสถานเอกอัคุรราชท้ติ สถานกงสุลให่ญ่ สำานักงานการคุ�าและเศรษฐ์กิจัไทย และ 
   สถานกงสุลกิติติิมศักดิ�ที�ได�รับมอบห่มายในประเทศนั�น ห่ร้อสถานเอกอัคุรราชท้ติห่ร้อสถานกงสุลประเทศนั�น  
   ในประเทศไทย 
 - ห่ากผู้้�มอบอำานาจัอย้่ในประเทศไทย การทำาห่นังส้อมอบอำานาจัอย่างน�อยติ�องระบุเน้�อห่า ดังนี� 

• วุัน/เด้อน/ปี ที�กระทำาการมอบอำานาจั

• ช้�อ - นามสกุล และที�อย้่ผู้้�มอบอำานาจั

• ช้�อ - นามสกุล และที�อย้่ผู้้�รับมอบอำานาจั

• ระบุเร้�องที�ติ�องการมอบอำานาจัให่�ผู้้�อ้�นมากระทำาการแทน

• การลงลายม้อช้�อข้องผู้้�มอบอำานาจัและผู้้�รับมอบอำานาจั  
พื้ร�อมพื้ยาน 2 คุน
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5. ก�ริ่เตริ่่ยมคว�มพริ่้อมก�ริ่สอบสัมภ�ษณ์

การเติรียมคุวุามพื้ร�อมในการสอบสัมภิาษณ์ผู้้�สมัคุรรับทุนการศึกษาจัะติ�องศึกษาคุวุามร้�พื้้�นฐ์านเกี�ยวุกับ
ประเทศผู้้�ให่�ทุน เช่น มีจัำานวุนประชากรเท่าไห่ร่ ประชากรส่วุนให่ญ่นับถ้อศาสนาอะไรบ�าง มีประมุข้ห่ร้อ
กษัติริย์ช้�ออะไร ติลอดจันข้�อม้ลข้่าวุสารและเห่ติุการณ์บ�านเม้องข้องประเทศผู้้�ให่�ทุนในเวุทีโลก นอกจัาก
ข้�อม้ลพื้้�นฐ์านข้องประเทศผู้้�ให่�ทุนแล�วุ ก็จัะมีการทดสอบคุวุามร้�คุวุามสามารถทางด�านภิาษา และทัศนคุติิ
เกี�ยวุกับการใช�ชีวุิติเพื้้�อศึกษาต่ิอในต่ิางประเทศ เพื้้�อแสดงให่�คุณะกรรมการเห็่นวุ่าห่ากนักเรียนผู่้านการ
สอบคุัดเล้อกแล�วุ สามารถศึกษาติ่อติ่างประเทศได�และสามารถรับม้อกับภิาวุะคุวุามกดดันจัากการศึกษาที�
แติกติ่างจัากประเทศไทย สภิาพื้แวุดล�อมภิายในและภิายนอกได�ติลอดการรับทุนการศึกษา

สดุท�ายนี� การเติรยีมคุวุามพื้ร�อมสอบชิงทนุรฐั์บาลประเทศมสุลมิจัะไมเ่ปน็เร้�องยากอกีติอ่ไป 
ห่ากผู้้�สมัคุรรับทุนมีคุวุามร้�คุวุามเข้�าใจัเกี�ยวุกับทุนการศึกษาที�จัะสมัคุรรับทุน และ 
มีการวุางแผู้นที�ดีในเร้�องการบริห่ารเวุลาเพ้ื้�อเติรียมคุวุามพื้ร�อมทักษะทางภิาษาและ 
การเติรียมเอกสารประกอบการสมัคุรรับทุนไวุ�ล่วุงห่น�า

สำาห่รับการแปลเอกสารประกอบการสมคัุรรบัทนุการศกึษาข้องประเทศมสุลมิสวุ่นให่ญแ่ห่ลง่ทนุกำาห่นดให่�มกีารแปล
เอกสารประกอบการสมัคุรรับทุนเป็นภิาษาอังกฤษ ภิาษาอาห่รับ ห่ร้อ ภิาษาฝ่รั�งเศส โดยเอกสารภิาษาอาห่รับ 
จัะติ�องได�รับการรับรองการแปลจัากสำานักจัุฬาราชมนติรี เอกสารที�แปลเป็นภิาษาอังกฤษจัะติ�องได�รับการรับรอง 
จัากกรมการกงสลุ กระทรวุงการติา่งประเทศ และเอกสารที�แปลเปน็ภิาษาฝ่รั�งเศสรบัรองโดยสมาคุมฝ่รั�งเศส กรงุเทพื้ฯ 
(Alliance Française Bangkok) และเม้�อรับรองการแปลทั�งห่มดเรียบร�อยแล�วุจัะติ�องนำาเอกสารดังกล่าวุไปประทับ
ติรา ณ สถานเอกอัคุรราชท้ติข้องแห่ล่งทุนในประเทศไทย ก่อนนำาส่งให่�ห่น่วุยงานที�เกี�ยวุข้�องดำาเนินการติ่อไป

สดุท�ายสำาห่รบัการเติรียมคุวุามพื้ร�อมทางด�านการย้�นข้อเอกสารใบรับรองคุวุามประพื้ฤติจิัากสำานกังานติำารวุจัแห่ง่ชาติ ิ
เน้�องจัากเอกสารดังกล่าวุมีระยะเวุลาในการติรวุจัสอบประวุัติิประมาณ 15 วุันทำาการกรณีไม่พื้บประวุัติิ และ 30 วุัน
ทำาการกรณีพื้บประวุัติิ ดังนั�นผู้้�เข้ียนข้อแนะนำาให่�ผู้้�สมัคุรบริห่ารเวุลาการย้�นข้อเอกสารล่วุงห่น�าเพื้้�อประห่ยัดคุ่าใช�
จั่ายและเวุลาในการรับผู้ลการติรวุจัสอบก่อนนำามาย้�นให่�ห่น่วุยงานที�เกี�ยวุข้องดำาเนินการ
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ประเทศสมาชกิอาเซึ่ยีนทั�งสบิประเทศที�รวุมติัวุกันจังึเปน็ภิม้ิภิาคุที�เปี�ยมพื้ลวุัติที�สดุภิม้ิภิาคุห่นึ�งข้องโลก ด�วุยจัำานวุน
ประชากร 650 ล�านคุนและอัติราการข้ยายติัวุข้องผู้ลิติภิัณฑ์์มวุลรวุมในประเทศ (GDP) เฉลี�ยร�อยละ 5 ม้ลคุ่าเก้อบ 
3 ล�านล�านดอลลาร์สห่รัฐ์ อีกทั�งประชากรในวัุยห่นุ่มสาวุที�เชี�ยวุชาญด�านเทคุโนโลยี อาเซึ่ียนและสห่รัฐ์อเมริกา 
ได�ร่วุมม้อกันเพื้้�อส่งเสริมสันติิภิาพื้ เสถียรภิาพื้ และคุวุามเจัริญรุ่งเร้องในห่ลากห่ลายมิติิ ในปี 2558 คุวุามสัมพื้ันธ์
ระห่วุ่างสห่รัฐ์ฯ กับอาเซึ่ียนได�ยกระดับเป็นหุ่�นส่วุนเชิงยุทธศาสติร์ โดยทั�งสองฝ่�ายเล็งเห็่นวุ่า ห่ลักการที�เชิดช้ไวุ� 
ในมุมมองข้องอาเซึ่ียนติ่อแนวุคุิดอินโด–แปซึ่ิฟัิก (ASEAN Outlook on the Indo-Pacific) อันได�แก่ การมีส่วุนร่วุม 
การเปิดกวุ�าง การเป็นภิ้มิภิาคุซึ่ึ�งยึดถ้อห่ลักนิติิธรรม ธรรมาภิิบาล และการเคุารพื้กฎห่มายระห่วุ่างประเทศ  
ห่ลักการเห่ล่านี�สอดคุล�องกับวุสิยัทศันข์้องสห่รัฐ์ฯ วุา่ด�วุยภิมิ้ภิาคุอินโด-แปซิึ่ฟักิที�เสรีและเปิดกวุ�าง ติลอดจันแนวุทาง
ดำาเนนิการในภิม้ภิิาคุข้องพัื้นธมติิร หุ่�นสวุ่น และมติิรประเทศข้องสห่รฐั์ฯ อาเซึ่ยีนจังึเปน็จัดุห่มายปลายทางการลงทนุ
อันดับ 1 ข้องสห่รัฐ์ฯ ในภิ้มิภิาคุอินโด–แปซิึ่ฟัิก การลงทุนข้องสห่รัฐ์ฯ ในอาเซึ่ียน (ปริมาณการลงทุนรวุมสะสม 
329,000 ล�านดอลลาร์สห่รฐั์) นั�นมากกวุ่าปรมิาณการลงทุนโดยติรงจัากต่ิางประเทศ (Foreign Direct Investment) 
ห่ร้อ FDI ข้องสห่รัฐ์ฯ ในจัีน ญี�ปุ�น สาธารณรัฐ์เกาห่ลี และอินเดียรวุมกัน

โดั้ย กุสุม� นวพันธ์พ่มล 1

เกาะติดความสัมพันธ์

1 ผู้้�อำานวุยการกลุ่มคุวุามร่วุมม้อระดับภิ้มิภิาคุ

อ�เซียน-สหรัฐ
สหรััฐอเมริักาเริ่่�มต้นคว�มสัมพันธ์กับอ�เซ่ียนอย่�งเปั็นท�งก�ริ่เมื�อปัี พ.ศึ. 2520  
ในฐ�นะท่�เปั็นปัริ่ะเทศึยุทธศึ�สตร์ิ่ในก�ริ่ต่อสู้ในสถ�นก�ริ่ณ์สงคริ่�มเย็นฯ โดั้ยในริ่ะยะแริ่ก 
เน้นคว�มริ่่วมมือดั้้�นก�ริ่พัฒน�และคว�มมั�นคงในภูม่ภ�ค ต่อม�จิึงพัฒน�เปั็นคว�มริ่่วมมือ 
ดั้�้นเศึริ่ษฐกจ่ิ ทั�งเริ่ื�องก�ริ่ค�้ ก�ริ่เข�้สู่ตล�ดั้และแหลง่เงน่ทนุ ก�ริ่โอนถ�่ยเทคโนโลย ่ก�ริ่พัฒน�
แหลง่พลังง�น คว�มมั�นคงท�งทะเล และคว�มมั�นคงท�งอ�ห�ริ่ ในช่วงปีั 2533-2535 ได้ั้มุง่เน้น
คว�มริ่่วมมือเพื�อก�ริ่พัฒน�ในเริ่ื�องของก�ริ่ค้�และก�ริ่ลงทุน ก�ริ่โอนถ่�ยเทคโนโลย่ และ 
ก�ริ่พัฒน�ทริ่ัพย�กริ่มนุษย์เปั็นลำ�ดัั้บแริ่กและปััจิจิุบันคว�มสัมพันธ์อ�เซี่ยน-สหริ่ัฐฯ ไดั้้ขย�ย
ขอบเขตคริ่อบคลุมหล�ยม่ต่ ไดั้้แก่ ก�ริ่เมืองและคว�มมั�นคง เศึริ่ษฐก่จิและก�ริ่ค้� สังคม 
และวัฒนธริ่ริ่ม ริ่วมถึงคว�มริ่่วมมือเพื�อก�ริ่พัฒน�
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ในปัจัจัุบัน คุวุามสัมพื้ันธ์ระห่วุ่างอาเซึ่ียน-สห่รัฐ์ ฯ ในบริบทข้องการเปลี�ยนแปลงทางภิ้มิศาสติร์
และการแข้่งข้ันข้องมห่าอำานาจัมีคุวุามรุนแรงมากข้ึ�น  อาเซึ่ียนจัึงได�เน�นยำ�าถึงคุวุามสำาคุัญ 
ข้องบทบาทที�สร�างสรรค์ุข้องสห่รัฐ์ ฯ ในภิ้มิภิาคุ ซึ่ึ�งจัะมีส่วุนช่วุยในการส่งเสริมสันติิภิาพื้ 
เสถียรภิาพื้ คุวุามเจัริญรุ่งเร้อง และคุวุามสามารถข้องภิ้มิภิาคุในการรับม้อกับคุวุามท�าทายให่ม่ ๆ  
ซึ่ึ�งประเทศไทยได�เสนอให่�สห่รัฐ์ ฯ ทำางานร่วุมกับอาเซึ่ียนและผู้้�เล่นที�สำาคุัญอ้�นๆ ในภิ้มิภิาคุ  
ผู้่านการส่งเสริมคุวุามร่วุมม้อที�เป็นร้ปธรรมบนพื้้�นฐ์านข้องห่ลักการภิายใติ�มุมมองอาเซึ่ียน 
ติ่ออินโด - แปซิึ่ฟัิก เพื้้�อสร�างบรรยากาศข้องคุวุามร่วุมม้อและคุวุามไวุ�เน้�อเช้�อใจัซึ่ึ�งกันและกัน  
ที�จัะเอ้�อให่�ทุกประเทศสามารถฟ้ั�นตัิวุจัากผู้ลกระทบจัากการแพื้ร่ระบาดข้องโรคุติิดเช้�อไวุรัส 
โคุวุดิ – 19 นำาไปส้ภ่ิาวุะปกติไิด�อยา่งมั�นคุงและยั�งยน้ ในข้ณะที�สห่รฐั์ฯ ยงัคุงยน้ยนัถงึคุวุามสำาคุญั
ข้องอาเซึ่ียนและคุวุามมุ่งมั�นข้องสห่รัฐ์ฯ ในการส่งเสริมคุวุามเป็นแกนกลางข้องอาเซึ่ียน (ASEAN 
centrality) ในการดำาเนินยุทธศาสติร์อินโด-แปซึ่ิฟัิก ข้องสห่รัฐ์ฯ ที�มีเป้าห่มายในการเสริมสร�าง
ภิ้มิภิาคุที�เสรี เปิดกวุ�าง มีเสถียรภิาพื้ มั�งคุั�ง เข้�มแข้็ง และปลอดภิัย บนพื้้�นฐ์านข้องกฎกติิกา 
และคุ่านิยมร่วุมกัน อาทิ ธรรมาภิิบาล ประชาธิปไติย และสิทธิมนุษยชน

ในภิาพื้ข้องการฟั้�นฟัด้�านเศรษฐ์กจิั อาเซึ่ยีนได�เน�นยำ�าคุวุามรวุ่มมอ้เพื้้�อสนบัสนุนการเปลี�ยนผู่้าน
ส้่ดิจัิทัล การพัื้ฒินาทุนมนุษย์ และการเปลี�ยนผู่้านด�านพื้ลังงาน โดยประเทศไทยได�ผู้ลักดัน 
คุวุามรวุ่มมอ้ด�านการพื้ฒัินาโคุรงสร�างพื้้�นฐ์านดิจัทิลั และการพัื้ฒินาศักยภิาพื้กำาลงัคุนในภ้ิมิภิาคุ
ด�านนี� ทั�งในกลุ่มวุิสาห่กิจัข้นาดกลาง ข้นาดย่อม และรายย่อย ธุรกิจัดิจัิทัลสติาร์ทอัพื้  
ติลอดจันเน�นยำ�าศักยภิาพื้ข้องไทยและอาเซึ่ียนในการเป็นหุ่�นส่วุนสำาคุัญข้องห่่วุงโซึ่่อุปทาน 
ข้องสห่รฐั์ ฯ โดยเฉพื้าะในสาข้ายานยนติไ์ฟัฟัา้ อตุิสาห่กรรมการแพื้ทย ์และเวุชภิณัฑ์ ์เทคุโนโลยี
ชีวุภิาพื้ อิเล็กทรอนิกส์อัจัฉริยะ เซึ่มิคุอนดักเติอร์ และกลุ่มผู้ลิติภิัณฑ์์ที�ใช�เทคุโนโลยีข้ั�นส้ง  
โดยทั�งภิาคุรัฐ์และเอกชนข้องสห่รัฐ์ฯ ได�แสดงคุวุามพื้ร�อมที�จัะสนับสนุนอาเซึ่ียนในการเสริม
สร�างคุวุามร่วุมม้อเห่ล่านี�ให่�บังเกิดผู้ลอย่างเป็นร้ปธรรม โดยได�ระบุถึงวิุสัยทัศน์ที�จัะสร�าง 
ระบบเศรษฐ์กิจัโลกที�ติั�งอย่้บนมาติรฐ์านสง้ ผู้า่นข้�อริเริ�ม Indo-Pacific Economic Framework (IPEF)

เม้�อวุนัที� 12 – 13 พื้ฤษภิาคุม 2565 ได�มกีารประชมุสดุยอด
อาเซึ่ียน – สห่รัฐ์ ฯ สมัยพื้ิเศษ ณ กรุงวุอชิงติัน  
ซึ่ึ�งสห่รัฐ์อเมริกาเป็นเจั�าภิาพื้จััดข้ึ�นเพื้้�อเฉลิมฉลอง 
วุาระคุรบรอบ 45 ปี คุวุามสัมพื้ันธ์อาเซึ่ียน-สห่รัฐ์ฯ  
มีนายกรัฐ์มนติรี ผู้้�นำา/ผู้้�แทนประเทศสมาชิกอาเซึ่ียน  
และเลข้าธิการอาเซึ่ียน รวุมถึงนายกรัฐ์มนติรีข้องไทย 
ได�เข้�าร่วุมการประชุมในคุรั�งนี�ด�วุย และได�ร่วุมห่าร้อ 
กับฝ่�ายสห่รัฐ์ ฯ ได�แก่ ประธานาธิบดี รองประธานาธิบดี 
ประธานสภิาผู้้�แทนราษฎร สมาชิกรัฐ์สภิา รัฐ์มนติร ี
และผู้้� แทนระดับส้ งจัากบริษัทชั�นนำาข้องสห่รัฐ์ฯ  
อาทิ Boeing Chevron และ Google โดยได�มีการห่าร้อ
ถึงแนวุทางในการขั้บเคุล้�อนคุวุามร่วุมม้อที�เป็นร้ปธรรม
และเป็นผู้ลประโยชน์ร่วุมกันในอนาคุติ เพื้้�อ มุ่ง ส่้ 
การเป็นหุ่�นส่วุนเชงิยุทธศาสติร์รอบด�าน (Comprehensive 
Strategic Partnership) คุรอบคุลุมห่ลายมิติิและ 
เป็นประโยชน์ติ่อภิ้มิภิาคุและทุกภิาคุส่วุน
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ประเดน็คุวุามสมัพื้นัธใ์นภิม้ภิิาคุและระห่วุา่งประเทศ ทั�งอาเซึ่ยีนและสห่รฐั์ ฯ ได�ยำ�าถงึคุวุามสำาคัุญข้องการรกัษาสนัติภิิาพื้ 
เสถียรภิาพื้ คุวุามปลอดภัิย และเสรีภิาพื้ในการเดินเร้อและการบินผู่้านทะเลจีันใติ� อย่างไรก็ติามก็ยังมีประเด็น 
ในด�านคุวุามสัมพื้ันธ์ระห่วุ่างสห่รัฐ์ฯ กับจัีนในด�านการแข้่งข้ันที�มีคุวุามรับผู้ิดชอบ มีมาติรการรองรับเพื้้�อคุวุบคุุมวุิกฤติ
และลดคุวุามเสี�ยงจัากผู้ลกระทบที�อาจัเกิดขึ้�น ในส่วุนข้องสถานการณ์ในเมียนมาทางสห่รัฐ์ฯ ก็ให่�การสนับสนุน 
การดำาเนินการติามฉันทามติขิ้องผู้้�นำาอาเซึ่ยีน แต่ิยงัคุงมาติรการคุวุำ�าบาติรต่ิอเมียนมาร่วุมกับพัื้นธมิติร สวุ่นสถานการณ์
ในยเ้คุรน สห่รัฐ์ก็ยงัคุงประณามการรุกรานยเ้คุรนข้องทางฝ่�ายรัสเซึ่ยี โดยเห็่นวุ่าเป็นการก่อสงคุรามที�โห่ดร�าย ปราศจัาก
การยั�วุยุ และละเมิดกฎห่มายระห่วุ่างประเทศ ทำาให่�ส่งผู้ลกระทบต่ิอคุวุามมั�นคุงทางพื้ลังงาน และห่วุ่งโซึ่อ่ปุทานอาห่าร
ข้องโลก และยังคุงเรียกร�องให่�อาเซึ่ียนถอยห่่างจัากการมีปฏิสัมพื้ันธ์กับรัสเซึ่ีย ในข้ณะที�ประเทศไทยยังคุงยำ�า 
ถึงคุวุามจัำาเป็นที�ทุกฝ่�ายติ�องหั่นมาให่�คุวุามสำาคัุญกับด�านมนุษยธรรมเพื้้�อเยียวุยาผู้้�ที�เด้อดร�อนจัากสถานการณ์ 
คุวุามไม่สงบในพื้้�นที�ติ่างๆ ทั�งวุิกฤติพื้ลังงาน คุวุามยากจัน และการข้าดแคุลนสินคุ�าอุปโภิคุที�จัำาเป็น 

ในการประชุมคุรั�งผู้้�นำาข้องทั�งอาเซึ่ยีนและสห่รัฐ์ฯ ได�ร่วุมกันรบัรองแถลงการณ์วุสิยัทศันร์วุ่ม (Joint Vision Statement) 
เพื้้�อแสดงถึงเจัตินารมณ์ร่วุมกันในการข้ับเคุล้�อนคุวุามสัมพื้ันธ์และส่งเสริมคุวุามร่วุมม้อระห่วุ่างกันเพื้้�อมุ่งส้่คุวุามเป็นหุ่�น
ส่วุนเชิงยุทธศาสติร์แบบรอบด�านในอนาคุติ ทั�งในด�านการต่ิอส้�กับการแพื้ร่ระบาดข้องโรคุ การสร�างคุวุามมั�นคุงทาง
สาธารณสุข้และการฟั้�นติัวุร่วุมกัน การส่งเสริมคุวุามสัมพื้ันธ์ทางเศรษฐ์กิจัและคุวุามเช้�อมที�เข้�มแข้็งกวุ่าเดิม การส่งเสริม
คุวุามร่วุมม้อทางทะเล การสร�างคุวุามเช้�อมโยงระดับประชาชน การส่งเสริมการพื้ัฒินาในอนุภิ้มิภิาคุ การใช�ประโยชน์
จัากเทคุโนโลยีและการส่งเสริมนวุัติกรรม การรับม้อกับการเปลี�ยนแปลงสภิาพื้ภิ้มิอากาศ การรักษาสันติิภิาพื้และการ
สร�างคุวุามไวุ�วุางใจัในซึ่ึ�งกันและกัน  พื้ร�อมกันนี�สห่รัฐ์ฯ ได�ประกาศข้�อริเริ�มให่ม่จัำานวุน 150 ล�านดอลลาห่์สห่รัฐ์ เพื้้�อ
ข้ยายคุวุามร่วุมม้อกับอาเซึ่ียนในด�านติ่าง ๆ ได�แก่ 

1) การเปลี�ยนแปลงสภิาพื้ภิ้มิอากาศ การพื้ัฒินาที�ยั�งย้น  
และคุวุามร่วุมม้อทางเศรษฐ์กิจั

2)   การศึกษา

3)   คุวุามร่วุมม้อทางทะเล

4)   คุวุามมั�นคุงทางสาธารณสุข้
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แหล่งท้�มาข้อมูล

1. กรมอาเซึ่ยีน กระทรวุงการติ่างประเทศ  
partnership-20150611-101049-334486.pdf http://www.pandinthong.com/asean/partnership/usa.php

2. SEAN-U.S. DIALOGUE RELATIONS 
Overview-of-ASEAN-US-Dialogue-Relations-(4-Jan-2016).pdf

3. สถานท้ติสห่รัฐ์ ฯ และสถานกงสุลในประเทศไทย 
https://th.usembassy.gov/th/the-united-states-and-asean-an-enduring-partnership-th/

4. สมาคุมอาเซึ่ียน ประเทศไทย 
http://www.asean-thailand.org/asean/view.php?id=265

5. กระทรวุงการติ่างประเทศ 
https://www.mfa.go.th/th/content/asean-us-summit?cate=5d5bcb4e15e39c306000683b

ซึ่ึ�งข้�อริเริ�มทางเศรษฐ์กิจัที�สำาคุัญคุ้อ “Trade Winds  
Business Forum” ที�สห่รัฐ์ฯ จัะนำาคุณะนักธุรกิจั 
ข้นาดให่ญท่ี�สดุเทา่ที�เคุยมมีาเดนิทางเยอ้นภิม้ภิิาคุอาเซึ่ยีน
ในปี 2566 โดยใช�ประเทศไทยเป็นฐ์านในการดำาเนิน
กิจักรรมติ่าง ๆ  รวุมทั�งการจััดติั�ง “U.S.-ASEAN Institute 
for Rising Leaders” ที� Johns Hopkins School of 
Advanced International Studies (SAIS) สนับสนุน 
โดยภิาคุเอกชนข้องสห่รัฐ์ เพื้้�อสนับสนุนการพื้ัฒินา
ทรัพื้ยากรมนุษย์ข้องประเทศสมาชิกอาเซึ่ียน โดยเฉพื้าะ
ทกัษะด�านวิุชาการ คุวุามเปน็ผู้้�นำา และการกำาห่นดนโยบาย

ในด�านการศึกษาข้องประเทศไทยได�ดำาเนิน 
คุวุามร่ วุมม้ อผู้่ านกระทรวุ งศึ กษาธิ ก า ร 
และกระทรวุงอุดมศึกษา วุิทยาศาสติร์ วุิจััย 
และนวัุติกรรม ซึึ่�งมีคุวุามร่วุมม้อกับห่น่วุยงาน
ทางการศึกษาข้องสห่รัฐ์ฯ ห่ลายห่น่วุยงาน 
นอกจัากนี� สถาบันการศึกษาทุกระดับข้องไทย
และสห่รัฐ์ฯ ได�ดำาเนินคุวุามร่วุมม้อทางวุิชาการ
กันอย่างกวุ�างข้วุาง โดยร้ปแบบคุวุามร่วุมม้อ 
ส่วุนให่ญ่เป็นในลักษณะการให่�ทุนการศึกษา  
การฝ่กึอบรม การศึกษาดง้าน และการแลกเปลี�ยน
บุคุลากร เป็นติ�น

40
วารสารความร่วมมือกับต่างประเทศ



แปลโดย นุุชนุาฏ เนุตรประเสริฐศรี

บทบาทของนัักแปลคืือถอดคืวามน้ัำเสีียงของผู้้�เขียนัอย่างเที�ยงธรรม แต่่ผู้้�ทำหนั�าที�เป็นัตั่วแทนั

เช่่นันัี้ต่�องมีบางอย่างคืล�ายคืลึงผู้้�เขียนัด�วยหรือไม่? ถ�าหากใช่่ต่�องเหมือนัเพีียงใด? แม�ประเด็นันัี้

จะไม่ใช่่เรื�องใหม่ แต่่เมื�อไม่นัานัมาน้ีัก็กลายเป็นัหัวข�ออภิิปรายร�อนัแรงที�กระต่้�นัให�เกิดคืำถาม 

อันัสีลับซัับซั�อนัเรื�องคืวามช่อบธรรมในัการแปลมากกว่าการถกเถียงระหว่างฝ่่ายนิัยม 

คืวามเป็นัสีากลในัการแปลกับฝ่่ายที�แก�ต่่างให�คืวามหลากหลายเสีียอีก

ลอริ แซต์-มาร์แตง

อาจารย์์สอนวรรณกรรมศึึกษาที่่�มหาวิที่ย์าลััย์ควิเบก ในกรุงมอนที่ริอัลั เป็็นนักเขี่ย์นงานร้อย์แก้ว นวนิย์าย์  
ลัา่มในที่่�ป็ระชุมุ แลัะนกัแป็ลัวรรณกรรม เธอเพิิ่�งต่ีพิ่มิพิ่ห์นงัสอืชุื�อ Un bien necessaire, éloge de la traduction 
littéraire (ความดี่งามที่่�จำาเป็็น - สดีุดี่งานวรรณกรรม) (2022)

ในฐานะจุดีบรรจบขีอง 2 ภาษาแลัะ 2 วัฒนธรรม 
เป็็นอย์่างตีำ�า การแป็ลักับความหลัากหลัาย์ย่์อมไม่อาจ
แย์กออกจากกันไดี้ การแป็ลัย์ังคงเป็็นป็ระสบการณ์ 
ลัึกซึึ้�งแห่งความเป็็นอื�นแม้เมื�อตัีวผู้้้เข่ีย์นต้ีนฉบับท่ี่�แป็ลั
จะม่ความคล้ัาย์คลึังกับเราในด้ีานวัฒนธรรมก็ตีาม  
หลัังนึกชุอบใจหนังสือซึ้ึ�งนักเขี่ย์นม่ความแตีกตี่าง 
จากตีนมากที่างดีา้น ‘เชุื�อชุาตี’ิ แลัะวฒันธรรม นกัแป็ลั
หลัาย์คนก็ต้ีองมองหาสำานกัพิิ่มพ์ิ่ที่่�ยิ์นด่ีรบัจัดีพิิ่มพ์ิ่ฉบับ
แป็ลัขีองหนงัสอืเลัม่นั�น น่�คอืเหตีผุู้ลัอย์า่งหนึ�งซึึ้�งอธบิาย์
ได้ีว่าที่ำาไมนักแป็ลัจำานวนมากจึงไม่สบาย์ใจกับวิวาที่ะ
เมื�อป็ ี2021 เรื�องการแป็ลับที่กว่ขีองอแมนดีา กอรแ์มน

ขีอที่บที่วนข้ีอเท็ี่จจริงโดีย์สังเขีป็ว่าเมื�อสำานักพิิ่มพ์ิ่ 
เมอเลันฮอฟฟ์ สัญชุาตีิดัีชุตี์แถลังว่าเลัือก Marieke 
Lucas Rijneveld นักแป็ลัอ่อนวัย์ซึ้ึ�งขีอไม่จำากัดีเพิ่ศึ 
ตีัวเองแลัะเพิ่ิ�งไดี้รับรางวัลั International Booker 
Prize จากนิย์าย์เล่ัมแรกที่่�เข่ีย์นให้สำานกัพิิ่มพ์ิ่น่�จัดีพิิ่มพ์ิ่ 
เป็น็ผู้้แ้ป็ลับที่กว ่The Hill We Climb ท่ี่�อแมนดีา กอรแ์มน
อ่านในพิ่ิธ่สาบานตีนเขี้ารับตีำาแหน่งขีองป็ระธานาธิบดี่
โจ ไบเดีนแห่งสหรัฐฯ นักขี่าวชุื�อแจน่ซึ้ เดีิลั ก็ตีั�งคำาถาม
วา่เหตีใุดีที่างสำานกัพิ่มิพิ่จ์งึไมเ่ลืัอกใชุน้กัแป็ลัท่ี่�เป็็นสาว
นอ้ย์ผิู้วดีำาแที่น จากนั�น Rijneveld รบ่ป็ระกาศึขีอถอนตัีว
จากโครงการน่� ขีณะที่่�คนในแวดีวงวรรณกรรมซึ้ึ�งขีุน่เคือง
หลัาย์ราย์ออกมาเรย่์กร้องไมใ่หจ้ำากดัีสทิี่ธิ�ในการแป็ลัผู้ลังาน
ขีองผู้้้เขี่ย์นซึ้ึ�งแตีกตี่างอย์่างมากจากผู้้้แป็ลั

ภาพลวงตาเร่�องความหลากหลาย

งานแป็ลั ‘ป็กใหม่’ จำานวนมากมาย์บนแผู้งในร้าน
หนงัสอืชุวนให้เราฝังัใจผิู้ดีเพิ่่�ย์นวา่มโ่อกาสได้ีอา่นผู้ลังาน
จากที่ั�วโลัก  หากเมื�อสำารวจดี้ให้ถ่�ถ้วนย์ิ�งขีึ�น จะเห็นว่า
อนัที่่�จรงิ ‘ความหลัากหลัาย์’ ขีองโลักใบน่�ออกจะเป็น็ไป็
ในร้ป็แบบเด่ีย์วกันหมดี คือม่อย์้่ เพิ่่ย์งไม่ก่�ภาษา  
ไม่ก่�ป็ระเที่ศึ แลัะมักเป็็นผู้ลังานขีองนักเข่ีย์นดัีงระดัีบ
สากลั ไม่ก็พิ่วกที่่�โดีดีเดี่นในวงการ จวบจนเมื�อไม่นาน
มาน่�ป็ระวตัีขิีองผู้ลังานแป็ลัย์งัคงเป็น็เรื�องที่่�ผู้้้ชุาย์ผิู้วขีาว
ไดีร้บัอภิสทิี่ธิ�เข่ีย์นแลัะแป็ลัผู้ลังานให้กนั หรือไม่กเ็ป็น็ผู้้ห้ญิง
ที่่�แป็ลัให้

เชุ่นเดี่ย์วกับในอดี่ตี การแป็ลัในป็ัจจุบันย์ังคงพิ่ัวพิ่ัน 
อย์้่กับความสัมพัิ่นธ์แบบครอบงำาระหว่างซึ้่กโลักเหนือ
กับซึ้่กโลักใตี้ ระหว่าง ‘เชุื�อชุาตีิ’ ภาษาแลัะวัฒนธรรม 
ไม่ว่าจะม่อำานาจเหนือกว่ากันหรือไม่ก็ตีามที่่ โดีย์ที่ั�วไป็
นักเขี่ย์นหญิงเชุื�อชุาตีิท่ี่�ถ้กเหย์่ย์ดีทัี่�วทุี่กถิ�นแดีนซึ้ึ�งเรา 
หาอ่านผู้ลังานได้ีจากฉบับแป็ลัจะอย่้์ในกลุ่ัมชุั�นนำา 
ขีองโลักท่ี่�เขี่ย์นงานเป็็นภาษาขีองอดี่ตีเจ้าอาณานิคม 
(อังกฤษ ดีัชุตี์ ฝัรั�งเศึส อิตีาลั่ โป็รตุีเกส สเป็น ฯลัฯ)  
จัดีพิ่ิมพิ่์ในนิวย์อร์ก ลัอนดีอน หรือป็าร่ส ตีัวอย์่าง เชุ่น 
หากเท่ี่ย์บกัน เมื�อม่นักเข่ีย์นหญิงชุาวอินเด่ีย์หนึ�งราย์ 
ซึ้ึ�งผู้ลังานได้ีรับการแป็ลัจากภาษาฮินดี่ มาราต่ี หรือ  
มาลัาย์าลััม ก็จะม่นักเขี่ย์นหญิงชุาวอินเดี่ย์อ่กหลัาย์สิบ
หรอือาจเป็็นหลัาย์รอ้ย์คนที่่�ผู้ลังานถก้แป็ลัจากภาษาองักฤษ

นัักแปลต้้องเหมืือนั 
นัักเขีียนัต้้นัฉบัับั 
ที่ี�พวกเขีาแปลไหมื?

การแปลจัับตััวเราเอามา
เขย่่า มันเข้าไปปรับเปล่�ย่น
ศููนย่์กลางและรบกวน
คตัินิย่มที่่�ครอบงำาเราอยู่่

“

การป็ระที่้วงดีังกลั่าวซึ้ึ�งพิ่อคาดีเดีาไดี้แลัะในแง่หนึ�ง 
ก็เขี้าใจไดี้ ส่งผู้ลัให้ขี้อถกเถ่ย์งในเรื�องน่�ย์ุตีิลังโดีย์เร็ว  
หากโดีย์ส่วนตีวัแลัว้ ขีา้พิ่เจา้เองเชุื�อว่าคำาถามน่�สลับัซึ้บัซ้ึ้อน
อย์า่งย์ิ�ง ไมว่า่ถอ้ย์คำาอ้างสทิี่ธิ� (‘ฉนัมส่ทิี่ธิ�จะแป็ลัผู้ลังาน
ขีองใครก็ตีามที่่�อย์ากแป็ลั’) หรือคำากลั่าวเชุิงบังคับ 
ดี้านอัตีลัักษณ์ (‘เฉพิ่าะกว่หญิงผู้ิวดีำาเย์าว์วัย์เที่่านั�น 
ที่่�ควรได้ีแป็ลับที่กว่ขีองกว่หญิงผู้ิวดีำาเย์าว์วัย์คนอื�น’) 
ย์่อมไม่ใชุ่บที่สรุป็ที่ั�งค้่

หลัาย์คนเห็นว่าการตีั�งคำาถามว่า ‘ใครแป็ลัผู้ลังาน 
ขีองใครไดี้บ้าง?’ คือการเลั่นการเมืองท่ี่�ส่งผู้ลัเส่ย์หาย์ 
ตีอ่แวดีวงวรรณกรรม แตีค่นเหลัา่นั�นกพ็ิ่ด้ีจนฟงัดีเ้หมอืน
กับว่าแวดีวงแป็ลัแสนจะเป็็นธรรมแลัะกลัมเกลั่ย์วกันดี่ 
หรอืว่าน่าจะเคย์เป็น็เชุน่นั�นจนกระที่ั�งความหลัากหลัาย์
ตีัวร้าย์โผู้ลั่เขี้ามา ที่ว่าขี้อน่�ไม่จริงเลัย์ วงการสิ�งพิ่ิมพิ่ ์
ซึ้ึ�งรวมไป็ถึงแวดีวงการแป็ลัเองกม็ปั่็ญหารมุเรา้เก่�ย์วกบั
การชุ่วงชิุงอำานาจกัน จนอย่์างน้อย์กรณ่อแมนดีา กอร์แมน
ก็โดีดีเดี่นตีรงที่่�ชุ่วย์ดีึงป็ัญหาเหลั่าน่�ให้ออกมาพิ่้น 
จากเงามดืี นั�นคอืป็ญัหาความสัมพิ่นัธก์บัเรื�องเพิ่ศึสภาพิ่ 
เรื�อง ‘เชุื�อชุาตีิ’ แลัะชุนชุั�นรวมที่ั�งเรื�องภ้มิรัฐศึาสตีร์
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แม้กระที่ั�งในหม้่ชุนกลัุ่มน้อย์ กลุ่ัมท่ี่�ถ้กกดีข่ี� หรือกลุ่ัม
ชุาย์ขีอบ กย็์งัพิ่บการแบง่ลัำาดัีบชุั�นอนัสลับัซึ้บัซึ้อ้น เชุน่วา่ 
ถึงแม้นักเข่ีย์นหญิงอเมริกันผิู้วดีำาอาจจะโดีนเหย์่ย์ดี 
เชืุ�อชุาติีในป็ระเที่ศึตีวัเอง แต่ีภาย์นอกป็ระเที่ศึ เธอกย็์งั
ไดีป้็ระโย์ชุนจ์ากอำานาจขีองป็ระเที่ศึตีนท่ี่�ครอบงำาที่ั�วโลัก 
ผู้ลังานขีองพิ่วกเธอจึงมโ่อกาสได้ีรบัการแป็ลัแลัะเผู้ย์แพิ่ร่
ในต่ีางแดีนมากกว่านักเข่ีย์นหญิงผิู้วดีำาซึ้ึ�งอย์้่ในที่ว่ป็
แอฟริกาที่่�สมมุตีิว่าเขี่ย์นงานเป็็นภาษาโวลัอฟ ดีังนั�น
กลัาย์เป็็นว่าการจะไดี้ตี้นทีุ่นที่างวัฒนธรรมชุ่วย์หนุน 
คุณจำาเป็็นตี้องม่ตี้นทีุ่นนั�นเองอย์้่แลั้ว

แม้จะหาสถิตีิที่่�รวบรวมไว้ได้ีย์าก แต่ีก็พิ่บว่าผู้ลังาน 
ขีองนักเข่ีย์นชุาย์ได้ีรับการแป็ลัเผู้ย์แพิ่ร่มากกว่า 
ขีองนักเข่ีย์นหญิง ชุ่วงที่่�ลัาติีนอเมริการุ่งมากนั�น  
แที่บไม่ม่ใครแป็ลัผู้ลังานนักเขี่ย์นหญิงเลัย์ แลัะชุื�อเส่ย์ง
ขีองนกัเขีย่์นหญงิคนสำาคญั ๆ  รุน่หนึ�ง (ครสิตีนิา เป็ร ิรอสซึ้,่ 
ลัุย์ซึ้า วาเลันซึุ้เอลัา, เอเลันา การ์โร, ซึ้ิลัวินา โอคัมโป็) 
ก็ย์ังคงไม่เป็็นท่ี่�ร้้จัก ชุ่วงระหว่างปี็ 2011 – 2019  
นิย์าย์หรือบที่กว่ที่่�แป็ลัเผู้ย์แพิ่ร่ในสหรัฐฯ เป็็นผู้ลังาน
ขีองนักเขี่ย์นหญิงราว 26%

เลิกแบ่่งแยกตัวเอง

ขี้าพิ่เจ้าได้ีย์ินการเผู้ย์แพิ่ร่ความคิดีเรื�อง ‘วรรณกรรม
สากลัชุิ�นสำาคัญ’ (ตีามความเห็นซึ้ึ�งพิ่วกที่่�ม่อิที่ธิพิ่ลั
ครอบงำาสร้างขีึ�นแลัะรักษาไว้) โดีย์ป็ระกาศึว่าตี้องเป็็น
งานเข่ีย์นชุั�นเย์่�ย์มจึงสมควรแพิ่ร่กระจาย์ไป็ที่ั�วโลัก  
แตี่ใครเป็็นผู้้้ เลัือกสรรตีัวตี้นฉบับเลั่าถ้าหากไม่ใชุ่ 
พิ่วกที่่�ครอบงำาวงการอย์้่แลั้ว? สิ�งที่่�มักลัืมกลั่าวถึง 
ในการเผู้ย์แพิ่ร่ความคิดีเรื�องเสร่ภาพิ่ โดีย์สมบ้รณ ์
ขีองนักแป็ลัก็คือ วงการแป็ลัถ้กคนผู้ิวขีาวครอบงำา 
อย์้่มากเพิ่่ย์งใดี ผู้ลัการวิจัย์เมื�อป็ี 2017 ซึ้ึ�งดีำาเนินการ
โดีย์สมาคมนักเขีย่์นในสหรัฐฯ พิ่บวา่ 83% ขีองผู้้ท้ี่่�กำาลังั
ที่ำางานแป็ลัเป็็นคนผิู้วขีาว ม่คนผู้ิวดีำาหรือแอฟริกัน 
อเมริกันอย์้่เพิ่่ย์ง 1.5%

อย์่างไรก็ดี่ แรงดีึงดี้ดีให้สนใจชุิ�นงานที่่�จะแป็ลัไม่ไดี ้
ขึี�นกับอัตีลัักษณ์ขีองผู้้้ เข่ีย์นงานตี้นฉบับเสมอไป็  
อาจขึี�นกบัล่ัลัา นำ�าเส่ย์งขีองภาษาท่ี่�ใชุ ้หรือเนื�อหาสาระก็ได้ี 
จุดีเชุื�อมตี่อที่่�ลัุ่มลัึกอื�น ๆ ก็สร้างพิ่ลัังซึ้ึ� งจำาเป็็น 
ตี่อการแป็ลัได้ีเชุ่นกัน นิย์าย์เรื�องหนึ�งที่่�ขี้าพิ่เจ้าเขี่ย์น 
ไดี้รับการแป็ลัเป็็นฉบับภาษาอังกฤษ โดีย์นักแป็ลั 
จากควิเบกซึ้ึ�งอ่อนวัย์กว่าตีัวขี้าพิ่เจ้ามาก แลัะแป็ลั 
เป็็นภาษาสเป็น โดีย์นักแป็ลัชุาย์ชุาวอาร์เจนติีนา 
ซึ้ึ�งส้งวัย์กว่าเลั็กน้อย์ ขี้าพิ่เจ้าไม่เคย์คิดีเลัย์ว่าผู้้้แป็ลั 
สองราย์น่�ขีาดีคณุสมบตัีเิพิ่ราะเป็น็ผู้้ชุ้าย์ หรอืวา่พิ่วกเขีา
ตี่างจากขี้าพิ่เจ้าในแง่อื�น ๆ

อแลัง มาบองก้ นักเขี่ย์นชุาวคองโกเชุื�อสาย์ฝัรั�งเศึส 
เคย์ลัอ้เลัย่์นเรื�องการเลัอืกนกัแป็ลัเอาไวด้ีงัน่� “ผู้มวา่แมว
ส่ไหนไมส่ำาคัญ ขีอใหมั้นจบัหน้ไดีก้แ็ล้ัวกัน” สว่นคนอื�น ๆ  
อาจจะเห็นว่าใบรับรองสาย์เลืัอดีขีองแมวตัีวนั�น 
สลักัสำาคญั กลัุม่ที่่�ถก้ครอบงำาหรือกลัุม่ชุาย์ขีอบหลัาย์คน
ย์ินดี่จะให้คนที่่�คลั้าย์ ๆ กันแป็ลัผู้ลังานขีองตีนมากกว่า 
ขีณะที่่�บางราย์ย์ินดี่ย์อมรับนักแป็ลัที่่�เป็็นใครก็ไดี้

ขีณะน่�ย์ังเป็็นชุ่วงเพิิ่�งเริ�มต้ีน ในอ่กไม่ก่�ป็ีข้ีางหน้า  
เราคงไดี้พิ่บนักแป็ลัจากกลัุ่มที่่�ภ้มิหลัังเป็็นชุนกลัุ่มน้อย์ 
หรือกลัุ่มชุาย์ขีอบ แตี่ในเมื�อความสามารถไม่ไดี้มาจาก
ตีัวแป็รดี้านอัตีลัักษณ์เท่่านั้้�นั้ เราจึงควรหลั่กเลั่�ย์ง 
ไมจ่ำากดัีใครไวใ้นกลัุม่ ‘ขีองเขีา’ ย์กเวน้หากเจา้ตัีวพิ่อใจ
จะสังกัดีตีัวเองกับกลัุ่มนั�นโดีย์เฉพิ่าะ

สุดีที่้าย์ขีอย์้อนกลัับไป็หา ‘กรณ่’ อแมนดีา กอร์แมน 
ขี้าพิ่เจ้าเชุื�อแน่ว่าในกรณ่ซึ้ึ�งเป็็นสัญลัักษณ์แลัะม่ 
การนำาเสนอที่างสื�ออย่์างกว้างขีวางเชุ่นน่� การเลืัอก 
นกัแป็ลัที่่�เป็น็สาวน้อย์ผิู้วดีำาคงไม่ได้ีเป็น็เพิ่ย่์งสัญลักัษณ์
แลัะที่่าที่่ที่างการเมืองที่่�ไม่ธรรมดีา หากย์ังเป็็นที่่าที่่ 
ซึ้ึ�งสนับสนนุความหลัากหลัาย์ดีว้ย์ ทัี่�งน่�มไิดีห้มาย์ความวา่
ไม่ม่คนผู้ิวขีาวคนใดีสามารถจะแป็ลับที่กว่ขีองเธอไดี้ดี่

เมื�อมองในภาพิ่รวมการเลืัอกแป็ลัผู้ลังานขีองนักเข่ีย์น 
ที่่�ไมค่อ่ย์ม่อภสิทิี่ธิ�ใหห้ลัากหลัาย์ย์ิ�งขึี�นย่์อมเป็็นสิ�งสำาคญั
ส่วนหนึ�งดี้วย์เหตุีผู้ลัเรื�องความเสมอภาคที่างสังคม  
เพืิ่�อให้ไดี้ย์ินเส่ย์งอื�น ๆ ที่่�เคย์ถ้กปิ็ดีกั�นภาย์ใต้ีลััที่ธิ
อาณานิคมในอดี่ตีซึ้ึ�งในป็ัจจุบันก็แที่บไม่เป็ลั่�ย์นไป็ 
หากป็ลัอมแป็ลังมาในร้ป็แบบขีองโลักาภิวัฒน์

เราแป็ลั (แลัะอ่านผู้ลังานแป็ลั) เพืิ่�อไม่ให้ตีัวเองตีกอย์้่ 
ในภาวะ ‘แบง่แย์กตีวัเอง’ อนัจอมป็ลัอมรนุแรงซึ้ึ�งเกดิีขีึ�น
จากการก่ดีกันลับล้ัาง การแป็ลัจับตีัวเราเอามาเขีย์่า 
เพืิ่�อแสดีงให้เห็นว่าเราหาใชุ่ศึ้นย์์กลัางขีองโลักไม่  
มนัป็รบัเป็ลั่�ย์นศ้ึนย์ก์ลัางแลัะรบกวนคตีนิยิ์มที่่�ครอบงำา
เราอย์้่ อย่์างดี่ที่่�สุดีตีัวการแป็ลั คือ ความหลัากหลัาย์ 
ในตีัวเองฉะนั�นจะเป็็นโลักใบเดี่ย์ว หรือ โลักหลัาย์ใบ  
ก็อย์้่ที่่�ป็ลัาย์นิ�วขีองเราเอง

อาชุ่พิ่น่�จึงตี้องเป็ิดีใจรับนักแป็ลัราย์ใหม่ ๆ ให้ม ่
ความหลัากหลัาย์ย์ิ�งขึี�น ไม่ใชุ่ย์ังคงเฝั้าสงวนรักษา 
ไว้ให้คนผู้ิวขีาวม่การกลั่าวกันไว้มากว่าบุคคลัตี้นแบบ 
ม่ความสำาคัญย์ิ�งตี่อกลุ่ัมคนท่ี่�ถ้กก่ดีกัน คือถ้าหากคน 
‘อย์า่งคณุ’ ไมเ่คย์เขีย่์นผู้ลังานออกมาเลัย์ คณุย์อ่มนึกภาพิ่
ไม่ออกว่าตัีวเองจะเป็็นนักเข่ีย์นได้ีเชุ่นไร ในที่ำานอง
เดี่ย์วกัน ถ้าหากนักแป็ลัส่วนใหญ่ม่แตี่คนชุั�นกลัางแลัะ
คนผิู้วขีาว ผู้้้คนซึ้ึ�งแตีกต่ีางหลัากหลัาย์ไป็จากน่� 
จะนึกภาพิ่ตีัวเองเขี้าไป็ส้่แวดีวงนั�นไดี้อย์่างไร?
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 ^ ภาพวาดประกอบคำำาว่า chuchumi ซึ่่�งในั้ภาษาอะกาเตโก
หมายถึ่ง “เพ่งมองเข้้าไปในั้คำวามว่างเปล่่า”

วาดภาพเพื�อแปลความืหมืายขีองคำา
ที่ี�เมื็กซิิโก

แปลโดย นุุชนุาฏ เนุตรประเสริฐศรี
หนัังสีือ Intraducibles (คืำที�ไม่อาจแปลคืวามหมายได�หมด)  

ซัึ�งต่ีพีิมพี์ในัปี 2021 มีภิาพีประกอบคืวามหมายของคืำช่้ดหนัึ�ง 

จากภิาษาพีื้นัถิ�นัซัึ�งแปลเป็นัภิาษาสีเปนัไม่ได�

การม่ผูู้้ใช้้ภาษาพ้ื้�นเม้อง 
68 ภาษาที่ำาให้้เม็กซิิโก 
เป็นห้น่�งในประเที่ศู 
ที่่�ม่ภาษาใช้้ห้ลากห้ลาย่
ที่่�สุุดของโลก

“

ขุุดค้นุความทรงจำร่วม

ผู้ลังานที่่�เสนอผู้า่นหนงัสอืชุื�อ Intraducibles โดีย์เออรม์า 
ป็ิเนดีา กว่ชุาวซึ้าโป็เท็ี่คซึ้ึ�งพิ่้ดีสำาเน่ย์งดิีดีซึ้าซึ้าแลัะ 
เป็็นผู้้แ้ที่นชุนพิ่ื�นเมอืงในองค์การสหป็ระชุาชุาติี กจ็ดัีอย์้่
ในบรบิที่น่� หนงัสอืเลัม่น่�ตีพ่ิ่มิพิ่ใ์นป็ ี2021 รวบรวมแลัะ
วาดีภาพิ่ป็ระกอบคำา 68 คำาจาก 33 ภาษาพืิ่�นเมือง 
เมก็ซิึ้กนัซึ้ึ�งไม่ม่คำาแป็ลัในภาษาสเป็น แต่ีลัะคำาม่ภาพิ่วาดี
ป็ระกอบที่่�ชุ่วย์ให้เขี้าใจอย์่างกระจ่างแจ้งเก่�ย์วกับ
ลัักษณะซึ้ึ�งไม่สามารถแป็ลัไดี้หมดีขีองคำานั�น ๆ

เมื�อเดีือนมกราคม 2022 พิ่นักงานโรงแรมในเมืองที่้ลััม 
ซึ้ึ�งเป็็นเมืองท่ี่องเที่่�ย์วตีากอากาศึบนคาบสมุที่รย์้กาตัีน 
พิ่ากันชุมุนุมป็ระท้ี่วงตีามท้ี่องถนน คนเหล่ัานั�นเรย่์กร้อง
สิ�งใดีเลั่า? พิ่วกเขีาเร่ย์กร้องการย์อมรับสิที่ธิที่างสังคม
แลัะป็ระที่้วงกฏที่่�ห้ามไม่ให้พิ่วกตีนพิ่้ดีภาษามาย์า

เหตีกุารณน์่�นบัเป็น็เรื�องสำาคญั การมผู่้้ใ้ชุภ้าษาพิ่ื�นเมือง 
68 ภาษาที่ำาให้เม็กซึ้ิโกเป็็นหนึ�งในป็ระเที่ศึที่่�ม่ภาษาใชุ้
หลัากหลัาย์ที่่�สดุีขีองโลัก แตีค่วามหลัากหลัาย์อนัอดุีมน่�
กำาลัังเสื�อมสลัาย์ส่วนหนึ�งเพิ่ราะตีัวภาษาพิ่ื�นเมืองเอง 
ม่ความผิู้ดีแผู้กแตีกต่ีางกันมากมาย์ ซึ้ึ�งหมาย์ถึง 
ผู้้้พิ่้ดีภาษาเดี่ย์วกันอาจไม่เขี้าใจกันแลัะกันเสมอไป็  
ที่ว่าสาเหตีุหลัักที่่�ที่ำาให้เกิดีความเสื�อมดีังกลั่าวก็คือ
อทิี่ธิพิ่ลัครอบงำาจากภาษาสเป็นซึ้ึ�งใชุเ้ลัา่เรย่์นเขีย่์นอา่น
แลัะใชุ้ในกิจทีุ่กอย์่างที่่�เป็็นที่างการ

ตีวัอย์า่ง เชุน่ คำาว่า ndúyuu ซึ้ึ�งในภาษาซึ้าโป็เท็ี่คหมาย์ถงึ
ที่่าที่างขีองร่างกาย์ที่่�ใชุ้ย์ามพิ่ักผู้่อน ภาพิ่ป็ระกอบ 
ในหนังสือเล่ัมน่�วาดีเป็็นร้ป็คนนอนคดีค้้คล้ัาย์ที่ารก 
ในครรภ์ อก่ตีวัอย์า่งได้ีแก่คำาวา่ chuchumi ซึ้ึ�งในภาษา
อะกาเตีโกหมาย์ถึง “เพิ่่งมองเขี้าไป็ในความว่างเป็ลั่า” 
คำาว่า ke ndse’ ในภาษาซึ้าตีิโนคือพิิ่ธ่กรรมบ้ชุา 
แผู้่นดีินซึ้ึ�งที่ำาโดีย์การวางก้อนหินในแม่นำ�าเพืิ่�อให้เดี็ก
แรกเกิดีมสุ่ขีภาพิ่แขีง็แรงหรือคำาวา่ watsapu ซึ้ึ�งภาษา
ตี้ตี้นาก้ใชุ้เร่ย์กแผู้่นแป็้งพิ่ิเศึษที่่�ใชุ้ห่อตีามัสไส้ถั�วดีำา

หนังสือเลั่มน่�ซึ้ึ�งจัดีที่ำาโดีย์การสนับสนุนจากสถาบัน 
พิ่ื�นเมืองแห่งชุาตีิขีองเม็กซึ้ิโก สำานักพิ่ิมพ์ิ่ซึ้ันตีิญานา 
แลัะสำานักงานย์้เนสโกป็ระจำาเม็กซึ้ิโกไดี้เป็ิดีโอกาส 
ให้ผู้้้ใชุ้ภาษานั�น ๆ ขีุดีค้นความที่รงจำาร่วมกันแลัะ 
ชุวนเชุิญให้สำารวจตีรวจค้นภาษาขีองตีนเพิ่ื�อหาคำา 
ที่่�ภาษาสเป็นไมม่ค่ำาซึ้ึ�งจะใชุส้ื�อความหมาย์ไดีเ้สมอเหมอืน

คาลลิรี โอโรเปซา

นักขี่าวป็ระจำาเม็กซึ้ิโก

“Intraducibles เกิดีจากการสนที่นาระหว่างฉัน 
กบักาเบรย่์ลัา ลัาวาลัล์ั ผู้้อ้ำานวย์การสถาบันการที่อ่งเที่่�ย์ว
แลัะวฒันธรรมเมก็ซึ้กินัแหง่เมอืงฮสุตีนัในสหรฐัฯ เราคุย์
กันถึงหนังสือเรื�อง Lost in translation ขีองเอลัลัา ฟรานซึ้ ์
แซึ้นเดีอรส ์ซึ้ึ�งไลัเ่ลัย่์งถอ้ย์คำาในหลัาย์ภาษาท่ี่�ไมส่ามารถ
แป็ลัความหมาย์ได้ีหมดี” ป็ิเนดีาเล่ัา “แล้ัวในภาษา 
พิ่ื�นเมอืงกย็์งัมค่ำาที่่�เก่�ย์วขีอ้งกบัอารมณ ์ความร้ส้กึ แลัะ
ขีนบธรรมเนย่์ม ซึ้ึ�งใชุค้ำาภาษาสเป็นแค่คำาเดีย่์วถ่าย์ที่อดี
ความหมาย์ไดี้ย์ากมากดี้วย์”

à
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 ^ ภาพวาดประกอบคำำาว่า chakis คำือชื่ื�อพืชื่ชื่นั้ิดหนั้่�ง 
ซึ่่�งคำนั้พูดภาษานั้าว้ตล์่เชืื่�อว่าใคำรขื้นั้มองจะเกิดผืื่�นั้คำ้นั้  
เว้นั้แต่คำนั้นั้้�นั้จะกล่่าวชืื่�อต้วเองแล้่วตามด้วยชืื่�อพืชื่ชื่นิั้ดน้ั้� 
ภาพนั้้�ม้บท่กว้ข้องเออร์มา ปิเนั้ดาเข้้ยนั้ประกอบอยู่ด้วย
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คนห้นุ่มสุาว 
ม่บที่บาที่สุำาคัญ 
ในการประเมินค่า 
ภาษาพ้ื้�นเม้องให้ม่

“

 ^ คำำาว่า ndúyuu ในั้ภาษาซึ่าโปเท่็คำ  
หมายถึ่งท่่าท่างข้องร่างกายท่้�คำดคำู้ยามพ้กผื่่อนั้

แนวคิดีคือเพิ่ื�อให้คำาซึึ้�งคนส้งวัย์ขุีดีค้นขีึ�นมาเหลั่าน่� 
ได้ีม่ที่่�ใชุ้ในชุ่วิตีป็ระจำาวัน ป็ิเนดีากล่ัาวว่า “การที่่�คน 
ไดี้เห็นภาษาขีองตีัวเอง เห็นถ้อย์คำาขีองตัีวเองอย์้่ใน
หนงัสอื ในรป้็แบบลัาย์ลักัษณ์อกัษรพิ่รอ้มภาพิ่ป็ระกอบ 
จะชุ่วย์เสริมแตี่งให้คำาพิ่วกน่�ม่ความหมาย์แลั้วคน 
จะกลับัมาผู้ก้พัิ่นกับคำาแลัะกลับัมารักภาษาขีองตัีวเอง”

หนงัสือ Intraducibles สร้างความชัุดีเจนจับต้ีองได้ีสำาเรจ็ 
พิ่รอ้มสะที่อ้นความลักึลัำ�าแลัะความหมาย์ขีองหลัาย์ ๆ  คำา 
จึงชุ่วย์ให้เขี้าใจวัฒนธรรมพิ่ื�นเมืองไดี้ลัึกซึ้ึ�งย์ิ�งขีึ�น ตีั�งแตี่
ดี้านอาหารการกินไป็จนถึงพิ่ิธ่กรรม เมื�ออ่านดี้แลั้ว  
ก็ไดี้เร่ย์นร้้มากขีึ�นเก่�ย์วกับความคิดีเบื�องหลัังอาหาร 
งานเฉลัิมฉลัอง แลัะความเชุื�อขีองคนพิ่ื�นเมือง

โรงเร่ย์นหลัาย์แห่งโดีย์เฉพิ่าะในหม้่บ้านคนพิ่ื�นเมือง 
สั�งหนังสือเลั่มน่�กันไป็แลั้ว ถึงแม้ป็ระสบความสำาเร็จ 
เชุ่นน่� ป็ิเนดีาก็ย์ังร้้สึกเส่ย์ใจที่่�ไม่อาจค้นหารวบรวมคำา
ไดีค้รบที่ั�ง 68 ภาษาท่ี่�ม ่“บางภาษาเสย่์หาย์ไป็มากเลัย์” 
เป็็นคำาชุ่�แจงขีองกว่หญิงผู้้้ไม่เห็นด้ีวย์ที่่�ภาษาพิ่ื�นเมือง 
ย์ังถ้กดี้หมิ�นด้ีแคลันแลัะขีาดีความร้้แลัะความเขี้าใจ  
“แตีเ่รากไ็มอ่าจจะชืุ�นชุมสิ�งท่ี่�เราไม่ร้จ้กัไดีห้รอกนะ” เธอสรุป็

ทศวรรษสากล
แห่งภิาษาพีื้นัเมือง (2022-2032)

แม้้คนพื้้�นเม้้องจะเป็็นเพีื้ยง 5% ของป็ระชากรโลกแต่่คนเหล่านี� 
ก็พืู้ดภาษาส่่วนใหญ่่ในจำานวน 7,000 ภาษาของโลก ค้อป็ระม้าณ 
6,000 ภาษา

องค์การส่หป็ระชาชาติ่คาดว่าเม้้�อส่ิ�นศต่วรรษนี�ภาษากว่า 30%  
ในโลกจะสู่ญ่หายไป็ เน้�องจากไม่้ม้ีใครใช้พืู้ดใช้ส่อน ใช้เขียน
วรรณกรรม้ ใชถ้่า่ยทอด อกีท้�งไม้ม่้ปี็ณธิานทางการเม้อ้งที�จะรก้ษาไว้ 
การสู่ญ่เสี่ยภาษาพื้้�นเม้อ้งนอกจากทำาให้ความ้หลากหลายทางภาษา
ลดน้อยถ่อยลงแล้ว ย้งทำาให้ภูม้ิป็ัญ่ญ่าความ้รู้ด้�งเดิม้ส่าบสู่ญ่ไป็
อย่างไม้่อาจเรียกกล้บค้นม้าได้

องค์การส่หป็ระชาชาต่ิพื้ยายาม้ย้บย้�งแนวโน้ม้เช่นนี�และม้่่งร้กษา
ม้รดกด้งกล่าวไว้ จึงป็ระกาศให้ป็ี 2022-2032 เป็็นทศวรรษส่ากล
แห่งภาษาพื้้�นเม้้อง

ยูเนส่โกเป็็นองค์กรนำาโดยร่วม้ก้บฝ่่ายกิจการเศรษฐกิจและส่้งคม้
และหน่วยงานอ้�น ๆ ที�เกี�ยวข้องของ UN วางแผนให้กิจกรรม้
ทศวรรษส่ากลนี�ดึงดูดให้คนท้�วไป็ส่นใจป็ัญ่หาการสู่ญ่เส่ีย 
ภาษาพื้้�นเม้้องข้�นวิกฤต่ ต่ลอดจนความ้จำาเป็็นที�จะต่้องส่งวน 
ร้กษา ร้�อฟื้้�น และส่่งเส่ริม้ให้นำากล้บม้าใช้ใหม้่ รวม้ท้�งใช้เป็็นส่้�อ 
ด้านการศึกษาด้วย

ป็ฏิิญ่ญ่าลอส่ป็ินอส่ (Los Pinos Declaration) ซึ่ึ�งรองร้บไป็ 
เม้้�อเด้อนก่ม้ภาพื้้นธ์ 2020 ในกร่งเม้็กซึ่ิโกซึ่ิต่ี� โดยเม้็กซึ่ิโก 
เป็็นต่้วต่้�งต่้วต่ี พื้ร้อม้ก้บแผนป็ฏิิบ้ติ่งานท้�วโลก ที�นำาเส่นอ 
เม้้�อป็ี 2021 ส่น้บส่น่นให้ลงม้้อป็ฏิิบ้ต่ิการอย่างเป็็นรูป็ธรรม้ท้�วโลก
เพื้้�อช่วยส่งวนร้กษาภาษาพื้้�นเม้้อง

คำจากหัวใจ

คนหนุ่มสาวม่บที่บาที่สำาคัญในการป็ระเมินค่าแลัะ 
หย์ิบภาษาเหลั่าน่�มาใชุ้ใหม่ เอริกา เฮอร์นันเดีซึ้ จิตีรกร
สาวชุาวนาวาจากรัฐมอเรลัอสในเม็กซึ้ิโกตีอนกลัาง  
บอกว่าภาษานาวัตีล์ัเป็น็ภาษาซึ้ึ�งมองโลักอย่์างท่ี่�ไม่แบง่แย์ก
ก่ดีกันแลัะไม่ไดี้แย์กความแตีกตี่างระหว่างเพิ่ศึ “เวลัา
ฉนัใชุบ้างคำาพิ่ด้ีถงึธรรมชุาตีหิรอือารมณแ์ลัว้ จะร้ส้กึวา่
ไม่เหมือนกัน” เธออธิบาย์ “มันเป็็นคำาที่่�มาจากหัวใจ
แลัะเป็็นส่วนตีัวมาก ซึ้ึ�งถ้าหากแป็ลัไป็ ก็อาจจะไดี้ 
ความหมาย์ขีองคำานั�นไม่ครบถ้วน"
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แปลโดย พิศวาส ปทุมุต์ตรังษี

บัาร์์บัาร์า กัสแซิ็ง :  
“เร์าต้้องต้่อต้้านัการ์โลกาภิวัต้นั์
ภาษาอันัหลากหลาย”

บทสีัมภิาษณ์์โดย แอร์เว ชแนุแวส

ย์้เนสโก

การแป็ลัหมาย์ถึง การนำาที่างผู่้าน หรือการจัดี 
ชุ่องที่างจากภาษาหนึ�งให้ผู่้านไป็ย์ังอ่กภาษาหนึ�ง 
นิที่รรศึการท่ี่�ฉันจัดีขีึ�นที่่�พิิ่พิ่ิธภัณฑ์์อารย์ธรรมย์ุโรป็ 
แลัะเมดิีเตีอร์เรเน่ย์นในเมืองมาร์เซึ้ย์ ซึ้ึ�งใชุ้หัวขี้อว่า 
“เมื�อเมืองบาเบลัถือกำาเนิดีขีึ�น การแป็ลัก็ตีามมา” 
(Après Babel, traduire) นั�นเป็ิดีตีัวดี้วย์การนำาเสนอ
คำาว่า ‘translate’ (แป็ลั) ในหลัากหลัาย์แนวที่าง  
คำาว่า translate มาจากคำาว่า traducere ในภาษาลัะตีนิ 
แลัะมิไดี้มาจากภาษากร่กโบราณ ซึ้ึ�งไม่ม่คำาใดีที่่�ม ่
ความหมาย์เหมือน translate เลัย์ หากแต่ีม่การใชุ้ 
คำาอื�น คือ ‘hermêneuein’ ซึ้ึ� งหมาย์ความว่า  
‘to interpret’ (ตี่ความ)  ในภาษาอารบิก คำาว่า  
‘translate’ ก็ครอบคลุัมความหมาย์ขีองคำาว่า  
‘interpret’ ดี้วย์ (เหมือนในภาษาไที่ย์ – ผู้้้แป็ลั)  

ส่วนในภาษาจ่น ตีำาราโบราณกลั่าวว่า การแป็ลัคือ 
การพิ่ลักิผู้นืผู้า้ไหมที่่�ปั็ก – ที่ั�งน่�เพิ่ราะดีา้นหลังัขีองผู้นืผู้า้ป็กั
ย์่ อ ม ไม่ เ หมื อนดี้ า นหน้ า  แตี่ ก ร ะนั� น มั น ก็ คื อ 
ผู้้าผู้ืนเด่ีย์วกันนั�นเอง น่�เป็็นการอุป็มาที่่�งดีงามมาก  
การแป็ลัคือการที่ำาให้สิ�งหนึ�งกลัาย์เป็็นอ่กสิ�งหนึ�ง  
แตี่ที่ั� ง  2  สิ� งก็ ใกลั้ เ ค่ย์งกันมาก ดีั� งที่่� นั ก เขี่ย์น 
ชุาวอาร์เจนตีินา ฮอร์เก ลัุย์ส์ บอร์เจส กล่ัาวไว้ว่า 
ตี้นฉบับตี่างหากที่่�พิ่ย์าย์ามที่ำาตีนให้ลัะม้าย์คลั้าย์คลัึง 
กับสำานวนแป็ลั

แต่ีลัะภาษาล้ัวนม่จุดีแขี็งแลัะความคงเส้นคงวา 
ขีองตีนเอง ซึ้ึ�งบางครั�งเราเร่ย์กว่า ‘ความเป็็นอัจฉริย์ะ’ 
เราตี้องจินตีนาการการแป็ลัให้ตีรงขี้ามกับที่่�เพิ่ลัโตี
บรรย์าย์ไว้ใน Cratylus ว่ากระบวนการในการแป็ลั 
เป็็นเพิ่่ย์งแค่การเป็ล่ั�ย์นเสื�อผู้้าเท่ี่านั�น เพิ่ราะอันที่่�จริง
การแป็ลัก่อให้เกิดีการเป็ล่ั�ย์นแป็ลังบุคลัิกภาพิ่ดี้วย์  
ดีังนั�นการแป็ลัจึงเป็็นการนำาอะไรจากตี่างชุาตีิใส่เขี้ามา
ในขีองขีองเรา แลัะที่ำาให้เกิดีการเป็ลั่�ย์นแป็ลังขีึ�น 
ในสองที่ิศึที่าง

แตั่ละภาษา 
ล้วนเป็นกระบวนการ  
เป็นพื้ลังงาน  
และเป็นช้ิ�นงาน 
ที่่�ย่ังไม่เสุร็จัสิุ�น

“

ตีอนเรากำาลังัคดิีในภาษาหนึ�ง เราจำาเป็็นตีอ้งคดิีเป็ร่ย์บเท่ี่ย์บ
กับภาษาอื�น ๆ ดี้วย์ ในยุ์คกร่ซึ้โบราณ การแป็ลัไม่ใชุ่
ป็ญัหาเลัย์ เพิ่ราะในสมัย์นั�นมองว่ามภ่าษาเพิ่ย่์งภาษาเด่ีย์ว 
ดีงันั�นคำาวา่ ‘logos’ จงึครอบคลุัมความหมาย์ขีองตีรรกะ 
ความสามารถในการพิ่้ดี แลัะภาษา – นั�นคือภาษากร่ก 
สำาหรับชุาวกร่กแลั้ว logos เป็็นภาษาสากลัที่่�ใชุ้ 
ในการนยิ์ามมนษุย์ชุาตี ิเพิ่ราะฉะนั�นใครที่่�ไมพ่ิ่ด้ีภาษากรก่ 
ก็คือ ‘barbarians’ (คนป็่าเถื�อน) ซึ้ึ�งเป็็นคำาลั้อเลั่ย์น 
ที่่�เป็ล่ังออกมาโดีย์ไมม่ค่วามหมาย์ นั�นคอื blah blah blah 
คำาน่�ถ้กบัญญัตีิขีึ�นมาเพืิ่�อใชุ้กับใครก็ตีามที่่�พ้ิ่ดีไม่ร้้เรื�อง 
เพิ่ราะเขีาไมไ่ดีพ้้ิ่ดีเหมอืนฉนั แลัะบางท่ี่เขีาอาจจะไมใ่ชุค่น
เหมือนฉันดี้วย์

การท่ี่�จะคิดีในภาษาขีองฉัน ฉันก็จำาเป็็นตี้องคิดีถึง 
ภาษาอื�น ๆ  ดี้วย์เชุ่นกัน ตีอนที่่�ฉันเอ่ย์คำาว่า ‘bonjour’ 
(สวัสด่ีตีอนเชุ้า) ในภาษาฝัรั�งเศึส ฉันไม่ใชุ้คำาว่า  
‘salaam’ หรือ ‘shalom’ 2 คำาน่�ในภาษาอารบิกแลัะ
ภาษาฮ่บร้เป็็นการที่ักที่าย์ ซึ้ึ�งอวย์พิ่รให้ผู้้้ฟังพิ่บกับ
สันติีสุขี แต่ีฉันทัี่กที่าย์ในภาษาฝัรั�งเศึสเพิ่ื�ออวย์พิ่รให้ 
วันน่�เป็็นวันที่่�ดี่ขีองผู้้้ฟังเที่่านั�นเอง แลัะฉันก็ไม่ที่ักที่าย์
แบบชุาวกร่กโบราณท่ี่�ใชุ้คำาว่า ‘khaîre’ เพืิ่�ออวย์พิ่ร 
ให้ผู้้้ฟังม่ความสนุกสนานรื�นเริง แลัะไม่ที่ักที่าย์แบบ 
ชุาวโรมนัที่่�ใชุภ้าษาลัะติีนวา่ ‘salve’ เพิ่ื�ออวย์พิ่รให้ผู้้ฟ้งั
สุขีภาพิ่ด่ี การทัี่กที่าย์ในภาษาฝัรั� ง เศึสขีองฉัน  
ฉันแค่ตี้องการทัี่กที่าย์อรุณสวัสดีิ�ในตีอนเชุ้า ดีังนั�น 
แตี่ลัะภาษา จึงเป็็นการถักที่อวิสัย์ทัี่ศึน์ในการมองโลัก
อย์่างม่อัตีลัักษณ์ขีองตีนเอง

ที่ว่าเราตี้องอธิบาย์เพิ่ิ�มเตีิมที่ันที่่ดี้วย์ว่า ตีามนิย์ามแลั้ว 
ทีุ่กภาษาต่ีางก็ม่ลัักษณะขีองการผู้สมผู้สาน นั�นคือ  
ไม่ม่ภาษาใดีที่่�บริสุที่ธิ�ผูุ้ดีผู่้องที่างดี้านเชุื�อชุาตีิ คำาพ้ิ่ดี 
ก็เป็็นเฉกเชุ่นความนึกคิดีที่่�จำาตี้องผู้่านวิวัฒนาการ  
ที่ั�งการนำาเขี้า ส่งออก แลัะกระบวนการย์่อย์จนตีกผู้ลัึก 
แตี่ลัะภาษาลั้วนเป็็นกระบวนการ เป็็นพิ่ลัังงาน แลัะ 
เป็น็ชุิ�นงานที่่�ยั์งไม่เสร็จสิ�น ดีงันั�นภาษาที่ั�งมวลัจึงไม่เคย์
หย์ุดีการป็ฏิสัมพิ่ันธ์ระหว่างกัน

บาร์บารา กัสีแซั็ง นัักปรัช่ญาช่าวฝ่รั�งเศสีผู้้� ให�นัิยามการแปลว่า  

คืวามร้�คืวามเช่ี�ยวช่าญในัการจัดการกับคืวามแต่กต่่าง  

ได�อธิบายว่าแต่่ละภิาษาต่่างก็โอบอ้�มวิสีัยทัศนั์การมองโลกเช่ิงเดี�ยวของต่นัเอาไว�

บ่าร์บ่ารา กัสแซ็ง 

นักป็รัชุญาผู้้้เชุ่�ย์วชุาญดี้านกร่ซึ้ศึึกษา  
นักภาษาศึาสตีร์ อ่กที่ั�งเป็็นกรรมการ 

ในราชุบัณฑ์ิตีย์สถานฝัรั�งเศึส แลัะ 
เป็็นสมาชุิกผู้้้ร่วมก่อตีั�งเครือขี่าย์ 
นักป็รัชุญาสตีร่ระหว่างป็ระเที่ศึ  

ซึ้ึ�งไดี้รับการสนับสนุนโดีย์ย์้เนสโก  
บาร์บาราไดี้ตี่พิ่ิมพิ่์หนังสือจำานวนมาก อาที่ิ  
สดีุดี่การแป็ลั (Éloge de la traduction)  

ในป็ี 2016 แลัะเป็็นบรรณาธิการ 
พิ่จนานุกรมศึัพิ่ที่์ที่่�มิอาจแป็ลัไดี้หมดี  

(the Dictionary of Untranslatables)  
ซึ้ึ�งตี่พิ่ิมพิ่์ครั�งแรกเป็็นภาษาฝัรั�งเศึสในป็ี 2004

ขอเริ่่�มคำำ�ถ�มแริ่กที่่�นิ่ย�ม…ก�ริ่แปลคำืออะไริ่?

1ซึ้ึ�งเป็็นภารกิจขีองลั่าม (intrepreter) – ผู้้้แป็ลั

คำนิเริ่�ส�ม�ริ่ถนิึกคำ่ดในิหล�ย ๆ ภ�ษ�ได้หริ่ือไม่? 

ในิปี 2004 คำณุเปน็ิบริ่ริ่ณ�ธิก่�ริ่หนิงัสอื ‘the Dictionary 
of Untranslatables’ ถ�้พูดูให้ตริ่งจุดุ คำณุหม�ยถึง
อะไริ่ที่่�ใช้้คำำ�ว่่� ‘untranslatable’? 

ความสนใจขีองฉันในคำาศึัพิ่ที่์กลัุ่มน่�เริ�มจากการที่ำางาน
แป็ลัผู้ลังานขีองบรรดีานักคิดีในย์ุคสมัย์ก่อนโสเครตี่ส 
เนื�องจากไวย์ากรณแ์ลัะความหมาย์ขีองคำาในภาษากรก่
แตีกตีา่งจากภาษาฝัรั�งเศึส ดีงันั�น ตีลัอดีเวลัาจงึมส่ำานวน
การแป็ลัท่ี่�เป็็นไป็ได้ีออกมาอย่์างหลัากหลัาย์ หนังสือ  
the Dictionary of Untranslatables พิ่ิส้จน์ให้เห็น
ความจริงท่ี่�ว่า แม้แต่ีในแวดีวงป็รัชุญา เราก็พ้ิ่ดีแลัะ 
คิดีเป็็นคำา ๆ ในหลัาย์ภาษา โดีย์ไม่ม่ความเป็็นสากลั 
มาครอบคลัุมภาษาเหลั่าน่� ตีัวอย์่างเชุ่น ถ้าฉันใชุ้คำาว่า 
‘mind’ (ความคิดี) ในภาษาอังกฤษ ฉันก็ไม่ไดี้หมาย์ถึง
คำาวา่ ‘Geist’ (จติี) ในภาษาเย์อรมนั หรือคำาวา่ ‘esprit’ 
(จิตีวิญญาณ) ในภาษาฝัรั�งเศึส ฉะนั�นการแป็ลัผู้ลังาน
ขีองเฮเกลัเรื�อง Phénoménologie de l’esprit  
จากภาษาฝัรั�งเศึสเป็็นภาษาอังกฤษ อาจจะไดี้ออกมา  
2 สำานวนคือ Phenomenology of the Mind 
(ป็รากฏการณ์ที่างความคิดี) หรือ  Phenomenology 
of the Spirit (ป็รากฏการณ์ที่างจิตีวิญญาณ) ผู้ลัลััพิ่ธ์
งานแป็ลัที่ั�งสองสำานวนย์่อมจะแตีกตี่างกันโดีย์สิ�นเชุิง

The Untranslatable จึงมิใชุ่คำาที่่�ม่ความคลัุมเครือ  
แตี่ก็แน่นอนว่า หลัาย์ ๆ คำาในพิ่จนานุกรมเลั่มน่� 
ม่ความคลัุมเครืออย์้่บ้างในภาษาหนึ�งเมื�อนำาไป็เป็ร่ย์บ
เที่่ย์บกับภาษาอื�น เชุ่น คำาว่า ‘pravda’ ในภาษารัสเซึ้่ย์ 
มไิดีห้มาย์ความถงึ ‘truth’ (ความจรงิ) เพิ่ย่์งป็ระการเดีย่์ว 
ที่่�สำาคัญย์ิ�งไป็กว่านั�นคือ คำาน่�หมาย์รวม ‘justice’  
(ความยุ์ตีธิรรม) เขีา้ไวด้ีว้ย์ แต่ีคำาที่่�มค่วามหมาย์ตีรงตัีวว่า 
ความจริง ในภาษารัสเซึ้่ย์ก็ม่อย์้่คือ ‘istina’ 
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เมืื�อมื ี‘globlish’ หร์อืภาษา
องักฤษแบับัที่ี�ใช้ก้นััที่ั�วโลก 
บัร์ร์ดาภาษาทีี่�ถ่า่ยที่อด
วฒันัธร์ร์มื ซ่ิ�งร์วมืภาษา
องักฤษดว้ย กก็ลายสถ่านัะ
เป็นัภาษาถ่ิ�นัโดยปร์ยิาย

“

ดี้วย์เหตุีน่�  ในภาษารัสเซ่ึ้ย์จึงมองคำาว่า ‘vérité’  
(ความจริง) ในภาษาฝัรั�งเศึส ว่าม่ความคลัุมเครือ  
แตี่หากว่าคุณมองจากฝัั�งภาษาฝัรั�งเศึส ‘pravda’  
ก็ย์่อมเป็็นคำาที่่�คลัุมเครือ ไม่ม่ความชุัดีเจน น่�เป็็นเรื�อง 
ที่่�เก่�ย์วขี้องกับมุมมองเสมอ กลัุ่มคำาพิ่้องร้ป็นับเป็็นหนึ�ง
ในความย์ากลัำาบากขีองการแป็ลัเชุ่นกัน เนื�องเพิ่ราะ 
ม่ความหมาย์ให้ค้นหามากมาย์

สิ�งที่่�ดีึงด้ีดีความสนใจขีองฉันคือ ความไม่สอดีคล้ัอง
ระหวา่งภาษาตีา่ง ๆ  ที่ั�งความแตีกตีา่งในเรื�องไวย์ากรณ์ 
หลักัภาษา แลัะความหมาย์ ดีงันั�น The Untranslatable 
จึงไม่ใชุ่คำาศึัพิ่ที่์ที่่�เราแป็ลัไม่ไดี้

ใหก้บัภาษาตีา่ง ๆ  โดีย์มภ่าษากรก่แลัะเย์อรมนัอย์้บ่นย์อดี
ในสถานะ ‘ตีน้ตีำารบั’ ที่างภาษา ดีา้นที่่�สองคอื ‘globlish’ 
หรอื ‘global English’ (ภาษาองักฤษแบบท่ี่�ใชุกั้นทัี่�วโลัก) 
ซึ้ึ�งถ้กมองว่าเป็็นภาษาสำาหรับคนทุี่กคน ที่ว่าภาษาพิ่้ดี
มิไดี้ใชุ้เพืิ่�อการสื�อสารเท่ี่านั�น ‘Globlish’ จึงนับเป็็น
ภาษาที่่�ออ่นดีอ้ย์มากที่่�สดุีเป็น็ภาษาที่่�ป็รากฏในเอกสาร
แลัะราย์งานขีองผู้้้เชุ่�ย์วชุาญ ส่วนภาษาแห่งวัฒนธรรม
ที่ั�งหลัาย์ทัี่�งป็วง ซึ้ึ�งรวมภาษาอังกฤษด้ีวย์ที่่�ได้ีรับ 
การสรรคส์รา้งโดีย์นักเขีย่์น แลัะผู้ลังานไมว่า่จะเป็น็งานเขีย่์น 
หรอืมุขีป็าฐะ กก็ลัาย์สถานะเป็น็ภาษาถิ�นที่่�ใชุพ้ิ่ด้ีกันในบ้าน

เราตี้องตี่อตี้านการโลัภาภิวัตีน์เพืิ่�อจัดีลัำาดีับภาษา  
ตีอนที่่�ฉนัที่ำางานที่่�ศึน้ย์ก์ารวจิยั์แหง่ชุาตีฝิัรั�งเศึส (CNRS) 
ฉนัไมย่์อมใหน้กัวจิยั์ภาย์ใตีค้วามรบัผู้ดิีชุอบขีองฉนัเขีย่์น
ราย์งานเป็น็ภาษาองักฤษโดีย์ตีรง ฉนัขีอใหพ้ิ่วกเขีาเขีย่์น
เป็็นภาษาฝัรั�งเศึสก่อน จากนั�นจึงค่อย์แป็ลัเป็็นภาษา
อังกฤษที่่�สลัะสลัวย์ตี่อไป็
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แนิ่นิอนิว่่�คำว่�มหล�กหล�ยที่�งภ�ษ�นิับเป็นิ
ส่นิที่ริ่ัพูย์อย่�งหนิึ�ง แต่เริ่�จุะห�จุุดริ่่ว่ม 
จุ�กคำว่�มแตกต่�งนิ่�ได้อย่�งไริ่?

การจะที่ำาเชุน่นั�นได้ี เราจำาตีอ้งใคร่ครวญเรื�องความแตีกตีา่ง 
เราตี้องหาวิธ่ที่ำาความเขี้าใจในสิ�งที่่�เราไม่เขี้าใจให้ไดี้  
น่�คอืหนึ�งในเหตีผุู้ลัที่่�วา่ ที่ำาไมเราจึงกอ่ตีั�งสมาคมที่่�ชุื�อวา่ 
Maison de la sagesse – Traduire (บ้านภ้มิป็ัญญา 
– การแป็ลั) หนึ�งในเป็้าหมาย์สำาคัญขีองสมาคมน่�คือ  
การจัดีที่ำาอภิธานศึัพิ่ที่์บัญญัตีิขีองที่างการฝัรั�งเศึส  
เพิ่ื�อชุ่วย์เหลัือผู้้้โย์กย์้าย์ถิ�นฐานที่่�มาถึงแผู้่นดีินฝัรั�งเศึส 
รวมที่ั�งผู้้้คนที่่�ที่ำาหน้าที่่�ตี้อนรับพิ่วกเขีา ที่่�จริงไม่ม่อะไร 
ที่่�จะงา่ย์ไป็กวา่การบอกชุื�อ นามสกลุั แลัะวนัเดีอืนป็เีกดิี
อ่กแลั้ว ที่ว่า ขีอย์กตีัวอย์่างในกรณ่ขีองชุาย์ชุาวมาลั่ 
ที่่�ม่นามสกุลัเป็็นพิ่รานลั่าสัตีว์ หรือนักรบ ภรรย์า 
ขีองพิ่วกเขีาจะใชุน้ามสกลุัขีองสามไ่มไ่ดี ้ซึ้ึ�งสรา้งป็ญัหา
ตีามมาเป็็นพิ่รวนให้กับการบริหารจัดีการขีองที่างการ 
แลัะคณุจะแจง้วนัเดีอืนป็เีกดิีไดีอ้ย์า่งไรในเมื�อคณุมาจาก
ป็ระเที่ศึที่่� ใชุ้ป็ฏิที่ินไม่ เหมือนกัน? กลัุ่มผู้้้มาใหม ่
จำาตี้องเผู้ชิุญกับป็ระเด็ีนตี่าง ๆ มากมาย์ที่่�ฝัังรากลึัก 
อย์้่ในระบบราชุการฝัรั�งเศึสมานานหลัาย์ศึตีวรรษ  
เราพิ่ย์าย์ามอธิบาย์เรื� อง เหล่ัาน่� ในอภิธานศัึพิ่ที่์ 
ท่ี่�จัดีที่ำาขึี�น โดีย์การฉ่ดีวัคซ่ึ้นเรื�องวัฒนธรรมให้กัน 
แลัะกันที่ั�งสองฝั่าย์ ที่่�งานแป็ลัเป็็นเรื�องซึ้ึ�งสำาคัญย์ิ�ง 
เนื�องเพิ่ราะเป็็นการใชุ้ความร้้ความเชุ่�ย์วชุาญเพิ่ื�อรับมือ
กับความแตีกตี่าง 

ง�นิแปลหม�ยถึงก�ริ่เลือก (แปล) ด้ว่ยเช้่นิกันิ 
เริ่�เลือกแปลเนิื�อห�นิ่�แที่นิเนิื�อห�อื�นิ ๆ และ
เลือกภ�ษ�ที่่�จุะใช้้แปลด้ว่ย ดังนิั�นิก�ริ่แปล 
จุึงเป็นิภ�พูสะที่้อนิของสัมพูันิธิภ�พูในิแว่ดว่ง
ของผูู้้ม่อ่ที่ธิ่พูลคำริ่อบงำ�ใช้่หริ่ือไม่?

ภาษาเป็็นตัีวอย์่างอันชุัดีเจนขีองป็ระเด็ีนการเมือง 
มาโดีย์ตีลัอดี วิถ่ที่่�ชุาวกร่กกำาหนดีนิย์ามคำาว่า ‘logos’ 
กเ็ป็น็เรื�องการเมอืงอย์า่งเดีน่ชุดัี จดุีมุง่หมาย์ในการจัดีที่ำา 
Dictionary of Untranslatables ก็เพิ่ื�อให้ใชุ้เป็็นอาวุธ
สงครามต่ีอส้้ภยั์นตีราย์ 2 ดี้านที่่�กำาลัังคุกคามยุ์โรป็  
ดีา้นแรกคอื ‘ลัทัี่ธิชุาตีนิยิ์ม’ ที่างภาษา ซึ้ึ�งจดัีสรา้งลัำาดีบัชุั�น

เพิ่ราะเราสามารถแป็ลัได้ีทีุ่กอย่์าง แต่ีเป็็นคำาที่่�เรา 
หย์ดุีแป็ลัไม่ไดี ้การแป็ลัคือความเคลัื�อนไหว นกัป็รัชุญา 
วลิัเฮล์ัม ฟอน ฮมับอลัดี ์กลัา่วไวว้า่ เขีาไม่เคย์เผู้ชุญิหนา้
กบัภาษาเด่ีย์วโดีดี ๆ  แตีต่ีอ้งพิ่บเจอภาษาท่ี่�หลัากหลัาย์
เหมือนไม่ไดี้เขี้าไป็ในโบสถ์เลั็ก ๆ แต่ีเป็็นการเขี้าไป็ 
ในมหาวิหารมากกว่า
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ดง กีโซิเต้้: จากภาษาสเปนัแที่ ้
ส่่จีนักลาง
แล้วแปลกลับัไปอีก
หนัังสีือ Don Quixote ฉบับภิาษาจีนักลางสีำนัวนัแรกที�แปลโดย ลินั ช่้ นัักวิช่าการจีนั

ผู้้�ศึกษาด�วยต่ัวเอง ปรากฏขึ้นัเมื�อ 1 ศต่วรรษที�แล�ว ปัจจ้บันังานัเขียนัของเซัร์วังเต่สี

ฉบับนัี้ซัึ�งตี่คืวามใหม่อย่างสีร�างสีรรค์ืยิ�งสีำหรับผู้้�อ่านัช่าวจีนัได�รับการแปลกลับไปสี้่

ภิาษาสีเปนั อันันัี้เป็นัต่ัวอย่างช่ิ้นังานัที�สีำคืัญของการผู้สีมผู้สีานัทางวรรณ์กรรม

แปลโดย นุุชนุาฏ เนุตรประเสริฐศรี

ในห้วงเวลัา 4 ศึตีวรรษที่่�ดีำารงคงอย์้่ วรรณกรรมเรื�อง Don Quixote ขีองนักเขี่ย์น
นามมิเกลั เดี เซึ้ร์วังเตีส นับเป็็นผู้ลังานวรรณกรรมซึ้ึ�งม่ผู้้้อ่าน แป็ลั แลัะวิเคราะห์ 
มากที่่�สุดีในโลักชุิ�นหนึ�ง รป้็แบบเชุงิที่ดีลัองแลัะลัล่ัาย์ั�วลัอ้ที่างวรรณกรรมที่ำาใหผู้้ลังาน
ชุิ�นน่�ได้ีรบัการย์กย่์องว่าเป็น็รากฐานสำาคญัขีองวรรณกรรมสมัย์ใหม่ โดีย์การชุวนเชุญิ
ให้ผู้้้อ่านตีิดีตีามเรื�อง ดีง ก่โซึ้เต้ี สุภาพิ่บุรุษชุาวสเป็น ซึ้ึ�งความเพ้ิ่อฝัันหลัอกตีนเอง
ที่ำาให้หลังที่ำาตีัวเป็็นอัศึวินพิ่เนจร เขีาม่ซึ้านโซึ้่ ป็ันซึ้่า คนรับใชุ้ผู้้้ซึ้ื�อสัตีย์์คอย์ตีิดีสอย์
ห้อย์ตีามตีระเวนผู้จญภัย์ไป็ในสเป็นย์ุคศึตีวรรษที่่� 17 แลัะที่ิ�งเรื�องราวขีบขีัน รักใคร่ 
แลัะเศึร้าโศึกไว้เป็็นมรดีก

วรรณกรรมขีึ�นหิ�งขีองสเป็นเลั่มน่�ซึ้ึ�งเดีิมที่่ฉบับแรกจัดีพิิ่มพิ่์เป็็น 2 เลั่มเมื�อป็ี 1605 
แลัะ 1615 ไม่เคย์ม่ใครแป็ลัเป็็นภาษาจ่นตีราบจนอ่ก 3 ศึตีวรรษให้หลััง ในป็ี 1922 
ม่การจัดีพิ่ิมพิ่์ฉบับแป็ลัสำานวน ลัิน ชุ้ (1852-1924) นักเขี่ย์นแลัะนักแป็ลัชุาวฝั้เจ่�ย์น 
โดีย์ใชุ้ชืุ�อว่า Moxia Zhuan (ความเป็็นมาขีองอัศึวินผู้้้ตี้องมนต์ี) ที่ว่าข้ีอที่่�ที่ำาให้ 
ฉบับแป็ลัน่� โดีดีเดี่นเป็็นพิ่ิเศึษก็คือตีัวลัินเอง พิ่้ดีหรืออ่านภาษาสเป็นไม่ไดี้ อันที่่�จริง
เขีาไม่ร้้ภาษาตีะวันตีกใดี ๆ เลัย์

ดง กีโซเต้ ในุรูปแบ่บ่ลัทธิิขุงจ่�อ

เฉิน เจ่ย์หลัิน ซึ้ึ�งเป็็นผู้้้ชุ่วย์ลัินแนะให้ลัินร้้จักเรื�องราวการผู้จญภัย์ขีองอัศึวินตีำ�าศึักดีิ�
นักฝัันราย์น่� หลัังจากที่่�ม่ผู้้้แป็ลัตี้นฉบับสเป็นเป็็นภาษาอังกฤษแลั้ว 3 สำานวน  
ผู้้้เชุ่�ย์วชุาญเรื�อง เซึ้ร์วังเตีส ศึึกษา คาดีว่าลัินน่าจะแป็ลัจากเล่ัมที่่�เป็็นสำานวน 
ขีองปิ็แอร์ ม็อตีเตีอซ์ึ้ นักเขี่ย์นแลัะนักแป็ลัชุาวอังกฤษ ซึ้ึ�งตี่พิ่ิมพิ่์ในป็ี 1885  
อย์่างไรก็ดี่ ลัิน ไดี้สอดีแที่รกส่วนที่่�ตีนแตี่งเองไว้ที่ั�วเลั่ม ใส่บที่สนที่นาแลัะย์ังตีัดีที่อน
เนื�อหาหลัาย์บที่ใหส้ั�นลัง รวมถงึบที่เกริ�นนำาอนัเลัื�องลัอืขีองตีน้ฉบบัเดีมิจงึกลัาย์เป็น็งาน 
‘แป็ลัแบบสร้างสรรค์’ คือเติีมแต่ีงจินตีนาการใหม่สะท้ี่อนรับกับอ่กวัฒนธรรมหนึ�ง 
ไดี้ดี่กว่า ไม่ใชุ่การแป็ลัตีรง ๆ ตีามตี้นฉบับ

นอกจากคดิีฉากใหม่ ๆ  แลัะป็รับสำานวนที่่�ภาษาสเป็นนิย์มใชุใ้หเ้ป็น็ เฉิงหย์ ้คอืสำานวน
ภาษาจ่นโบราณแบบหนึ�ง ลัินย์ังเป็ลั่�ย์นบุคลัิกลัักษณะตีัวลัะครดี้วย์ ในฉบับ 
ที่่�เขีาแป็ลันั�น ดีง ก่โซึ้เตี้ กลัาย์เป็็นบุรุษผู้้้ที่รงภ้มิความร้้ ไม่ใชุ่คนเพิ่้อเพ่ิ่�ย์น  
ส่วนซึ้านโซึ้่ ป็ันซึ้่าซึ้ึ�งเป็็นคนรับใชุ้กลัาย์เป็็นลั้กศึิษย์์ ส่วนดีุลัสิเนอาสาวงามขีองเขีา 
ก็กลัาย์เป็็น ‘แม่นางหย์ก’ แลัะเจ้าโรสินันเตี้ ม้าแก่ผู้อมโซึ้ไดี้เลัื�อนชุั�นเป็็น ‘ม้าวิ�งไว’

ที่ั�งย์ังตีัดีส่วนที่่�เอ่ย์พิ่าดีพิิ่งถึงพิ่ระเจ้าออกไป็หมดี ลัินใชุ้สำานวนอันม่มนต์ีขีลััง 
สร้างเรื�องน่�ใหม่ให้ “เพิ่่�ย์นน้อย์ลัง โรแมนตีิกมากขีึ�น” ตีามขี้อสรุป็ขีองอลัิเซึ้่ย์ ร่ลัิงเก้ 
นักจ่นวิที่ย์าแลัะนักแป็ลัซึึ้�งเป็็นอาจารย์์สอนวรรณกรรมจ่นคลัาสสิกที่่�มหาวิที่ย์าลััย์
กรานาดีา เพิ่ราะเขีาเป็ลั่�ย์นบุคลัิก ดีง ก่โซึ้เตี้ ให้กลัาย์เป็็นพิ่ระเอกผู้้้โรแมนตีิกตีามที่่�
นักอ่านวรรณกรรมจ่นคุ้นเคย์มากกว่า

ซินุ หงจ้วนุ

อาจารย์์ป็ระจำาคณะภาษาตี่างป็ระเที่ศึ  
มหาวิที่ย์าลััย์หนิงโป็  

เป็็นผู้้้เชุ่�ย์วชุาญการศึึกษาผู้ลังานแป็ลั 
แลัะวรรณกรรมเป็ร่ย์บเที่่ย์บ 

เน้นดี้านป็ระวัตีิศึาสตีร์การแป็ลั 
ขีองโลักโดีย์เฉพิ่าะ

 ^ ปกหนั้้งสืือฉบ้บภาษาจ้นั้เล่่มแรกท่้�แปล่โดยล่ินั้ ชืู่ (1922) ซึ่่�งต้คำวาม  
Don Quixote ใหม่ เก็บร้กษาอยู่ในั้ห้องเก็บหนั้้งสืือโบราณท่้�ห้องสืมุดเซึ่้�ยงไฮ้้

48
วารสารความร่วมมือกับต่างประเทศ

©
 S

ha
ng

ha
iL

ib
ra

ry



โคืรงการของย้เนัสีโกเพีื�อเก็บรวบรวม
ผลงานุต้นุแบ่บ่

ระหว่างปี็ 1948-2005 โครงการนี�ของยูเนส่โกม่่้งส่น้บส่น่นการแป็ล 
งานวรรณกรรม้ชิ�นเอกของโลก โดยหล้ก ๆ แป็ลจากภาษาซึึ่�งไม่้ค่อย 
ม้ผีูรู้้จ้กเป็น็ภาษาที�ใชก้น้แพื้ร่หลายม้ากกว่า แต่ก็่รวม้ถึ่งในทางกลบ้กน้ด้วย 
ในปี็ 2005 แคต่ต่าล็อกมี้รายช้�อผลงานแป็ลต่่าง ๆ 1,060 ชิ�น ต่้�งแต่่  
Je suis un chat ของน้ต่ซึ่ึเม้ะ โซึ่เซึ่กิ น้กเขียนญ่ี�ป็่่น (แป็ลจากภาษา
ญ่ี�ป็่น่เป็น็ภาษาฝ่ร้�งเศส่) และ Aus dem Diwan ของซึ่าด ีกวแีละนก้เขยีน
ร้อยแก้วชาวเป็อร์เซึ่ีย (แป็ลจากภาษาเป็อร์เซึ่ียเป็็นภาษาเยอรม้้น)  
Hamlet ของเชคส่เปี็ยร์ น้กเขียนบทละครชาวอ้งกฤษ (แป็ลจากภาษา
อ้งกฤษเป็็นภาษาอินโดนีเซึ่ีย)

Moxia Zhuan  
เป็นังานั ‘แปลแบับัสร์้างสร์ร์ค์’  
ไมื่ใช้่การ์แปลต้ามืต้้นัฉบัับั

“

ที่ว่าฉบับแป็ลัขีองลิัน ไม่ได้ีตี่างจากต้ีนฉบับเดิีมเฉพิ่าะร้ป็แบบแลัะถ้อย์คำาเท่ี่านั�น  
หากแตี่ลัินย์ังผู้สมผู้สานความนิ�มนวลัแลัะไหวพิ่ริบเฉ่ย์บแหลัมรวมที่ั�งค่านิย์ม 
แบบขีงจื�อแลัะภาษิตีท้ี่องถิ�นเพิ่ิ�มเขี้าไป็ในงานเข่ีย์นอันหลัักแหลัมขีองเซึ้ร์วังเตีส  
ดี้วย์โดีย์แตี่งแตี้มให้ดีง ก่โซึ้เตี้ ม่ลัักษณะแตีกตี่างเฉพิ่าะตีัวแบบจ่นมากขึี�นไป็อ่ก  
เชุ่น อัศึวินตัีวเอกกลัับลัะม้าย์คล้ัาย์นักป็ราชุญ์ขีงจื�อท่ี่� ยึ์ดีมั�นค่านิย์มดีั�งเดิีม  
อาที่ิ ม่ความกตีัญญู้แรงกลั้าแลัะเคารพิ่อดี่ตี อ่กที่ั�งการเป็ลั่�ย์นให้บ่าวที่่�ตีามรับใชุ้ 
กลัาย์เป็็นศึิษย์์ก็ป็รับแป็ลังความสัมพิ่ันธ์ฉันนาย์กับบ่าวให้กลัาย์เป็็นคร้กับศึิษย์ ์
ตีามธรรมเน่ย์มขีงจื�อซึ้ึ�งเคารพิ่นับถือคร้อาจารย์์

‘อัศวินุผู้ต้องมนุต์’ หวนุค่นุสู่ลามานุชา

ในย์ุคขีองลิันนั�น จ่นถ้กบังคับให้เป็ิดีป็ระเที่ศึส่้โลักภาย์นอก บริบที่เชุ่นน่�ที่ำาให้ลัิน
ป็รารถนาให้ผู้ลังานแป็ลัวรรณกรรมขีองตีนชุ่วย์ที่ำาหน้าที่่�เป็ิดีห้เป็ิดีตีาชุาวจ่นที่ั�วไป็  
แม้จะแตี่งเตีิม ตีัดีที่อน ดีัดีแป็ลัง แลัะกระที่ั�งนำาเสนอผู้ิดีเพิ่่�ย์น สำานวนแป็ลั  
คำวามเป็นั้มาข้องอ้ศวินั้ผืู่้ต้องมนั้ต์ ซึึ้�งม่ผู้้้วิพิ่ากษ์วิจารณ์แลัะตัี�งขี้อสังเกตีตี่ความ 
โดีย์กว้างขีวางก็เป็็นที่่�ย์กย่์องในหม้่ปั็ญญาชุนจ่น ได้ีรับคำาสรรเสริญจากนักเข่ีย์น 
ชุั�นนำาอย่์าง เหมาตีุ้น แลัะเฉิง เฉินตีั�ว แล้ัวเฉ่ย์น จงซึ้้ นักเข่ีย์นแลัะนักวิชุาการ
วรรณกรรมชุื�อดีังแห่งศึตีวรรษที่่� 20 ก็เคย์กลั่าวว่า การจงใจนำาเสนอให้ผู้ิดีแผู้กไป็นั�น 
ม่องค์ป็ระกอบเดี่นชุัดีมากเส่ย์จนไม่อาจลัดีชุั�นสำานวนแป็ลัขีองลัินไป็เส่ย์หมดีไดี้

เมื�อมองจากแง่สำานวนโวหารแล้ัว การที่่�ลัินแป็ลั Don Quixote ขีองเซึ้ร์วังเตีส  
โดีย์ตีค่วามเองใหมนั่�นสง่ผู้ลัใหเ้กดิีการเป็ดิีหเ้ป็ดิีตีาผู้้อ่้านจริง ๆ  แตีถึ่งจะไดีร้บัคำาชุื�นชุม
ย์กย์่อง สำานวนแป็ลัเลั่มน่�ก็โดีนวิจารณ์กว้างขีวางแลัะถ้กกลั่าวหาว่าแป็ลัผิู้ดีเพิ่่�ย์น 
แลัะเว้นข้ีามส่วนสำาคัญ ๆ ในตัีวตี้นฉบับ ภาย์หลัังเมื�อม่สำานวนแป็ลัใหม่ ๆ  
ซึ้ึ�งย์ดึีตีามต้ีนฉบับมากกว่า กด็ีเ้หมือนว่าแวดีวงงานแป็ลัวรรณกรรมขีองจน่จะลืัมเลืัอน
สำานวนแป็ลัแบบแป็ลัก ๆ ขีองลัินไป็เนิ�นนาน

เมื�ออินมา กอนซึ้าเลัซึ้ ป็ุย์ ผู้้้อำานวย์การสถาบันเซึ้ร์ วังเตีส (Cervantes Institute)  
ในเซึ้่�ย์งไฮ้ไดี้ค้นพิ่บสำานวนแป็ลั Don Quixote ขีองลัินในป็ี 2013 ก็เริ�มคิดีจะก้้ชุ่พิ่ 
ผู้ลังานที่่�ถ้กลัืมน่�โดีย์การแป็ลักลัับไป็เป็็นภาษาสเป็นอ่กที่่ เธอขีอให้ร่ลัิงเก้ชุ่วย์แป็ลั
เพิ่ราะตีอ้งการที่ำาความเขีา้ใจ โดีย์สังเขีป็วา่เมื�อ 1 ศึตีวรรษที่่�แล้ัว ชุาวจน่รบัภาพิ่ลักัษณ์
ขีองดีง ก่โซึ้เตี้เอาไว้อย่์างไร ในท่ี่�สุดีก่อนครบรอบ 405 ป็ีท่ี่�เซึ้ร์วังเตีสถึงแก่กรรม  
ก็ไดี้ม่การจัดีพิ่ิมพิ่์ Historia del Caballero Encantado ท่ี่�ร่ลัิงเก้แป็ลัเอาไว้  
ป็ระกอบดี้วย์เชุิงอรรถกว่า 650 ราย์การซึ้ึ�งบรรจุขี้อม้ลัว่าดี้วย์เนื�อหาอันผู้ิดีแป็ลักไป็
ที่่�อาจชุ่วย์ให้ผู้้้อ่านเขี้าใจป็ระเที่ศึจ่นแลัะวัฒนธรรมจ่นไดี้ดี่ขีึ�น

ผู้ลังาน 2 ภาษาที่่�ร่ลิังเก้แป็ลัจากต้ีนฉบับ History of the Enchanted Knight  
ไดี้รับการป็ระกาศึย์กย์่องเป็็นความสำาเร็จที่่�ที่ำาให้ Don Quixote เดีินที่างย์าวนาน 
ขี้ามศึตีวรรษกลัับคืนถิ�นเกิดี ซึ้ึ�งนับเป็็นภ้มิที่ัศึน์ที่างวรรณกรรมแบบผู้สมผู้สาน 
ในป็ระวัตีิศึาสตีร์วรรณกรรม ตีัวร่ลัิงเก้เองเห็นว่างานแป็ลัขีองเธอที่ำาหน้าที่่�เป็็น 
“ตีัวอย่์างที่่�ฉาย์ชัุดีว่าวรรณกรรมเดิีนที่างจากป็ระเที่ศึหนึ�งส้่อ่กป็ระเที่ศึอย่์างไร”  
อันที่่�จริง Don Quixote สำานวนที่่�ลัินแป็ลัย์่อมไม่ใชุ่ตีัวอย์่างการแป็ลัแบบสร้างสรรค์
เพ่ิ่ย์งชุิ�นเดีย่์วในป็ระวตัีศิึาสตีรง์านแป็ลั ตีวัอย์า่งอื�นบางสว่นไดีแ้ก ่ผู้ลังานขีองหาน-ซึ้นั 
(Hans-shan) กวจ่น่ซึ้ึ�งนำาเสนอผิู้ดีเพิ่่�ย์นแตีก่เ็ป็น็ที่่�ย์อมรับโดีย์ที่ั�วไป็ รวมที่ั�ง Tao Te Ching 
ผู้ลังานร้อย์แก้วตี้นตีำารับ ผู้ลังานแป็ลัแบบสร้างสรรค์ดีังกลั่าวไม่เคย์ถ้กขีัดีขีวาง 
เมื�อเคลัื�อนย้์าย์ถ่าย์เที่ส้่สภาพิ่แวดีล้ัอมใหม่ ย์ังความอุดีมให้แก่ชุ่วิตีด้ีานวัฒนธรรม 
แลัะสตีิป็ัญญาให้แผู้่ซึ้่านไป็ที่ั�วโลัก
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 ^ ปกหนั้้งสืือฉบ้บ 2 ภาษา (ภาษาสืเปนั้ก้บภาษาจ้นั้)  
เรื�อง History of the Enchanted Knight แปล่กล่้บเป็นั้ภาษา
สืเปนั้ โดยอล่ิเซึ่้ย ร้ล่ิงเก้ นั้้กจ้นั้วิท่ยาแล่ะนั้้กแปล่
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อาร์มืณ์์ขีันั:  
โจที่ย์ขีนัานัแที่้ขีองนัักแปล

แปลโดย นุุชนุาฏ เนุตรประเสริฐศรี

เพีราะวัฒนัธรรมคืือสีาระสีำคืัญ การแปลม้ขต่ลกขบขันั 
จากภิาษาหนัึ�งเป็นัอีกภิาษาหนัึ�งจึงไม่ง่าย นัักแปลต่�องใช่� 
คืวามคืิดสีร� างสีรรค์ือย่างยิ� ง เพีื�อ รักษา เจต่นัารมณ์ ์
ของม้ขต่�นัฉบับเอาไว�

ตลกตรงไหนุ?

คุณเคย์ขีอให้ใครอธิบาย์มุขีตีลักให้ฟังบ้างไหมว่า 
ที่ำาไมมนัจงึ (ตีอ้ง) นา่ขัีน? อ่.บ.่ ไวตี ์นกัเข่ีย์นชุาวอเมรกินั
เคย์เขีย่์นไวว้า่ “อารมณข์ีนักแ็ย์กแย์ะชุำาแหลัะไดีเ้หมอืน
ชุำาแหลัะกบ แตีพ่ิ่อชุำาแหลัะไป็กบย์อ่มจะตีาย์ แลัว้ก็ไมม่่
ใครชุมชุอบเครื�องในหรอกนอกจากคนที่่�สนใจแตี่เรื�อง
วิที่ย์าศึาสตีร์”

คำากลั่าวน่�ฉาย์ภาพิ่ชุัดีว่าถ้านักแป็ลัเลัือกที่่�จะอธิบาย์ 
มุขีตีลักให้เป็็นที่่�เขี้าใจในภาษาอื�นแล้ัวอาจเกิดีอะไรขีึ�น  
แมจ้ะนา่สนใจในแงภ่าษาแตีส่ดุีที่า้ย์มขุีนั�นก็ไมต่ีลักแลัว้ 
เนื�อหาบางป็ระเภที่จะใสเ่ชุงิอรรถหรอืคำาอธิบาย์กไ็มไ่ดี้
ดี้วย์ซึ้ำ�า อย์่างเชุ่น คำาอธิบาย์ภาพิ่ย์นตีร์หรือเส่ย์งพิ่ากย์์

วิดี่โอเกมป็ัญหาอ่กอย์่างท่ี่�ที่้าที่าย์นักแป็ลัคือเวลัาเจอ 
มุขีตีลักท่ี่�ไม่เอาไหนควรจะที่ำาอย์่างไรดี่? ควรแป็ลั 
อย์่างสร้างสรรค์ให้เป็็นมุขีพิ่ย์าย์ามตีลักไม่เขี้าที่่า  
หรือว่าจะแต่ีงเตีิมให้น่าขีำากว่าเดีิม? นักแป็ลัพิ่บเจอ 
เรื�องลัำาบากใจเชุ่นน่�กันมาก คำาตีอบคือมักตี้องดี้ 
จากเจตีนารมณ์ขีองตีัวผู้้้เขี่ย์น 

อาร์มืณ์์ขีันัช้ำาแหละได้
เหมืือนัช้ำาแหละกบั  
แต้่ช้ำาแหละแล้วกบัก็ต้าย

“

มารินุา อิลารี

นักแป็ลัชุาวสเป็นผู้้้เชุ่�ย์วชุาญการแป็ลั 
อย์่างสร้างสรรค์แลัะการป็รับวิดี่โอเกม 

ให้เขี้ากับที่้องถิ�นเป็็นผู้้้บริหารส้งสุดี 
ขีองบริษัที่ Terra Translations  

แลัะเป็็นพิ่ิธ่กรร่วมจัดีราย์การพิ่อดีแคสตี ์
ชุื�อ En Pantuflas  

ซึ้ึ�งเสนอเนื�อหาเก่�ย์วกับการแป็ลั

อะไรหนอที่ำาใหคุ้ณหวัเราะได้ี? เรื�องที่่�คุณร้ส้กึวา่ชุวนขัีน
อาจตีา่งกนัไป็ตีามลักัษณะเฉพิ่าะ เชุน่ อายุ์ แลัะอปุ็นสิยั์
ส่วนตีัว แตี่วัฒนธรรมแลัะภาษาก็เป็็นปั็จจัย์หลััก 
ที่่�กำาหนดีไดีเ้ชุน่กนั อารมณข์ีนั ป็ระกอบเป็น็เนื�อเดีย่์วกนั
กับวัฒนธรรมที่่�สร้างมันขึี�นมา ดีังนั�นจึงเป็็นสิ�งหนึ�ง 
ซึ้ึ�งแป็ลัไดี้ย์ากที่่�สุดี

เนื�องจากมุขีตีลักมักเก่�ย์วพิ่ันกับตีัวภาษาเอง อย์่างเชุ่น 
คำาพิ่้องเส่ย์งพิ่้องความ คำาเฉพิ่าะถิ�น การเล่ันคำา แลัะ 
การอิงกับวัฒนธรรม โดีย์มากเมื�อแป็ลัไป็ตีรง ๆ  ตีามตีัว
อักษรมุขีตีลักจึงไม่ขีำาหรือไม่อาจเขี้าใจได้ี ดีังนั�น 
เพิ่ื�อรกัษาเจตีนารมณข์ีองมขุีขีำาขัีนไว ้ผู้้แ้ป็ลัต้ีองคดิีหนกั
ลัำาบากใจว่าควรรักษาความหมาย์เดีิม (เชุ่น แป็ลัตีาม
ความหมาย์คำาตี่อคำา) หรือควรดีัดีแป็ลังใหม่ให้เขี้ากับ 
อ่กภาษาหนึ� งไป็เลัย์ แนวคิดีท่ี่� ใชุ้กันคือนักแป็ลั 
จะสร้างสรรค์บางส่วนใหม่แตี่ย์ังรักษาเจตีนาแลัะ
อารมณ์ขีองตี้นฉบับเอาไว้

เรื�องตีลักมกัจำาเป็น็จะตีอ้งแป็ลัอย์า่งสรา้งสรรค ์อย่์างไร
ก็ตีามเนื�องจากมุขีตีลักเลั่นคำาคือการใชุ้ไหวพิ่ริบเลัือก
เฟ้นคำาที่่�ความหมาย์กำากวม ป็ระกอบกับการเขี่ย์นแลัะ
ออกเส่ย์งคำาในตี่างภาษาก็แตีกตี่างกัน ป็ัญหาน่� 
จึงท้ี่าที่าย์สมองนักแป็ลัเป็็นอย์่างย์ิ�ง เชุ่น ตีัวอย์่างน่�  
ซึ้ึ�งเป็็นมุขีตีลักเลั่นคำาในภาษาอังกฤษ: Last night,  
I dreamed I was swimming in an ocean of orange 
soda, But it was just a Fanta sea. (เมื�อคืนฉันฝััน
ว่าไดี้แหวกว่าย์อย์้่ในที่ะเลันำ�าส้มโซึ้ดีา แตี่มันก็เป็็นแค่
ที่ะเลัในความเพิ่้อฝััน-มุขีน่�เลั่นคำาว่า Fanta sea  
ซึ้ึ�งออกเสย่์งเหมอืน fantasy ที่่�แป็ลัวา่จนิตีนาการเพิ่อ้ฝััน)

นกัแป็ลัอาจตีอ้งแตีง่มขุีตีลักขีึ�นใหมท่ี่ั�งหมดีเพิ่ื�อจะแป็ลั
ป็ระโย์คน่�ให้เป็็นภาษาอื�น อาจพิ่ย์าย์ามรักษาบางส่วน
ในตัีวบที่ต้ีนฉบับ เชุ่น เป็ล่ั�ย์นเป็็นมุขีอ่กแบบหนึ�ง 
เก่�ย์วกับเครื�องดืี�ม เนื�องจากการแป็ลัโดีย์เลืัอกใชุค้ำาพิ่อ้ง
เสย่์งพ้ิ่องความหรือเลัน่คำาใหมอ่าจเป็น็วิธเ่ดีย่์วที่่�ชุ่วย์ให้
เขี้าใจมุขีตีลักที่ำานองน่�ไดี้

อ่.บ่. ไว่ต์, นิักเข่ยนิอเมริ่่กันิ
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ที่ว่ามุขีตีลักอย์่างน่�จะถ่าย์ที่อดีให้ เป็็นภาษาอื�น 
ไดี้อย์่างไรในเมื�อคำาพิ่้ดีกับภาพิ่ตี้องจับค้่ไป็ดี้วย์กัน 
ป็ัญหาท้ี่าสมองในเรื�องจับค้่ตีัวบที่หรือบริบที่กับภาพิ่
หรือเส่ย์งก็คือตี้องป็รับแป็ลัง ซึ้ึ�งนักแป็ลัที่่�แก้โจที่ย์์ตีก
ย์่อมจะตี้องหัวไวร้้จักคิดีสร้างสรรค์ไดี้เก่ง

เร์ื�องต้ลกมืักต้้องแปล
อย่างสร์้างสร์ร์ค์

“

เขีาอาจม่เหตุีผู้ลัท่ี่�ตีั�งใจใส่เรื�องตีลักฝัืดี ๆ ไว้ซึ้ึ�งที่ำาให ้
นักแป็ลัจำาเป็็นจะตี้องถ่าย์ที่อดีไป็ตีามเจตีนารมณ์นั�น  
ในที่างตีรงข้ีาม ถ้าหากนักเข่ีย์นตีั�งใจจะเข่ีย์นให้ผู้้้อ่าน 
ผู้้้ ฟังขีบขีัน นักแป็ลัก็ตี้องพิ่ย์าย์ามแป็ลัให้ไดี้ผู้ลั 
ตีามความตีั�งใจนั�น

ตอกมุขุเด็ดให้อยู่หมัด

เวลัาป็รับแป็ลังเนื�อหาซึ้ึ�งจำาตีอ้งเก่�ย์วข้ีองกับตัีวภาษาเอง 
นักแป็ลัจะต้ีองพิ่ย์าย์ามเก็บบางส่วนในมุขีตีลัก 
ตีน้ฉบับเอาไว ้ขีอ้น่�นบัวา่สำาคญัเป็น็พิ่เิศึษถา้หากมขุีนั�น
โย์งกับภาพิ่หรือเส่ย์งดี้วย์ เชุ่น กรณ่เนื�อหาที่่�เผู้ย์แพิ่ร่ 
ที่างสื�อมัลัตีิม่เดี่ย์

ขีออธิบาย์ขี้อคิดีน่�ดี้วย์ฉากหนึ�งในภาพิ่ย์นตีร์อเมริกัน
เรื�อง Top Secret! หนังแอ็คชุั�นตีลักเบาสมองที่่�ฉาย์ 
เมื�อปี็ 1984 ในฉากนั�นม่คนพิ่้ดีภาษาเย์อรมันเขี้ามา
ที่กัที่าย์พิ่ระเอกนางเอก พิ่ระเอกกลัา่วขีอโที่ษแลัว้บอก
ไป็วา่เขีาพิ่ด้ีภาษานั�นไม่ไดีแ้ตีน่างเอกตีอบว่า “ไม่เป็น็ไรค่ะ 
ฉันพิ่อจะร้้จักเย์อรมันเลั็ก ๆ (น้อย์ ๆ) ... เขีานั�งอย์้่ 
ตีรงโนน้ไง” เธอชุ่�ขีา้มฟากร้านอาหารซึ้ึ�งมล่ัก้คา้แนน่มองไป็
ก็เห็นผู้้้ชุาย์ตีัวเลั็ก ๆ เตี่�ย์ ๆ แตี่งกาย์อย์่างคนเย์อรมันแที่้
ลัุกขีึ�นย์ืนโบกมือที่ักตีอบ ฉันด้ีหนังเรื�องน่�หลัาย์รอบ 
ตีอนอย์้่กับครอบครัวพิ่่อแม่แลั้วก็หัวเราะขีำาฉากน่� 
ไดี้ทีุ่กรอบ คำาว่า ‘a little German’ ในภาษาอังกฤษ
แป็ลัไดี้มากกว่าหนึ�งความหมาย์ อาจหมาย์ถึงพิ่อร้้ 
ภาษาเย์อรมันบ้างเล็ักน้อย์ หรือว่าร้้จักคนเย์อรมัน 
ตีัวเตี่�ย์เลั็กก็ไดี้เชุ่นกัน

อย่าทำให้ผู้ฟัังหร่อผู้อ่านุมึนุ

เวลัาแป็ลัเรื�องตีลัก กลัุม่เป็า้หมาย์ที่่�รบัสารกส็ำาคญัไมแ่พิ่้
ผู้้ส่้งสารแลัะตัีวสาร กรณแ่ป็ลัเป็น็ภาษาซึ้ึ�งมห่ลัากหลัาย์
รป้็แบบหรอืมภ่าษาถิ�น การร้แ้นว่า่แป็ลัใหก้ลัุม่เป็า้หมาย์
แบบไหนอ่านหรือฟังย์่อมที่ำาให้นักแป็ลัตัีดีสินใจได้ีว่า 
จะใชุ้ศึัพิ่ที่์เฉพิ่าะคำาไหนไดี้หรือไม่ไดี้

ถา้แป็ลัเพิ่ื�อใหอ้า่นหรือฟงัในวงกว้าง นกัแป็ลัจำาเป็น็ต้ีอง
หลัก่เลั่�ย์งไมใ่ชุบ้างคำาที่่�ตีดิีป็ากหรอืนยิ์มใชุก้นัเฉพิ่าะถิ�น 
ขี้อน่� เพิ่ิ�มป็ัญหาขึี�นอ่กชุั�นในการป็รับแป็ลังเพิ่ราะ 
คำาเฉพิ่าะถิ�นชุ่วย์เติีมรสชุาติีให้ภาษาแลัะเชุื�อมโย์งกับผู้้ฟ้งั
เฉพิ่าะกลุ่ัมได้ีดี่ อาย์ุขีองกลัุ่มเป็้าหมาย์ก็เป็็นอ่กเรื�อง 
ที่่�ตี้องคำานึงถึงเนื�องจากการแป็ลัให้เดี็กฟังตี่างกันมาก 
กับแป็ลัให้ผู้้้ใหญ่ฟัง เชุ่น จะใชุ้ภาษาที่่�ไม่เหมาะสม 
หรือศึัพิ่ที่์ส้งซึ้ับซึ้้อนไม่ไดี้

การแป็ลัมุขีตีลักออกมาให้กลุัม่เป็า้หมาย์เฉพิ่าะขีำาได้ีนั�น
ตี้องใชุ้ไหวพิ่ริบคิดีสร้างสรรค์ โดีย์ที่ั�วไป็อารมณ์ขีัน 
มักเก่�ย์วพิ่ันกับตีัวภาษาเองนั�นคือเก่�ย์วพิ่ันกับวิธ่เขี่ย์น
หรือออกเส่ย์งคำาแลัะวิธ่ผู้สมคำารวมกัน นอกจากนั�น
แตี่ลัะวัฒนธรรมก็ย์ังม่อารมณ์ขีันเฉพิ่าะตัีวซึ้ึ�งผู้้กโย์ง 
อย์้ก่บัป็ระวตัีศิึาสตีรข์ีนบธรรมเนย่์ม คา่นยิ์ม แลัะความเชุื�อ 
บ่อย์ครั�งขี้อน่�มักที่ำาให้ม่เฉพิ่าะคนในวัฒนธรรมหนึ�ง
เที่่านั�นท่ี่� เขี้าใจเรื�องตีลักบางเรื�องหรือร้้สึกขีำาได้ี  
การค้นหาถ้อย์คำาที่่�เหมาะตีรงเพืิ่�อแป็ลัเก็บอารมณ์ขีัน
ให้ครบได้ีจึงเป็็นศิึลัป็ะร้ป็แบบหนึ�งซึ้ึ�งท้ี่าที่าย์นักแป็ลั
อย์่างย์ิ�งจริง ๆ
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“ที่ี�องค์การ์สหปร์ะช้าช้าต้ิ  
ภาษาไมื่ควร์เป็นัอุปสร์ร์ค” องของ

บ่ทสัมภาษณ์์โดย แลติเตีย กาซี

ยูเนส่โก

นอกเหน้อจากค่ณส่ม้บ้ต่ิที�จำาเป็็นต่้องม้ีอย่างเห็นได้ช้ด เช่น ความ้เชี�ยวชาญ่ภาษาต่่าง ๆ  ที�ต่้องใช้
ในการทำางาน จง้หวะเวลาในการแป็ลและความ้รูท้้�วไป็แลว้ หว้ใจส่ำาคญ้่คอ้ ลา่ม้ต่อ้งเขา้ใจป็ระเดน็
ป็ัญ่หาท้�งหม้ดในส่ถ่านการณ์น้�น ๆ ล่าม้จำาต่้องต่ระหน้กรู้อยู่ต่ลอดเวลาถ่ึงเร้�องราวที�กำาล้งได้ร้บ
การถ่กเถ่ียงอภิป็ราย
    ที�ส่ำาค้ญ่อีกเช่นก้น ค้อการวางต่้วเป็็นกลาง ก่อนจะเริ�ม้งาน เราต่้องป็ล่อยวางความ้คิดเห็นและ
ความ้รู้ส่ึกส่่วนต่้วของเราไว้ข้างนอก ไม้่ว่าจะเป็็นการอภิป็รายในห้วข้อใด ๆ  ก็ต่าม้ ท้�งนี�เพื้้�อส่ร้าง 
หล้กป็ระกน้วา่ผูเ้ขา้รว่ม้การถ่กเถ่ยีงทก่คนจะไดร้บ้การดแูลโดยเทา่เทยีม้กน้ การที�ต่อ้งวางต่ว้เป็็นกลาง 
ควบคม่้อารม้ณ์ความ้รูสึ้่กของเรา และส่ร้างความ้ม้้�นใจในเร้�องความ้เท่าเทียม้ ขณะเดียวกน้ก็ต่อ้ง
เคารพื้ความ้คดิเหน็อน้หลากหลายของผู้เขา้รว่ม้อภปิ็รายท่กคนน้�น เป็น็ภารกจิที�ทา้ทายต่ลอดเวลา

ค่ร์ิเย :
นุิตยสารพหุภาษา 
นุับ่ตั�งแต่ปี 1948

ย่เนัสโก ค่ร์เิย  หนึ�งในบรรดาหนง้ส่อ้พิื้ม้พื้น์านาชาต่ิ
ฉบ้บแรก ๆ ที�ได้ร้บการตี่พื้ิม้พ์ื้ น้บเป็็นส่ิ�งตี่พื้ิม้พ์ื้ 
พื้ห่ภาษาม้าต้่�งแต่่เริ�ม้เป็ิดต่้วในปี็ 1948 น้�นค้อ  
ภาษาอ้งกฤษ ฝ่ร้�งเศส่ และส่เป็น ความ้ป็รารถ่นา 
ที�จะแป็ลบทความ้ต่า่ง ๆ  ให้ออกม้าในภาษาที�หลากหลาย
ม้ากที�ส่ด่ ส่ะทอ้นความ้ม่่้งม้้�นของกล่่ม้ผูก่้อต่้�งภายหลง้
ส่งคราม้โลกคร้�งที� 2 ย่ต่ิลง ที�จะส่่งเส่ริม้เผยแพื้ร่
อ่ดม้การณ์ด้านม้น่ษยธรรม้ขององค์การยูเนส่โก 
ให้กว้างไกล ต่้องขอบค่ณเวอร์ช้�นอ้นหลากหลาย
ภาษาที�ทำาให้คำรูิ่เ่ย ส่าม้ารถ่เขา้ถึ่งผูอ่้านในระดบ้ส่ากล
เป็น็จำานวนม้ากในหลายทศวรรษที�ผา่นม้า ซึ่ึ�งครอบคลม่้
บรรดาป็ระเทศที�ส่้�อถู่กร้ฐป็ิดป็ากด้วย

จำานวนภาษาที�แป็ลคำรูิ่เ่ย ในช่วงเวลาที�ผ่านม้าไม่้คงที� 
ในป็ี 1957 ม้ีการต่ีพื้ิม้พื้์ในภาษาร้ส่เซึ่ีย ต่าม้ม้าด้วย
ภาษาอารบิก เยอรม้้น อิต่าลี และญ่ี�ป็่่น ในป็ี 1967  
ม้ีการเปิ็ดต่้วเวอร์ช้�นภาษาฮิินดี และทมิ้ฬ ในช่วงปี็ 
1968-1973 คำูริ่่เย ก็ป็รากฏิต่้วในภาษาด้ต่ช์ ฮิีบรู 
เป็อร์เซึ่ีย โป็รต่่เกส่ และต่่รกี ในป็ี 1988 คำูริ่่เย ต่ีพื้ิม้พื้์
ออกม้าถึ่ง 35 ภาษา ซึึ่�งเป็น็จำานวนที�ส่งูเป็น็ป็ระว้ติ่การณ์

ป็จัจ่บน้ คำรูิ่เ่ย ต่พีื้มิ้พื้ใ์น 9 ภาษา ได้แก ่6 ภาษาทางการ
ของยูเอ็น (อารบิก อ้งกฤษ จีน ฝ่ร้�งเศส่ ร้ส่เซึ่ีย และ
ส่เป็น) รวม้ท้�งภาษากาต่าล้น เกาหลี และเอส่เป็ร้นโต่
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ฉบ้บภาษาท่มิฬ ปี  1969  
เรื�อง “ศิล่ปะก้บมนัุ้ษย์”

แปลโดย พิศวาส ปทุมุต์ตรังษี

สีำหรับลามา อาซัับ ผู้้�ทำหนั�าที�ล่ามภิาษาฝ่รั�งเศสีและอารบิกประจำ
สีำนัักงานัใหญ่ องค์ืการสีหประช่าช่าติ่ ที�กร้งนิัวยอร์ก มาต่ั้งแต่ ่
ปี 2016 คื้ณ์สีมบัติ่ที�สีำคืัญยิ�งต่่อภิารกิจอันัท�าทายนัี้ก็คืือ  
คืวามเป็นักลางและคืวามสีามารถในัการปรับต่ัว

คุุณสมบััติิหลััก ๆ ที่่�จำเป็็นติ่ออาชี่พการเป็็นลั่ามม่อะไรบั้าง?

คุวามยุุ่่งยุ่ากในแติ่ลัะวันที่่�คุุณติ้องเผชีิญคุืออะไร?

การเป็น็ลา่ม้หม้ายถ่งึการเรยีนรูว้ธิกีารป็รบ้ต่ว้ ต่อ้งทำาใหเ้ป็น็ธรรม้ชาต่ใิหไ้ดใ้นอาชพีื้นี� คณ่ต่อ้งส่าม้ารถ่
ถ่่ายทอดส่าระจากป็ระเด็นหนึ�งไป็ย้งอีกป็ระเด็น จากภาษาหนึ�งไป็ย้งอีกภาษาหนึ�งให้ได้ 
โดยต่้องไม้่เส่ียศูนย์ หากผู้พืู้ดกำาล้งพืู้ดอย่างรวดเร็วม้าก เป็็นต่้น
   ล่าม้เป็็นอาชีพื้ที�ส่อนให้เราอ่อนน้อม้ถ่่อม้ต่น เน้�องเพื้ราะเราไม่้ม้ีทางที�จะรอบรู้ได้เท่าก้บ 
พื้วกผู้เชี�ยวชาญ่ในด้านต่่าง ๆ ด้งน้�น การจะป็ฏิิบ้ต่ิภารกิจให้ได้ดี เราจึงต่้องเรียนรู้อยู่ต่ลอดเวลา 
นี�เป็็นส่ิ�งส่ำาค้ญ่เม้้�อต้่องร้บม้้อก้บเน้�อหาที�หลากหลาย อาทิ การลดกำาล้งอาว่ธ ส่ิทธิม้น่ษยชน  
และงบป็ระม้าณ เม้้�อไม้่นานม้านี�เอง พื้วกเราก็ต่้องเรียนรู้วิธีการทำางานทางไกล เหม้้อนก้บอาชีพื้
ส่่วนใหญ่่ท้�วโลก ซึ่ึ�งในทางเทคนิคแล้ว น้บว่าเป็็นการต่้องป็ร้บต่้วขนานใหญ่่เลยทีเดียว

การที่ำหน้าที่่�ลั่ามที่่�องคุ์การสหป็ระชีาชีาติิม่อะไรพิเศษหรือไม่?

ความ้พื้ิเศษขององค์การส่หป็ระชาชาติ่ หร้อยูเอ็น อยู่ที�ความ้ห่วงใยอย่างถ่าวรในเร้�องพื้ห่ภาษา 
พื้วกเราม้่่งม้้�นส่ร้างหล้กป็ระกน้ให้ผู้เข้าร่วม้อภิป็รายแต่่ละคนส่าม้ารถ่ทำาความ้เข้าใจ
ในส่ิ�งที�กำาล้งได้ร้บการถ่กเถ่ียงก้นอยู่ ขณะเดียวก้นคนอ้�น ๆ ในที�ป็ระช่ม้ก็ต่้องเข้าใจ
พื้วกเขาด้วยเชน่กน้ ป็ระเด็นนี�ส่ำาคญ้่ยิ�งเพื้ราะเป็น็เง้�อนไขในการรบ้รองว่า ผู้ม้สี่ว่นร่วม้
ท่กคนได้ร้บการดูแลอย่างเท่าเทียม้ระหว่างการแลกเป็ลี�ยนความ้คิดเห็น ภาษา 
ต่้องม้ิใช่อ่ป็ส่รรค หากแต่่เป็็นเคร้�องม้้อเพื้้�อส่่งเส่ริม้ความ้เข้าใจอ้นดี
    นอกจากนี� การบ้ญ่ญ่้ต่ิศ้พื้ท์ก็ม้ีความ้ส่ำาค้ญ่ในองค์การส่หป็ระชาชาต่ิ เน้�องเพื้ราะ
เป็็นหล้กป็ระก้นว่า เวลาที�พื้วกเราพืู้ดถ่ึงส่ิ�งใดส่ิ�งหนึ�ง เราท่กคนจะใช้คำาคำาเดียวก้น 
เพ้ื้�อส่่งผ่านค่านิยม้ท้�งป็วงของยูเอ็นไป็ถึ่งท่ก ๆ คน ต่้วอย่างเช่น เม้้�อไม้่กี�ทศวรรษ 
ที�ผา่นม้า ม้โนทศ้น์ของคำาวา่ ก�ริ่พัูฒนิ�อย่�งยั�งยนืิ (sustainable development) 
แทบจะไม่้ม้ีการใช้ในภาษาอารบิก แต่่ในปั็จจ่บ้น ม้้นได้กลายเป็็นคำาที�ใช้ก้นท้�วไป็  
ต่้องขอบค่ณบรรดาผู้ร่วม้งานของเราที�ฝ่่ายบริการทางภาษาของยูเอ็น (น้กแป็ล  
นก้บญ้่ญ่ติ้่ศพ้ื้ท์ นก้พิื้ส่จูน์อก้ษร และบรรณาธิการ) ที�ชว่ยส่นบ้ส่นน่ให้ลา่ม้อย่างพื้วกเรา
ส่าม้ารถ่เต่รียม้ต่ว้ไดอ้ยา่งเหม้าะส่ม้กอ่นที�จะเขา้ไป็ป็ฏิบิติ้่หนา้ที�ในบู�ท ลา่ม้เป็็นขอ้ต่อ่เดยีว
ในห่วงโซึ่่อ้นแส่นยาวซึ่ึ�งเก้�อหน่นการจ้ดการป็ระช่ม้ในแต่่ละคร้�ง
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เบัื�องหลัง:  
การ์จัดที่ำาคำาบัร์ร์ยาย
เมื่่�อบรรดาแพลตฟอร์มื่ดิจิิทััลได้พากัันปฏิิวััติกัารจัิดจิำหน่ายภาพยนตร์ 
และละครซีีรีส์์ทัี�พูดภาษาต่างประเทัศ ทัวั่าพวักันักัแปลทัี�ตกัอยู่ในบริบทั 
ภายใต้ควัามื่กัดดัน เร่�องเส้์นตายกัำหนดส่์งงาน และกัารเพิ�มื่ค่าแรง  
กัแ็ทับจิะไมื่ไ่ดร้บัผลประโยชนใ์ดๆ จิากัควัามื่กัระตอ่ร่อรน้ต้องกัารเส์พคอนเทันต์
นานาชาติของส์าธารณชนเลย

บอง จุนโฮ ผู้้้กำากับชุาวเกาหลั่ใต้ี ได้ีกล่ัาวไว้ในงาน 
มอบรางวัลัลั้กโลักที่องคำา ป็ระจำาป็ี 2020 ว่า…  
“ที่ันที่่ที่่�คุณก้าวขี้ามอุป็สรรคการอ่านคำาบรรย์าย์ 
ขีนาดีหนึ�งนิ�วไดี้สำาเร็จ คุณก็จะไดี้สัมผู้ัสกับภาพิ่ย์นตีร์
อันน่าที่ึ� ง เ พิิ่�มขีึ�นอ่กมากมาย์” ภาพิ่ย์นตีร์เรื� อง  
ชุนชุั�นป็รสติี (Parasite) ขีองเขีากลัาย์มาเป็น็ภาพิ่ย์นตีร์
ที่่�ไมไ่ดีพ้ิ่ด้ีภาษาองักฤษ เรื�องแรกท่ี่�ไดีร้บัรางวลััออสการ์

ป็ระเภที่ภาพิ่ย์นตีร์ย์อดีเย์่�ย์ม ส่งผู้ลัให้เห็นอย์่างเดี่นชุัดี
ถงึความสำาคญัขีองการจดัีที่ำาคำาบรรย์าย์ที่่�ชุว่ย์เป็ดิีโลักกวา้ง
ขีองภาพิ่ย์นตีร์ให้แก่ผู้้้ชุมที่ั�วที่ั�งโลัก

   ความสำเร็็จในร็ะดัับสากลของหนังเร็่�องน้�ชี้้�ให้เห็น 
ความเชี้่�อที่้�แพร็่หลายอย่างผิิดัๆ ว่า ผิ้้คนที่้�พ้ดัภาษา
อังกฤษไม่ชี้่�นชี้อบท้ี่�จะต้้องอ่านคำบร็ร็ยายขณะท้ี่�ดั้ 
คอนเที่นต้์บนจอ

ในความเป็็นจริง หนังเรื�องน่�ที่ำาราย์ไดี้ในสหรัฐอเมริกา
แลัะแคนาดีาไดี้มากกว่า 50 ลั้านดีอลัลัาร์ แลัะ 
ในปั็จจุบันมก่ารสตีร่มมิ�ง Parasite ให้แก่สมาชิุกที่ั�วโลักด้ีวย์

แปลโดย พิศวาส ปทุมุต์ตรังษี
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รศนุาค ตัควี 

ผู้้้สื�อขี่าวป็ระจำากรุงวอชุิงตีัน ดี่ซึ้่ เขี่ย์น



นับตัั�งแตั่ปี 2019  
สุมาช้ิกเน็ตัฟลิกซิ์ 
ในสุห้รัฐอเมริกาและ
แคนาดารับช้มคอนเที่นตั์
ที่่�ไม่ได้พูื้ดภาษาอังกฤษ
เพิื้�มสูุงถึ่ง 71%”

“

งบประมาณของห้นัง
แตั่ละเร้�อง มักจัะเจั่ย่ด 
เป็นค่าแปลคำาบรรย่าย่
เพ่ื้ย่ง 0.01-0.1% เที่่านั�น

“

   ผู้ลัตีอบรับในแบบถล่ัมที่ลัาย์ต่ีอหนังที่่�ม่คำาบรรย์าย์  
เชุ่น Parasite แลัะซึ้่ร่ส์ Squid Game ขีองเกาหลั่ใตี้  
ไดีท้ี่ำาให้เราเห็นถึงสถานการณ์อนัเป็ราะบางขีองผู้้้จัดีที่ำา
คำาบรรย์าย์เชุน่กนั สภาพิ่การที่ำางานที่่�ย์ำ�าแย่์ขีองพิ่วกเขีา
คือสาเหตีุขีองความแตีกต่ีางอย์่างเห็นได้ีชุัดีในเรื�อง
คณุภาพิ่คำาบรรย์าย์ขีองหนังแลัะราย์การต่ีางๆ บนสตีรม่มิ�ง
แพิ่ลัตีฟอร์มหรือไม่? คำาถามน่�กระตีุ้นให้เกิดีวิวาที่ะ 
ในหม้่สาธารณชุน

ความนุยิมชมชอบ่เกดิขุึ�นุอยา่งไมค่าดฝันัุ

ภาย์ในเวลัาไม่ก่�ป็ีท่ี่�ผู้่านมา สตีร่มมิ�งแพิ่ลัตีฟอร์ม 
ที่่�อิงสมาชิุกได้ีป็ฏิวัตีิการนำาเสนอหนังแลัะราย์การท่ี่ว่
ภาษาต่ีางป็ระเที่ศึข้ีามพิ่รมแดีน ส่งผู้ลัให้คอนเที่นตี ์
ที่อ้งถิ�นที่่�ผู้สานกลิั�นอาย์ความเป็น็สากลัได้ีรบัความชุื�นชุอบ
จากผู้้ชุ้มที่่�พิ่ด้ีภาษาองักฤษอย์า่งที่่�ไมเ่คย์ป็รากฏมากอ่น

  เบลัา บาฮาเร่ย์ หัวหน้าฝั่าย์ท่ี่ว่เน็ตีฟลัิกซึ้์ทัี่�วโลัก  
ระบุในงานทัี่วร์สื�อมวลัชุนฤดีร้้อนขีองสมาคมนักวิจารณ์
ราย์การที่ว่ ่ป็ ี2021 วา่ ราว 36% ขีองสมาชุกิเนต็ีฟลักิซึ้์
อย์้่ในสหรัฐอเมริกาแลัะแคนาดีา แลัะนับตีั�งแตี่ป็ี 2019 
สมาชุกิกลัุม่น่�กร็บัชุมคอนเที่นตีท์ี่่�ไมไ่ดีพ้ิ่ด้ีภาษาองักฤษ
เพิ่ิ�มส้งถึง 71%

    สว่นเกร็ก ป็เีตีอรส์ หวัหน้าฝัา่ย์ป็ฏิบตัีกิารแลัะหัวหน้า
ฝั่าย์การผู้ลัิตีขีองเน็ตีฟลัิกซึ้์ เป็ิดีเผู้ย์ว่าบริษัที่ย์ักษ์ใหญ่
สัญชุาติีอเมริกันน่� ซึ้ึ�งสตีร่มคอนเที่นต์ีไป็ยั์งมากกว่า  
190 ป็ระเที่ศึในปี็ 2021 แลัะได้ีจัดีที่ำาคำาบรรย์าย์ 
ผู้่านสาย์ตีาผู้้้ชุมถึง 7 ลั้านนาที่่ ม่แผู้นจะส่งเสริม 
การแป็ลัแลัะจัดีที่ำาคำาบรรย์าย์ใหม่้ความนา่สนใจเพิ่ิ�มขีึ�น
เพิ่ื�อสมาชุิก บรรดีาผู้้้ให้บริการดี้านภาษา (Language 
Service Providers: LSP) มองว่าเน็ตีฟลัิกซึ้ ์
คือแพิ่ลัตีฟอร์ม “บุกเบิก” ในการจัดีวางมาตีรฐาน
สำาหรับการจัดีที่ำาคำาบรรย์าย์แลัะพิ่ากย์์เส่ย์ง

วงจรอุบ่าทว์

อย์า่งไรก็ดี ่ผู้้จ้ดัีที่ำาคำาบรรย์าย์กลับัไมไ่ดีร้บัผู้ลัป็ระโย์ชุน์
จริงๆ จากความนยิ์มชุมชุอบคอนเที่นตีต์ีา่งภาษาที่่�เพิ่ิ�มขีึ�น 
ป็าโบลั โรเมโร-เฟรสโก ศึาสตีราจารย์ก์ติีตีคิณุดีา้นการแป็ลั
แลัะการผู้ลัิตีภาพิ่ย์นตีร์ที่่�มหาวิที่ย์าลััย์โรแฮมตีัน 
ในกรุงลัอนดีอน กล่ัาวว่า “เราใชุ้ร้ป็แบบโมเดีลั  
‘การจัดีที่ำาคำาบรรย์าย์ตีามมาที่่หลััง’ หมาย์ความว่า  
เงินสำาหรับค่าแป็ลั ค่าจัดีที่ำา ค่าพิ่ากย์์เส่ย์ง จะเขี้าถึงไดี้
กต่็ีอเมื�อกระบวนการผู้ลัติีหนงัจบลังแลัว้ เมื�องบการที่ำาหนงั
หรือราย์การที่่ว่ส่วนใหญ่ใชุ้ไป็เกือบหมดีแลั้ว”

    โรเมโร-เฟรสโกอธบิาย์ตีอ่วา่ ขีณะที่่�ราย์ไดี ้50% หรอื
มากกว่านั�นขีองหนังส่วนใหญ่มาจากหนังตี่างป็ระเที่ศึ
เวอร์ชุั�นที่่�แป็ลัแล้ัว แตี่งบป็ระมาณที่่�ใชุ้เพิ่ื�อการน่�  
แค่ 0.01-0.1% เที่่านั�นเอง “การแก้ไขีส่สันขีองหนัง  
ซึ้ึ�งจะพิ่้ดีกับผู้้้ชุมหลัาย์ลั้านคนมันสำาคัญมากกว่า 
การแป็ลัหนังหรืออย์่างไร? น่�คือความเหลัื�อมลัำ�า 
ที่่�น่าตีระหนกตีกใจ”

     โดีย์ที่ั�วไป็ ผู้้ท้ี่ำาคำาบรรย์าย์จะได้ีรบัค่าจ้างเป็็นราย์นาที่่
ขีองคอนเที่นตี ์ไมไ่ดีร้บัคา่จา้งเหมาเป็น็เรื�องแตีอ่ย์า่งใดี 
ผู้้จ้ดัีแป็ลัส่วนหนึ�งซึ้ึ�งไม่ขีอเปิ็ดีเผู้ย์ตัีวเล่ัาว่า อตัีราค่าแป็ลั
ราย์นาที่น่่�คอ่ย์ ๆ  ลัดีลังอย์า่งตีอ่เนื�องย์าวนานกวา่ 30 ป็ี
ที่่�ผู้่านมา อ่กปั็ญหาหนึ�งก็คือ ไม่ม่กระบวนการที่่�ได้ี
มาตีรฐานในเรื�องการมอบหมาย์งาน การที่ำาสัญญา  
การจ่าย์ค่าแรง ทัี่�งน่�อัตีราค่าแรงแลัะวิธ่การที่ำาสัญญา
กับบรรดีาผู้้้ให้บริการจัดีที่ำาคำาบรรย์าย์ก็แตีกต่ีางกัน
อย์่างมากมาย์ในแตี่ลัะป็ระเที่ศึแลัะภ้มิภาค

    สตีาฟร้ลัา โซึ้โกลั่ รองป็ระธานสมาคมย์ุโรป็ว่าดี้วย์
การศึึกษาการแป็ลับนจอ กล่ัาวว่า “สตีร่มมิ� ง
แพิ่ลัตีฟอร์มแลัะผู้้้สร้างสรรค์คอนเที่นต์ีย์ินดี่จ่าย์ค่าจัดี
ที่ำาคำาบรรย์าย์ที่่�มค่ณุภาพิ่ใหส้มนำ�าสมเนื�อ” อย์า่งไรกต็ีาม 
เงนิจำานวนน่�จำาเป็น็ตีอ้งไป็ถงึมอืผู้้แ้ป็ลัดีว้ย์ ซึ้ึ�งไมเ่ป็น็เชุน่
นั�นเสมอไป็ บางครั�งสตีร่มมิ�งแพิ่ลัตีฟอร์มหย์ิบย์ื�น
โครงการจัดีที่ำาคำาบรรย์าย์ให้แก่บริษัที่จัดีให้บริการ
ภาษา (LSP) แลัว้ LSP กส็ง่งานตีอ่ใหผู้้้ร้บัแป็ลัราย์ย์อ่ย์ๆ 
ตีอ่ไป็ ดีงันั�น ถงึแมว้า่อัตีราค่าแป็ลัเริ�มแรกจะสง้ แตีห่าก 
ม่คนกลัางมารับชุ่วงงานหลัาย์ราย์ ค่าจ้างที่่�ตีกถึงมือ 
ผู้้้แป็ลัจริง ๆ ก็จะเหลัือน้อย์
   นักแป็ลัคำาบรรย์าย์ภาษาฝัรั�งเศึสผู้้้ครำ�าหวอดีเผู้ย์ว่า 
“ถ้าหากคุณรับงานแป็ลัจากราย์ย์่อย์ ๆ เที่่านั�น หรือ 
จากล้ักคา้ท่ี่�จา่ย์แบบกดีราคา ราย์ไดีข้ีองคณุกจ็ะชุกัหนา้
ไม่ถึงหลััง จนที่ำาให้คุณต้ีองที่ำางานแป็ลัอย์้่ตีลัอดีเวลัา 
แลัะเมื�อคณุที่ำางานตีลัอดีเวลัา คณุก็ย์อ่มไม่ม่เวลัาออกไป็
เจอะเจอลัก้คา้ (ท่ี่�จา่ย์ดีก่วา่) มนัจะกลัาย์เป็็นวงจรอบุาที่ว”์

ความกดีดัีนที่่�เพิิ่�มมากขีึ�นเรื�องกำาหนดีเส้นตีาย์ส่งงาน
แลัะคา่จ้าง สง่ผู้ลัใหน้กัแป็ลัที่่�ย์ดึีอาชุพ่ิ่จัดีที่ำาคำาบรรย์าย์
มานานตัีดีสินใจหันหลัังให้อุตีสาหกรรมหนัง “ไม่ก่�ป็ ี
ที่่�ผู้่านมา สตีร่มเมอร์คาดีหวังจากนักภาษาศึาสตีร์
มากกว่าเก่าเย์อะ พิ่วกเขีาคาดีหวังคุณภาพิ่ที่่�ส้งขีึ�น  
แตีก่ลับัใหเ้วลัาพิ่วกเราที่ำางานนอ้ย์ลัง พิ่วกเขีาจา่ย์คา่แรง
เราน้อย์กว่าเดีิม หรือไม่ก็เท่ี่าเดีิม ทัี่�ง ๆ ท่ี่�ค่าครองชุ่พิ่ 
ในโลักขึี�นไป็ถึงไหน ๆ แลั้ว” หัวหน้าฝั่าย์บริษัที่ LSP  
ที่่�ไม่ขีอเป็ิดีเผู้ย์ชุื�อคนหนึ�งให้ขี้อม้ลั

กำหนุดเส้นุตายให้เหมาะสม

หลัาย์ตีอ่หลัาย์คนในอตุีสาหกรรมจดัีที่ำาคำาบรรย์าย์ระบวุา่ 
ควรบ้รณาการงานจัดีที่ำาคำาบรรย์าย์ไว้ในงบป็ระมาณ
ตีั�งแตี่เริ�มตี้นกระบวนการสร้างหนัง เพิ่ื�อกำาหนดีอัตีรา 
ค่าจ้างให้เหมาะสม อ่กทัี่�งควรเลืัอกใชุ้บริการ LSP  
ที่่�เหมาะควรเชุ่นกัน บริษัที่จัดีให้บริการที่างภาษา 
ที่่�ไดีร้บัการคดัีเลัอืกกจ็ะมท่ี่ั�งเงนิตีราแลัะเวลัาไป็เลัอืกเฟน้
ผู้้้แป็ลัคำาบรรย์าย์ที่่�เหมาะกับงานชุิ�นนั�นๆ แลัะน่�คือ
เหตุีผู้ลัที่่�หนัง Parasite ขีองบอน จุน-โฮ ถึงป็ระสบ 
ผู้ลัสำาเรจ็แบบถลัม่ที่ลัาย์ เขีาเลัอืกที่ำางานกบัดีารซ่์ึ้� ป็าเกตี์ 
นักแป็ลัคำาบรรย์าย์ที่่� ม่ป็ระสบการณ์ เฉพิ่าะตีั ว  
ผู้้้สร้างหลัักป็ระกันในความถ้กต้ีองขีองบริบที่แลัะ 
ความลัะเม่ย์ดีลัะไมในภาษาที่่�เขีาเลัือกใชุ้

   อ่กไม่นาน สตีร่มมิ�งแพิ่ลัตีฟอร์มอาจจะหาที่างออก 
ดี้วย์การร่วมมือกับผู้้้รับงานแป็ลั เพิ่ื�อสร้างหลัักป็ระกัน
เรื�องความคงเส้นคงวาดีา้นการจา่ย์คา่จดัีที่ำาคำาบรรย์าย์ 
รวมที่ั�งกำาหนดีเส้นตีาย์เวลัาส่งงานให้สอดีคล้ัองกับ 
ความเป็็นจริงมากขีึ�นดี้วย์ กระบวนการน่�ไดี้เริ�มขีึ�นแลั้ว
ที่่�ฝัรั�งเศึส โดีย์ที่่�หนังบางเรื�องก็จ่าย์ค่าแป็ลัคำาบรรย์าย์
แบบเหมาที่ั�งเรื�อง แที่นการจา่ย์เป็น็ราย์นาที่เ่หมอืนเดีมิ 
นอกจากน่� สตีรม่มิ�งแพิ่ลัตีฟอรม์ย์งัสื�อสารแบบใชุไ้มแ้ขีง็
กบับรษิทัี่คนกลัาง เพืิ่�อใหจ้า่ย์อตัีราคา่แรงที่่�สง้ขีึ�นแกผู่้้แ้ป็ลั

    ซึ้าบ่น เดีอ อันเดีร่ย์ นกัแป็ลัป็ระจำากรุงป็าร่ส ผู้้้แป็ลั 
คำาบรรย์าย์มานานกว่า 20 ป็ี กลั่าวว่า “บรรดีาผู้้้ผู้ลัิตี
ภาพิ่ย์นตีร์ฝัรั�งเศึสร้้ว่าพิ่วกเขีาตี้องส่งออกหนังไป็ย์ัง
ป็ระเที่ศึตี่าง ๆ ที่่�พิ่้ดีภาษาอื�น ดีังนั�น พิ่วกเขีาส่วนใหญ่
จะคำานึงถึงการแป็ลัคำาบรรย์าย์ตีั�งแตี่ตี้นแลั้ว ถ้าหาก 
จะมองมิตีิดี้านบวกสักอย์่างหนึ�งขีองโลักาภิวัตีน์  
มันที่ำาให้มองเห็นความสำาคัญขีองการแป็ลัคำาบรรย์าย์
แลัะการพิ่ากย์์เส่ย์งไดี้อย์่างชุัดีเจน ซึ้ึ�งเป็็นงานที่่�จำาเป็็น
ตี้องที่ำาให้ป็ระณ่ตีถ้กตี้องแลัะเหมาะสม”
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แปลโดย นุุชนุาฏ เนุตรประเสริฐศรี

นัักแปล 
ใกล้จะส่ญพันัธุ์หร์ือไมื่?
นัับจากคืรั้งแรกที�ทดลองใช่�เคืรื�องแปลเผู้ยแพีร่ทั�วไปในัทศวรรษ 1950 ก็มีการคืาดเดา 

กันัมาต่ลอดว่าสีมองกลจะเก่งกว่ามนั้ษย์ ทว่าท้กวันันัี้กลับมีคืนัทำงานัอย้่ในัวงการแปล 

มากยิ�งกว่าแต่่ก่อนั ระบบบริการแปลออนัไลน์ัซัึ�งเริ�มมีประสิีทธิภิาพีมากและคืนัส่ีวนัใหญ่ 

เข�าถึงง่ายไม่ได�ทำลายอาช่ีพีนัี้ แต่่ปรับให�มันัแปรเปลี�ยนัไป

ในการใช้้เคร่�องแปล 
จะสัังเกตอคติทางเพศ  
ได้้ยากมาก

“

ม่การที่ดีลัองใชุ้สมองกลัแป็ลัเผู้ย์แพิ่ร่เป็็นครั�งแรก 
ในปี็ 1954 ซึ้ึ�งนกัวจิยั์จากบรษิทัี่ IBM แลัะมหาวทิี่ย์าลััย์
จอร์จที่าวน์ในกรุงวอชิุงตีัน ด่ี.ซึ้่ . เป็็นตัีวตีั�งตีัวตี่  
วางเป็้าไว้ว่าจะใชุ้เครื�องแป็ลัอัตีโนมัตีิแป็ลัภาษารัสเซึ้่ย์
ให้เป็็นภาษาอังกฤษไดี้อย์่างม่คุณภาพิ่ส้งภาย์ในไม่ก่�ป็ี 
นับจากความพิ่ย์าย์ามครั�งแรกนั�นก็ม่ผู้้้กล่ัาวเรื�อย์มา 
ว่าอ่กไม่นานเครื�องแป็ลัจะเขี้ามาแย่์งงานนักแป็ลั 
ในปี็ 2018 บริษัที่ Microsoft แถลังว่างานแป็ลัข่ีาว 
จากภาษาจ่นเป็็นภาษาอังกฤษขีองที่างบริษัที่ที่ำาไดี้ 
มค่ณุภาพิ่เที่ย่์บเท่ี่ากบัการใชุค้นแป็ลั ที่วา่ความย้์อนแย้์ง
ในตัีวเองก็คอื แม้คนส่วนใหญ่จะเขีา้ถึงระบบบริการแป็ลั
ไดี้ง่าย์ แต่ีจำานวนผู้้้ที่ำางานในวงการแป็ลักลัับส้งย์ิ�งกว่า
ที่่�เคย์เป็็น คือม่ป็ระมาณ 600,000 คนที่ั�วโลัก ในบริบที่
เชุน่น่� นกัแป็ลัมอือาชุ่พิ่สมควรจะตีอ้งกงัวลัจรงิ ๆ  หรอื?

จอส มูร์เคนุส์

รองศึาสตีราจารย์ ์
ในคณะภาษาป็ระย์ุกตี์ 

แลัะการศึึกษาขี้ามวัฒนธรรม  
รวมที่ั�งป็ระจำาที่่�ศึ้นย์์ ADAPT  

ขีองมหาวิที่ย์าลััย์ดีับลัินซึ้ิตี่�  
ไอร์แลันดี์

    ความจริงคือสภาพิ่การณ์ซึ้ับซึ้้อนกว่าที่่�ดี้เหมือนจะ
เป็็น ป็ระการแรก เนื�องจากตีวันกัแป็ลัเองกใ็ชุเ้ครื�องมอื 
ดีิจิที่ัลัชุ่วย์แป็ลั นักแป็ลัที่่�รับงานแป็ลัตัีวบที่ซึ้ึ�งใชุ้คำา 
วน ๆ ซึ้ำ�า ๆ มักอาศึัย์หน่วย์ความจำาชุ่วย์แป็ลัอันเป็็น
เครื�องมอืป็ระหย์ดัีแรงงานสำาหรบัใสซ่ึ้ำ�าคำาแป็ลัป็ระโย์ค
ที่่�เหมอืนหรอืคลัา้ย์คลังึกบัป็ระโย์คซึ้ึ�งเคย์แป็ลัไวก้อ่นแลัว้ 
นักแป็ลัจำานวนมากจะใชุ้เครื�องแป็ลัเบื�องตี้นก่อนตีรวจ
แก้ไขีอ่กรอบ หากอ่กหลัาย์คนก็ไม่นิย์มใชุ้เครื�อง 
ชุ่วย์แป็ลัเพิ่ราะเห็นว่างานลัักษณะนั�นไม่น่าสนใจแลัะ 
ให้ค่าตีอบแที่นไม่ดี่
    แน่นอนว่าย์่อมจะม่เนื�อหาซึ้ึ�งใชุ้เครื�องแป็ลัลั้วน ๆ  
โดีย์ไม่ม่คนตีรวจที่าน เนื�องจากปั็จจุบันม่การผู้ลิัตี 
เนื�อหาดีิจิทัี่ลัขึี�นมามากมาย์กว่าแตี่ก่อน จึงม่นักแป็ลั 
ไมม่ากพิ่อที่่�จะแป็ลัเนื�อหาได้ีที่ั�งหมดีหลักัการซึ้ึ�งย์อมรับ
ทัี่�วไป็ท่ี่�ใชุบ้อกวา่ระดีบัไหนควรต้ีองใชุฝ้ัมีอืนกัแป็ลัหรือ
ใชุเ้ครื�องแป็ลัอัตีโนมัตีคิอื ให้พิิ่จารณาจากอายุ์การใชุง้าน
ขีองตีัวเนื�อหา รวมที่ั�งระดีับความเส่�ย์งในแง่ผู้ลักระที่บ
ที่่�อาจตีามมาหากแป็ลัผู้ิดีพิ่ลัาดี ที่ั�งน่� หมาย์ถึงถ้าหาก
แป็ลัเนื�อหาออนไลัน์เพืิ่�อแนะนำาการท่ี่องเท่ี่�ย์วหรือ 
แป็ลัขี้อความที่ว่ตี จะที่ำาแบบอัตีโนมัตีิก็ไดี้ ส่วนเนื�อหา
ที่่�ลังสิ�งตีพ่ิ่มิพิ่ ์เชุน่ เนื�อหาดีา้นการตีลัาดีหรอืการแพิ่ที่ย์์ 
ก็ควรใชุ้ฝัีมือนักแป็ลักำากับดี้แลัให้มากขีึ�น

ความหวังที�พังภินุท์

นบัจากชุว่งแรก ๆ  ที่่�เริ�มใชุเ้ครื�องแป็ลัอตัีโนมตัีกิม่็แนวโนม้
เสมอมาว่ามักป็ระเมินคุณภาพิ่งานแป็ลัลัักษณะนั�น 
ส้งเกินจริง ความหวังซึ้ึ�งฝัากไว้กับการใชุ้เครื�องแป็ลั 
เมื�อปี็ 1954 ไม่สมป็ระสงค์แลัะคำาแถลังเมื�อปี็ 2018  
วา่เครื�องสามารถแป็ลัขีา่วไดีด้ีพ่ิ่อ ๆ  กบัฝัมีอืคนกม็าจาก
เกณฑ์์ป็ระเมินที่่�จำากัดีมาก ที่ว่าระย์ะหลััง ๆ  เที่คโนโลัย์่
ดี้านน่�ก็ก้าวหน้าขีึ�นมาก

    ระบบที่่�ใชุ้ชุ่วงแรกสุดีอาศึัย์ชุุดีกฏเกณฑ์์ซึ้ึ�งเขี้ารหัส 
ดี้วย์มือร่วมกับพิ่จนานุกรม 2 ภาษา ที่ว่า นับจาก
ที่ศึวรรษ 1990 จงึเป็ล่ั�ย์นมาอาศึยั์ข้ีอมล้ัจากงานที่่�แป็ลั
ที่ำาไว้แลั้วค้นหาคำาแป็ลั ซึ้ึ� งในเชุิงสถิตีิ เหมาะสม 
กับป็ระโย์คต้ีนฉบับมากที่่� สุดี ถึงที่ศึวรรษ 2000  
เริ�มมบ่รกิารแป็ลัฟรอ่อนไลัน์แพิ่ร่หลัาย์ แลัะราวป็ ี2016 
คณุภาพิ่การแป็ลักก็า้วกระโดีดีขีึ�นจากวธ่ิฝึักใหเ้ครื�องหดัี
แป็ลัเหมอืนสมองคน (neural machine translation - NMT) 
ระบบดัีงกล่ัาวน่�ตีั�งใจจำาลัองเครือข่ีาย์เซึ้ลัล์ัป็ระสาที่ 
ในสมองคนเพิ่ื�อพิ่ย์าย์ามสร้างคำาแป็ลัป็ระโย์คให้ตีรง
ความหมาย์ท่ี่� สุดีในเชุิงสถิตีิโดีย์อาศัึย์ ‘ข้ีอม้ลัซึ้ึ�ง 
ใชุ้ฝัึกสอน’ คือป็ระโย์คตี้นที่างกับป็ระโย์คตี่าง ๆ ที่่�เคย์
ม่คนแป็ลัเอาไว้
    เนื�องจากม่คุณภาพิ่ด่ีขีึ�นแลัะเขี้าถึงได้ีง่าย์ขึี�น  
ระบบบริการแป็ลัออนไลัน์จึงม่ป็ระโย์ชุน์มากกว่าเดิีม 
จนไดี้รับความนิย์มส้งย์ิ�งกว่าที่่�เคย์ เชุ่น ในปี็ 2016 
บริษัที่ Google แถลังว่าระบบ Google Translate  
ขีองตีนให้บริการแป็ลัมากกว่า 143 พิ่ันลั้านคำาตี่อวัน  
แม้บางครั�งย์ังจะตี้องป็รับป็รุงเรื�องความแม่นย์ำาอย์้่บ้าง

การแปลผิดพลาดและอคติ

แม้ว่าการใชุ้สมองกลัที่ำางานซึ้ับซึ้้อนดี้วย์วิธ่การ NMT  
จะชุว่ย์ใหง้านแป็ลัสลัะสลัวย์ดีขึ่ี�น แตีบ่างครั�งก็ไดีค้ำาแป็ลั
ที่่�อาจคาดีไม่ถึงเลัย์ ซึ้ึ�งนักวิจัย์เร่ย์กว่า ‘อาการหลัอน’ 
ป็ัญหาท่ี่�พิ่บมากได้ีแก่การแป็ลัคำานามหรือคำากริย์า 
ในป็ระโย์คผู้ดิีพิ่ลัาดี โดีย์แป็ลัแลัว้แมจ้ะอา่นร้้เรื�องก็จริง 
แตี่ไดี้ความหมาย์ไม่ตีรงกับป็ระโย์คตี้นที่าง 
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เจตนารมณ์์ของผู้้้เขียน
ไม่อาจเข้ารหััสัใส่ัไว้ ้
ในระบบเคร่�องแปลได้้

“

หลัมุพิ่รางอก่อย์า่งคอือคตีใินตีอนเขีา้รหสัป็อ้นใสร่ะบบ 
ซึึ้�งอาจที่ำาให้สมองกลัสร้างข้ีอสรุป็วา่คำาขีย์าย์บางคำา เชุน่ 
‘beautiful/สวย์’ ‘sassy/แสบซึ้่า’ หรือ ‘sexy/ย์ั�ว
สวาที่’ ใชุ้กับเพิ่ศึหญิง ส่วนคำาอื�น ๆ อย่์างสุภาพิ่  
‘decent/สภุาพิ่’ ‘hard-nosed/ดีื�อรั�น’ หรอื ‘likable/
น่าคบ’ ใชุ้กับเพิ่ศึชุาย์ 
    ป็ระเดีน็ที่ำานองน่�สงัเกตีแลัะแกไ้ขีได้ีย์ากมาก ย์ิ�งกวา่นั�น 
คำาที่่�ม่ความหมาย์คลุัมเครือซึึ้�งที่ำาให้ระบบชุ่วงต้ีน ๆ 
สบัสนกย็์งัคงเป็น็ป็ญัหาอย์้ ่โดีย์บางครั�งบางคราวการแป็ลั
พิ่ลัาดีเพิ่่�ย์นก็ที่ำาให้สื�อเกิดีความโกลัาหลั ในราย์งานเมื�อ
ป็ี 2018 เผู้ย์ตีัวอย์่างที่่�โป็รแกรม Google Translate 
แป็ลัโดีย์สุม่ป็ระกอบตีวัอกัษรจนกลัาย์เป็น็คำาพิ่ย์ากรณ์
ที่างศึาสนา
   สุดีที่้าย์คือเจตีนารมณ์ขีองผู้้้เขี่ย์นแลัะเป็้าป็ระสงค์ 
ขีองตัีวเนื�อหาที่่�เข่ีย์นนั�น ไม่อาจเขี้ารหัสป็้อนใส่ระบบ
เครื�องแป็ลัได้ี ดีังนั�นงานที่่�เครื�องแป็ลัออกมาจะตัีดี 
คำาศึัพิ่ที่์อันรุ่มรวย์ที่ิ�ง เลัือกใชุ้แตี่คำาที่่�พิ่บมากที่่�สุดี 
จากขี้อม้ลัซึึ้�งป็้อนให้เครื�องฝัึกใชุ้ โดีย์เฉพิ่าะอย์่างย์ิ�ง 
ตีัวบที่ที่่�สร้างสรรค์เมื�อเครื�องแป็ลัแล้ัวจะไม่เหลัือ 
ร่องรอย์นำ�าเส่ย์งขีองผู้้้เขี่ย์นอย์้่เลัย์ ย์กเว้นว่าสักวันหนึ�ง 
ระบบแป็ลัอัตีโนมั ติีจะพิ่ัฒนาไป็ถึง จุดีซึ้ึ� งม่แวว 
ว่าจะที่ำางานส่วนที่่�สร้างสรรค์มาก ๆ เชุ่นน่�ไดี้

ลดต้นุทุนุ

ถงึแม้จะย์งัมข่ีอ้จำากดัี แตีก่ม็กัมก่ารใชุเ้ครื�องที่ำางานแป็ลั
อย้์บ่่อย์ ๆ  จนการตีรวจที่านแกไ้ขีภาย์หลังักลัาย์เป็น็งาน
ส่วนหนึ�งซึ้ึ�งคาดีหวังให้นักแป็ลัจำานวนมากที่ำาคุณภาพิ่
ระดัีบใชุฝี้ัมือคนบวกกบัการป็ระหย์ดัีตีน้ทุี่นที่ำาใหบ้างที่่
เจ้าขีองงานมักเลัือกจะแป็ลัด้ีวย์เครื�องแล้ัวเพิิ่�มขีั�นตีอน
ใหน้กัแป็ลัตีรวจแกอ้ก่รอบแลัะเนื�องจากนกัแป็ลัสว่นใหญ่
ที่ำางานแบบไม่ม่เงินเดีือนป็ระจำาจึงอาจไม่อย์้่ในฐานะ
มั�นคงพิ่อจะป็ฏิเสธงานดีังกลั่าว ตีัวอย์่าง เชุ่น การแป็ลั
บที่บรรย์าย์ภาพิ่ย์นตี์ซึึ้�งมักมอบหมาย์ให้นักแป็ลัตีรวจ
แกไ้ขีงานที่่�เครื�องแป็ลัมาแล้ัวเพิ่ื�อป็ระหยั์ดีต้ีนทุี่นแลัะให้งาน
เสรจ็ไวขีึ�น แตีม่กัที่ำาใหผู้้้ชุ้มที่่�ใสใ่จตีำาหนคุิณภาพิ่การแป็ลั 
ดีร.อานา เกอร์เบรอฟ อาเรนาส อาจารย์อ์าวุโสในแผู้นก
การแป็ลัแลัะเที่คโนโลัย์่ที่่�หลัากหลัาย์ขีองมหาวิที่ย์าลััย์
เซึ้อเรย์์ในสหราชุอาณาจักร เพิิ่�งบอกเล่ัาเมื�อไม่นาน 
มาน่�ว่า ถึงแม้ผู้้้ชุมอาจจะอ่านแล้ัวเขี้าใจแต่ีไม่ค่อย์ร้้สึก
มอ่ารมณร์ว่มไป็กับคำาบรรย์าย์ แลัะอา่นไมเ่พิ่ลิันเที่า่งาน
ที่่�ใชุ้คนแป็ลั

    สรุป็ไดี้ว่าการใชุ้เครื�องแป็ลัก็ม่ป็ระสิที่ธิภาพิ่ 
แลัะเป็็นป็ระโย์ชุน์ไดี้โดีย์ที่่�จะม่หรือไม่ม่นักแป็ลั 
เขี้าแที่รกแซึ้งก็ไดี้ ถึงจะเป็็นเชุ่นนั�น ก็ม่ความเส่�ย์ง 
ว่ากระบวนการที่ำางานที่่�ใชุ้ระบบอัตีโนมัตีิกันมาก 
อาจที่ำาให้อาชุ่พิ่นักแป็ลัน่าที่ำาน้อย์ลัง ความกังวลั 
ดีังกล่ัาวนั�นเก่�ย์วกับความย์ั� งย์ืนที่ั� งขีองการแป็ลั 
ดีว้ย์เครื�องแลัะแป็ลัดีว้ย์ฝัมีอืคน หากกด็ีงัที่่�ศึาสตีราจารย์์
โดีโรธ่ เคนน่ จากคณะภาษาป็ระยุ์กตี์แลัะการศึึกษา 
ขี้ามวัฒนธรรมที่่�มหาวิที่ย์าลััย์ดัีบลัินซึ้ิตี่�ในไอร์แลันด์ี  
ตีั�งข้ีอสงัเกตีไว ้คอืเราตีอ้งไมล่ัมืวา่กวา่ที่่�เครื�องจะเขีา้มา
แย์ง่งานนกัแป็ลัไดีก้ต็ีอ้งพิ่ึ�งพิ่าใหน้กัแป็ลัชุว่ย์ป้็อนข้ีอมล้ั
ฝัึกฝันแลัะชุ่วย์รับรองความถ้กตี้องให้
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แนวปะการัง:  
จัดห้มาย่เห้ตัุ 
สุภาวะโลกอันเปราะบาง



ภารกิจคน้คว้าวจิย้ภายใต่ก้ารส่นบ้ส่นน่จากยูเนส่โก 
ขณะกำา ล้งส่ำารวจป็ะการ้งนอกชายฝ่ั� งต่าฮิีต่ี  
หนึ�งในแนวป็ะการ้งที�ใหญ่่ที�ส่่ดของโลก 
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 เนัื้อหา: คาเทรีนุา มาร์เคโลวา – ยูเนุสโก 

แปลโดย: จงจิต อนุันุต์คูศรี 

แนวป็ะการังที่่�ใหญ่ที่่�สุดีแห่งหนึ�งขีองโลักกำาลัังเผู้ย์โฉมเหมือนไม้ดีอกที่่�ถักที่อ
เป็น็ผู้ดืีย์าวเกอืบสามกโิลัเมตีร ที่ั�งย์งัเป็น็แนวป็ะการงัที่่�ลักึที่่�สดุีแหง่หนึ�งอก่ดีว้ย์ 
ขีุมที่รัพิ่ย์์ใตี้นำ�าแห่งน่�เป็็นที่่�ร้้จักกันด่ีมาย์าวนานในหม่้ชุาวป็ระมงที่้องถิ�น  
แตีข่ีอบเขีตีพิ่ื�นที่่�นั�นเกนิจะหย์ั�งร้ไ้ดี ้ภาย์ใตีก้ารดีำานำ�าสำารวจวจิยั์โดีย์การสนบัสนนุ
จากองค์การย์้เนสโก ในป็ี 2021 อเลั็กซึ้ิส โรเซึ้นเฟลัดี์ นักสำารวจแลัะชุ่างภาพิ่
ชุาวฝัรั�งเศึส ไดี้ส่งมอบภาพิ่ภ้มิที่ัศึน์อันสวย์งามโดีดีเดี่นจากพืิ่�นที่่�แห่งน่� 
ให้พิ่วกเราไดี้ชุม 

แนวป็ะการังที่่�พิ่ิเศึษแห่งน่�แตีกตี่างจากแนวป็ะการังอื�น ๆ มากมาย์หลัาย์แห่ง 
เนื�องจากสามารถรอดีพิ่้นจากป็รากฏการณ์การฟอกขีาว ซึ้ึ�งเป็็นหาย์นะ 
ที่่�กำาลัังที่ำาลัาย์กลืันกินแนวป็ะการังส่วนใหญ่ ระบบนิเวศึต่ีาง ๆ ขีองป็ะการัง
เกือบครึ�งหนึ�งเสย่์หาย์แลัะถก้ที่ำาลัาย์ไป็ตีั�งแต่ีชุว่งที่ศึวรรษ 1870 อนัเนื�องมาจาก
การเป็ลั่�ย์นแป็ลังสภาพิ่ภม้อิากาศึ การที่ำาการป็ระมงที่่�เกนิขีนาดี แลัะมลัภาวะ
เป็็นพิ่ิษ โดีย์หนึ�งในสามขีองแนวป็ะการังที่ั�งหมดีที่่�ย์ังคงหลังเหลัืออย์้่ 
ก็ถ้กคุกคามจนตีกอย์้่ในภาวะเส่�ย์งที่่�จะส้ญพิ่ันธุ์ 

น่�เป็็นเพ่ิ่ย์งการป็ระมาณการ เพิ่ราะจนถึงปั็จจุบันน่�ม่การบันทึี่กแผู้นที่่� 
ก้นที่ะเลัลัึกไดี้เพิ่่ย์งแค่ 20% เที่่านั�น น่�คือเหตีุผู้ลัที่่�ย์้เนสโกไดี้ให้คำามั�น 
ว่าจะจัดีที่ำาแผู้นที่่�พิ่ื�นมหาสมุที่รให้ไดี้อย์่างน้อย์ 80% ภาย์ในป็ี 2030 เพิ่ื�อที่่�ว่า
สักวันหนึ�ง ความร้้เก่�ย์วกับก้นที่ะเลัอันลัึกลัำ�าน่าจะเผู้ย์ให้เห็นถึงการดีำารงอย์้่ 
ขีองระบบนิเวศึแบบตี่าง ๆ ที่่�สามารถป็รับตีัวให้สอดีรับกับอุณหภ้มิ 
ขีองมหาสมุที่รที่่�เพิ่ิ�มส้งขีึ�นไดี้ 
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บน: อเล็กซึ่ิส่ โรเซึ่นเฟื้ลด์ น้กส่ำารวจและช่างภาพื้ชาวฝ่ร้�งเศส่  
ผูก้อ่ต้่�งโครงการรณรงค์ ‘the 1 Ocean’ ซึึ่�งเป็น็โครงการร่วม้กบ้
ยูเนส่โก เพื้้�อป็ล่กจิต่ส่ำานึกให้ส่าธารณชนเห็นความ้จำาเป็็น 
ในการป็กป็ักร้กษาม้หาส่ม้่ทร

ซึ่้าย: ป็ะการ้งต่าม้แนวแห่งนี�เบ่งบานออกราวก้บกลีบก่หลาบ 
เพื้้�อร้บแส่งซึ่ึ�งหาได้ยากยิ�งในพื้้�นที�ที�ลึกกว่า 30 เม้ต่ร
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ล่าง: ที�หมู้่เกาะม้้ลดีฟื้ส่์ ดาวทะเลหร้อป็ลาดาวกินเน้�อส่องต้่ว ส่ายพื้้นธ่์อะแคนแธส่เต่อร์ แพื้ลนซึ่ี  
(Acanthaster planci) กำาลง้เกาะกนิกล่ม่้ป็ะการง้อยู่ ในป็จัจบ่น้ ดาวทะเลส่ายพื้น้ธ่นี์�น้บเป็น็ส่าเหต่่
หล้กทางธรรม้ชาต่ิที�ทำาลายป็ะการ้งจนสู่ญ่ส่ลาย

ล่าง: ขณะยึดเกาะอยู่ก้บป็ะการ้งกอร์โกเนียน  
ณ อ่ทยานธรรม้ชาต่ิแห่งทะเลคอร้ลในนิวแคลิโดเนีย 
ส่าธารณร้ฐฝ่ร้�งเศส่ ไครนอยด์หร้อพื้ล้บพื้ลึงทะเล 
ใช้แขนยาวที�ย้ดหย่่นได้ช่วยจ้บกินแพื้ลงก์ต่อน  
ส่้ต่ว์นำ�าส่ายพื้้นธ่์ นี� ดำา รง ชีวิต่อยู่ ในม้หาส่ม้่ทร 
ม้าป็ระม้าณ 500 ล้านป็ีม้าแล้ว
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บน: นก้วทิยาศาส่ต่รจ์ากหอ้งป็ฏิบิต้่กิาร CNRS-CRIOBE 
ของฝ่ร้�งเศส่ นอกชายฝั่�งมู้เรีย (เฟื้รนช์พื้อลินีเชีย)  
นำาต่้นป็ะการ้งเหล่านี�ม้าทดลองใช้เพื้้�อศึกษาผลกระทบ
จากภาวะโลกร้อนที�ม้ีต่่อป็ะการ้ง

ขวา: ป็ลาการ์ตู่นม้้กอาศ้ยอยู่ในกล่่ม้ดอกไม้้ทะเล 
แอนแทคเมี้ย ควอดริคล้เลอร ์(Entacmaea quadricolor) 
ณ ที�แห่งนี� ที�อ่ทยานธรรม้ชาต่ิแนวป็ะการ้งท้บบาต่าฮิา 
ส่าธารณร้ฐฟื้ิลิป็ป็ินส่์ 
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หมู้่เกาะแกม้เบียร ์
ในเฟื้รนช์พื้อลินีเชีย 
ทะเลส่าบริกิเทียเป็็นที�อยู ่
ของกล่่ม้ป็ะการ้งดอกเห็ด  
(Fungia scruposa)  
ที�ส่าม้ารถ่เคล้�อนไหวได ้
อย่างน่าป็ระท้บใจ
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ซึ่า้ย: ฝ่งู ‘ซึ่าลป์็’ แพื้ลงก์ต่อนส่ต้่ว์ในทะเเม้ดเิต่อรเ์รเนียน 
วฏ้ิจก้รชวีติ่ของส่ต้่วส์่ายพื้น้ธ่น์ี�ม้สี่องชว่งเวลา คอ้ ชว่งแรก
อยู่แบบโดดเดี�ยวและม้ีการส่้บพื้้นธ่์แบบไม่้อาศ้ยเพื้ศ 
ส่่วนช่วงที�ส่องอยู่รวม้เป็็นกล่่ม้ โดยม้ีการส้่บพ้ื้นธ่์ 
แบบอาศ้ยเพื้ศ

ล่าง: ถ่่งพื้ลาส่ต่ิกเกี�ยวต่ิดอยู่ที�ครีบอกของโลม้ากระโดด 
(Stenella longirostris) ขยะที�ยอ่ยส่ลายไม้ไ่ดก่้อใหเ้กิด
ภ้ยค่กคาม้อย่างแท้จริงต่่อส่้ต่ว์ทะเล



ต่าฮิีต่ีในเฟื้รนช์พื้อลินีเชีย ป็ลาฉลาม้ส่ีเทา (Carcharhinus amblyrhynchos) อาศ้ยอยู่
เป็น็กล่่ม้ในช่วงกลางวน้ ฝ่งูฉลาม้เหล่านี�จะแยกกน้เฉพื้าะต่อนออกไล่ลา่หาอาหารในยาม้คำ�าคน้
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บน: หมู้เ่กาะอีโอเลียนของอิต่าลีในทะเลเม้ดิเต่อร์เรเนียน 
เม้้�อป็ ี2018 ม้กีารคน้พื้บเดอะส่โม้คกิ�งแลนด ์พื้้�นที�ใต่น้ำ�า
ที� ต้่�งอยู่ระหว่างเกาะพื้านาเรียก้บเกาะบาซึ่ิล่ซึ่โซึ่  
ที�ม้ีป็ล่องภูเขาไฟื้กว่าส่องร้อยป็ล่องกำาล้งป็ลดป็ล่อย 
กรดของเหลวที�อ่ดม้ไป็ด้วยแก�ส่ออกม้า



เต่่ากระ (Eretmochelys imbricata) ในน่านนำ�าของอ่ทยานธรรม้ชาต่ิแนวป็ะการ้งท้บบาต่าฮิา ส่าธารณร้ฐฟื้ิลิป็ป็ินส่์  

การป็ะท่ของแก�ส่ไฮิโดรเจนซึ่้ลไฟื้ดต์่รงใจกลางป็ล่องภเูขาไฟื้พื้านาเรยี นอกเกาะซึ่ซิึ่ิล ีดนิแดนแถ่บนี�ในทะเลเม้ดิเต่อรเ์รเนยีน
อยู่ในเขต่ที�ภูเขาไฟื้ย้งค่กร่่นใกล้ป็ะท่
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อ่ทยานธรรม้ชาต่ิทางทะเลม้ายอต่ต่์ (ฝ่ร้�งเศส่) ต่้�งอยู่ในม้หาส่ม้่ทรอินเดีย ป็่าชายเลนเป็็นพื้้�นที�เช้�อม้ต่่อระหว่างผ้นดินก้บม้หาส่ม้่ทรอย่างแท้จริง 
โดยช่วยดูดซึ่้บความ้แรงของคล้�นและทำาหน้าที�เป็็นต่้วกรองต่าม้ธรรม้ชาต่ิ
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น้ำำ��บ�ด�ล:  
จะเป็็น้ำวิิถีีเยีียีวิยี� 
วิิกฤติิก�รณ์์น้ำำ��ได้หรือไม่่?

มิลา อิบ่ราฮิิโมวา

ย้เนัสีโก
  

แปลโดย: จงจิต อนุันุต์คูศรี 

1% ต่อปีในุช่วงอีก  
30 ปีขุ้างหนุ้า

คาดว่าการใช้นำ�าท้�วโลก 
จะเพื้ิ�ม้ขึ�นป็ระม้าณ 

คาดว่าผู้คนุประมาณ์  
4 พันุล้านุคนุ

อาศ้ยอยู่ในพื้้�นที�ที�ป็ระส่บป็ัญ่หา
ขาดแคลนนำ�าทางกายภาพื้อย่างร่นแรง

เป็็นเวลาอย่างน้อยหนึ�งเด้อนต่่อป็ี 

1,000 ลูกบ่าศก์กิโลเมตร

กำลังเพิ�มปริมาณ์ 
ราว 2% ทุกป ี

ในุช่วงเวลากว่าสองทศวรรษ 
ที�ผ่านุมา 
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ปรมิาณการใช้น้ำ�าที่่�ส้งขีึ�นควบค่้ไป็กบัความกดีดีนัซึึ้�งเพิ่ิ�มมากขีึ�นในการตีอ้งเสาะหา
แหลั่งนำ�าผู้ิวดีิน ที่ำาให้เกิดีวิกฤตีิการณ์นำ�าที่ั�วโลักอย์่างหลั่กเล่ั�ย์งไม่ไดี้ เว้นเส่ย์แตี่ว่า 
เราจะสามารถใชุ้ป็ระโย์ชุน์จากนำ�าจืดีในแหลั่งนำ�าใตี้ดีินจำานวนมหาศึาลัให้เตี็มสมรรถนะ

นำ�าบาดีาลัม่ป็ริมาณคิดีเป็็นร้อย์ลัะ 99 ขีองนำ�าจืดีที่่�อย์้่ในสภาพิ่ขีองเหลัวที่ั�งหมดีบนโลัก 
โดีย์ในป็ัจจุบันตีอบสนองความจำาเป็็นในการใชุ้นำ�าที่ั�งหมดีขีองมนุษย์์ไดี้ถึงหนึ�งในส่�  
ที่ว่าที่รัพิ่ย์ากรธรรมชุาตีิป็ระเภที่น่�กลัับถ้กป็ระเมินค่าไว้ตีำ�าเกินไป็ อ่กที่ั�งย์ังม่การจัดีการ
อย์า่งผู้ดิีพิ่ลัาดี หรอืแมแ้ตีถ้่กนำาไป็ใชุอ้ย์า่งไมเ่หมาะสม ราย์งานการพัิ่ฒนาแหลัง่นำ�าในโลัก
ขีององค์การสหป็ระชุาชุาตีิฉบับลั่าสุดี เรื�อง “นั้ำ�าบาดาล่ : ท่ำาสืิ�งท่้�มองไม่เห็นั้ให้ปรากฏ” 
(Groundwater: Making the invisible visible) ที่่�ตี่พิ่ิมพิ่์เผู้ย์แพิ่ร่เมื�อวันที่่� 21 ม่นาคม 
2022 โดีย์ย์้เนสโกในนามขีอง UN-Water ไดี้ชุ่�ชุัดีให้เห็นถึงสมรรถนะขีองที่รัพิ่ย์ากรนำ�า
บาดีาลัที่่�มอ่ย์้ม่ากมาย์ในการสนองตีอบความตีอ้งการขีองเราไดี ้หากมว่ธิก่ารจดัีการอย่์างย์ั�งยื์น 

นุ�ำบ่าดาลมีปริมาณ์คิดเป็นุ

ขุองนุ�ำจ่ดในุสภาพขุองเหลว
ทั�งหมดบ่นุโลก

ก�รทำำ�แผน้ำทำี�น้ำำ��บ�ด�ล

ม้น่ษย์สู่บนำ�าบาดาลได้ป็ระม้าณ 

ต่่อป็ี ซึ่ึ�งดูเหม้้อน นี�เทียบเท่าก้บ 

ขุองปริมาณ์ 
นุ�ำจ่ดทั�งหมด 
ที�มนุุษย์นุำมาใช้อุปโภค 
และบ่ริโภค   
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Groundwater inFrance:

1 2 3
4

5

44%

66%

37%

31%

ควิ�ม่ติ้องก�รใช้้น้ำำ��บ�ด�ลทำ่�วิโลก

ของนำ�าท้�งหม้ดที�ใช้ 
ในการชลป็ระทาน 
เพื้้�อการเพื้าะป็ลูกธ้ญ่พื้้ช

มาจากนุ�ำบ่าดาล

ป็ริม้าณนำ�าบาดาล 
ที�เข้าม้าทดแทน 
ส่่วนใหญ่่ม้าจาก

นุ�ำฝันุและหิมะ 
ที�ไหลซึมลงสู่พ่�นุดินุ

นำ�าเป็็นว้ต่ถ่่ดิบส่ำาค้ญ่ที�ส่่ด 
ที�ใช้ในอ่ต่ส่าหกรรม้การผลิต่เบียร์ 

โดยเฉลี�ยราว 

ในุเบ่ียร์

นุ�ำใต้ดินุเป็นุทรัพยากร 
ที�ถููกนุำมาใช้ประโยชนุ์มากที�สุด

ในบรรดาทร้พื้ยากรธรรม้ชาต่ิท้�งหม้ด

ขุองโลก

นำ�าใต่้ดินถ่ึง 

เพ่�อการเกษตรกรรม

ถู่กนำาไป็ใช้

ผู้คนุ 110 ล้านุคนุได้ตลอดทั�งปี

อ่ต่ส่าหกรรม้แฟื้ช้�นในป็ัจจ่บ้น 
ใช้นำ�าในป็ริม้าณม้ากพื้อ 
ที�จะด้บความ้กระหายนำ�าของ

การผลิต่เส่้�อเชิ�ต่ผ้าฝ่้าย 
เพื้ียงต่้วเดียวต่้องใช้

ปริมาณ์นุ�ำราว 2,500 ลิตร

ประชากรสหรัฐอเมริกา

ต่้องพื้ึ�งพื้านำ�าบาดาล 
เพื้้�อการบริโภค

จำนุวนุ 

อินุเดียใช้นุ�ำใต้ดินุ
มากกว่า 90% 

ในการชลป็ระทาน 
เพื้้�อการเกษต่ร

นุ�ำบ่าดาลในุฝัรั�งเศส

การอ่ป็โภคและบริโภคนำ�าบาดาล 
ภายในป็ระเทศ 

เกษต่รกรรม้

อ่ต่ส่าหกรรม้ 

ประเทศ 5 อันุดับ่แรก

ที�ม้ีป็ริม้าณการสู่บนำ�าบาดาลสู่งที�ส่่ด  
ณ ป็ี 2010

อินุเดีย จีนุ

สหรัฐอเมริกา

ปากีสถูานุ

อิหร่านุ



9%

69%

22%

50%

3%
57%59%
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เร�ใช้้น้ำำ��บ�ด�ลก่น้ำอยี่�งไร และทำี�ไหน้ำ?

การสูบ่นุ�ำบ่าดาล

ของการสู่บนำ�าบาดาลท้�งหม้ด
ถู่กนำาม้าใช้ใน

ภาคเกษตรกรรม

เพื้้�อ
การใช้ภายในุครัวเร่อนุ

เพื้้�อการใช้งาน 
ในภาคอ่ต่ส่าหกรรม้

ให้แก่ป็ระชากรในเม้้องท้�วโลก

เป็นุที�คาดการณ์์กันุว่า 
มีการจัดสรรนุ�ำ 
จากแหล่งนุ�ำใต้ดินุ 

เก้อบ 

แหล่งที�ใช้แล้วหมดไป 
โดยไม่มีนุ�ำใหม่มาทดแทนุ 

15% - 25% 

ได้ม้าจาก

การสู่บนำ�าบาดาล 
ในป็ริม้าณราว 

ภูมิภาคที�ต้องพึ�งพานุ�ำบ่าดาลเพ่�อการชลประทานุอย่างมาก

อเมริกาเหนุ่อ เอเชียใต้

ในุอนุุภูมิภาคซาฮิารา

พื้้�นที�ที�ม้ีระบบ

ใช้นุ�ำใต้ดินุ

ในการชลป็ระทาน

ของพื้้�นที�เพื้าะป็ลูก

ม้ีระบบเพื้้�อการชลป็ระทาน

5% มีเพียง

ขุองพ่�นุที�นุี�เท่านุั�นุ 
ที�ใช้นุ�ำบ่าดาล 

แม้้ว่าจะม้ีช้�นหินอ่้ม้นำ�าที�ต่้�น
ขนาดกว้างใหญ่่แต่่ส่่วนใหญ่ ่
ก็ย้งไม้่ถู่กนำาม้าใช้ป็ระโยชน์



น้ำำ��บ�ด�ลช้่วิยีร่บม่ือก่บก�รเป็ลี�ยีน้ำแป็ลงสภ�พภูม่ิอ�ก�ศ 
แติ่ก�รจะทำำ�เช้่น้ำน้ำ่�น้ำได้ เร�ติ้องป็ร่บป็รุงเรื�องก�รใช้้ป็ระโยีช้น้ำ์จ�กน้ำำ��บ�ด�ล

พื้้�นที�ช่่ม้นำ�าช่วยดูดซึ่้บ

คาร์บ่อนุไดออกไซด์ 
ในุอากาศ

การป็ลูกพื้้ชพื้รรณที�ช่วยอ่้ม้นำ�า
เป็็นการป็้องก้น

นุ�ำท่วมและ 
การกัดเซาะดินุ

การกักเก็บ่นุ�ำฝันุ

ไว้ใช้ในชีวิต่ป็ระจำาว้นส่ำาหร้บ
ช่วงแห้งแล้ง เท่าก้บช่วยลด 
การพื้ึ�งพื้านำ�าใต่้ดินและนำ�าผิวดิน 

นุ�ำเสียสามารถูนุำ 
กลับ่มาใช้ใหม่

เกษตรกรรมที�เท่าทันุ 
ต่อสภาพภูมิอากาศ

เพื้้�อลดการสู่ญ่เส่ียนำ�า

จะส่้ม้ฤทฺธิ�ผลได้ด้วยการรู้จ้ก 
ป็ร้บป็ร่งการใช้นำ�าในพื้้�นที�การเกษต่ร

เร�จะน้ำำ�สม่รรถีน้ำะอ่น้ำม่ห�ศ�ลของน้ำำ��บ�ด�ล 
ออกม่�ใช้้ได้อยี่�งไร?

เราต้องจัดทำและแบ่่งปันุขุ้อมูลความรู้เพิ�มเติม
เกี�ยวกับ่ลักษณ์ะและคุณ์สมบ่ัติขุองระบ่บ่นุ�ำบ่าดาล 
ยิ�งเขุ้าใจมากเท่าไร เราก็ยิ�งสามารถูจะ:

กำหนุดปริมาณ์นุ�ำบ่าดาล 
ที�เราจะสูบ่ขุึ�นุมาได้  
จากที�ไหนุ เม่�อไร 

หลีกเลี�ยงไม่ให้เกิดมลพิษ 
ในุนุ�ำบ่าดาล 

อย่างเท่าเทียมกันุโดยไม้่ใช้ป็ระโยชน์ม้ากเกินไป็
จนทำาให้ทร้พื้ยากรหม้ดส่ิ�น

โดยเฉพื้าะการป็กป็้องหน้าดินและ
ระบบนิเวศในเขต่ช้�นหินอ่้ม้นำ�า 
ที�ย้งม้ีนำ�าไหลเข้าม้าทดแทน  
ซึ่ึ�งม้้กเป็็นจ่ดที�ก่อให้เกิดการป็นเป็้�อน

ส่ร้างความ้ม้้�นใจได้ว่าม้ีการกระจาย 
การเข้าถ่ึง (และได้ร้บป็ระโยชน์จาก) 
นำ�าบาดาล
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อ้างอิงจาก  “นั้ำ�าบาดาล่ : ท่ำาสืิ�งท่้�มองไม่เห็นั้ให้ปรากฏ” (Groundwater: Making the invisible visible), 
ย์้เนสโกในนามขีอง UN-Water, 2022



1 กรรมการผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิในคุณะอนุกรรมการมรดกโลกทางวุัฒินธรรมและกรรมการผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิในคุณะกรรมการแห่่งชาติิวุ่าด�วุยมรดกโลก

73
วารสารความร่วมมือกับต่างประเทศ

กลุ่มโบสถ์ไม้ในหมู่บ้าน:
มรดกโลกของประเทศโปแลนด์

โดย สาวิตรี สุวรรณสถิตย์ 1

โบสถ์์ไม้้ 

เป็น็สถาป็ตัิยกรรมคุริสติศ์าสนานกิายโรมนัคุาทอลคิุในท�องถิ�นชนบทในยโุรป็ท่�เกา่แก่
และทรงคุุณคุ่ามาก ส่วุนให่ญ่่ก่อสร�างมาติั�งแติ่ยุคุกลาง

ในป็จัจบุนัน่�ห่ลายป็ระเทศในยุโรป็มก่ารสำารวุจพบ "โบสถ์ไม�" จำานวุนมากกระจายตัิวุ
กันอย้่ในห่ม้่บ�านในแคุวุ�นติ่าง ๆ ของห่ลายป็ระเทศ โบสถ์เห่ล่าน่�บางแห่่งม่สภาพ
ทรุดโทรมมากแติ่ม่จำานวุนห่น่�งท่�ได�รับการด้แลรักษาและใช�ป็ระโยชน์สืบติ่อ ๆ มา
ในชุมชน ซึ่่�งส่วุนให่ญ่่ทำาอาช่พกสิกรรมและม่ฝีีมือด�านช่างไม� แกะสลักไม�และ 
วุาดภาพบนแผู้่นไม�

กลุม่โบสถไ์ม�จำานวุนไมน่�อยในห่ลายป็ระเทศ ได�มก่ารอนรุกัษ์ไวุ�อยา่งด่ ม่การศก่ษา
วุิจัยวุ่าม่คุุณคุ่าโดดเด่นและม่คุวุามห่มายทางอัติลักษณ์วุัฒินธรรมของชุมชน 
จนสามารถเสนอข่�นบัญ่ช่มรดกโลกได� เช่นโบสถ์ไม�ในนอร์เวุย์ โรมาเน่ย โป็แลนด์ 
และรัสเซึ่่ย เป็็นติ�น

ผู้้�เขียีนได้�มีโีอกาสไปเยี�ยมีชมีมีรด้กโลกกล่�มีโบสถ์ไ์มี�ขีองประเทศโปแลนด์้ในเดื้อน
มีิถ์่นายน ปี ค.ศ.2017 เนื�องจากผู้้�เขีียนได้�เด้ินทางไปกับคณะขีองเมีืองเชียงใหมี�
เพื่ื�อร�วมีสังเกตการณก์ารประชม่ีคณะกรรมีการมีรด้กโลกครั�งที� 41 ที�เมืีองคราเคา 
ซึ่่�งเมีืองคราเคานั�นเป็นศ้นย์กลางขีองแคว�นประวัติศาสตร์สำาคัญทางใต� 
ขีองโปแลนด์้ ชื�อแคว�น "มีาโลโปลสกา" แปลว�า "โปแลนด์้น�อย" อย้�ตดิ้กบัประเทศ
สาธารณรัฐเชก ในประวัตศิาสตร์ขีองโปแลนด์้ แคว�นเคยมีรีาชวงศ์ประทับอย้�ตั�งแต�
ศตวรรษที� 14-18 ด้ังนั�นในเมีืองหลวงขีองแคว�น คือเมืีองคราเคาจ่งมีีปราสาท
ราชวังโบราณที�โอ�อ�าอย้�หลายแห�ง แต�นอกเมีืองหลวงเคยมีีหมี้�บ�านสำาคัญ ๆ 
ที�ทำาการเกษตรและเป็นหมี้�บ�านช�างฝีีมีืิออย้�จำานวนมีากสำาคัญ ๆ ที�ทำาการเกษตร
และเป็นหมี้�บ�านช�างฝีีมีืิออย้�จำานวนมีาก

การเดิินทางของผู้้�เขียนไปชมมรดิกโลกโบสถ์ไม�ในโปแลนดิ์

 Ã เมืองคุราเคุา



 Ã ที่่�ตั้้�งของโบสถ์์ไม้้ที่่�ยููเนสโกจารึึกไว้้ในโปแลนด์์

การเด้ินทางไปชมีมีรด้กโลกโบสถ์์ไมี�กล่�มีนี�เมีื�อวันที� 9 มีิถ์่นายน ค.ศ. 2017 นั�น เป็นการจัด้นำาไปชมีโด้ยเจ�าหน�าที�ทางวัฒนธรรมี
ขีองโปแลนด้์ในวันหย่ด้ระหว�างสัปด้าห์ขีองการประช่มีมีรด้กโลก โด้ยเจ�าหน�าที�จัด้พื่านั�งรถ์จากเมืีองคราเคาไป-กลับตามี  
"เส�นทางสถ์าปัตยกรรมีไมี�" ซ่ึ่�งยาว 1500 กมี. ได้�ภายในวันเดี้ยว เส�นทางมีรด้กโบสถ์์ไมี�นี�จัด้สร�างขี่�นในปี ค.ศ. 2001  
ตัด้ผู้�านบริเวณอาคารที�สร�างด้�วยไมี�รวมี 252 หลัง

นักท�องเที�ยวทั�วไปก็สามีารถ์เด้ินทางไปเที�ยวเองได้�เพื่ราะตามีเส�นทางนี�มีีป้ายบอกทางตลอด้ทาง และที�หน�ากล่�มีอาคาร 
ก็มีีป้ายอธิบายขี�อมี้ลอย้�อย�างชัด้เจนจำานวนมีาก ซึ่่�งเป็นลักษณะการบริหารจัด้การเส�นทางมีรด้กวัฒนธรรมีเพื่ื�อการท�องเที�ยว 
ที�เอื�อประโยชน์ต�อการอน่รักษ์และส�งเสริมีความีร้�ความีเขี�าใจให�ผู้้�มีาชมีตระหนักถ์่งค่ณค�าขีองกล่�มีสถ์าปัตยกรรมีไมี�ในแถ์บนี�

หลังจากที�จัด้ทำาเส�นทางนี�เสร็จอีก 2 ปีต�อมีา กล่�มีโบสถ์์ไมี�จำานวน 6 แห�งในแถ์บแคว�นนี� ก็ได้�รับการคัด้เลือกเฉพื่าะที�มีีค่ณค�า 
โด้ด้เด้�นและมีีความีสมีบ้รณ์เป็นขีองแท�จริงที�ส่ด้ เสนอไปขีอขี่�นบัญชีมีรด้กโลกขีองย้เนสโกได้�สำาเร็จในปี 2003 โด้ยแฟ้้มีได้�รับ 
การประเมีินผู้�านด้�วยเกณฑ์์ขี�อ 3 และขี�อ 4 และให�ขี่�นบัญชีในลักษณะเป็นช่ด้ (serial) มีีพื่ื�นที�มีรด้กโลกรวมีกัน 8.26 เฮคตาร์ 
และมีีพื่ื�นที�กันชนรวมีทั�งสิ�น 242 เฮคตาร์
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เส�นทางมรดิกโลก "โบสถ์ไม�" ของแคว�น "โปแลนดิ์น�อย"

สภาพื่ทางภ้มิีศาสตร์ขีองบริเวณ 
ในภาคนี�สวยงามีและอด่้มีสมีบร้ณ์ 
เ พื่ ร าะส� วน ใหญ� เ ป็ นบ ริ เวณ 
เป็นเทือกเขีา "คาร์พื่าเทียน" 
 และยงัมีแีมี�นำ�า "วสิทล้�า" หล�อเลี�ยง
พืื่� นที� อย้� ด้� วย  ด้ินแด้นแถ์บนี� 
มีีชนกล่�มีต�าง ๆ หลากหลายชาติ
พื่ันธ์่และหลายภาษาอาศัยอย้�

 Ã โบสถ์์ St. Michael the Archangelใน Binarowa



คุณค่าของสถาปัตยกรรมไม�
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สถ์าปัตยกรรมีโบสถ์์ไมี�ในกล่�มีนี�สะท�อนค่ณค�าขีองการก�อสร�างที�มีีฝีีมิืีอขีองศาสนสถ์านคริสต์ 
นกิายโรมีนัคาธอลิค ที�เป็นมีรด้กวฒันธรรมีร�วมีกนัในยโ่รปตะวนัออกและยโ่รปเหนอืในสมียักลาง  
โด้ยมีเีทคนิคการใช�ไมี�ซึ่ง่ที�หนาเนื�อแน�นปว้างเป็นฐานขีองโบสถ์ใ์นแนวนอน แทนที�จะก�อฐานโบสถ์์
ด้�วยหินก�อนด้ังที�เห็นในเมีืองใหญ� ๆ แล�วจ่งสร�างโบสถ์์ทั�งหลังด้�วยไมี�รวมีทั�งหลังคาก็เป็นแป้นไมี�
ม่ีงแทนกระเบื�อง มีีการใช�ลิ�มีไมี�ตอกแทนตะป ้ 
โบสถ์์ไมี�ส�วนใหญ�เหล�านี�แมี�จะไมี�ใหญ�โตมีีร้ปแบบ
สถ์าปัตยกรรมีที�โอ�อ�าแบบโบสถ์์ในนครสำาคัญ ๆ  
ในโปแลนด้์ แต�ก็มีีศักด้ิ�ศรีและค่ณค�าที�สำาคัญ 
เพื่ราะเจ�าศรัทธาหรือเจ�าภาพื่ใหญ�ที�มีาก�อสร�าง
สถ์าปนาวัด้จะเป็นขี่นนางผู้้�มีีทรัพื่ย์สินและ 
รสนิยมีสง้ โบสถ์ไ์มี�กล่�มีนี�จง่มีคีวามีอลังการซึ่�อนอย้�
ในความีสมีถ์ะขีองร้ปแบบภายนอกด้�วย

ร้ปแบบของโบสถ์

ร้ปแบบขีองโบสถ์์ไมี�กล่�มีนี�ได้�รับอิทธิพื่ลด้�านสถ์าปัตยกรรมีแบบโกธีคซึ่่�งแพื่ร�หลายอย้�ในภ้มีิภาคย่โรปในย่คนั�น  
แต�ในย่คต�อ ๆ มีาก็ได้�รับอิทธิพื่ลเพื่ิ�มีเติมี จ่งมีีการผู้สมีผู้สานกันในร้ปแบบและสไตล์ที�เน�นอิทธิพื่ลโกธีค แต�ก็มีีเรเนสซึ่องส์
และบาร็อค เขี�ามีาปะปนอย้อย�างไมี�ขีัด้แย�งกัน

พื่ื�นที�ภายในโบสถ์์เป็นทรงสี�เหลี�ยมีผืู้นผู้�าที�กว�างขีวาง มีีทางเดิ้นยาวระหว�างที�นั�งจากประต้ทางเขี�าไปยังแท�นบ้ชาและ 
มีักมีีมี่ขี 3 ด้�านยื�นออกไป และบางทีก็มีีการสร�างห�องหอคอยทางด้�านตะวันตกด้�วย

ส�วนหลังคามีีโครงสร�างส้งสอบ ทำาด้�วยโครงไมี�ทั�งหมีด้และมี่งด้�วยแผู้�นไมี�ที�ตัด้เป็นแผู้�นบาง ๆ ขีนาด้เท�า ๆ กันมี่งเรียง
อย�างเป็นระเบียบสวยงามี ซึ่่�งแผู้�นไมี�มี่งหลังคาแบบนี�คนไทยในภาคเหนือก็มีี เรียกว�า "แป้นเกร็ด้"

หลังคาโบสถ์์กล่�มีนี�เหมีาะสมีกับด้ินฟ้้าอากาศ และมีีร้ปทรงเป็นเอกลักษณ์ขีองท�องถ์ิ�นซึ่่�งเป็นช่มีชนพื่ื�นบ�าน 
ในชนบทในแถ์บเนินเขีา แต�เนื�องจากผู้้�ก�อตั�งโบสถ์์ส�วนใหญ�เป็นช่นนางหรือเชื�อพื่ระวงศ์ ด้ังได้�กล�าวแล�ว โบสถ์์เหล�านี� 
จ่งมีีความีสง�างามีแต�เรียบง�ายในร้ปทรงและการออกแบบด้�านนอก ส�วนการตบแต�งภายในโบสถ์์นั�น ที�แสด้งถ์่งศิลปะ 
ด้�านจิตรกรรมีและปฏิิมีากรรมีที�สวยงามีตามีความีเชื�ิอขีองชาวคาธอลิคในสไตล์โกธีีค

ยิ�งกว�านั�น บริเวณแว�นแคว�นแห�งนี� ยังมีีช่มีชนกล่�มีชาติพื่ันธ์ต�าง ๆ อาศัยอย้� ซึ่่�งต�างกล่�มีก็ต�างมีีอัตลักษณ์ในช�างฝีีมืีอ 
การตบแต�งโบสถ์์ แต�ก็สามีารถ์ผู้สมีกลมีกลืนกันได้�อย�างลงตัว
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การปกป้องคุ�มครอง

มีรด้กโลกช่ด้นี�ใช�มีาตราการทางกฏิหมีายด้�านการค่�มีครองโบราณสถ์านและธรรมีชาติ ซึ่่�งเป็นกฎหมีายระดั้บชาติแต�มีอบให� 
คณะผู้้�บริหารศาสนสถ์านคาธอลิคในแคว�นและในเมืีองอันเป็นที�ตั�งขีองโบสถ์ไ์ด้�แก� เมืีองBlizne, Binarowa, Dębno Podhalańskie, 
Haczów, Lipnica Murowana, and Sękowa  มีีหน�าที�ควบค่มีรักษากฏิหมีายด้ังกล�าวให�เคร�งครัด้ โด้ยมีีคณะผู้้�เชี�ยวชาญ 
ด้�านอน่รักษ์อน่สรณ์สถ์านในเมีืองเป็นผู้้�แนะนำาควบค่มีด้้แลอีกระด้ับหน่�ง

ในการเดิ้นทางไปชมีมีรด้กโบสถ์์ไมี�ในแคว�น "โปแลนด์้น�อย" ในครั�งนี� มีีคณะผู้้�บริหารจัด้การวัด้ในพื่ื�นที�มีาต�อนรับและอธิบาย 
ให�ขี�อมี้ล สำาหรับคณะขีองไทยเราก็ยังมีีเจ�าหน�าที�สตรีจากกระทรวงวัฒนธรรมีโปแลนด์้มีาด้้แลอย�างใกล�ชิด้หน่�งคน และร�วมีทำา
กิจกรรมีแลกเปลี�ยนทางวัฒนธรรมี เช�นการสาธิตเต�นรำาแบบโปโลแนสระหว�างอาหารกลางวัน และการร�วมีฟ้ังคอนเสิร์ตร�วมีสมีัย
ในช่มีชนในบริเวณโบสถ์์อีกด้�วย จ่งถ์ือโอกาสขีอขีอบค่ณไว� ณ โอกาสนี�

ที�ต้�งและบริเวณโดิยรอบ

ความีสำาคัญอีกประการหน่�งขีองโบสถ์์ไมี�กล่�มีนี� ก็คือ ที�ตั�งและบริเวณโด้ยรอบขีองโบสถ์์แต�ละแห�งที�กว�างใหญ� 
แวด้ล�อมีไปด้�วยปา่ไมี� ขีน่เขีาและแมี�นำ�า ซึ่่�งธรรมีชาตทิั�งหมีด้นี�เปน็วถิ์ชีีวติขีองชม่ีชนในแว�นแคว�นนี� ที�ได้�รบัการด้แ้ล
รักษาไว�อย�างด้ี ทำาให�มีีความีสงบร�มีรื�นสวยงามี

ภายในบริเวณโบสถ์์ ยังเป็นที�ตั�งขีอง "ป่าช�า" ขีองช่มีชนมีาเป็นเวลายาวนานหลายร�อยปีอีกด้�วย ฉะนั�นโบสถ์์เหล�านี�
จ่งทำาหน�าที�เป็นศ้นย์กลางทางจิตวิญญาณขีองช่มีชน และยังมีีการจัด้งานฉลองนักบ่ญที�เจ�าศรัทธาได้�สร�างโบสถ์์
ถ์วายอ่ทิศไว�ในสมัียโบราณ แมี�ในปัจจ่บันนีื� ชาวโปแลนด้์โด้ยเฉพื่าะเยาวชนส�วนใหญ�จะไมี�นิยมีการนับถ์ือ 
ศาสนากต็ามี แต�โบสถ์์และบรเิวณโด้ยรอบโบสถ์เ์หล�านี� กย็งัรบัใช�สังคมีและชม่ีชนด้�วยการเปน็สถ์านที�จดั้คอนเสริต์
หรือการแสด้งขีองหมี้�บ�านที�ชาวบ�านจำานวนมีากเด้ินทางมีาพื่ักผู้�อนหย�อนใจในวันหย่ด้ด้�วย

แมี�โบสถ์์เหล�านี�จะก�อตั�งมีานานตั�งแต�ศตวรรษที� 14-15 แต�ยังรักษาร้ปแบบและเทคนิควิธีขีองช�างไมี�ในท�องถ์ิ�น  
ใช�วัสด้่ก�อสร�างแบบเด้ิมี และรักษาโครงสร�างขีองสถ์าปัตยกรรมีเดิ้มีในประวัติศาสตร์ที�โบสถ์์รับใช�ช่มีชนในชนบท 
มีคีวามีเชื�อมีโยงสมัีพื่นัธ์กนัระหว�างวฒันธรรมีกบัธรรมีชาตทิ�ี�ลงตวัอย�างแท�จรงิ ไมี�มีกีารพื่ฒันาแปลกปลอมีปรากฏิ
ให�เห็นเป็นความีขีัด้แย�งกันระหว�างสิ�งก�อสร�างกับสิ�งแวด้ล�อมีเลย



วัันสัันติิภาพสัากล 21 กันยายน

ที่่�มาของวัันสัันติิภาพสัากล
ในปีี ค.ศ. 1981 คณะกรรมการสหปีระชาชาติิได้้ลงปีระกาศรับรองโด้ยคอสติาริกา 
โด้ยปีระกาศให้ทุุกวัันอังคารทุ่�  3 กันยายนทุ่� เปี็นวัันเปีิด้ปีระชุมสามัญนั�น 
เปีน็วันัสันติภิาพโลก หรอื วันัสนัติภิาพสากล เพื�อเปีน็การให้ควัามสำาคญักบัสนัติภิาพ 
ซึ่่�งในอด้่ติทุ่� ผ่่านมา เด้ิมแล้วัวัันสันติิภาพไม่ได้้กำาหนด้ไวั้แน่นอนเช่นทุุกวัันน่�  
จากนั�นในปี ีค.ศ. 2001 หรืออก่ปีระมาณ 20 ปีต่ีิอมา กไ็ด้ม้ม่ติใิหม่จากสหราชอาณาจักร
และคอสติารกิากำาหนด้ให้วันัทุ่� 21 กนัยายนของทุกุปีีเปีน็วันัยุติกิารส้้รบและปีระกาศ
ใหเ้ป็ีนวันัสันติภิาพโลก หรือ วันัสันติภิาพสากล (The International Day of Peace) 

เพื�อให้ควัามสำาคัญกับสันติิภาพ เปี็นการรณรงค์ให้หยุด้ใช้ควัามรุนแรงกันทุั�วัโลก 
และหยดุ้การทุำาสงครามติลอด้ทุั�งวันั โด้ยได้เ้ชญิปีระเทุศสมาชกิ และหนว่ัยงานติา่ง ๆ  
มาเข้าร่วัมงานเฉลิมฉลองและร่วัมมือกันสร้างสันติิภาพทุั�วัโลก โด้ยม่จุด้มุ่งหมาย 
เพื�อเสริมสรา้งควัามสมานฉันท์ุ เคารพต่ิอหลกัปีระชาธิปิีไติย ให้ควัามเคารพต่ิอช่วิัติ
และศกัด้ิ�ศรข่องชนทุั�งมวัลโด้ยไมแ่บง่ชนชั�นและเพศ และไมใ่ชค้วัามรนุแรงในทุกุรป้ีแบบ 
โด้ยเฉพาะกับเด้็กและสติร่ ทุั�งยังกำาหนด้ให้ ค.ศ. 2001 - 2010 เปี็นทุศวัรรษสากล
เพื�อวััฒนธิรรมสันติิภาพและควัามไม่รุนแรงเพื�อเด้็กของโลก

1. ให้ควัามเคารพติ่อช่วัิติทุั�งมวัล เคารพช่วัิติและศักด้ิ�ศร่ของแติ่ละบุคคล โด้ยไม่แบ่งชนนั�น หรือลำาเอ่ยง
2. ไม่ใช่ควัามรุนแรงในทุุกร้ปีแบบ โด้ยเฉพาะติ่อเด้็กและเยาวัชน
3. แบ่งปีันกับผ่้้อื�นอย่างม่นำ�าใจ เพื�อขจัด้การแบ่งแยก ควัามไม่ยุติิธิรรม และการกด้ข่�ทุางการเมืองและเศรษฐกิจ
4. รับฟัังเพื�อให้เกิด้ควัามเข้าใจติ่อกัน เคารพเสร่ภาพในการแสด้งออก และยอมรับควัามแติกติ่างทุางวััฒนธิรรม
5. สงวันรักษาผ่ืนโลก ฝึึกด้ำาเนินช่วัิติอย่างรับผ่ิด้ชอบ และเคารพติ่อทุุกช่วัิติในโลก เพื�อรักษาสมดุ้ลของธิรรมชาติิบนผ่ืนโลก
6. สร้างควัามสมานฉันทุ์ เคารพติ่อหลักปีระชาธิิปีไติย และให้โอกาสทุุกฝึ่ายม่ส่วันร่วัมอย่างเทุ่าเทุ่ยมกัน โด้ยเฉพาะอย่างยิ�งสติร่

“นกพิราบ”สััญลักษณ์์ของสัันติิภาพ
ในการแทุนควัามหมายของ สันติิภาพ จะใช้เปี็นภาพของนกพิราบคาบกิ�งมะกอกซึ่่�งเปี็นสัญลักษณ์ 
ทุ่�ใช้กันอย่างสากล เนื�องจากชาวัติะวัันม่ควัามเชื�อวั่า นกพิิราบ เปี็นวัิญญาณของพระผ่้้เปี็นเจ้า เปี็นติัวัแทุน
ของควัามบริสุทุธิิ�ติามพระคัมภ่ร์ไบเบิล อ่กทุั�งยังเปี็นสัญลักษณ์ของเร่ยนเร่ยกร้องสิทุธิิมนุษยชน  
รวัมถึง่เปีน็การแสด้งสญัลกัษณท์ุางวัชิาชพ่สื�อสารมวัลชนอก่ด้ว้ัย เพราะนกพริาบนั�นมค่วัามสามารถึในการจด้จำา
เสน้ทุางได้อ้ยา่งแมน่ยำา ผ่้ค้นส่วันใหญจ่ง่ใชน้กพริาบในการสื�อสาร สว่ัน กิ�งมะกอก กเ็ป็ีนสิ�งทุ่�ชาวักรก่โบราณ
ใช้งานพิธิ่สำาคัญ เปี็นมงกุฎสวัมให้ผ่้้ทุ่�ได้้รับการแติ่งติั�งและมอบให้ผ่้้ชนะในการแข่งขันก่ฬาโอลิมปีิกด้้วัย

จุุดมุ�งหมาย 6 ประการ ในวัันสัันติิภาพสัากล
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วารสาร
คว ามร่ ว มมื อ
กั บ ต่ า งปร ะ เทศ
สาํนักความสัมพันธต่์างประเทศ

วัตถุประสงค์

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

กําหนดออก วารสารราย 3 เดือน ป�ละ 4 ฉบับ

บรรณาธิการอํานวยการ สมทรง งามวงษ์
ผู้อํานวยการสํานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

บรรณาธิการบริหาร พิมพ์วรัชญ์ เมืองนิล

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

1.

2.
3.

4.

5.

ผู้ช่วยบรรณาธิการ ฐิติ ฟอกสันเทียะ

ออกแบบรูปเล่ม พิมพ์ชนา ดาราธวัช

เผยแพร่เว็บไซต์ สุเมธ อรรถพันธ์พจน์

ผู้แปล

ผู้ตรวจแก้ไขงานแปล พิศวาส ปทุมุต์ตรังษี

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

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

พิศวาส ปทุมุต์ตรังษี
นุชนาฏ เนตรประเสริฐศรี
จงจิต อนันต์คูศรี

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



September 21

International  
Day of Peace




