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วารสารความร่วมมือกัับต่่างประเทศของกัระทรวงศึกัษาธิิกัารฉบับน้ี้� เป็นี้วารสารปีท้� 3 ฉบับท้� 1 เดืือนี้ตุ่ลาคม-ธัินี้วาคม 
2563 ซึึ่�งทางกัองบรรณาธิิกัารได้ืม้ปรับปรุงเนืี้�อหาใหม่เพืื่�อให้ม้ความน่ี้าสนี้ใจมากัยิ่ิ�งขึ�นี้ แบ่งออกัเป็นี้ 4 หัวข้อหลักัได้ืแก่ั 
เรื�องน่ี้าสนี้ใจเก้ั�ยิ่วกัับมรดืกัโลกัในี้หัวข้อ World Heritage Insight กัารดืำาเนิี้นี้งานี้ด้ืานี้กัารศึกัษากัับต่่างประเทศท้�ม้ 
ประเด็ืนี้สำาคัญและท้าทายิ่ในี้ Happening กัารเปิดืมุมมองท้�หลากัหลายิ่ด้ืานี้กัารศึกัษากัับต่่างประเทศ และติ่ดืต่ามประเด็ืนี้
สภาวกัารณ์ของโลกัในี้ปัจจุบันี้ในี้ Perspective และบทความแปลจากัวารสาร The UNESCO Courier

สำาหรับฉบับน้ี้�จะม้กัารพืู่ดืถึึงสถึานี้กัารณ์เมื�อเดืือนี้ธิันี้วาคม 2562 ท้�ผ่่านี้มา ซึ่ึ�งผู้่คนี้ทั�วโลกัต่่างตื่�นี้ต่ระหนี้กัเมื�อม้ข่าว 
กัารแพื่ร่ระบาดืใหญ่ของไวรัสและโรคอุบัติ่ใหม่ท้�ไม่เป็นี้ท้�รู้จักัมาก่ัอนี้ในี้เมืองอู่ฮัั่�นี้ สาธิารณรัฐประชาชนี้จ้นี้ และได้ืส่ง 
ผ่ลกัระทบไปทั�วโลกั เหตุ่กัารณ์กัารแพื่ร่ระบาดืได้ืขยิ่ายิ่ออกัเป็นี้วงกัว้างเมื�อคนี้หนึี้�งคนี้แพื่ร่เชื�อไวรัสไปสู่คนี้กัลุ่มใหญ่ 
ผิ่ดืปกัติ่ โรคระบาดืดัืงกัล่าวได้ืถูึกัเร้ยิ่กัอยิ่่างเป็นี้ทางกัารจากัองค์กัารอนี้ามัยิ่โลกัว่าโควิดื-19 (COVID-19) นัี้บจากัวันี้ท้� 
เกิัดืกัารระบาดืครั�งแรกัจนี้ถึึงปัจจุบันี้น้ี้�ม้กัารแพื่ร่ระบาดืไปทั�วโลกั หลายิ่ประเทศม้ผู้่ติ่ดืเชื�อหลายิ่สิบล้านี้คนี้ และผู้่ป่วยิ่ 
เส้ยิ่ช้วิต่นัี้บล้านี้คนี้ โดืยิ่ม้ความพื่ยิ่ายิ่ามจากัหลายิ่ประเทศท้�ทำาวิจัยิ่เพืื่�อหาตั่วยิ่ามารกััษาโรคอุบัติ่ใหม่น้ี้� ผ่ลจากักัารระบาดื
ทำาให้เกิัดืวิกัฤต่ทางด้ืานี้สุขภาพื่และสาธิารณสุข เศรษฐกิัจ และสังคม ซึึ่�งเกิัดืขึ�นี้กัับคนี้ทุกักัลุ่ม ทุกัเพื่ศ ทุกัวัยิ่ และ 
ทุกัประเทศ ยิ่ังเป็นี้บ่อนี้ทำาลายิ่กัลุ่มประชากัรท้�เปราะบางมากัท้�สุดื ทั�งคนี้ยิ่ากัจนี้ ผู้่สูงอายิุ่ ผู้่พิื่กัาร เยิ่าวชนี้ และ 
กัลุ่มคนี้ชาติ่พัื่นี้ธ์ุิ ซึึ่�งเป็นี้ตั่วจุดืชนี้วนี้ให้เกิัดืความไม่เท่าเท้ยิ่มกัันี้ ความยิ่ากัจนี้และความเหลื�อมลำ�าท้�เพิื่�มมากัขึ�นี้ และ 
กัารไม่สามารถึเข้าถึึงระบบสาธิารณสุขและกัารศึกัษา

เนืี้�อหาของวารสารฉบับน้ี้�ม้เรื�องราวและผ่ลกัระทบต่่าง ๆ ท้�เกิัดืจากักัารแพื่ร่ระบาดืใหญ่ของไวรัสท้�ท้าทายิ่ต่่อกัารจัดื 
กัารศึกัษาในี้หลายิ่ประเทศ เรื�องราวความร่วมมือกัับต่่างประเทศของกัระทรวงศึกัษาธิิกัาร นี้อกัจากัน้ี้�ยิ่ังม้บทความแปล 
ท้�คัดืสรรมาจากับทความวารสารยูิ่เนี้สโกั คูริเยิ่ฉบับประจำาเดืือนี้กัรกัฎาคม-กัันี้ยิ่ายิ่นี้ 2563 และไม่พื่ลาดืกัับบทความ 
ประจำาฉบับเก้ั�ยิ่วกัับมรดืกัโลกั เรื�อง “ฮั่าเยิ่้ยิ่ โซึ่เฟีียิ่ มรดืกัโลกัในี้เขต่ประวัติ่ศาสต่ร์ของนี้ครอิสตั่นี้บูลในี้ประเทศตุ่รก้ั”

ท่านี้ผู้่อ่านี้สามารถึต่ิดืต่ามอ่านี้วารสารความร่วมมือกัับต่่างประเทศของกัระทรวงศึกัษาธิิกัารทั�งปัจจุบันี้และยิ่้อนี้หลังได้ืท้�
เว็บไซึ่ต์่สำานัี้กัความสัมพัื่นี้ธ์ิต่่างประเทศ สำานัี้กังานี้ปลัดืกัระทรวงศึกัษาธิิกัาร www.bic.moe.go.th
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ฮาเยีย โซเฟย: มรดกโลกในเขตประวัติศาสตรของนครอิสตันบูลในประเทศตุรกี
โดย   สาวิตรี สุวรรณสถิตย
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การจัดการศึกษาอยางครอบคลุมสําหรับทุกคน
โดย   กชกร คัตตพันธ อาสิฬเฎร

การปรับเปล่ียนการศึกษาในวิถีอาเซียน (TRANSFORMING EDUCATION THE ASEAN WAY)
โดย   รุงกานต พันธุภักดี

SEAMEO SCHOOLS’NETWORK: เครือขายแหงการแบงปนและพัฒนาภายใตองคการรัฐมนตรีศึกษา
แหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (ซีมีโอ)
โดย   พิชญวดี อารียนิช และ ปยะภา สุอังคะวาทิน

โปรตุเกสกับการปฎิรูปการศึกษา
โดย   หงษฟา วีระนพรัตน

ความกาวหนาดานการศึกษาของเด็กผูหญิงในชวง 25 ปท่ีผานมากําลังถูกคุกคามจากการระบาดของโควิด-19
โดย   พิมพรัชฎา พัฒนสุทธิกุล

เพ่ิมการลงทุนเพ่ือการเรียนรูของครูในยุคโควิด-19
โดย   กุสุมา นวพันธพิมล

ความรวมมือเพ่ือสงเสริมสุขภาพและโภชนาการท่ีดีในโรงเรียน
โดย   จตุพร อนันตพืช

9 ขอเสนอแนะในการปรับตัวสูการจัดการศึกษายุคหลังโควิด-19
โดย   ฐิติ ฟอกสันเทียะ

ผลการเรียนรูระดับประถมศึกษาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต (SEA-PLM)
โดย   ปยะภา สุอังคะวาทิน

การแพรระบาดไปท่ัวโลกของเช้ือโควิด-19: สะทอนความเปราะบางของสังคมมนุษย
แปลโดย   นุชนาฏ เนตรประเสริฐศรี

วีรสตรี ผูปดทองหลังพระจากวิกฤติคร้ังน้ี
แปลโดย   จงจิต อนันตคูศรี

วิกฤติดานสาธารณสุข: สถานการณท่ีเต็มไปดวยขาวลวงขอมูลเท็จ
แปลโดย   เสาวรส มิตราปยานุรักษ

งานวิจัย: โรคระบาดโควิด-19 ในคร้ังน้ีจะเปนตัวจุดชนวน
แปลโดย   นุชนาฏ เนตรประเสริฐศรี

เช้ือโรคและไวรัสท่ีสรางประวัติศาสตร
แปลโดย   นุชนาฏ เนตรประเสริฐศรี

ยูวัล โนอาห ฮารารี: “ทุกวิกฤติยอมมีโอกาสแทรกอยูดวย”
แปลโดย   พิศวาส ปทุมุตตรังษี
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1
วารสารความร่วมมือกับต่างประเทศ

                      มรดกโลกในเขตประวัติศาสตร์
ของนครอิสตันบูลในประเทศตุรกี

1. ความนำา

ฮาเยียีี โซเฟีียีเป็็นมรดกโลกในตุุรกซ่ี�งกำาลังตุกเป็็นข่่าวข่ดัแยีง้อยี่ใ่นข่ณะที่ี�เขี่ยีน
บที่ความนี� เน่�องจากป็ระธานาธิบดีข่องตุุรกีได้ป็ระกาศว่า จะป็รับเป็ลี�ยีน 
อนุสรณ์สถาณอันเป็็นส่วนหน่�งข่องมรดกโลกในตุุรกีแห่งนี�ให้กลับมาเป็็นสุเหร่า
สำาหรับชาวมุสลิมดังทีี่�เคยีเป็็นในยุีคสมัยีออตุโตุมัน

ฮาเยียีี โซเฟีียีมีความหมายีว่า “ปั็ญญาศักดิ�สิที่ธิ�” เป็็นโบราณสถานที่ี�ผ่่านกาลเวลา
มายีาวนาน มีความสำาคัญทีี่�ละเอียีดอ่อนมากเพราะเป็็นหน่�งในองค์ป็ระกอบ 
ทีี่�ที่รงคุณค่าโดดเด่นเป็็นสากลและสะท้ี่อนคุณค่าที่างศาสนาในอดีตุข่องทัี่�ง 
กรีกออร์ที่อดอกซ์ ทัี่�งคริสต์ุไบแซนไที่น์และอิสลามในยีุคออตุโตุมัน จนที่ำาให้
เข่ตุป็ระวัติุศาสตุร์ในนครอิสตัุนบ่ลแห่งนี�ได้ข่่�นบัญชีเป็็นมรดกโลกอยี่างไม่มี 
ข้่อโตุ้แย้ีงคัดค้านเลยี (ด่แผ่นทีี่�เม่องป็ระวัติุศาสตุร์อิสตัุนบ่ล)

ฮาเยีียี โซเฟีียีเป็็นอาคารสถาป็ัตุยีกรรมข่นาดใหญ่ทีี่�อย่่ีค่่กับนครอิสตัุนบ่ล 
มานานกว่า 1,500 ปี็ ก่อสร้างด้วยีอิฐผ่สมหินและป่็น มีความยีาว 82 เมตุร 
กว้าง 73 เมตุรและส่ง 55 เมตุร มียีอดโดมที่รงกลมข่นาดใหญ่ป็ระดับ 
ยีอดอาคารซ่�งไม่เคยีมีสถาป็นิกหร่อวิศวกรคนใดเคยีสร้างมาก่อน จ่งกลายีเป็็น
อัตุลักษณ์ทีี่�โดดเด่นข่องสถาปั็ตุยีกรรมไบแซนไที่น์และตุ้นแบบสถาปั็ตุยีกรรม
มหาวิหารและสุเหร่าในยุีคตุ่อ ๆ มา

2. ประวัติศาสตร์และเรื่องเล่าที่ยาวนาน

นครอิสตัุนบ่ลมีป็ระวัติุยีาวนานมากว่า 2,000 ปี็ แตุ่กระนั�นก็ยีังเป็็นเม่องทีี่�มี
ชีวิตุชีวาในปั็จจุบันและเต็ุมไป็ด้วยีเร่�องเล่ามากมายีอยี่ทุ่ี่กมุมข่องอนุสรณ์สถาน
โบราณข่องแตุ่ละยุีคแตุ่ละสมัยี ซ่�งยัีงคอยีกระซิบเล่าเร่�องราวให้ผ้่่มาเยี่อนฟัีง
อยี่่ทุี่กเม่�อเช่�อวัน

อนุสรณ์สถานจำานวนมากอย่่ีในเข่ตุป็ระวัติุศาสตุร์ข่องอิสตัุนบ่ล ซ่�งครอบคลุม
พ่�นทีี่�กว้างข่วาง 765.5 เฮกตุาร์ ได้ข่่�นบัญชีมรดกโลกมาตัุ�งแตุ่ปี็ ค.ศ. 1985 
โดยีใช้เกณฑ์์คุณค่าโดดเด่นเป็็นสากลด้านวัฒนธรรม ข้่อทีี่� 1, 2, 3 และ 4  
ข่องหลักเกณฑ์์มรดกโลก

1กรรมการผ่่้ที่รงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการมรดกโลกที่างวัฒนธรรมและกรรมการผ่่้ที่รงคุณวุฒิในคณะกรรมการแห่งชาตุิว่าด้วยีมรดกโลก

คุณค่าอันโดดเด่นดังกล่าวป็รากฏอยี่ทั่ี่�งในป็ระวติัุศาสตุร์และในสถาป็ตัุยีกรรม
ศิลป็กรรมและเที่คโนโลยีขี่องอนุสรณ์สถานเหล่านี� ซ่�งแสดงให้เห็นอัจฉริยีภาพ
ที่างด้านการออกแบบทีี่�ไม่มีใครเหม่อน ส่งอิที่ธิพลมาส่่สถาปั็ตุยีกรรมและ
วิศวกรรมที่างคริสต์ุศาสนาและที่างศาสนาอิสลามรุ่นตุ่อ ๆ มาอีกมากมายี 
ทัี่�วโลก นับเป็็นสิ�งก่อสร้างทีี่�ที่รงคุณค่ายีิ�งผ่สมผ่สานกันระหว่างอารยีธรรม 
ข่องไบซันไที่น์ (Byzantine) หร่อบิซันทีี่นกับอารยีธรรมข่องออตุโตุมัน 
อยี่างกลมกล่น และยีังเป็็นป็ระจักษ์พยีานให้คนรุ่นหลังได้ศ่กษาอารยีธรรม
มนุษยี์ในยีุคหน่�งทีี่�สำาคัญข่องป็ระวัติุศาสตุร์มนุษยีชาติุข่องโลกอีกด้วยี

อาคารสถาป็ัตุยีกรรมฮาเยีียี โซเฟีียีแห่งนี�ได้เคยีที่ำาหน้าทีี่�ศาสนสถาน 
หลากหลายีนิกายีในอดีตุ เคยีเป็็นมหาวิหารนิกายีคริสต์ุไบแซนไที่น์  
(ปี็ 537-1054) ตุ่อมาได้กลายีเป็็นมหาวิหารนิกายีกรีกออร์ที่อดอกซ์  
(ในป็ี  1054-1204) ก่อนทีี่�จะกลายีเป็็นโบสถ์แบบโรมันคาที่อลิก  
(ในช่วงปี็ 1204-1261) และกลับมาเป็็นกรีกออร์ที่อดอกซ์อีกครั�งหน่�ง  
(ระหว่างปี็ 1261-1453) หลังจากนั�นเม่�ออาณาจักรออตุโตุมันแผ่่เข้่ายี่ดครอง 
ก็ป็รับเป็ลี�ยีนมหาวิหารคริสต์ุแห่งนี�ให้ที่ำาหน้าทีี่� สุเหร่าแบบออตุโตุมัน  
(1453-1931) แตุ่หลังสงครามโลก เม่�อมีการสถาป็นาสาธารรัฐตุุรกีแล้ว  
ฮาเยีียี โซเฟีียีจ่งได้ถ่กเป็ลี�ยีนสถานภาพไป็เป็็นพิพิธภัณฑ์์ (ตัุ�งแตุ่ปี็ 1935  
จนถ่งทุี่กวันนี�)

วิิหารเซนต์์โซเฟีีย

แผนผังเขต์ประวิัต์ิศาสต์ร์

โดย สาวิตรี สุวรรณสถิตย์ 1
(ภาพประกอบโดยความเอื้อเฟ้ือของคุณปองพล อดิเรกสาร)

ฮาเยีย โซเฟีย:
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นครอิสตัุนบ่ล (Istanbul) ครั�งหน่�งเคยีเป็็นนครข่องกรีกโบราณ มีช่�อเรียีกว่า 
“บิแซนเทีี่ยีม” (Bizantium) ตัุ�งข่่�นเม่�อ 657 ปี็ก่อนคริสตุกาล และเจริญรุ่งเร่องมาก
เน่�องจากตัุ�งอยี่่บนฝัั่�งตุะวันตุกข่องช่องแคบบอสฟีอรัส สามารถติุดตุ่อ 
กับที่ะเลดำาและที่ะเลเมดิเตุอร์เรเนียีนได้สะดวก จ่งเป็็นจุดยีุที่ธศาสตุร์และ 
เม่องท่ี่าทีี่�สำาคัญระหว่างยีุโรป็กับเอเชียี นครนี�ถ่กผ่ลัดเป็ลี�ยีนกันครอบครอง 
โดยีชาวเป็อร์เซียี ชาวเอเธนส์ ชาวสป็าร์ตุา และมาซิโดเนียี จนกระทัี่�ง 
เม่�อปี็ 196 ก่อนคริสตุกาลจ่งได้ถ่กยี่ดครองโดยีชาวโรมัน

ชาวโรมันได้ที่ำาลายีเม่องเก่ากรีกและสร้างเม่องข่่�นใหม่ตุามแบบโรมันทีี่�นี�  
เพ่�อให้เป็็น “กรุงโรมใหม่” ที่างด้านตุะวันออก โดยีพระเจ้าคอนสแตุนติุนทีี่� 1 
ซ่�งเป็็นจักรพรรดิโรมันองค์แรกทีี่�นับถ่อศาสนาคริสต์ุได้สถาป็นาเม่องใหม่นี�ข่่�น
เป็็นนครหลวงข่องอาณาจักรโรมันใหม่นี�ในปี็ ค.ศ. 330 มีช่�อใหม่ว่า  
“คอนสแตุนติุโนเปิ็ล” (Constantinople) มีการก่อสร้างสถาปั็ตุยีกรรม 
และวิศวกรรมแบบโรมันมากมายีและข่ยีายีการป็กครองด้วยีกฎหมายีโรมัน 
ป็ระกาศให้นับถ่อศาสนาคริสต์ุและใช้ภาษากรีกเป็็นหลัก (ด่แผ่นผั่งเก่าแสดง
สถาปั็ตุยีกรรมเม่องคอนสแตุนตุโินเปิ็ล) และที่รงสั�งให้สร้างวิหารคริสต์ุแห่งแรก
ข่่�นทีี่�นครนี�ถวายีแด่พระแม่มาเรียีผ้่่บริสุที่ธิ� (ด่ภาพโมเสกพระจักรพรรดิ 
คอนสแตุนตุินทีี่� 1 ถวายีวิหารคริสต์ุในร่ป็แบบสถาป็ัตุยีกรรมโรมันอุทิี่ศ 
แด่พระแม่มาเรียี)

นครหลวงแห่งใหม่ข่องโรมันนี�เจริญก้าวหน้าและมั�งคั�งมากจนเป็็นทีี่�หมายีป็อง
ข่องอาณาจักรอ่�น ๆ ทีี่�ใกล้เคียีงยีกทัี่พมาปิ็ดล้อมที่ำาศ่กด้วยีตุลอดระยีะเวลา 
1,000 ปี็ โดยีเฉพาะในช่วงสงครามคร่เสด (Crusade Wars 1096 and 1271) 
ดังนั�น นครแห่งนี�นอกจากจะถ่กที่ำาลายีเป็็นครั�งคราวโดยีแผ่่นดินไหวและ 
การป็ระที่้วงเน่อง ๆ และไฟีไหม้แล้ว ก็ยีังตุ้องที่ำาศ่กสงครามกับพวกอาหรับ 
บัลแกเรียีและรัสเซียีทีี่�มาติุดพันเม่องเป็็นระยีะ ๆ อย่ีางน้อยี 10 กว่าครั�ง 
ตุลอดมา

จนกระทัี่�งใน ค.ศ. 1453 พระเจ้าเมเหม็ดทีี่� 2 (Mehmed II) แห่งอาณาจักร 
ออตุโตุมันทีี่�กำาลังเร่องอำานาจ ได้โยีธาทัี่พอันเกรียีงไกรเข้่ายี่ดนครคอนสแตุน 
ติุโนเปิ็ลได้ และสถาป็นาให้เป็็นนครหลวงข่องออตุโตุมัน โดยีได้เป็ลี�ยีนแป็ลง
การป็กครองและศาสนาเป็็นแบบอิสลามและตุามวัฒนธรรมอาหรับ แตุ่ก็ได้
สร้างสรรค์ความเจริญมากมายีตุ่อมา จวบจนถ่งสมัยีใหม่มีสงครามในบอลข่่าน
(The Balkan Wars) และสงครามโลกครั�งทีี่� 1 ตุามด้วยีสงครามกรีซ-ตุุรกี  
ที่ำาให้อาณาจักรออตุโตุมันล่มสลายีลง จนกระทัี่�งมีการสถาป็นาสาธารณรัฐตุุรกี
ในปี็ 1923 และยี้ายีนครหลวงไป็อยี่่ทีี่�กรุงอังการา นครหลวงเก่าจ่งใช้ช่�อว่า
อิสตัุนบ่ลเร่�อยีมาจนทุี่กวันนี�

บิแซนเทียม (Bizantium)

ภาพแผนที่เก่า

ภาพโมเสกพระจักรพรรดิคอนสแตนตินที่ 1
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3. ฮาเยีย โซเฟีย...ต้นแบบสถาปัตยกรรม 
ของวิหารคริสต์สไตล์ ไบแซนไทน์ของโลก

ในบรรดาอนุสรณ์สถานอันที่รงคุณค่าโดดเด่นตุามเกณฑ์์มรดกโลกทัี่�ง 4 ข้่อ 
ทีี่�ได้กล่าวแล้วนั�น “ฮาเยีียี โซเฟีียี” นับว่ามีความสำาคัญโดดเด่นเป็็นพิเศษ 
เพราะเป็็นศ่นยี์กลางที่างจิตุ วิญญาณข่องเม่องนี�มาตัุ� งแตุ่ยีุคทีี่� เ ป็็น 
นครบิแซนเที่ียีมข่องกรีก และตุ่อมาเม่�อพระจักรพรรดิคอนสแตุนตุินทีี่� 1  
ข่ยีายีอาณาจักรโรมันตุะวันออกมาตัุ�งเม่องหลวงทีี่�นี� ได้ที่รงสั�งให้ก่อสร้าง 
มหาวิหารในคริสต์ุศาสนาข่่�นในปี็ ค.ศ. 360 ณ ทีี่�แห่งนี� เพราะที่รงที่ราบว่า 
เคยีเป็็นทีี่�ตัุ�งข่องวิหารเที่พเจ้ากรีกโบราณมาก่อน การก่อสร้างแล้วเสร็จ 
ในปี็ 360 ซ่�งเป็็นรัชสมัยีพระราชโอรสข่องพระองค์

ตุ่อมาในปี็ ค.ศ. 404 มหาวิหารแห่งนี�เกิดไฟีไหม้ใหญ่ระหว่างการป็ระท้ี่วง 
ขั่บไล่สังฆราชแห่งคอนสแตุนตุิโนเปิ็ล ที่ำาให้พระจักรพรรดิตุ้องสั�งให้สร้างข่่�น
ใหม่จนเสร็จในปี็ 415 แตุ่แล้วในปี็ 532 ก็ถ่กเผ่าไหม้อีกครั�งหน่�ง

พระจักรพรรดิจัสติุเนียีนทีี่� 1 ตุ้องรับหน้าทีี่�บ่รณะวิหารหลังไฟีไหมนี�ข่่�นใหม่ 

ได้ที่รงดำาริทีี่�จะสร้างมหาวิหารทีี่�ใหญ่โตุและสวยีงามแป็ลกใหม่แที่นโบสถ์เดิม

ทีี่�ถ่กไฟีไหม้ไป็ โดยีจะสร้างอาคารตุามแบบสถาป็ัตุยีกรรมโรมันเดิมค่อ 

เป็็นโบสถ์ที่รงสี�เหลี�ยีมแตุ่ให้มีหลังคาเป็็นยีอดโดมที่รงกลมทีี่�ใหญ่ทีี่�สุดทีี่�ไม่เคยี

มีมาก่อน จ่งที่รงมอบหมายีให้สถาป็นิกทีี่�เชี�ยีวชาญด้านคณิตุศาสตุร์และ

วิศวกรรมเคร่�องกล จำานวน 2 คน ค่อ อันเที่มิอุสแห่งที่รัลเลสกับอิสิดอรุส 

แห่งมิเลทุี่ส (Anthemius of Tralles กับ Isidorus of Miletus) เป็็นผ้่่คิดค้น

หาที่างออกแบบหลังคาร่ป็โดมทีี่�ใหญ่ทีี่�สุดตุามทีี่�ที่รงป็ระสงค์เพียีง 6 ปี็  

(ค.ศ. 532-537) ผ่่านไป็ สถาป็นิก-วิศวกรผ้่่มีช่�อเสียีงทัี่�งสองคนนั�นก็สามารถ

ออกแบบก่อสร้างมหาวิหารทีี่�กว้างใหญ่ได้สำาเร็จตุามพระป็ระสงค์ข่อง 

จักรพรรดิจัสติุเนียีน โดยีออกแบบอาคารส่วนกลางเป็็นที่รงสี�เหลี�ยีม มีหลังคา

ที่รงโดมกว้าง 105 ฟุีตุซ่�งทีี่�รอบฐานวงกลมข่องโดมนั�นก็เจาะช่องหน้าตุ่าง 

โดยีรอบ เพ่�อให้แสงสว่างสาดส่องลงมาด้านล่างข่องวิหารได้ มองด่ดุจแสง 

จากสวรรค์สาดลงมาสวยีงามนอกจากนี�ยีังมีโดมคร่�งวงกลมข่นาดรองลงมา 

รองรับอย่่ี ส่วนเสาป็ระดับด้วยีหินอ่อน ผ่นังวิหารก็ป็ระดับด้วยีหินอ่อนและ

หลังคาป็ระดบัป็ระดาดว้ยีกระเบ่�องโมเสกที่ี�สวยีงามจนในที่ี�สุดได้กลายีเป็็นตุ้น

แบบวิหารคริสต์ุในสไตุล์ไบแซนไที่น์ที่ี�ก่อสร้างในยีุคตุ่อ ๆ มา (ด่ภาพผั่ง 

ที่างสถาปั็ตุยีกรรมทีี่�นักวิจัยีสถาปั็ตุยีกรรมยีคุปั็จจุบันได้เขี่ยีนจำาลองแบบวิหาร

ฮาเยียีี โซเฟีียีไว้ เครดิตุผั่งสถาปั็ตุยีกรรมจากเว็บไซต์ุความร้่ด้านสถาปั็ตุยีกรรม

: https://www.livescience.com › 2757...)

ภาพแปลนฮาเยีย โซเฟีีย

ในปี็ ค.ศ. 537 พระจักรพรรดิจัสติุเนียีนทีี่� 1 ก็ได้ที่ำาพิธีถวายีมหาวิหารทีี่�มี 

โดมที่รงกลมแห่งนี�แด่พระแม่มาเรียี เพ่�อให้วิหารทีี่�สร้างใหม่นี�เป็็นอาสนวิหาร

แห่งคริสต์ุศาสนาค่่กับนครแห่งนี� ดังมีป็ระจักษ์พยีานในภาพโมเสกเหน่อซุ้ม

ป็ระตุ่โค้งที่างด้านตุะวันตุกเฉียีงใตุ้ข่องฮาเยีียี โซเฟีียี แสดงให้เห็นพระจักรพรรดิ 

จัสติุเนียีนทีี่� 1 ถวายีโบสถ์ทีี่�มียีอดโดมที่รงกลมใหญ่แด่พระแม่มาเรียีที่รงอุ้ม

พระเยีซ่ทีี่�ป็รากฏอยี่เ่หน่อซุ้มป็ระตุ่ที่างด้านตุะวันตุกเฉียีงใตุ้ข่องฮาเยียีี โซเฟีียี

ในข่ณะทีี่�พระจักรพรรดิคอนสแตุนติุนทีี่� 1 ที่รงป็รากฏอยี่่ในภาพเดียีวกัน  

ที่รงถวายีนครคอนสแตุนติุโนเปิ็ลแด่พระแม่มาเรียี (ด่ภาพป็ระกอบ เครดิตุภาพ

: ป็องพล อดิเรกสาร)

ฮาเยีียี โซเฟีียีตัุ�งอย่่ีในเข่ตุแผ่่นดินไหว ดังนั�นในปี็ 557 เกิดแผ่่นดินไหวใหญ่

ที่ำาใหย้ีอดโดมใหญพั่งที่ลายีลงมา พระจกัรพรรดจัิสติุเนียีนยัีงที่รงมีพระชนมอ์ยี่่

แตุ่สถาป็นิกวิศวกรค่่พระทัี่ยีทัี่�งสองคนเสียีชีวิตุไป็แล้ว จ่งสั�งให้หลานข่อง

สถาป็นิกดังกล่าว ช่�อ “Young Isidorus” เป็็นผ้่่ออกแบบบ่รณป็ฏิสังข่รณ ์

โดมแห่งนี�ข่่�นใหม่ โดยีใช้เวลา 4 ปี็เต็ุม เพ่�อแก้จุดอ่อนในการคำานวณแบบเดิม 

และสร้างโดมใหม่ข่่�นแที่นทีี่�แข็่งแรงที่นที่านมากข่่�น โดยีเพิ�มความส่งจากเดิม 

49 เมตุร เป็็น 56 เมตุร ซ่�งโดมทีี่� Young Isidorus สร้างข่่�นใหม่นี�ก็คงที่นถาวร

ตุ่อมาถ่ง 1,500 ปี็ แม้จะมีแผ่่นดินไหวอีกหลายีครั�ง

ภาพโมเสคเหนือซุ้ม



4
วารสารความร่วมมือกับต่างประเทศ

4.  อายาโซเฟีย (เรียกตามออตโตมัน): 
     ต้นแบบสุเหร่าที่มีโดมใหญ่่และมีหอคอยมินาเรตทรงแท่งดินสอ 
     (ดูภาพถ่ายสุเหร่าอายาโซเฟีย)

เ ม่�อพระเจ้าเมเหม็ดทีี่�  2 (1451-1481) ได้ยีาตุราทัี่พเข้่ายี่ดครอง 

กรุงคอนสแตุนติุโนเปิ็ลได้ในปี็ ค.ศ. 1453 (ด่ภาพเขี่ยีนพระเจ้าเมเหม็ดทีี่� 2 

ยีาตุราทัี่พเข้่ายี่ดครองอิสตัุนบ่ล) ก็เสด็จเข้่าไป็ทีี่�มหาวิหารฮาเยีียี โซเฟีียี และ

ได้ที่รงกระที่ำาพิธีสวดข่อบคุณพระเจ้าตุามพิธีข่องอิสลามออตุโตุมันทีี่�นี� 

เป็็นครั�งแรก หลังจากนั�นได้ที่รงป็รับเป็ลี�ยีนศาสนสถานแห่งนี�ใหม่ให้เป็็นสุเหร่า

ตุามคติุอิสลาม โดยีที่รงป็รับซุ้มอธิษฐาน (Mihrab) ซ่�งเดิมหันหน้าไป็ที่าง 

กรุงเยีร่ซาเลม็ ให้เฉียีงไป็ที่างนครเมกกะ และที่รงใหเ้ขี่ยีนแผ่่นอักข่ระศักดิ�สิที่ธิ�

ภาษาอาหรับข่นาดใหญ่เพ่�อสรรเสริญพระอัลลอฮ์ไว้ (ด่ภาพแสดงแผ่่นป้็ายี 

พระวจนะอักษรอาหรับป็ระดับในสุเหร่า) นอกจากนี� ที่รงให้สร้างหอคอยี 

ที่รงแที่่งดินสอทีี่�เรียีกว่า มินาเร็ตุ (Minaret) 4 หอคอยี ทัี่�งสี�ทิี่ศ เพ่�อใช้ส่ง

กระจายีเสียีงเรียีกชาวเม่องมาสวดมนตุ์ด้วยี ที่ำาให้ฮาเยีียี โซเฟีียีหร่อ 

อายีาโซเฟีียีแห่งนี� มีคุณค่าทีี่�โดดเด่นเป็็นพิเศษ เพราะผ่สมผ่สานร่ป็แบบ

สถาปั็ตุยีกรรมคริสต์ุในสไตุล์ไบแซนไที่น์เข้่ากับคติุสถาปั็ตุยีกรรมสุเหร่า 

สมัยีออตุโตุมัน (ด่ภาพเขี่ยีนและคำาอธิบายีจุดทีี่�โดดเด่นข่องอายีาโซเฟีียี 

ตุ้นแบบสุเหร่าสมัยีออตุโตุมัน) ภาพเขียนพระเจ้าเมเหม็ด

แผ่่นอักขระศัักดิ�สิทธิิ์�ภาษาอาหรับขนาดใหญ่่

ภาพเขียนและคำาอธิิ์บาย
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5.  ฮาเยีย โซเฟียในฐานะพิพิธภัณฑ์

เน่�องจากศาสนสถานเหล่านี�ถ่กเป็ลี�ยีนแป็ลงสถานภาพดัดแป็ลง

สถาปั็ตุยีกรรมและโยีกยี้ายีศาสนสมบัติุออกไป็ในยุีคตุ่าง ๆ มากมายี

หลายีครั�งในอดีตุ ดังนั�นในสมัยีทีี่�สถาป็นาป็ระเที่ศตุุรกีเป็็นสาธารณรัฐ

ในปี็ 1935 แล้ว รัฐบาลตุุรกีจ่งตัุดสินใจป็รับเป็ลี�ยีนสถานภาพ 

ฮาเยีียี โซเฟีียีแห่งนี� ให้รับใช้สังคมสมัยีใหม่ในฐานะ “พิพิธภัณฑ์์สถาน” 

เพ่�อเปิ็ดให้ป็ระชาชนและนักท่ี่องเทีี่�ยีวจากทัี่�วโลกเข้่าเรียีนร้่และช่�นชมได้

เม่�อมีการตัุดสินใจป็รับเป็ลี�ยีนหน้าทีี่�ข่องฮาเยีียี โซเฟีียี ดังกล่าว จ่งได้มี

การบ่รณะใหญ่ป็รับป็รุงสภาพใหม่ในหลายี ๆ ด้านซ่�งกินเวลาหลายีปี็ 

ทัี่�งนี� ได้มีนักวิชาการด้านป็ระวัติุศาสตุร์ ด้านสถาปั็ตุยีกรรมยีุคตุ่าง ๆ 

และด้านโบราณคดีทัี่�งจากท้ี่องถิ�นและจากนานาชาติุ เข้่ามาร่วมที่ำา 

การศ่กษา วิจัยี และบ่รณะ ป็รับเป็ลี�ยีนสถานทีี่� เพ่�อให้เหมาะสมทีี่�จะ

เป็็นพิพิธภัณฑ์์ในระดับนานาชาติุ นอกจากนี�ยีงัมีโครงการการขุ่ดสำารวจ

และขุ่ดแตุ่งที่างโบราณคดีข่่�นระหว่างปี็ 1947-1950 และอีกช่วงหน่�งในปี็ 1959-1960 ที่ำาให้ค้นพบซากสลักหักพังข่องสิ�งก่อสร้างที่างสถาปั็ตุยีกรรม ความเช่�อ

และวิถีชีวิตุในยีุคก่อน ๆ ทีี่�น่าสนใจและมีป็ระโยีชน์ที่างวิชาการอีกจำานวนมาก

6.  ประเด็นท้ายบท

ผ่่้เข่ียีนได้เคยีเดินที่างไป็อิสตุันบ่ลในโอกาสตุ่าง ๆ กัน 3 ครั�ง และได้เคยีไป็เยี่อนฮาเยีียี โซเฟีียีอยี่างใกล้ชิดพินิจพิเคราะห์มาแล้ว 2 ครั�ง แตุ่กระนั�นก็ยีังร่้ส่กว่า

ได้รับฟีังเร่�องกระซิบเล่าที่ี�ยีังไม่จบสิ�นจากภาพเข่ียีน ชิ�นส่วนที่างด้านสถาป็ัตุยีกรรม ศิลป็กรรม ความเช่�อและโบราณคดีภายีในอนุสรณ์สถาน “ฮาเยีียี โซเฟีียี” 

แห่งนี� ซ่�งมีความหลากหลายีที่างวัฒนธรรมความเช่�อที่ี�ยี่นยีงข่้ามมิตุิข่องยีุคสมัยีและกาลเวลามาจนถ่งป็ัจจุบันนี�

ในข่ณะที่ี�เข่ียีนบที่ความนี� ได้รับฟีังข่่าวสารว่า เกิดป็ระเด็นข่ัดแยี้งกันข่่�นเกี�ยีวกับ “ฮาเยีียี โซเฟีียี” (Hagia Sophia) ในฐานะตุัวแที่นแห่งความเช่�อที่างศาสนา

ในระดับนานาชาตุิ โดยีอิสลามิกชนในป็ระเที่ศตุุรกีได้เรียีกร้องให้เป็ลี�ยีนแป็ลงสภาพฮาเยีียี โซเฟีียีที่ี�ป็ัจจุบันเป็็นพิพิธภัณฑ์์ และเป็็นส่วนหน่�งข่องมรดกโลก 

ในอิสตุันบ่ล ให้กลับมาเป็็นสุเหร่าดังที่ี�เคยีเป็็นมาในยีุคอาณาจักรออตุโตุมัน เพ่�อให้ผ่่้นับถ่ออิสลามสามารถเข่้ามาสวดมนตุ์ได้ดังเดิม ซ่�งที่างยี่เนสโกได้ออกมา

เตุ่อนว่า อาจจะกระที่บกับคุณค่าอันโดดเด่นเป็็นสากลที่ี�ได้ป็ระกาศข่่�นบัญชีมรดกโลกไว้

ช่�อ “ฮาเยีย โซเฟีีย” มีความหมายีว่า “ปัญญาอันศักดิ์สิทธิ์” ผ่่้เข่ียีนจ่งหวังว่า บที่ความที่ี�เข่ียีนข่่�นนี� จะช่วยีสร้างความร่้ความเข่้าใจ อันเป็็นที่างนำาไป็ส่่ป็ัญญา

ข่องผ่่้อ่านเกี�ยีวกับคุณค่าอันโดดเด่นเป็็นพิเศษข่องมรดกโลกที่ี� “ฮาเยีียี โซเฟีียี” แห่งนี�

เอกสารและแหล่งข้อมูลอ้างอิง

1. เอกสารศ่นยีม์รดกโลก เกี�ยีวกบัมรดกในเข่ตุป็ระวตัุศิาสตุรอ์ิสตุนับ่ลที่ี�มฮีาเยีียี โซเฟีียีเป็็นองค์ป็ระกอบที่ี�สำาคัญ คน้ที่ี� https://whc.unesco.org › ... Historic Areas of    
Istanbul - UNESCO World Heritage Centre....the 6th-century Hagia Sophia and the 16th century Süleymaniye Mosque, all now under threat

2. บันที่่กการเดินที่างไป็ตุุรกีและโน้ตุในการบรรยีายีในสารคดีรายีการสุดหล้าฟี้าเข่ียีว ชุดตุุรกี ข่องผ่่้เข่ียีน
3. Hagia Sophia • Mosaics, The Vestibule Mosaic, https://hagiasophiaturkey.com/the-vestibule-mosaic/
4. Architecture of Hagia Sophia - Turkey https://study.com › academy › hagia...
5. Temporality and Memory in Architecture: Hagia Sophia, (PDF), by YB Nur · 2017, https://www.researchgate.net › 3218...
6. The Metropolitan Museum of Art “Looking Widely, Looking Closely - From Hagia Sophia to Ayasofya”, lecture by Professor Robert G. Ouster-

hout, University of Pennsylvania, Jan 10, 2013, YouTube
7. More than 300 international scholars sent a letter to UNESCO World Heritage Committee appeal to Turkey not to convert Hagia Sophia into 

a mosque, Alex Constantine, World News, Greek News. July 5, 2020.

สุลตุ่านข่องอาณาจักรออตุโตุมันในยีุคตุ่อ ๆ มา ตุ่างก็ได้ป็รับป็รุงและก่อสร้าง 

เพิ�มเติุมภายีในบริเวณศาสนสถานฮาเยียีี โซเฟีียีแห่งนี� เช่น สร้างแผ่่นป้็ายีคำาสอน

จากพระคัมภีร์กุรอาน สร้างสระนำ�า สร้างสวนและนำ�าพุ สร้างโรงเรียีนสอนศาสนา

อิสลามตุลอดจนสร้างหลุมฝัั่งศพสุลตุ่านในบริเวณสุเหร่านี�เป็็นตุ้น นอกจากนี� 

ภาพโมเสกเหน่อโค้งป็ระตุ่และตุามผ่นังหลายีภาพถ่กลบเล่อนไป็เพราะขั่ดกับ 

หลักศาสนาอิสลามทีี่�ไม่มีการตุกแตุ่งสุเหร่าด้วยีร่ป็เคารพทัี่�งป็วง มีหลงเหล่ออย่่ี

จำานวนน้อยีมากในทีี่�ทีี่�ลับตุาคน (ด่ภาพโมเสกทีี่�ถ่กที่ำาลายีไป็บางส่วน)

โมเสคภาพสำาคัญ

ฮาเยีย โซเฟีีย
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การทำำาให้้การศึึกษาเป็็นสิิทำธิิสิากลและเป็็นจริงได้้
สิำาห้รับทุำกคนเป็็นสิิ�งสิำาคัญ โด้ยเฉพาะเม่ื่�อโลก 
มีื่การเป็ลี�ยนแป็ลงไป็อย่างรวด้เร็ว และต้้องเผชิิญ
กับความื่ท้ำาทำายต้ลอด้เวลา ไม่ื่ว่าจะเป็็นการ
เป็ลี�ยนแป็ลงทำางเทำคโนโลยี การเป็ลี�ยนแป็ลง
สิภาพภูมื่ิอากาศึ ความื่ขััด้แย้ง การเคล่�อนย้าย
ถิิ่�นฐานโด้ยไม่ื่สิมัื่ครใจ การขัาด้ความื่อด้ทำน 
อด้กลั�น และความื่เกลียด้ชัิง สิิ�งเห้ล่านี�ล้วนทำำาให้้
เกิด้ความื่ไม่ื่เท่ำาเทีำยมื่กันทีำ�เพิ�มื่มื่ากขึั�น และ 
สิร้างผลกระทำบต่้ออนาคต้ขัองทุำกคน การระบาด้
ให้ญ่ขัองไวรัสิโคโรนา 2019 (โควิด้-19) ยิ�งเป็็น
ตั้วเร่งทีำ�ทำำาให้้เกิด้ปั็ญห้าต่้าง ๆ ไม่ื่ว่าจะเป็็น 
ด้้านเศึรษฐกิจ สัิงคมื่ ระบบสิาธิารณสิุขั และ 
การศึึกษา

1 นักวิเทศสัมพันธ์ชำ�น�ญก�ร

องค์์ก�รยูเูนสโกได้้จััด้ทำ� “รายงานการติ้ด้ต้ามื่ผลการศึึกษาระด้บัโลก (Global  Education Monitoring Report)2” ปี็ 2563 ในหั้วข้ัอ “ความื่ครอบคลุมื่
และการศึึกษา: ทัำ�งห้มื่ด้ห้มื่ายถึิ่งทุำกคน (Inclusion and Education: All means all)” โด้ยูมีส�ระสำ�คั์ญในก�รเรียูกร้องประเทศต่่�ง ๆ ให้้ค์ว�มสำ�คั์ญ 
กับผูู้้ที�ต่กห้ล่่นจั�กก�รศึกษ�แล่ะสร้�งค์ว�มเข้้�ใจัแล่ะค์ว�มเค์�รพในแนวคิ์ด้เร่�อง “ก�รศึกษ�ที�ค์รอบค์ลุ่ม” ที�มุ่งเน้นก�รพัฒน�ปัจัเจักบุค์ค์ล่ต่�มค์ว�มถนัด้แล่ะ
ค์ว�มจัำ�เป็นบนแนวท�งที�ห้ล่�กห้ล่�ยู โด้ยูร�ยูง�นฉบับนี�นับเป็นร�ยูง�นฉบับที� 4 นับจั�กที�ได้้เริ�มจััด้ทำ�ร�ยูง�นก�รติ่ด้ต่�มผู้ล่ก�รศึกษ�ระดั้บโล่กเม่�อปี 2560 
แล่ะกระทรวงศึกษ�ธิก�รได้้ร่วมกับสำ�นักง�นยูเูนสโก กรุงเทพฯ จััด้ก�รเปิด้ตั่วระดั้บช�ติ่ข้องร�ยูง�นก�รติ่ด้ต่�มผู้ล่ก�รศึกษ�ทั�วโล่กขึ้�น ในหั้วข้้อ “ค์ว�มค์รอบค์ลุ่ม
แล่ะก�รศึกษ�: ทั�งห้มด้ห้ม�ยูถึงทุกค์น” เม่�อวันที� 14 กันยู�ยูน 2563 ณ โรงแรมพูล่แมน คิ์ง เพ�เวอร์ กรุงเทพฯ

2 
เป็นกล่ไกติ่ด้ต่�มแล่ะร�ยูง�นผู้ล่ข้องเป้�ห้ม�ยูก�รพัฒน�ที�ยูั�งยูน่ข้้อที� 4 รวมทั�งก�รศึกษ�ในเป้�ห้ม�ยูอ่�น ๆ  ต่�มข้้อกำ�ห้นด้ในปฏิิญญ�อินชอนแล่ะกรอบปฏิิบัติ่ก�ร

ด้้�นก�รศึกษ�ปี 2030 (Education 2030 Incheon Declaration and Framework for Action) โด้ยูร�ยูง�นฉบับดั้งกล่่�วเป็นร�ยูง�นประจัำ�ปี 
ที�มีก�รจััด้ทำ�อยู่�งเป็นอิสระ แล่ะได้้รับเงินทุนสนับสนุนจั�กกลุ่่มรัฐบ�ล่ ห้น่วยูง�นพหุ้ภ�คี์ แล่ะมูล่นิธิเอกชน โด้ยูมีองค์์ก�รยููเนสโกเป็นผูู้้สนับสนุนแล่ะ 
อำ�นวยูค์ว�มสะด้วก

โดย กชกร คััตตพัันธ์์ อาสิิฬ์์เฎร์ 1

การจัดการศึกษาอย่างคัรอบคัลุมสิำาหรับทุกคัน
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ร�ยูง�นwฉบับนี�มองกล่ไกด้้�นสังค์ม เศรษฐกิจั แล่ะ
วัฒนธรรม ซึ่ึ�งเล่่อกปฏิิบัติ่ต่่อเด็้กแล่ะเยู�วชน 
ซึึ่�งเปร�ะบ�ง ทำ�ให้้เข้้�ไม่ถึงห้ร่อด้้อยูโอก�ส 
ท�งก�รศึกษ� แล่ะเรียูกร้องประเทศต่่�ง ๆ  
ให้้ค์ว�มสำ�คั์ญกับทุกค์น โด้ยูเฉพ�ะผูู้้ที�ผูู้้ถูกกีด้กัน
ออกจั�กก�รศึกษ�อันเน่�องม�จั�กเร่�องเพศ  
ก�รยู�้ยูถิ�น ก�รอพยูพ ช�ติ่พันธ์ุ ภ�ษ� ค์ว�มยู�กจัน
ค์ว�มพิก�ร ห้ร่อคุ์ณลั่กษณะอ่�น ๆ ต่ล่อด้จันสร้�ง
ค์ว�มเข้้�ใจัแล่ะค์ว�มเค์�รพในแนวคิ์ด้เร่�อง  
“ก�รศึกษ�ที�ค์รอบค์ลุ่ม” ในฐ�นะกระบวนก�รสร้�ง
ให้้เกิด้สังค์มที�สอด้ประส�นค์ว�มร่วมม่อข้อง 
ทุกภ�ค์ส่วนเพ่�อให้้เกิด้ก�รศึกษ�ที� มุ่งพัฒน�
ปัจัเจักบุค์ค์ล่ต่�มค์ว�มถนัด้แล่ะค์ว�มจัำ�เป็น 
บนแนวท�งที�ห้ล่�กห้ล่�ยูโด้ยูไม่ทิ�งใค์รไว้ข้้�งห้ลั่ง 
แล่ะกำ�ห้นด้ให้้ค์ว�มห้ล่�กห้ล่�ยูเป็นส่วนสำ�คั์ญ 
ข้องระบบ แต่่ก�รนำ�กฎห้ม�ยูแล่ะนโยูบ�ยู 
ซึึ่�งมีเจัต่จัำ�นงที�ดี้ไปปฏิิบัติ่จัริงมักจัะไม่ร�บร่�น 

ร�ยูง�นฉบับนี�ซึึ่�งตี่พิมพ์ ณ ช่วงเริ�มต้่นข้องทศวรรษ
เพ่�อก�รปฏิิบัติ่ก�รปี 2030 ให้้เห้ตุ่ผู้ล่ว่�ก�รไม่ 
ต่อบสนองต่่อค์ว�มต่้องก�รข้องผูู้้ เรียูนทุกค์น  
เป็นอุปสรรค์ต่่อก�รบรรลุ่เป้�ห้ม�ยูด้้�นก�รศึกษ�
ระดั้บโล่กอยู่�งยูิ�ง

ความื่ครอบคลุมื่และการศึึกษา: ทั�งห้มด้ห้ม�ยูถึง
ทุกค์น ระบุวิธีก�รปฏิิบัติ่ในก�รกำ�กับดู้แล่แล่ะ 
ก�รเ งิน ห้ลั่กสูต่ร ห้นังส่อแบบเรียูน แล่ะ 
ก�รประเมิน ก�รศึกษ�ข้องค์รู ระบบโค์รงสร้�ง 
ข้องโรงเรียูน แล่ะค์ว�มสัมพันธ์กับนักเรียูน  
ผูู้้ ปกค์รอ ง  แล่ะ ชุมชน  ซึึ่� ง ส �ม� รถส ร้ � ง 
ค์ว�มค์รอบค์ลุ่ม แล่ะให้้ข้้อเสนอแนะด้้�นนโยูบ�ยู
ซึึ่�งทำ�ให้้ค์ว�มห้ล่�กห้ล่�ยูข้องผูู้้เรียูนเป็นจุัด้แข็้ง 
ซึึ่�งน่�ยูินดี้ แล่ะเป็นพลั่งสำ�ห้รับค์ว�มสม�นฉันท์ 
ในสังค์ม

การศึึกษาแบบครอบคลุมื่: ห้ม�ยูถึงก�รรับรองว่� 
ผูู้้เรียูนทุกค์นจัะรู้สึกมีคุ์ณค่์� แล่ะได้้รับก�รเค์�รพ
แล่ะมีค์ว�มรู้สึกเป็นส่วนห้นึ�งอยู่�งชัด้เจัน แต่่ก�รจัะ
ไปถึงจุัด้นั�นยูังมีอุปสรรค์อยูู่ม�ก ก�รเล่่อกปฏิิบัติ่ 
ก�รเห้ม�รวม แล่ะก�รทำ�ให้้แปล่กแยูกทำ�ให้้เกิด้ 
ก�รกีด้กันต่่อบุค์ค์ล่
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นายณัฐพล ทำีป็สิุวรรณ 
รัฐมื่นต้รีว่าการกระทำรวงศึึกษาธิิการ

กล่่�วถึงค์ว�มสำ�คั์ญข้องก�รพัฒน�ก�รศึกษ�ให้้เกิด้
ผู้ล่อยู่�งเป็นรูปธรรมในเร่�อง “ค์ว�มค์รอบค์ลุ่ม
ท�งก�รศึกษ�” ที�กระทรวงศึกษ�ธิก�รได้้ผู้ลั่กดั้น
แล่ะด้ำ�เนินก�รม�อยู่�งต่่อเน่�อง โด้ยูเฉพ�ะ 
ในประเด้็นเร่�องก�รจััด้สรรงบประม�ณที�เน้นเร่�อง
ประสิทธิภ�พในก�รจััด้ก�รศึกษ�ที�ค์รอบค์ลุ่ม เช่น 
ก�รสร้�งโค์รงสร้�งพ่�นฐ�นที�รองรับก�รเรียูนข้อง 
ผูู้้เรียูนพิก�ร ก�รใช้เทค์โนโล่ยูีในก�รพัฒน�โอก�ส
ในก�รเข้้�ถึงก�รศึกษ�สำ�ห้รับทุกค์น ต่ล่อด้จัน  
ก�รจััด้ก�รเรียูนก�รสอนที�ให้้ค์ว�มสำ�คั์ญกับ 
ก�รอ�ชีวศึกษ� ก�รศึกษ�นอกระบบแล่ะก�รศึกษ�
ต่�มอัธยู�ศัยู เป็นต้่น โด้ยูเห็้นว่�ทุกห้น่วยูง�น 
ค์วรใช้ประโยูชน์จั�กร�ยูง�นข้ององค์์ก�รยููเนสโก
เพ่�อพัฒน�ก�รศึกษ�ไทยูให้้มีม�ต่รฐ�น แล่ะ 
ส�ม�รถจััด้ก�รศึกษ�อยู่�งค์รอบค์ลุ่มได้้ โด้ยูไม่ทิ�ง
ใค์รไว้ข้้�งห้ลั่ง

นายชิิเกรุ อาโอยางิ 
ผู้อำานวยการสิำานักงานยูเนสิโก กรุงเทำพฯ

เน้นยูำ�้ให้้ทั�วโล่กต่ระห้นักถึงก�รจััด้ก�รศึกษ�อยู่�ง
ค์รอบค์ลุ่ม เพ่�อล่ด้ค์ว�มเห้ล่่�อมล่ำ�� แล่ะสร้�งโอก�ส
ในก�รศึกษ�ร่วมกันอยู่�งเท่�เทียูม โด้ยูในร�ยูง�น
ดั้งกล่่�วได้้เสนอแนะแนวท�งที�ประเทศต่่�ง ๆ 
ส�ม�รถด้ำ�เนินก�รทั�งในระด้ับนโยูบ�ยูแล่ะระด้ับ
กิจักรรม อ�ทิ ก�รจััด้สรรงบประม�ณที�ส�ม�รถ
พัฒน�ก�รศึกษ�ได้้จัริง ก�รสร้�งค์ว�มร่วมม่อกับ
ห้น่วยูง�นภ�ค์รัฐ ก�รสร้�งพันธมิต่รระห้ว่�ง 
รัฐ-เอกชน-ประช�สังค์ม แล่ะก�รจััด้ก�รข้้อมูล่ 
อยู่�งมีประสิทธิภ�พเพ่�อให้้มั�นใจัได้้ว่�ก�รศึกษ�
ส�ม�รถเกิด้ได้้อยู่�งค์รอบค์ลุ่มแล่ะมีคุ์ณภ�พ

นางเฮเลน คลาร์ก 
ป็ระธิานคณะทำี�ป็รึกษาการจัด้ทำำารายงาน
การต้ิด้ต้ามื่ผลการศึึกษาทำั�วโลก

กล่่�วว่�ก�รศึกษ�มีส่วนสำ�คั์ญในก�รสร้�งสังค์มซึึ่�งทุกค์น 
มีส่วนร่วม แล่ะเป็นประช�ธิปไต่ยู ที�ทุกค์นส�ม�รถแสด้ง
ค์ว�มเห้น็ที�แต่กต่่�งได้้อยู�่งอิสระ แล่ะมกี�รรับฟัังค์ว�มค์ดิ้
เห็้นที�ห้ล่�กห้ล่�ยูเพ่�อสร้�งค์ว�มสม�นฉันท์ท�งสังค์มแล่ะ
ก�รยูินดี้ในค์ว�มห้ล่�กห้ล่�ยู ร�ยูง�นก�รติ่ด้ต่�มผู้ล่ 
ก�รศึกษ�ทั�วโล่กในปี 2563 ยูำ��เต่่อนว่�ระบบก�รศึกษ� 
จัะรวมทุกค์นเป็นส่วนห้นึ�งได้้ก็ต่่อเม่�อผูู้้สร้�งระบบทำ�ให้้ 
เป็นเช่นนั�น ค์ว�มด้้อยูโอก�สอ�จัเกิด้ขึ้�นจั�กระบบ 
แล่ะบริบทเห้ล่่�นั�น แล่ะค์งอยููห่้�กค์ว�มต้่องก�รข้องบุค์ค์ล่
ไม่ได้้รับก�รต่อบสนอง ค์ว�มค์รอบค์ลุ่มไม่ได้้เป็นเพียูง 
ท�งเล่่อกสำ�ห้รับผูู้้กำ�ห้นด้นโยูบ�ยู ก�รบังคั์บจั�กผูู้้มีอำ�น�จั
ระดั้บบนจัะไม่มีท�งประสบผู้ล่สำ�เร็จั

นางออเด้รย์ อาซููเลย์ 
ผู้อำานวยการให้ญ่องค์การยูเนสิโก
กล่่�วถึงร�ยูง�นที�แสด้งให้้เห็้นก�รกีด้กัน
ในรูปแบบต่่�ง ๆ ส�เห้ตุ่ แล่ะห้นท�ง
แก้ไข้ที�ส�ม�รถทำ�ได้้ จึังเรียูกร้อง 
ให้้ประเทศต่่�ง ๆ ด้ำ�เนินก�รในสิ�งที� 
ค์วรทำ�เพ่�อสร้�งห้นท�งไปสู่ สังค์ม 
ที�มีค์ว�มยูด่้ห้ยูุน่แล่ะเท่�เทียูมในอน�ค์ต่

ผู่้�นก�รเรียูกร้องให้้มีก�รเก็บข้้อมูล่ที�ดี้ขึ้�น เพ่�อให้้เข้้�ใจัแล่ะรู้ถึงข้อบเข้ต่ที�แท้จัริงข้องปัญห้�  
ก�รสร้�งนโยูบ�ยูส�ธ�รณะที�ค์ล่อบค์ลุ่มม�กขึ้�น โด้ยูอ้�งอิงจั�กนโยูบ�ยูที�ได้้ผู้ล่ในปัจัจุับัน แล่ะ 
ร่วมกันทำ�ง�นเพ่�อแก้ไข้ค์ว�มด้้อยูโอก�สต่่�ง ๆ
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ข้้อมูล่จั�กสำ�นักง�นสถิติ่องค์์ก�รยูเูนสโกได้้แสด้งให้้เห็้นว่�มีเด็้กแล่ะเยู�วชนจัำ�นวนห้นึ�งในสี�พันล้่�นค์นไม่ได้้เข้้�เรียูนในโรงเรียูน นอกจั�กนี�ผู้ล่ลั่พธ์ด้้�นก�รพัฒน�
ทรัพยู�กรมนุษยู์ที�สำ�คั์ญยัูงแสด้งถึงค์ว�มไม่เท่�เทียูมกันในประเทศที�มีร�ยูได้้ต่ำ��แล่ะร�ยูได้้ป�นกล่�งใน 30 ประเทศที�พบว่�ร้อยูล่ะ 41 ข้องเด็้กอ�ยูุต่ำ��กว่� 5 ปี
จั�กค์รัวเร่อนที�ยู�กจันที�สุด้ แล่ะร้อยูล่ะ 20 มีภ�วะทุพโภชน�ก�ร ซึึ่�งมีจัำ�นวนม�กกว่�ในค์รัวเร่อนที�รำ��รวยูที�สุด้ถึง 2 เท่� ทำ�ให้้เด็้กเห้ล่่�นี�ต้่องสูญเสียูโอก�ส 
ที�จัะได้้รับประโยูชน์จั�กก�รศึกษ�

นอกจั�กนี�ยูังมีก�รประม�ณก�รว่�เด็้กแล่ะเยู�วชน
จัำ�นวน 258 ล้่�นค์นห้ร่อคิ์ด้เป็นร้อยูล่ะ 17  
ข้องจัำ�นวนทั�งห้มด้ไม่ได้้เข้้�เรียูนในโรงเรียูน  
ค์ว�มยู�กจันมีผู้ล่กระทบต่่อก�รเข้้�เรียูน ก�รจับ
ก�รศึกษ� แล่ะโอก�สในก�รเรียูนรู้ในทุกภูมิภ�ค์ 
ยูกเว้นในยูุโรป แล่ะอเมริก�เห้น่อ ค์ว�มด้้อยูโอก�ส
มักจัะม�ค์วบคู่์กับก�รถูกกีด้กันท�งก�รศึกษ� 
เน่�องจั�กม�จั�กภ�ษ� สถ�นที�อยูู่ เพศสภ�พ  
แล่ะช�ติ่พันธ์ุ

ร�ยูง�นฉบับนี� ได้้ตั่�งค์ำ�ถ�มเกี�ยูวกับท�งออก 
ด้้�นนโยูบ�ยูที�สำ�คั์ญ อุปสรรค์ในก�รด้ำ�เนินง�น 
กล่ไกก�รประส�นง�น ช่องท�งก�รห้�เงินทุน  
แล่ะก�รต่ิ ด้ต่�มก�รศึ กษ�แบบค์รอบค์ลุ่ ม  
ซึึ่�งค์ว�มค์รอบค์ลุ่มเป็นเร่�องที�มีค์ว�มซัึ่บซ้ึ่อน

ไม่ว่�จัะเป็น เพศสภ�พ อ�ยุู สถ�นที� ค์ว�มยู�กจัน 
ค์ว�มพิก�ร ช�ต่ิพันธ์ุ ก�รเป็นชนพ่�นเม่อง ภ�ษ� 
ศ�สน� สถ�นก�รณ์โยูกยู�้ยูถิ�นห้ร่อพลั่ด้ถิ�น เพศวิถี
ห้ร่อก�รแสด้งออกถึงอัต่ลั่กษณ์ท�งเพศ ก�รกักขั้ง 
ค์ว�มเช่�อ แล่ะทัศนค์ติ่ สิ�งต่่�ง ๆ เห้ล่่�นี�ไม่ค์วรเป็น
ส�เห้ตุ่ในก�รเล่่อกปฏิิบัติ่ในก�รมีส่วนร่วมแล่ะ 
ก�รได้้รับก�รศึกษ� สิ�งสำ�คั์ญที�สุด้ค่์อ ก�รมองว่�
ค์ว�มห้ล่�กห้ล่�ยูข้องผูู้เ้รียูนไม่ใช่ปัญห้� ห้�กแต่่เป็น
โอก�สในก�รเรียูนรู้ แล่ะระบบก�รศึกษ�ต้่อง 
ต่อบสนองต่่อค์ว�มต้่องก�รข้องผูู้้เรียูนทุกค์น

จึังได้้มีก�รกล่่�วถึงค์ว�มท้�ท�ยูที� ต้่องเผู้ชิญ 
ทั�งห้มด้ 7 ประก�ร ได้้แก่ 1) กฎห้ม�ยูแล่ะนโยูบ�ยู
 2) ข้้อมูล่ 3) ก�รกำ�กับดู้แล่ะก�รเงิน 4) ห้ลั่กสูต่ร
ห้นังส่อแบบเรียูน แล่ะก�รประเมิน 5) ค์รูแล่ะ
บุค์ล่�กรสนับสนุนด้้�นก�รศึกษ� 6) โรงเรียูน แล่ะ  
7) นักเรียูน ผูู้้ปกค์รอง แล่ะชุมชน ค์ว�มท้�ท�ยู 
เห้ล่่�นี�ทำ�ให้้แต่่ล่ะประเทศมีก�รจััด้ก�รศึกษ� 
แบบค์รอบค์ลุ่มที�แต่กต่่�งกัน ไม่ว่�จัะเป็นกลุ่่ม 
ที�เสี�ยูงต่่อก�รถูกกีด้กันท�งก�รศึกษ� แล่ะอุปสรรค์
ที�ผูู้้เรียูนต้่องเผู้ชิญ

โล่กมีพันธกิจัเพ่�อก�รศึกษ�ที�ค์รอบค์ลุ่ม ซึึ่�งเป็น 
พ่�นฐ�นข้องระบบก�รศึกษ�ที�มีคุ์ณภ�พ ทำ�ให้้เด้็ก 
เยู�วชน แล่ะผูู้้ให้ญ่ได้้เรียูนรู้แล่ะบรรลุ่ศักยูภ�พ 
ข้องต่น ปัจัจััยูต่่�ง ๆ
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กระทรวงก�รศึกษ�ข้องส�ธ�รณรัฐฟัิลิ่ปปินส์เป็นเจั้�ภ�พจััด้ก�รประชุมเจั้�ห้น้�ที�อ�วุโส 
ด้้�นก�รศึกษ�ข้องอ�เซึ่ียูน ค์รั�งที� 15 (15th ASEAN Senior Officials Meeting on  
Education: SOM-ED) เม่�อวันที� 18 พฤศจัิก�ยูน 2563 แล่ะก�รประชุมรัฐมนต่รีศึกษ�
อ�เซึ่ียูน ค์รั�งที� 11 (11th ASEAN Education Ministers Meeting on Education: ASED) 
เม่�อวันที� 20 พฤศจัิก�ยูน 2563 ผู้่�นระบบก�รประชุมท�งไกล่ ภ�ยูใต่้ห้ัวข้้อ “การปรับ
เปลีย่นการศกึษาในวิถอีาเซยีน: การเสรมิสรา้งความรว่มมอืแบบหุน้สว่นในยคุทีโ่ลกเผชญิ 
กับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว” (Transforming Education the ASEAN Way: 
Forging Partnerships in the Age of Global Disruptions)

1 นักวิเทศสัมพันธ์ชำ�น�ญก�ร

การปรับเปลี่ยนการศึกษาในวิถีอาเซียน
 (Transforming Education the ASEAN Way)

โดย รุ่งกานต์ พัันธ์ุ์ภักดี 1
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การป็ระชุิมื่เจ้าห้น้าทีำ�อาวุโสิ 
ด้้านการศึึกษาขัองอาเซีูยน 
ค์รั�งนี�มี H.E. Leonor Magtolis 
B r iones  รั ฐมนต่ รี ว่ �ก�ร
ก ร ะ ท ร ว ง ก � ร ศึ ก ษ � ข้ อ ง
ส�ธ�รณรัฐฟิัลิ่ปปินส์ทำ�ห้น้�ที�
ประธ�นก�รประชุมเจ้ั�ห้น้�ที�
อ�วุโสฯ โด้ยูได้้กล่่�วถึงหั้วข้้อ
ก�รประชุม “ก�รปรับเปลี่�ยูน
ก � รศึ กษ � ใ น วิ ถี อ � เ ซีึ่ ยู น :  
ก�รเสริมสร้�งค์ว�มร่วมม่อ 
แ บ บ หุ้้ น ส่ ว น ใ น ยูุ ค์ ที� โ ล่ ก 
เผู้ชิญกับก�รเปลี่� ยูนแปล่ง 
อยู�่งรวด้เร็ว” ว่� “โล่กปัจัจุับันนี�
ต้่องเผู้ชิญค์ว�มเปลี่�ยูนแปล่ง

ต่่�ง ๆ ที�เกิด้ขึ้�นม�กม�ยู ไม่เฉพ�ะแต่่ด้้�นแรงง�นที�ต้่องมีทักษะให้ม่ ๆ 
ยูังรวมถึงก�รพัฒน�ทรัพยู�กรมนุษย์ูทั�งด้้�นส�ธ�รณสุข้ ก�รวิจััยู  
ก�รศึกษ�จึังเป็นปัจัจััยูสำ�คั์ญในก�รขั้บเค์ล่่�อนก�รด้ำ�เนินก�รต่่�ง ๆ  
แล่ะห้น่วยูง�นทุกภ�ค์ส่วนจัำ�เป็นต้่องบูรณ�ก�รค์ว�มร่วมม่อระห้ว่�งกัน
อยู่�งมีประสิทธิภ�พ”

H.E. Junever Mahilum-West ผูู้้ ช่วยูรัฐมนต่รี ว่�ก�รกระทรวง 
ก�รต่่�งประเทศข้องส�ธ�รณรัฐฟิัลิ่ปปินส์ ประธ�นร่วม ได้้กล่่�วถึงรูปแบบ
ข้องก�รด้ำ�เนินก�รต่่�ง ๆ ที�มีก�รเปลี่�ยูนแปล่งไป ทั�งเร่�องก�รจััด้ก�ร
ม�ต่รฐ�นก�รศกึษ� ก�รเค์ล่่�อนยู�้ยูนักศึกษ� ต่ล่อด้จันก�รพฒัน�ทรพัยู�กร
มนุษยู์ ซึึ่�งภูมิภ�ค์อ�เซีึ่ยูนยูังต้่องเผู้ชิญกับเห้ตุ่ก�รณ์ท้�ท�ยูต่่�ง ๆ ที�จัะมี 
ผู้ล่กระทบต่่อก�รศึกษ�ในภ�พรวม ประเทศสม�ชิกจัำ�เป็นต้่องร่วมม่อกัน
แล่ะแล่กเปลี่�ยูนข้้อมูล่ระห้ว่�งกัน รวมถึงก�รจััด้ทำ�แผู้น ASEAN Work Plan 
เพ่�อประโยูชน์สูงสุด้ข้องภูมิภ�ค์อ�เซีึ่ยูน

H.E. Kung Phoak รองเล่ข้�ธิก�รด้้�นสังค์มแล่ะวัฒนธรรมข้องอ�เซีึ่ยูน  
นำ�เสนอภ�พรวมสำ�ห้รับก�รประชุมเจ้ั�ห้น้�ที�อ�วุโสด้้�นก�รศึกษ� 
ข้องอ�เซีึ่ยูนว่�มีก�รด้ำ�เนินค์ว�มร่วมม่อด้้�นก�รศึกษ�ผู่้�นประเทศสม�ชิก
แล่ะภ�คี์เค์ร่อข่้�ยูต่่�ง ๆ ที�เกี�ยูวข้้องทั�งองค์์ก�รยููเนสโก ยูนิูเซึ่ฟั ซีึ่มีโอ แล่ะ
ห้น่วยูง�นอ่�น ๆ ในก�รพัฒน�ศักยูภ�พทรัพยู�กรมนุษยู์ให้้มีค์ว�มพร้อม 
แล่ะมีทักษะที�จัำ�เป็นต่่อก�รทำ�ง�นในศต่วรรษที� 21 สำ�ห้รับก�รด้ำ�เนินก�ร
ต่�มแผู้นง�นด้้�นก�รศึกษ�ข้องอ�เซีึ่ยูน พ.ศ. 2559-2563 มีก�รจััด้ทำ�
ปฏิิญญ�ที�สำ�คั์ญห้ล่�ยูฉบับ ได้้แก่ ปฏิิญญ�อ�เซีึ่ยูนว่�ด้้วยูก�รเสริมสร้�ง
ค์ว�มเข้้มแข็้งด้้�นก�รศึกษ�ให้้แก่เด็้กแล่ะเยู�วชนที�ต่กห้ล่่น ปฏิิญญ�
กรุงเทพฯ ว่�ด้้วยูก�รเสริมสร้�งค์ว�มเป็นหุ้้นส่วนท�งก�รศึกษ�เพ่�อบรรลุ่
เป้�ห้ม�ยูต่�มว�ระก�รพัฒน�ที�ยูั�งยู่น ค์.ศ. 2030 แล่ะปฏิิญญ�อ�เซีึ่ยูน 
ว่�ด้้วยูก�รพัฒน�ทรัพยู�กรมนุษยู์สำ�ห้รับโล่กที�เปลี่�ยูนแปล่งไปข้องง�น  
ซึึ่�งมีก�รจััด้ทำ�แผู้นที�นำ�ท�งสำ�ห้รับก�รด้ำ�เนินง�นต่�มปฏิิญญ�นี�ด้้วยู  
โด้ยูส�ระสำ�คั์ญข้องแผู้นฯ จัะเป็นก�รเสริมสร้�งค์ว�มเข้้มแข็้งให้้แก่ก�รเรียูน
รู้ต่ล่อด้ชีวิต่ ก�รเข้้�ถึงก�รจ้ั�งง�น ก�รพัฒน�ทรัพยู�กรมนุษยู์ นอกจั�กนี� 
ยูังมีค์ว�มร่วมม่อกับภ�คี์เค์ร่อข่้�ยูต่่�ง ๆ ในก�รสนับสนุนด้้�นก�รให้้ทุน 
ก�รศึกษ� โค์รงก�ร EU SHARE แล่ะก�รด้ำ�เนินก�รเร่�องกรอบค์ุณวุฒิ 
อ้�งอิงอ�เซีึ่ยูน

ในก�รประชุมค์รั�งนี� สำ�นักเล่ข้�ธิก�รอ�เซีึ่ยูนนำ�เสนอกรอบก�รด้ำ�เนินง�น
ฟ้ั�นฟูัที�ค์รอบค์ลุ่มข้องอ�เซีึ่ยูน (ASEAN Comprehensive Recovery 
Framework) โด้ยูได้้ร�ยูง�นค์ว�มก้�วห้น้�เกี�ยูวกับกรอบก�รด้ำ�เนินง�น
ฟ้ั�นฟูัจั�กผู้ล่กระทบข้องก�รแพร่ระบ�ด้ข้องโรค์ติ่ด้เช่�อโค์วิด้-19 โด้ยูมี 5 
ยูุทธศ�สต่ร์ห้ลั่ก ได้้แก่ 1) ก�รส่งเสริมระบบส�ธ�รณสุข้ 2) ก�รเสริมสร้�ง
ค์ว�มมั�นค์งข้องมนุษย์ู 3) ก�รเพิ�มศักยูภ�พข้องต่ล่�ด้ภ�ยูในอ�เซีึ่ยูนแล่ะ 
ก�รบูรณ�ก�รด้้�นเศรษฐกิจัในวงกว้�ง 4) ก�รเร่งรัด้ก�รเปลี่�ยูนแปล่ง 
ด้้�นดิ้จิัทัล่ให้้ค์รอบค์ลุ่ม แล่ะ 5) ก�รมุ่งสู่อน�ค์ต่ที�ยูั�งยู่นแล่ะยู่ด้ห้ยูุ่น  
ทั�งนี�มียูุทธศ�สต่ร์ยู่อยูภ�ยูใต้่ยูุทธศ�สต่ร์ห้ลั่กที�เกี�ยูวข้้องกับก�รศึกษ� ดั้งนี�

1. ด้านการส่งเสริมระบบสาธารณสุข เน้นก�รให้้ทุนก�รศึกษ� 
แก่ประเทศสม�ชิกในส�ข้�ด้้�นสุข้ภ�พแล่ะส�ข้�ที�เกี�ยูวข้้อง

2. ด้านความมั่นคงของมนุษย์ มุ่งเน้นใน 6 ด้้�น ได้้แก่  

3. ด ้านการเร ่งรัดการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัลให ้ครอบคลุม  
มุ่งประเด็้นด้้�นเทค์โนโล่ยีูส�รสนเทศเพ่�อก�รศึกษ�ที�สำ�คั์ญ  
6 ด้้�น ได้้แก่

1. ก�รจัดั้ก�รเรยีูนก�รสอนที�สอด้ค์ล่อ้งกับทกัษะแห่้งศต่วรรษที� 21
2. ก�รปรับปรุงห้ล่ักสูต่รก�รเรียูนก�รสอนด้้�นเทค์นิค์แล่ะ 

ก�รอ�ชีวศึกษ�แล่ะก�รอุด้มศึกษ�ให้้สอด้ค์ล่้องกับก�รทำ�ง�น
ภ�ยูห้ล่ังสถ�นก�รณ์โค์วิด้-19

3. ก�รสง่เสรมิค์ว�มเข้�้ใจัข้องเยู�วชนเกี�ยูวกบัทกัษะแห่้งศต่วรรษ
ที� 21 ที�สอด้ค์ล่้องกับก�รด้ำ�เนินง�นต่่อผู้ล่ประโยูชน์ข้องช�ต่ิ

4. ก�รพัฒน�ทักษะแห่้งศต่วรรษที� 21 ในระบบก�รศึกษ� แล่ะ 
เพิ�มขี้ด้ค์ว�มส�ม�รถให้้แก่เด็้กแล่ะสต่รี รวมทั�งก�รมีส่วนร่วม
ข้องเยู�วชนในค์ว�มร่วมม่อระห้ว่�งภ�ค์รัฐแล่ะเอกชน

5. สนับสนุนทักษะค์ว�มเข้้�ใจัแล่ะก�รใช้เทค์โนโล่ยูีด้ิจัิทัล่เพ่�อรู้
เท่�ทันข้่�วล่วง แล่ะ

6. สนับสนุนก�รพัฒน�ธุรกิจัที�ส่งเสริมก�รสร้�งทักษะให้ม่แล่ะ   
ก�รยูกระด้ับทักษะข้องแรงง�น

1. โค์รงก�ร Developing Digital Approach to Ensure     
Inclusive Education Delivery (สำ�ห้รับกลุ่่มประเทศ CLMV)

2. ก�รพัฒน�โรงเรียูนข้้�มพรมแด้นแล่ะก�รส่งเสริมก�รเข้้�ถึง 
ก�รศึกษ�ข้องเด็้กช�ยูข้อบ

3. สนับสนุนก�รเข้้�ถึงก�รอุด้มศึกษ�ผู้่�นก�รเรียูนรู้จั�ก ASEAN 
Cyber University Initiative

4. เสริมสร้�งค์ว�มส�ม�รถในก�รพัฒน�ทักษะด้้�นเทค์โนโล่ยูี
ส�รสนเทศผู่้�นโค์รงก�รริเริ�มต่่�ง ๆ โด้ยูรวมถึงกลุ่่มเปร�ะบ�ง

5. ส่งเสริมก�รล่งทุนในก�รเรียูนท�งไกล่ แล่ะ
6. สนับสนุนก�รพัฒน�สมรรถนะค์รู ให้ ้ มีค์ว�มส�ม�รถ                    

ด้้�นก�รจััด้ก�รเรียูนก�รสอนท�งไกล่

แล่ะเม่�อโล่กเผู้ชิญกับวิกฤต่โค์วิด้-19 ทำ�ให้้เกิด้ผู้ล่กระทบต่่อก�รจััด้ก�รเรียูน
ก�รสอน นักเรียูนไม่ส�ม�รถเดิ้นท�งไปเรียูนห้นังส่อได้้ ทำ�ให้้ประเทศสม�ชิก
อ�เซีึ่ยูนต้่องห้�วิธีจััด้ก�รเรียูนก�รสอนผู่้�นส่�อต่่�ง ๆ  ก�รสอนออนไล่น-์ออฟัไล่น์
เพ่�อให้้นักเรียูนส�ม�รถเข้้�ถึงก�รศึกษ�ได้้อยู่�งต่่อเน่�องแล่ะไม่ห้ยูุด้ชะงัก 
ปัจัจุับันสำ�นักเล่ข้�ธิก�รอ�เซีึ่ยูนอยูู่ระห้ว่�งด้ำ�เนินก�รร่�งแผู้นง�น 
ด้้�นก�รศึกษ�ข้องอ�เซีึ่ยูน พ.ศ. 2564 - 2568 ซึึ่�งจัะนำ�เข้้�สู่ก�รพิจั�รณ�
ข้องเจ้ั�ห้น้�ที�อ�วุโสด้้�นก�รศึกษ�ข้องอ�เซีึ่ยูนเพ่�อให้้ข้้อเสนอแนะ 
แล่ะข้้อคิ์ด้เห็้นต่่อไป
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บรูไนด้ารุสิซูาลามื่
ปัจัจุับันนักเรียูนส�ม�รถเดิ้นท�งไปเรียูนได้้ต่�มปกติ่แล่ะส�ม�รถค์วบคุ์มสถ�นก�รณ์ได้้แล้่ว อยู่�งไรก็ต่�ม รัฐบ�ล่
ยูังดู้แล่อยู่�งใกล้่ชิด้เพ่�อป้องกันก�รระบ�ด้ข้องโค์วิด้-19 ร่วมกับห้น่วยูง�นที�เกี�ยูวข้้อง แล่ะห้้�มมิให้้มีก�รชุมนุม 

เพ่�อป้องกันก�รติ่ด้เช่�อด้้วยู ในช่วงโค์วิด้-19 ระบ�ด้เม่�อเด่้อนมีน�ค์มที�ผู่้�นม� รัฐบ�ล่ประก�ศให้้สถ�นศึกษ�ห้ยุูด้ก�รเรียูนก�รสอน แล่ะ
ห้�แนวท�งป้องกันแล่ะจััด้ห้�อุปกรณ์สำ�ห้รับจััด้ก�รเรียูนก�รสอนท�งไกล่ รวมทั�งจััด้ทำ�ห้ลั่กสูต่รออนไล่น์-ออฟัไล่น์ให้้กับนักเรียูนระดั้บ
ประถมศึกษ�แล่ะระดั้บมัธยูมศึกษ�รวมถึงเด็้กด้้อยูโอก�ส โด้ยูร่วมม่อกับห้น่วยูง�นต่่�ง ๆ ในก�รจััด้ก�รเรียูนก�รสอนออนไล่น์ จััด้ห้�
อุปกรณ์ส่�อส�ร สนับสนุนค์อมพิวเต่อร์สำ�ห้รับเด็้กด้้อยูโอก�ส พัฒน�เค์ร่อข่้�ยู แล่ะด้ำ�เนินง�นในด้้�นอ่�น ๆ เพ่�อให้้ก�รบริห้�รจััด้ก�ร
ศึกษ�ออนไล่น์เป็นไปอยู่�งมีประสิทธิภ�พแล่ะทั�วถึง รวมทั�งในช่วงปิด้สถ�นศึกษ�ยัูงมีก�รจััด้อ�ห้�รสำ�ห้รับเด็้กที�ด้้อยูโอก�สด้้วยู นอกจั�กนี� 
กระทรวงก�รศึกษ�มีก�รอบรมค์รูเพ่�อให้้มีค์ว�มเข้้�ใจัเกี�ยูวกับสถ�นก�รณ์แล่ะก�รจััด้ก�รเรียูนก�รสอนออนไล่น์ ก�รเต่รียูมก�รสอน
แบบ Home School ห้ร่อ Individual Study

กัมื่พูชิา
รัฐบ�ล่ได้้ประก�ศปิด้สถ�นศึกษ�ทั�งห้มด้ในเด่้อนมีน�ค์ม 2563 เพ่�อป้องกันก�รแพร่ระบ�ด้ข้องโค์วิด้-19 ซึึ่�งส่งผู้ล่กระทบ
ต่่อสถ�นศึกษ� 14,000 แห่้ง นักเรียูนกว่� 3.2 ล้่�นค์น แล่ะสถ�บนัอุด้มศึกษ�กว่� 124 แห่้ง แล่ะสถ�นก�รณ์นี�ยูงัทำ�ให้้

ระบบก�รจััด้ก�รศึกษ�ทั�งในระดั้บภูมิภ�ค์แล่ะโล่กเปลี่�ยูนแปล่งไป ในส่วนข้องกัมพูช�รัฐบ�ล่มีม�ต่รก�รในก�รให้้ค์ว�มช่วยูเห้ล่่อเพ่�อไม่ให้้
นักเรียูนได้้รับผู้ล่กระทบจั�กก�รห้ยุูด้ก�รเรียูนก�รสอน ดั้งนี�

1. จััด้ต่ั�งศูนยู์สนับสนุนก�รจััด้ก�รสอนให้้กับค์รู
2. จััด้ต่ั�งช่องท�งสำ�ห้รับก�รศึกษ�ท�งไกล่ e-Learning Platform
3. ร่วมม่อระห้ว่�งรัฐแล่ะเอกชน แล่ะจััด้ต่ั�งศูนยู์เพ่�อสนับสนุน e-Learning สำ�ห้รับนักเรียูนทั�งด้้�นก�รเรียูนแล่ะด้้�นส�ธ�รณสุข้

ทั�งนี� ในช่วงกล่�งเด่้อนพฤศจิัก�ยูนที�ผู่้�นม� มีบ�งจัังห้วัด้ข้องกัมพูช�มีก�รแพร่ระบ�ด้ข้องโค์วิด้-19 รอบที�สอง ทำ�ให้้มีก�รปิด้สถ�นศึกษ�
บ�งแห่้งอีกค์รั�ง

อินโด้นีเซีูย
เม่�อมีก�รระบ�ด้ข้องโค์วิด้-19 ในช่วงเด่้อนมีน�ค์ม 2563 รัฐบ�ล่ได้้จััด้สรรงบประม�ณเพ่�อสนับสนุน
ก�รจััด้ก�รเรียูนก�รสอนออนไล่น ์ยูกเลิ่กก�รจััด้สอบระด้บัช�ติ่ แล่ะมีก�รปรับเปลี่�ยูนวิธีก�รสอบ แล่ะ
ผูู้้สำ�เร็จัก�รศึกษ� รวมทั�งก�รรับสมัค์รนักเรียูนเพ่�อศึกษ�ต่่อแบบออนไล่น์ มีก�รจััด้ก�รเรียูนก�รสอน
ออนไล่น์ ให้้บริก�รอินเทอร์เน็ต่โด้ยูไม่เสียูค่์�ใช้จ่ั�ยู แล่ะสนับสนุนค่์�เล่่�เรียูนให้้กับนักเรียูนกว่� 410,000 ค์น สำ�ห้รับระดั้บ
อุด้มศึกษ� มีก�รจััด้ตั่�ง platform สำ�ห้รบัมห้�วทิยู�ลั่ยูให้้ส�ม�รถเข้้�ไปใช้ห้ลั่กสูต่รก�รเรียูนก�รสอนจั�กมห้�วทิยู�ลั่ยูอ่�น ๆ  ได้้
ซึึ่�งมห้�วิทยู�ลั่ยูส�ม�รถเข้้�ถึงส่�อออนไล่น์ได้้ไม่จัำ�กัด้ ก�รสนับสนุนก�รจััด้ก�รเรียูนก�รสอนออนไล่น์ผู่้�นท�ง Google  
มีก�รจััด้ห้ลั่กสูต่รออนไล่น์ผู่้�น MOOCs รวมทั�งจััด้ตั่�ง platform โด้ยูไม่เสียูค่์�ใช้จ่ั�ยูสำ�ห้รับนักศึกษ�เพ่�อใช้ส่�อส�รระห้ว่�งกัน
ก�รจััด้ให้้มีก�รเทียูบโอนห้น่วยูกิต่กับก�รเรียูนออนไล่น์ข้องนักศึกษ� นอกจั�กนี� ยูังมีก�รจััด้ก�รอบรมให้้แก่อ�จั�รยู์ผูู้้สอน 
เพ่�อพัฒน�ทักษะก�รสอนออนไล่น ์แล่ะก�รผู้ลิ่ต่ส่�อเพ่�อใช้ในก�รจััด้ก�รเรียูนก�รสอนออนไล่น ์สำ�ห้รับบทเรียูนที�ได้้รับจั�กวิกฤต่
โค์วิด้-19 ค่์อค์ว�มร่วมม่อข้องนักศึกษ�ในก�รช่วยูเห้ล่่อซึึ่�งกันแล่ะกัน ก�รคิ์ด้ค้์นนวัต่กรรมเพ่�อห้�วัค์ซีึ่นรักษ�โค์วิด้-19  
ก�รปรับรูปแบบก�รศึกษ�สู่ยุูค์ดิ้จิัทัล่ ก�รมีส่วนร่วมข้องผูู้้ปกค์รอง ก�รทำ�ให้้ทุกค์นส�ม�รถเข้้�ถึงเทค์โนโล่ยูีดิ้จิัทัล่ เป็นต้่น

ในการนี�เจ้าห้น้าทำี�อาวุโสิขัองป็ระเทำศึสิมื่าชิิกอาเซูียนได้้มื่ีการรายงานเกี�ยวกับผลกระทำบ 
จากสิถิ่านการณ์โควิด้-19 ต้่อการศึึกษาและแนวป็ฏิบัต้ิทำี�ด้ี ด้ังนี�
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สิป็ป็.ลาว
จัำ�นวนผูู้้ติ่ด้เช่�อโค์วิด้-19 ในประเทศมีไม่ม�กนัก แต่่สถ�นก�รณ์ยูังไม่ปล่อด้ภัยูในช่วงเด่้อนมีน�ค์มที�ผู่้�นม�รัฐบ�ล่ได้้
ประก�ศปิด้ประเทศตั่�งแต่่วันที� 30 มีน�ค์ม - 8 พฤษภ�ค์ม 2563 แล่ะมีแนวท�งก�รรับม่อก�รแพร่ระบ�ด้ข้องโค์วิด้-19 อยู่�งเป็นรูปธรรม
ในส่วนข้องกระทรวงศึกษ�ธิก�รมีก�รพัฒน�แผู้นก�รรับม่อโค์วิด้-19 โด้ยูยูึด้ห้ลั่กก�รจััด้ก�รเรียูนก�รสอนให้้แก่นักเรียูนบนพ่�นฐ�น 
ข้องค์ว�มปล่อด้ภัยูด้้�นส�ธ�รณสุข้ ดั้งนี�

1. ให้้ค์ว�มรู้ค์รู อ�จั�รยู์ นักเรียูน แล่ะชุมชนเกี�ยูวกับโค์วิด้-19 ในเร่�องก�รใช้อุปกรณ์ก�รป้องกัน สุข้อน�มัยูแล่ะแนวปฏิิบัต่ิ 
เพ่�อค์ว�มปล่อด้ภัยูด้้�นสุข้ภ�พ

2. จััด้ก�รศึกษ�ในห้ล่�กห้ล่�ยูรูปแบบเพ่�อให้้นักเรียูนส�ม�รถเข้้�ถึงก�รศึกษ�ได้้อยู่�งทั�วถึง โด้ยูเฉพ�ะนักเรียูนกลุ่่มเสี�ยูงให้้เรียูน 
ที�บ้�นผู่้�นระบบออนไล่น์ รวมทั�งปรับห้ลั่กสูต่ร ปฏิิทินก�รเรียูนก�รสอนให้้เห้ม�ะสม แล่ะจััด้ก�รสอนเสริมสำ�ห้รับผูู้้ที�ประสงค์์ 
จัะเรียูนเพิ�มเติ่ม วิกฤต่ก�รณ์โค์วิด้-19 ทำ�ให้้วิธีก�รจััด้ก�รเรียูนก�รสอนเปลี่�ยูนแปล่งไป แล่ะก�รนำ�เทค์โนโล่ยีูดิ้จิัทัล่ม�ประยุูกต์่ใช้
ทำ�ให้้ก�รเรียูนก�รสอนส�ม�รถด้ำ�เนินก�รได้้ต่่อเน่�อง ทุกประเทศจัำ�เป็นต้่องช่วยูกันสร้�งระบบก�รศึกษ�ที�พร้อมรับกับ 
ก�รเปลี่�ยูนแปล่งต่่�ง ๆ ในอน�ค์ต่

มื่าเลเซีูย
รูปแบบก�รจััด้ก�รเรียูนก�รสอนในช่วงปิด้สถ�นศึกษ� สำ�ห้รับสถ�นศึกษ�ในประเทศจัำ�นวน 10,713 แห่้ง

(รัฐบ�ล่แล่ะเอกชน) นักเรียูนกว่� 5 ล้่�นค์น เป็นระบบออนไล่น์โด้ยูได้้รับค์ว�มร่วมม่อจั�ก Microsoft Google แล่ะ Apple 
ในก�รจััด้ทำ� platform (1 platform /3 partners) ก�รจััด้โปรโมชั�นพิเศษสำ�ห้รับโทรศัพท์เค์ล่่�อนที�ให้้นักเรียูนใช้ในก�รเข้้�ถึง
ห้ลั่กสูต่รออนไล่น์แล่ะร่วมม่อกับเอกชนเพ่�อสนับสนุนอุปกรณ์ค์อมพิวเต่อร์สำ�ห้รับกลุ่่มเปร�ะบ�งด้้วยู มีก�รเปิด้ platform 
สำ�ห้รบัค์รูให้้ส�ม�รถต่ดิ้ต่่อแล่ะแล่กเปลี่�ยูนข้้อมูล่ รวมทั�งปัญห้�ต่่�ง ๆ  ระห้ว�่งกนัได้้ ทั�งนี� พบว่�ยูงัมีอุปสรรค์ในชว่งปิด้สถ�นศกึษ�
โด้ยูมีนักเรียูนบ�งส่วนที�มีค์ว�มไม่สะด้วกในก�รเข้้�ถึงก�รเรียูนก�รสอนออนไล่น์ แล่ะประม�ณร้อยูล่ะ 25 ข้องนักเรียูน 
ยูังต้่องพึ�งพ�อุปกรณ์จั�กผูู้้ปกค์รอง ห้ร่อต้่องใช้อุปกรณ์ร่วมกันในก�รเรียูนออนไล่น์ แล่ะนักเรียูนบ�งส่วนเห็้นว่�ก�รเรียูน 
ในห้้องเรียูนปกติ่ส�ม�รถส่�อส�รระห้ว่�งกันได้้ดี้กว่�ทำ�ให้้ก�รเรียูนก�รสอนน่�สนใจัม�กกว่�ก�รนั�งเรียูนออนไล่น์ นอกจั�กนี�
ยูังมีปัญห้�ด้้�นสุข้ภ�พจิัต่ที�อ�จัเกิด้ขึ้�น อ�ทิ ค์ว�มกังวล่ในช่วงปิด้เรียูนว่�ก�รเรียูนจัะมีปัญห้�เรียูนไม่ทันแล่ะเศรษฐกิจั 
ข้องค์รอบค์รัวไม่ดี้ เป็นต้่น

เมีื่ยนมื่า
แนวท�งก�รด้ำ�เนินง�นในช่วงปิด้สถ�นศึกษ�จั�กสถ�นก�รณ์โรค์โค์วิด้-19 รัฐบ�ล่
ได้้พัฒน�แผู้นก�รเรียูนก�รสอน โด้ยูมีวัต่ถุประสงค์์เพ่�อให้้ส�ม�รถสร้�งสภ�พ
แวด้ล้่อมในก�รจััด้ก�รเรียูนก�รสอนได้้อยู่�งต่่อเน่�องแล่ะยูั�งยู่นมห้�วิทยู�ลั่ยูได้้จััด้ห้ลั่กสูต่รอบรมค์รู 
ในระดั้บประถมศึกษ�เพ่�อให้้ส�ม�รถจััด้ก�รเรียูนก�รสอนออนไล่น์ระห้ว่�งเด่้อนพฤษภ�ค์ม-สิงห้�ค์ม 
2563 ในส่วนข้องอุด้มศึกษ�มีก�รจััด้ห้ลั่กสูต่รออนไล่น์ให้้แก่มห้�วิทยู�ลั่ยู จัำ�นวน 134 แห่้ง  
พัฒน�ห้ลั่กสูต่รออนไล่น์ แล่ะจััด้แบ่งกลุ่่มมห้�วิทยู�ลั่ยูเพ่�อเป็นกรณีศึกษ�ในก�รจััด้ก�รเรียูนก�รสอน
ออนไล่น์อยู�่งไรก็ต่�มในช่วงเด่้อนกันยู�ยูนที�ผู่้�นม� มีก�รแพร่ระบ�ด้ข้องโค์วิด้-19 รอบสอง จึังจัำ�เป็น
ต้่องห้ยุูด้ก�รเรียูนก�รสอนออนไล่น์

ฟิิลิป็ปิ็นส์ิ
ก�รจััด้ก�รด้้�นก�รศึกษ�ออนไล่น์โด้ยูกระทรวงก�รอ�ชีวศึกษ�แล่ะพัฒน�ศักยูภ�พ (Technical  

Education and Skills Development Authority - TESDA) รวมทั�งก�รแนะนำ�ด้้�นเทค์นิค์ต่่�ง ๆ  ด้้�นเกษต่ร ก�รพัฒน�
ทักษะเพ่�อให้้ประช�ชนส�ม�รถเรียูนรู้ได้้ในรูปแบบที�เห้ม�ะสมกับทุกภ�ค์ส่วนโด้ยูใช้ช่�อว่� “TESDA Online Programme” 
มีจัำ�นวนทั�งสิ�น 71 ห้ลั่กสูต่ร มีประช�ชนเข้้�ระบบแล้่วประม�ณ 1 ล้่�นค์นทั�งในประเทศแล่ะแรงง�นจั�กต่่�งประเทศ 
นอกจั�กนี� ยูังมีก�รจััด้ทำ�ม�ต่รก�รสำ�ห้รับก�รป้องกันแล่ะค์ว�มปล่อด้ภัยูในโรงเรียูน ก�รปรับห้ลั่กสูต่รแบบท�งไกล่แล่ะ
แบบผู้สมผู้ส�น ก�รพัฒน�ทักษะโด้ยูก�รจััด้อบรมแล่ะจััด้ประชุมเชิงปฏิิบัติ่ก�ร ก�รเรียูนแบบยู่ด้ห้ยูุ่นรวมทั�งก�รกำ�ห้นด้
แนวท�งก�รด้ำ�เนินนโยูบ�ยูจั�กรัฐบ�ล่กล่�ง
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สำ�ห้รับก�รเต่รียูมร่�งแผู้นง�นก�รศึกษ�อ�เซีึ่ยูน พ.ศ. 2564 - 2568 สำ�นักเล่ข้�ธิก�รอ�เซีึ่ยูนได้้นำ�เสนอร่�งแผู้นง�นฯ ประกอบด้้วยู 5 ประเด็้นห้ลั่ก ได้้แก่
1. ส่งเสริมให้้เกิด้ค์ว�มต่ระห้นักรู้เกี�ยูวกับอ�เซึ่ียูน
2. ยูกระด้บัค์ณุภ�พก�รศกึษ�แล่ะสร้�งโอก�สก�รเข้้�ถงึก�รศกึษ�ต่ั�งแต่่ระด้บัปฐมวยัูจันถงึระด้บัมธัยูมศกึษ�ต่อนปล่�ยูโด้ยูต้่องไม่ล่ะเล่ยูผูู้ด้้้อยูโอก�สแล่ะ

กลุ่่มช�ยูข้อบต่่�ง ๆ
3. เพิ�มข้ีด้ค์ว�มส�ม�รถในก�รจััด้ก�รศึกษ�ในระด้ับอุด้มศึกษ�ซึ่ึ�งเป็นส่วนห้นึ�งข้องก�รจััด้ก�รศึกษ�ต่ล่อด้ชีวิต่
4. สนับสนุนก�รพัฒน�ก�รศึกษ�แล่ะฝึกอบรมด้้�นเทค์นิค์แล่ะก�รอ�ชีวศึกษ�ซึ่ึ�งจัะต่อบสนองต่่อก�รเปล่ี�ยูนแปล่งข้องง�นในอน�ค์ต่ แล่ะ
5. ก�รด้ำ�เนินง�นต่�มแผู้นง�นด้้�นก�รศึกษ�ข้องอ�เซึ่ียูนอยู่�งมีประสิทธิภ�พผู้่�นก�รประส�นง�น ก�รจััด้ก�รค์ว�มรู้แล่ะระบบก�รประเมินผู้ล่

ทั�งนี�ประเทศสม�ชิกอ�เซีึ่ยูนจัะมีก�รพิจั�รณ�แล่ะประชุมห้�ร่อร่วมกันเกี�ยูวกับร่�งแผู้นง�นก�รศึกษ�อ�เซีึ่ยูนเพ่�อปรับแก้ไข้ก่อนนำ�เสนอต่่อที�ประชุม 
เจ้ั�ห้น้�ที�อ�วุโสด้้�นก�รศึกษ�ข้องอ�เซีึ่ยูนแล่ะที�ประชุมรัฐมนต่รีศึกษ�อ�เซีึ่ยูนให้้ก�รรับรองภ�ยูในเด่้อนมีน�ค์ม 2564

เวียด้นามื่
ก�รด้ำ�เนินก�รรับม่อสถ�นก�รณ์โรค์ติ่ด้เช่�อโค์วิด้-19 ในช่วงปิด้สถ�นศึกษ�รัฐบ�ล่
ได้้ปรับปรุงห้ลั่กสูต่รให้้สอด้ค์ล้่องกับระยูะเวล่�ในก�รจััด้ก�รเรียูนก�รสอนออนไล่น์
จััด้ทำ�แนวปฏิิบัติ่สำ�ห้รับก�รเรียูนก�รสอนออนไล่น์ พัฒน�ห้ลั่กสูต่รก�รเรียูนก�รสอนท�งไกล่ แล่ะเม่�อ
เปิด้สถ�นศึกษ�จัะต้่องค์ำ�นึงถึงก�รดู้แล่ด้้�นสุข้อน�มัยูตั่�งแต่่เริ�มเข้้�ม�ในบริเวณสถ�นศึกษ� ห้้องเรียูน
 (ทั�งก่อนแล่ะห้ลั่งเลิ่กเรียูน) รวมทั�งค์วบคุ์มคุ์ณภ�พก�รจััด้ก�รเรียูนก�รสอนสถ�นก�รณ์โค์วิด้-19 ทำ�ให้้
ได้้เรียูนรู้ว่�ก�รเปลี่�ยูนแปล่งด้้�นดิ้จิัทัล่มีค์ว�มสำ�คั์ญต่่อก�รจััด้ก�รเรียูนก�รสอนในปัจัจุับัน ห้ลั่กสูต่ร
ต้่องยูด่้ห้ยูุน่ ส�ม�รถปรบัเปลี่�ยูนได้้ รวมทั�งจัำ�เปน็ต้่องพัฒน�ทกัษะด้้�นเทค์โนโล่ยูสี�รสนเทศแล่ะด้จิิัทัล่
ให้้แก่นักเรียูน ค์รูแล่ะบุค์ล่�กรท�งก�รศึกษ� รวมถึงก�รปรับห้ลั่กสูต่รก�รเรียูนก�รสอนเพ่�อให้้
สอด้ค์ล้่องกับสถ�นก�รณ์ที�เปลี่�ยูนแปล่งไป

ป็ระเทำศึไทำย
กระทรวงศึกษ�ธิก�รได้้ประก�ศให้้สถ�นศึกษ�ปิด้ตั่�งแต่่กล่�งเด่้อนมีน�ค์มแล่ะเริ�มเปิด้เรียูนในวันที�  
1 กรกฎ�ค์ม 2563 โด้ยูในระห้ว่�งปิด้เรียูน กระทรวงศึกษ�ธิก�รมีม�ต่รก�รจััด้ก�รศึกษ�ออนไล่น์สำ�ห้รับ

นักเรียูนระด้ับมัธยูมศึกษ�แล่ะก�รศึกษ�ท�งไกล่ผู้่�นส่�อโทรทัศน์ (DLTV) สำ�ห้รับนักเรียูนระด้ับประถมศึกษ�เพ่�อให้้นักเรียูน
ส�ม�รถเข้้�ถึงก�รศึกษ�ได้้อยู่�งทั�วถึง เม่�อสถ�นศึกษ�เริ�มเปิด้เรียูนในเด่้อนกรกฎ�ค์ม สถ�นศึกษ�มีแนวท�งในก�รจััด้ก�รเรียูน
ก�รสอนแบบสลั่บเวล่� เห้ล่่�อมเวล่�สอน เพ่�อล่ด้จัำ�นวนนักเรียูนในแต่่ล่ะห้้องเรียูนนอกจั�กนี� ยูงัดู้แล่ด้้�นสุข้อน�มัยูโด้ยูได้้ร่วมม่อ
กับกรมอน�มัยูในก�รจััด้ทำ�แล่ะปฏิิบัติ่ต่�มคู่์ม่อก�รจััด้ก�รโรงเรียูนรับม่อโค์วิด้-19 แล่ะคู่์ม่อปฏิิบัติ่สำ�ห้รับสถ�นศึกษ� 
ในก�รป้องกันก�รแพร่ระบ�ด้โค์วิด้-19 แล่ะพัฒน�ส่�อดิ้จิัทัล่ในก�รจััด้ก�รเรียูนก�รสอน

สิิงคโป็ร์
ก�รจััด้ก�รศึกษ�ในช่วงวิกฤต่โรค์โค์วิด้-19 โด้ยูสร้�งค์ว�มต่ระห้นกัรู้ให้้แก่นักเรียูนเกี�ยูวกับแนวท�งปฏิิบัติ่
ด้้�นสุข้อน�มัยูเพ่�อให้้ปล่อด้ภัยูจั�กโค์วิด้-19 อ�ทิ ก�รต่รวจัเช็ค์อุณห้ภูมิต่นเองเป็นประจัำ� ก�รทำ� 
ค์ว�มสะอ�ด้โต๊่ะเรียูน ก�รล้่�งม่อบ่อยู ๆ แจ้ังข่้�วส�รเกี�ยูวกับสถ�นก�รณ์ข้องโค์วิด้-19 ให้้แก่ค์รูแล่ะ
นักเรียูนอยู่�งสมำ��เสมอ ให้้ค์ว�มรู้แก่นักเรียูนเพ่�อให้้นำ�ไปเผู้ยูแพร่แก่ค์รอบค์รัว แล่ะเม่�อรัฐบ�ล่ประก�ศปิด้ประเทศในเด่้อน
เมษ�ยูน กระทรวงศึกษ�ธิก�รจััด้ให้้นักเรียูนได้้เรียูนออนไล่น์ทั�งห้มด้ ค์รูแล่ะบุค์ล่�กรท�งก�รศึกษ�จัำ�เป็นต้่องศึกษ�วิธีก�ร
จััด้ก�รเรียูนก�รสอนออนไล่น์ให้้แก่นักเรียูน ในช่วง 3 เด่้อนห้ลั่งจั�กปิด้สถ�นศึกษ�ค์รูได้้จััด้ห้ลั่กสูต่รออนไล่น์ไปแล้่ว 
กว่� 1 ล้่�นห้ล่กัสูต่ร สถ�นศกึษ�มีก�รเต่รยีูมค์ว�มพรอ้มเพ่�อรองรบัก�รเปดิ้เรียูนทั�งด้้�นค์ว�มสะอ�ด้ ก�รด้แูล่ด้้�นสุข้อน�มยัู
ข้องนักเรียูน ค์รูแล่ะผูู้้ที�เกี�ยูวข้้อง เพ่�อให้้ส�ม�รถจััด้ก�รเรียูนก�รสอนให้้แก่นักเรียูนได้้อยู่�งต่่อเน่�อง ทั�งนี� จัำ�เป็นต้่องได้้รับ
ค์ว�มรว่มม่อจั�กทกุภ�ค์สว่นทั�งค์รอบค์รวั ชุมชน ภ�ค์รฐัแล่ะภ�ค์เอกชน โด้ยูเฉพ�ะก�รสนบัสนุนก�รเข้้�ถึงก�รศกึษ�สำ�ห้รบั
เด็้กด้้อยูโอก�ส โด้ยูมีก�รให้้ยู่มอุปกรณ์ค์อมพิวเต่อร์แล่ะก�รส่�อส�รกว่� 20,000 เค์ร่�อง รวมถึงก�รสนับสนุนอ�ห้�ร 
อยู�่งต่่อเน่�องสำ�ห้รับนักเรียูนที�มีร�ยูได้้น้อยู ก�รด้ำ�เนนิก�รในอน�ค์ต่จัะมกี�รจััด้ทำ� National Digital Literacy Programme 
ภ�ยูในปี 2564 โด้ยูมีเป้�ห้ม�ยูค่์อนักเรียูนในระดั้บมัธยูมศึกษ�ต่อนปล่�ยูจัะมีอุปกรณ์ก�รเรียูนเป็นข้องต่นเอง

การป็ระชุิมื่รัฐมื่นต้รีศึึกษาอาเซีูยน ครั�งทีำ� 11 มี H.E. Sec. Isidro S. Lapeña รัฐมนต่รีว่�ก�รกระทรวงก�รอ�ชีวศึกษ�แล่ะพัฒน�ศักยูภ�พข้องส�ธ�รณรัฐ
ฟิัลิ่ปปินส์เป็นประธ�นกล่่�วเปิด้ก�รประชุม โด้ยูมีรัฐมนต่รีด้้�นก�รศึกษ�ข้องประเทศสม�ชิกอ�เซีึ่ยูนนำ�เสนอวิสัยูทัศน์ที�น่�สนใจั ดั้งนี�
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บรูไนด้ารุสิซูาลามื่
ก�รเปลี่�ยูนแปล่งที�เกิด้ขึ้�นจั�กวิกฤต่โค์วิด้-19 มีผู้ล่ต่่อก�รจััด้ก�รเรียูนก�รสอนที�เปลี่�ยูนแปล่งไป ประเทศต่่�ง ๆ  จัำ�เป็นต้่อง
ใช้เทค์โนโล่ยูเีพ่�อจััด้ก�รเรียูนก�รสอน แต่่ล่ะประเทศต่อ้งเปลี่�ยูนวิกฤต่ให้้เปน็โอก�สโด้ยูก�รนำ�ค์ว�มเปลี่�ยูนแปล่งด้้�นด้จิิัทัล่
ม�ใช้ให้้เกิด้ประโยูชน์สูงสุด้ ก�รพัฒน�ด้้�นดิ้จิัทัล่ รวมทั�งก�รเต่รียูมค์ว�มพร้อมด้้�นดิ้จิัทัล่เพ่�อก�รศึกษ�มีค์ว�มจัำ�เป็นม�ก
นอกจั�กนี� ก�รจััด้ก�รศึกษ�ที�ทั�วถึงโด้ยูไม่ทิ�งใค์รไว้ข้้�งห้ลั่งแล่ะก�รพัฒน�ค์รูแล่ะบุค์ล่�กรท�งก�รศึกษ�ให้้มีค์ว�มพร้อมด้้�นดิ้จิัทัล่เป็นสิ�งจัำ�เป็น
ก�รเปลี่�ยูนแปล่งท�งด้้�นด้จิิัทัล่ไมใ่ช่สิ�งให้ม่แล่ะไมส่�ม�รถทำ�ได้้โด้ยูล่ำ�พัง จัำ�เปน็ต้่องมีค์ว�มรว่มม่อจั�กทกุภ�ค์สว่น แล่ะสิ�งสำ�คั์ญที�ต้่องด้ำ�เนนิก�ร
เม่�อจััด้ก�รศึกษ�ผู่้�นระบบออนไล่น์ค่์อต้่องให้้นักเรียูนทุกค์นส�ม�รถเข้้�ถึงก�รศึกษ�ได้้ โด้ยูเฉพ�ะอยู�่งยูิ�งกลุ่่มด้้อยูโอก�ส ซึึ่�งกระทรวงศึกษ�ธิก�ร
ได้้ร่วมม่อกับภ�ค์เอกชนเพ่�อจััด้ก�รศึกษ�ออนไล่น์ให้้แก่นักเรียูน ทั�งนี� เค์ร่อข่้�ยูแล่ะค์ว�มร่วมม่อจั�กทุกประเทศเป็นสิ�งสำ�คั์ญ ข้อให้้ทุกประเทศ
ร่วมกันพัฒน�ด้้�นก�รศึกษ� รวมทั�งส่งเสริมค์รูในก�รพัฒน�ทักษะด้้�นดิ้จิัทัล่แล่ะส�ม�รถนำ�ค์ว�มรู้ม�จััด้ก�รเรียูนก�รสอนให้้นักเรียูนได้้ 
อยู่�งมีประสิทธิภ�พ

กัมื่พูชิา
ก�รด้ำ�เนินก�รช่วงสถ�นก�รณ์โค์วิด้-19 มีก�รจััด้ก�รเรียูนก�รสอนแบบสลั่บเวล่�เรียูนโด้ยูบ�งส่วนจัะเรียูน 
ท�งไกล่ แล่ะบ�งส่วนเป็นก�รเรียูนแบบปกติ่ ทั�งนี� ยูังมีนักเรียูนบ�งส่วนที�ไม่ส�ม�รถเข้้�ถึงก�รศึกษ�ได้้ นอกจั�กนี�

กัมพูช�ได้้สนับสนุนก�รด้ำ�เนินก�รต่�มกรอบก�รฟ้ั�นฟูัที�ค์รอบค์ลุ่มข้องอ�เซีึ่ยูน (ASEAN Comprehensive Recovery Framework) 
แล่ะแผู้นปฏิิบัต่กิ�รต่�มกรอบก�รฟ้ั�นฟูัฯ ซึึ่�งจัะช่วยูให้้ประเทศในภูมภิ�ค์อ�เซีึ่ยูนส�ม�รถฟ้ั�นจั�กสถ�นก�รณ์วกิฤต่ได้้อยู�่งมีประสิทธิภ�พ
แล่ะกัมพูช�ยิูนดี้ที�จัะร่วมม่อกับประเทศสม�ชิกอ�เซีึ่ยูนในก�รด้ำ�เนินก�รต่�มปฏิิญญ�อ�เซีึ่ยูนว่�ด้้วยูก�รพัฒน�ทรัพยู�กรมนุษยูส์ำ�ห้รับ
โล่กที�เปลี่�ยูนแปล่งไปข้องง�นแล่ะแผู้นที�นำ�ท�งฯ รวมทั�งยูินดี้ต่่อค์ว�มสำ�เร็จัข้องแผู้นง�นด้้�นก�รศึกษ�ข้องอ�เซีึ่ยูน ปี 2559-2563 
นอกจั�กนี� กัมพูช�ยัูงให้้ค์ว�มสำ�คั์ญกับค์ว�มปล่อด้ภัยูข้องค์รู บุค์ล่�กรท�งก�รศึกษ�แล่ะนักเรียูนจั�กโค์วิด้-19 แล่ะก�รจััด้ก�รศึกษ� 
ให้้นักเรียูนอยู่�งต่่อเน่�อง ต่ล่อด้จันก�รฝึกอบรมค์รูเพ่�อให้้ส�ม�รถใช้เทค์โนโล่ยีูส�รสนเทศในก�รจััด้ก�รเรียูนก�รสอนได้้ 
อยู่�งมีประสิทธิภ�พ

อินโด้นีเซีูย
ห้ล่�ยูเด่้อนที�ผู่้�นม�ภมิูภ�ค์อ�เซีึ่ยูนแล่ะทั�วโล่กประสบกบัสถ�นก�รณโ์ค์วิด้-19 ทำ�ให้้เกิด้ก�รเปลี่�ยูนแปล่งค์รั�งให้ญ่ แต่่ล่ะ
ประเทศจัำ�เป็นต้่องปรับยูุทธศ�สต่ร์ก�รด้ำ�เนินง�นต่่�ง ๆ เพ่�อค์ว�มปล่อด้ภัยูด้้�นส�ธ�รณสุข้ข้องประช�ชน แล่ะ
ประสบก�รณที์�อินโด้นีเซีึ่ยูได้้รับในช่วงวิกฤต่ที�ผู่้�นม�ค่์อก�รรว่มม่อในก�รสนับสนุนก�รจััด้ก�รเรียูนก�รสอนระห้ว�่งภ�ค์รฐั
แล่ะภ�ค์เอกชนในก�รบริห้�รจััด้ก�รทั�งเร่�องอุปกรณ์ค์อมพิวเต่อร์ เค์ร่อข่้�ยูอินเทอร์เน็ต่เพ่�อให้้นักเรียูนแล่ะค์รูที�ไม่มีค์ว�มพร้อมส�ม�รถใช้อุปกรณ์
ต่่�ง ๆ ได้้สะด้วกยูิ�งขึ้�น สำ�ห้รับแผู้นก�รด้ำ�เนินง�นภ�ยูห้ลั่งโค์วิด้-19 อินโด้นีเซีึ่ยูจัะร่วมกับทุกภ�ค์ส่วนในก�รบูรณ�ก�รค์ว�มร่วมม่อระห้ว่�งกัน  
ซึึ่�งสอด้ค์ล้่องกับหั้วข้้อห้ลั่กข้องก�รประชุมในค์รั�งนี� ซึึ่�งอินโด้นีเซีึ่ยูเช่�อว่�ก�รพัฒน�เค์ร่อข่้�ยูค์ว�มร่วมม่อระห้ว่�งกันเป็นสิ�งจัำ�เป็น แล่ะเห็้นด้้วยูกับ
ก�รด้ำ�เนินก�รต่�มกรอบก�รฟ้ั�นฟูัที�ค์รอบค์ลุ่มข้องอ�เซีึ่ยูน นอกจั�กนี� ยูังมีก�รแสด้งวิสัยูทัศน์ระห้ว่�งรัฐมนต่รีด้้�นก�รศึกษ�ข้องประเทศสม�ชิก
อ�เซีึ่ยูนในห้ล่�ยูก�รประชุม ทั�งก�รประชุมว่�ด้้วยูก�รเปลี่�ยูนแปล่งด้้�นดิ้จิัทัล่ในระบบก�รศึกษ�ข้องอ�เซีึ่ยูนในเด่้อนตุ่ล่�ค์ม ซึึ่�งเป็นก�รสร้�ง 
ค์ว�มต่ระห้นักถึงค์ว�มสำ�คั์ญในก�รส่งเสริมก�รเรียูนรู้แล่ะก�รใช้เทค์โนโล่ยูีดิ้จิัทัล่รวมถึงก�รสร้�งทักษะที�จัำ�เป็นต่่อก�รปฏิิบัติ่ง�นผู่้�นระบบ 
ก�รศึกษ�ข้องประเทศสม�ชิกอ�เซีึ่ยูน แล่ะก�รประชุมระดั้บรัฐมนต่รีศึกษ�แห่้งเอเชียูต่ะวันออกเฉียูงใต้่ ภ�ยูใต้่หั้วข้้อ “e-Forum on COVID-19 
Response” ในเด่้อนมิถุน�ยูนที�ผู่้�นม� ทำ�ให้้แต่่ล่ะประเทศได้้ทร�บถึงนโยูบ�ยูด้้�นก�รศึกษ�ข้องประเทศสม�ชิกแล่ะแล่กเปลี่�ยูนค์ว�มคิ์ด้เห็้น
ต่่อก�รด้ำ�เนินง�นเพ่�อรับม่อกับสถ�นก�รณ์ในปัจัจุับันได้้อยู่�งค์รอบค์ลุ่ม นอกจั�กนี� อินโด้นีเซีึ่ยูยัูงเสนอให้้นำ�ประเด็้นก�รจััด้ก�รวิกฤต่โค์วิด้-19 
บรรจุัไว้ในแผู้นง�นด้้�นก�รศึกษ�ข้องอ�เซีึ่ยูน ปี 2564-2568 เพ่�อให้้เกิด้ค์ว�มร่วมม่อระห้ว่�งประเทศสม�ชิกในก�รจััด้ก�รกับวิกฤต่ดั้งกล่่�ว

สิป็ป็. ลาว
ก�รเผู้ชิญกับก�รเปลี่�ยูนแปล่งค์รั�งให้ญ่ซึึ่�งเป็นผู้ล่ม�จั�กโค์วิด้-19 ระบ�ด้ไปทั�วโล่กแล่ะส่งผู้ล่กระทบท�งด้้�นล่บต่่อ 
ค์ว�มเป็นอยูู ่เศรษฐกิจัแล่ะสังค์ม ในส่วนข้องก�รศึกษ� มีค์ว�มจัำ�เป็นต้่องปิด้สถ�นศึกษ�เพ่�อค์ว�มปล่อด้ภัยูข้องนักเรียูน

แล่ะบุค์ล่�กรท�งก�รศึกษ� เกิด้ก�รเปลี่�ยูนแปล่งด้้�นก�รเรียูนก�รสอน โด้ยูเฉพ�ะผูู้้ด้้อยูโอก�สห้ร่อกลุ่่มเปร�ะบ�ง สปป. ล่�ว ได้้จััด้ให้้มี 
ก�รจััด้ก�รเรียูนก�รสอนอยู่�งต่่อเน่�องโด้ยูค์ำ�นึงถึงค์ว�มปล่อด้ภัยูด้้�นส�ธ�รณสุข้ข้องนักเรียูนเป็นสำ�คั์ญ มีก�รจััด้ทำ�แนวปฏิิบัต่ิเพ่�อให้้ 
สถ�นศึกษ�แล่ะชุมชนได้้ทร�บข้้อมูล่ข่้�วส�ร ข้ยู�ยูเวล่�ในก�รจััด้ก�รเรียูนก�รสอน ปรับห้ลั่กสูต่รให้้สอด้ค์ล้่องกับสถ�นก�รณ์ สำ�ห้รับนักเรียูน
ที�อยููใ่นพ่�นที�ห่้�งไกล่มีก�รจััด้ก�รเรียูนก�รสอนผู่้�นวิทยู ุแล่ะร�ยูก�รโทรทัศน์ รวมถึงก�รเรียูนก�รสอนท�งไกล่ผู่้�นด้�วเทียูม จั�กสถ�นก�รณ์
ที�เกิด้ขึ้�นทำ�ให้้ก�รเรียูนก�รสอนในอ�เซีึ่ยูนเปลี่�ยูนแปล่งไป แต่่ล่ะประเทศจัำ�เป็นต้่องให้้ค์ว�มสำ�คั์ญกับก�รล่งทุนด้้�นดิ้จิัทัล่แล่ะก�รพัฒน�
ศักยูภ�พค์รูเพ่�อให้้มีค์ว�มพร้อมในก�รสอนผู่้�นระบบดิ้จิัทัล่ แล่ะเพ่�อให้้ก�รด้ำ�เนินง�นต่่�ง ๆ  ประสบผู้ล่สำ�เร็จั ประเทศสม�ชิกอ�เซีึ่ยูนจัำ�เป็น
ต้่องร่วมม่อกัน แล่กเปลี่�ยูนประสบก�รณ์ระห้ว่�งกันเพ่�อก้�วผู่้�นค์ว�มท้�ท�ยูจั�กโค์วิด้-19 แล่ะมุ่งไปสู่ค์ว�มสำ�เร็จัต่�มว�ระก�รพัฒน� 
อยู่�งยูั�งยู่นข้องสห้ประช�ช�ติ่ โด้ยูเฉพ�ะเป้�ห้ม�ยู SDG4 ด้้�นก�รศึกษ�
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ฟิิลิป็ปิ็นส์ิ

ฟิัลิ่ปปินส์ในฐ�นะประธ�นก�รประชุมรัฐมนต่รีศึกษ�อ�เซีึ่ยูนจัะพยู�ยู�มผู้ล่ักดั้นแผู้นง�นด้้�นก�รศึกษ� 
ข้องอ�เซีึ่ยูนภ�ยูห้ลั่งปี 2563 ให้้ก้�วห้น้� ในส่วนข้องอ�เซีึ่ยูนมีก�รบริห้�รจััด้ก�รกับสถ�นก�รณ์โค์วิด้-19  
ได้้ในระดั้บดี้ ประเทศสม�ชิกส�ม�รถร่วมกันแก้ปัญห้�ด้้�นก�รศึกษ�เพ่�อประโยูชน์สูงสุด้แก่ผูู้้เรียูน ค์รู ผูู้้ปกค์รองแล่ะทุกค์นที�เกี�ยูวข้้อง 
แล่ะฟัลิิ่ปปินส์ห้วังเป็นอยู�่งยูิ�งว่�ประเทศสม�ชกิอ�เซีึ่ยูนจัะส�ม�รถจััด้ทำ�แผู้นง�นด้้�นก�รศกึษ�อ�เซีึ่ยูนภ�ยูห้ลั่งปี 2563 ได้้สำ�เร็จัก่อน
ที�ฟิัลิ่ปปินส์จัะห้มด้ว�ระก�รเป็นประธ�นฯ ในปี 2564 สำ�ห้รับก�รด้ำ�เนินง�นต่�มแผู้นง�นด้้�นก�รศึกษ�ข้องอ�เซีึ่ยูน ปี 2559-2563  
ในส่วนข้องฟิัลิ่ปปินส์มีก�รด้ำ�เนินง�นที�สำ�คั์ญโด้ยูได้้พัฒน�ห้ลั่กสูต่รออนไล่น์ (MOOCs) แล่ะกิจักรรมพัฒน�คุ์ณภ�พค์รู เพ่�อเป็น 
ท�งเล่่อกให้้แก่ค์รูนอกเห้น่อจั�กก�รอบรมแบบปกต่ิ ปัจัจุับันปัญญ�ประด้ิษฐ์เข้้�ม�มีบทบ�ทในก�รจััด้ก�รเรียูนรู้ม�กขึ้�น แต่่สิ�งห้นึ�งที�
ต้่องยูอมรับค่์อถึงแม้ว่�ในอน�ค์ต่จัะมีก�รพัฒน�ด้้�นก�รเรียูนก�รสอนโด้ยูใช้ปัญญ�ประดิ้ษฐ์ม�กขึ้�น แต่่ในเร่�องก�รเรียูนรู้เกี�ยูวกับม�รยู�ท
แล่ะค์ว�มประพฤติ่ที�ดี้ต่่�ง ๆ เร�ไม่ส�ม�รถค์�ด้ห้วังว่�ปัญญ�ประดิ้ษฐ์จัะทำ�ได้้เห้ม่อนมนุษยู์ แล่ะจั�กสถ�นก�รณ์โค์วิด้-19 ทำ�ให้้เร�ได้้
เรียูนรู้ว่�สถ�นก�รณ์เช่นเดี้ยูวกันนี�อ�จัจัะเกิด้ขึ้�นอีกในอน�ค์ต่ เร�จัำ�เป็นต้่องห้�ม�ต่รก�รรับม่อเพ่�อให้้ก�รศึกษ�ได้้รับผู้ล่กระทบ 
น้อยูที�สุด้ ประเทศสม�ชิกอ�เซีึ่ยูนต้่องทำ�ง�นร่วมกัน แล่ะแผู้นง�นด้้�นก�รศึกษ�ภ�ยูห้ล่ังปี 2563 ต้่องค์ำ�นึงถึงก�รเปลี่�ยูนแปล่ง 
ด้้�นก�รศึกษ�ที�ต่อบสนองต่่อคุ์ณภ�พ ค์ว�มเสมอภ�ค์แล่ะก�รศึกษ�ที�ทั�วถึง แล่ะข้อให้้ประเทศสม�ชิกสนับสนุนก�รเป็นประธ�นรัฐมนต่รี
ด้้�นก�รศึกษ�ข้องฟัิลิ่ปปินส์ในก�รด้ำ�เนินง�นด้้�นก�รศึกษ� รวมทั�งก�รจััด้ก�รประชุมเพ่�อจััด้ทำ�แผู้นปฏิิบัติ่ก�รข้องสภ�เทค์นิค์
อ�ชีวศึกษ�แล่ะก�รฝึกอบรมแห่้งอ�เซีึ่ยูน (ASEAN TVET Council - ATC) ต่่อไป

สิิงคโป็ร์

ก�รด้ำ�เนินง�นในช่วงสถ�นก�รณ์โค์วิด้-19 สถ�นศึกษ�ปิด้ก�รเรียูนก�รสอนแล่ะค์รูได้้สร้�ง
ห้ลั่กสูต่รออนไล่นเ์พ่�อให้้นักเรียูนส�ม�รถเข้้�ถึงก�รศึกษ�ได้้ข้ณะที�เรียูนอยูู่ที�บ้�น จั�กสถ�นก�รณ์

ที�เกิด้ขึ้�นทำ�ให้้เรียูนรู้ว่�เทค์โนโล่ยีูส�รสนเทศแล่ะระบบดิ้จิัทัล่มีค์ว�มสำ�คั์ญ ทำ�ให้้ประเทศส�ม�รถผู่้�นวิกฤต่แล่ะ
จััด้ก�รเรียูนก�รสอนให้้แก่นักเรียูนได้้ แต่่ยูังมีนักเรียูนบ�งส่วนที�ยูังไม่ส�ม�รถเข้้�ถึงก�รเรียูนก�รสอนแล่ะอ�ห้�ร 
ข้องโรงเรียูน กระทรวงศึกษ�ธิก�รจึังร่วมม่อกับภ�ค์เอกชนในก�รจััด้ให้้ยู่มอุปกรณ์ค์อมพิวเต่อร์ แล่ะสนับสนุน 
ก�รเข้้�ถึงอินเทอร์เน็ต่เพ่�อให้้นักเรียูนเข้้�ถึงก�รศึกษ�ได้้อยู่�งทั�วถึง รวมทั�งเปิด้สถ�นศึกษ�เพ่�อให้้นักเรียูนด้้อยูโอก�ส
ม�เรียูนที�โรงเรียูนแล่ะได้้รับอ�ห้�รฟัรี ถึงแม้ว่�สถ�นก�รณ์ที�เกิด้ขึ้�นทำ�ให้้แต่่ล่ะประเทศต่้องจััด้ก�รศึกษ� 
ที�เปลี่�ยูนแปล่งไป แต่่ยูังจัำ�เป็นต้่องค์ำ�นึงถึงทักษะแล่ะค์ว�มส�ม�รถข้องนักเรียูน ซึึ่�งมีค์ว�มถนัด้ไม่เห้ม่อนกัน  
ค์ว�มพร้อมไม่เท่�กัน ดั้งนั�นจัำ�เป็นต้่องทำ�ให้้นักเรียูนทุกค์นส�ม�รถเข้้�ถึงก�รศึกษ�ได้้ โด้ยูเฉพ�ะเด็้กด้้อยูโอก�ส 
แล่ะกลุ่่มเปร�ะบ�ง

เมีื่ยนมื่า

ก�รจััด้ก�รเรียูนก�รสอนข้องประเทศเกิด้ก�รเปลี่�ยูนแปล่งเน่�องจั�กในช่วงก�รระบ�ด้
ข้องโค์วิด้-19 รัฐบ�ล่ต้่องปรับห้ลั่กสูต่รก�รเรียูนก�รสอน จััด้ทำ�แผู้นฟ้ั�นฟูัระดั้บช�ติ่ 
เพ่�อรองรับก�รด้ำ�เนินง�นในช่วงวิกฤต่ดั้งกล่่�ว โด้ยูในช่วงที�ปิด้สถ�นศึกษ� กระทรวง

ศึกษ�ธิก�รได้้จััด้ก�รเรียูนก�รสอนออนไล่น์ให้้แก่นักเรียูน สำ�ห้รับนักเรียูนที�อยูู่ในพ่�นที�ห่้�งไกล่มีก�รพัฒน�
ห้ลั่กสูต่รก�รเรียูนผู่้�นโทรทัศน์ ซึึ่�งได้้รับก�รสนับสนุนก�รด้ำ�เนินก�รจััด้ทำ�ห้ลั่กสูต่รจั�กมห้�วิทยู�ลั่ยูเค์ร่อข่้�ยู 
โด้ยูมุ่งเน้นก�รคิ์ด้วิเค์ร�ะห์้ ก�รสร้�งสรรค์์ ก�รพัฒน�ทักษะสำ�ห้รับศต่วรรษที� 21

มื่าเลเซีูย

แผู้นง�นด้้�นก�รศกึษ�ข้องอ�เซีึ่ยูน ปี 2559-2563 ที�กำ�ลั่งจัะสิ�นสุด้ล่ง ประเทศสม�ชกิจัำ�เปน็ต้่องศึกษ�
ผู้ล่ก�รด้ำ�เนินง�นที�ผู่้�นม�ว่�มีประเด็้นใด้ที�ต้่องปรับปรุง แล่ะประเด็้นใด้ที�สำ�เร็จัเรียูบร้อยูแล้่ว แล่ะแผู้นง�น
ด้้�นก�รศึกษ�ข้องอ�เซีึ่ยูน ปี 2564-2568 เป็นประเด็้นที�ประเทศสม�ชิกต้่องค์ำ�นึงถึงรวมทั�งสถ�นก�รณ์โค์วิด้-19 ซึึ่�งจัำ�เป็น 
ต้่องมีนโยูบ�ยูแล่ะข้้อริเริ�มต่่�ง ๆ ม�รองรับก�รแก้ปัญห้�นี� ม�เล่เซีึ่ยูมีค์ว�มเห็้นว่�ในส่วนข้องก�รศึกษ�จัำ�เป็นต้่องมีแผู้นรองรับ
เพ่�อเต่รียูมก�รสำ�ห้รับวิกฤต่ที�อ�จัจัะเกิด้ขึ้�นในอน�ค์ต่ เพ่�อห้�วิธีก�รรับม่อที�มีประสิทธิภ�พ ก�รพัฒน�แผู้นง�นด้้�นก�รศึกษ� 
ภ�ยูห้ลั่งปี 2563 ค์วรจัะเปน็แผู้นง�นที�มีค์ว�มยูด่้ห้ยูุน่แล่ะส�ม�รถปรบัเปลี่�ยูนได้้ต่�มสถ�นก�รณส์ำ�ห้รับกรอบก�รฟั้�นฟูัที�ค์รอบค์ล่มุ
ข้องอ�เซีึ่ยูน ซึึ่�งได้้รับก�รรบัรองในก�รประชมุสุด้ยูอด้ผูู้้นำ�อ�เซีึ่ยูน ค์รั�งที� 37 ค์วรเนน้ก�รฟั้�นฟูัภ�ยูห้ล่งัโค์วดิ้-19 ในด้้�นก�รศกึษ�
แล่ะค์วรมุ่งเน้นก�รสนับสนุนทักษะด้้�นดิ้จิัทัล่แล่ะทักษะที�จัำ�เป็นสำ�ห้รับศต่วรรษที� 21 นอกจั�กนี�ม�เล่เซีึ่ยูเห็้นด้้วยูกับจุัด้เน้น 
ข้องก�รประชุมในค์รั�งนี� เพร�ะก�รด้ำ�เนินก�รต่่�ง ๆ ในปัจัจุับันจัำ�เป็นต้่องมีค์ว�มร่วมม่อระห้ว่�งกัน ทั�งในกรอบอ�เซีึ่ยูนแล่ะ 
ซีึ่มีโอ แล่ะทั�งสององค์์กรจัำ�เป็นต้่องทำ�ง�นร่วมกันเพ่�อให้้มั�นใจัว่�ประเด็้นด้้�นก�รศึกษ�ข้องภูมิภ�ค์จัะมีประสิทธิภ�พ 
แล่ะประสิทธิผู้ล่ แล่ะม�เล่เซีึ่ยูให้้ก�รสนับสนุนก�รทำ�ง�นร่วมกันจั�กทั�วโล่ก โด้ยูเฉพ�ะในประเด็้นด้้�นเทค์นิค์แล่ะงบประม�ณ
เพ่�อประโยูชน์สูงสุด้ข้องภูมิภ�ค์
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ป็ระเทำศึไทำย

น�ยูณัฏิฐพล่ ทีปสุวรรณ รัฐมนต่รีว่�ก�รกระทรวงศึกษ�ธิก�รได้้นำ�เสนอเกี�ยูวกับค์ว�มร่วมม่อที�ทุกภ�ค์ส่วน
จัำ�เป็นต้่องด้ำ�เนินก�รร่วมกันภ�ยูใต้่ยูุค์ที�โล่กเผู้ชิญกับก�รเปลี่�ยูนแปล่งต่่�ง ๆ แล่ะได้้กล่่�วถึงยูุทธศ�สต่ร์ช�ติ่  
20 ปีในก�รส่งเสริมก�รศึกษ�ต่ล่อด้ชีวิต่ เพ่�อพัฒน�ศักยูภ�พมนุษยู์ให้้สอด้ค์ล้่องต่่อค์ว�มต้่องก�รในศต่วรรษ  ที� 21 แล่ะสนับสนุน
กรอบก�รฟ้ั�นฟูัที�ค์รอบค์ลุ่มข้องอ�เซีึ่ยูน แล่ะแผู้นก�รด้ำ�เนินง�นที�ค์รอบค์ลุ่มต่่อก�รฟ้ั�นฟูัจั�กผู้ล่กระทบข้องก�รแพร่ระบ�ด้ 
ข้องโค์วิด้-19 ซึึ่�งสนับสนุนก�รใช้เทค์โนโล่ยีูดิ้จิัทัล่แล่ะส่งเสริมทักษะแห่้งศต่วรรษที� 21 นอกจั�กนี� กระทรวงศึกษ�ธิก�รยัูงให้้ 
ค์ว�มสำ�คั์ญกับก�รสร้�งโอก�สท�งก�รศึกษ� โด้ยูมีก�รจััด้ทำ�แผู้นปฏิิบัติ่ก�รด้้�นก�รจััด้ก�รศึกษ�ปฐมวัยู สะเต็่มศึกษ� รวมทั�ง
ปฏิิรูปห้ลั่กสูต่รก�รเรียูนก�รสอนให้้เป็นทวิศึกษ�ที�มุ่งเน้นทั�งก�รศึกษ�ในห้้องเรียูนแล่ะก�รฝึกอ�ชีพในสถ�นประกอบก�ร แล่ะ 
ให้้ค์ว�มสำ�คั์ญกับก�รรว่มม่อกับภ�คี์เค์ร่อข่้�ยูทั�งภ�ค์รฐั ภ�ค์เอกชน ประช�สงัค์ม แล่ะห้นว่ยูง�นที�เกี�ยูวข้้องรวมทั�งประเทศสม�ชกิ
เพ่�อเดิ้นห้น้�เปลี่�ยูนแปล่งก�รศึกษ�ให้้พร้อมบรรลุ่เป้�ห้ม�ยูก�รพัฒน�ที�ยูั�งยู่นข้องสห้ประช�ช�ต่ิเพ่�ออน�ค์ต่ข้องเด้็กแล่ะ 
เยู�วชนอ�เซีึ่ยูน

    เวียด้นามื่

ก�รด้ำ�เนินง�นในช่วงสถ�นก�รณ์โค์วิด้-19 มีก�รปิด้สถ�นศึกษ� กระทรวงศึกษ�ธิก�รจััด้ให้้นักเรียูนเรียูน 
 ผู้่�นระบบออนไล่น์ โด้ยูเฉพ�ะกลุ่่มเปร�ะบ�งซึ่ึ�งจัำ�เป็นต่้องได้้รับก�รดู้แล่เป็นพิเศษเพ่�อให้้ส�ม�รถเข้้�ถึง 

ก�รศกึษ�ได้้ แล่ะเวยีูด้น�มให้้ค์ว�มสำ�คั์ญกบัก�รพฒัน�ด้้�นดิ้จัทิลั่ ในชว่งเด่้อนตุ่ล่�ค์มที�ผู้�่นม�เวยีูด้น�ม สำ�นกัเล่ข้�ธกิ�ร
อ�เซึ่ียูน แล่ะองค์ก์�รยูนูเิซึ่ฟัภมูภิ�ค์เอเชยีูต่ะวนัออกแล่ะแปซึ่ฟิักิรว่มกันจััด้ก�รประชุมว�่ด้ว้ยูก�รเปล่ี�ยูนแปล่งด้้�นด้ิจัทิลั่ 
ในระบบก�รศึกษ�ข้องอ�เซึ่ียูน (UNICEF-ASEAN Conference on Digital Transformation of the Education  
Systems throughout ASEAN) โด้ยูมีวัต่ถุประสงค์์เพ่�อสร้�งค์ว�มต่ระห้นักถึงค์ว�มสำ�ค์ัญในก�รส่งเสริมก�รเรียูนรู้เร่�อง
ด้ิจัิทัล่แล่ะก�รสร้�งทักษะผู้่�นระบบก�รศึกษ�ข้องประเทศสม�ชิกอ�เซึ่ียูน พัฒน�นวัต่กรรมแล่ะแนวท�งก�รจััด้ก�ร 
อยู่�งยัู�งยู่น รวมถึงก�รเรียูนรู้เร่�องดิ้จัิทัล่แล่ะก�รสร้�งทักษะผู้่�นระบบก�รศึกษ�ข้องประเทศสม�ชิกอ�เซึ่ียูนสำ�ห้รับเด้็ก
แล่ะเยู�วชนทุกค์น นอกจั�กนี� เวียูด้น�มยัูงให้้ค์ว�มสำ�ค์ัญกับก�รพัฒน�เค์ร่อข่้�ยูเพ่�อให้้เกิด้ก�รบูรณ�ก�รก�รทำ�ง�น 
ร่วมกันกับประเทศสม�ชิกให้้มีประสิทธิภ�พยูิ�งข้ึ�น

สิำานักเลขัาธิิการอาเซีูยน

เม่�อทั�วโล่กเกิด้วิกฤต่โค์วิด้-19 ทำ�ให้้ภ�ค์ก�รศึกษ�ได้้รับผู้ล่กระทบจั�กสถ�นก�รณ์ค์รั�งนี� มีผูู้้เรียูนกว่� 1.6 พันล้่�นค์นทั�วโล่กได้้รับ
ผู้ล่กระทบจั�กก�รปิด้สถ�นศึกษ� แล่ะในภูมิภ�ค์เอเชียูต่ะวันออกเฉียูงใต้่มีเด็้กแล่ะเยู�วชนกว่� 152 ล้่�นค์นที�ก�รเรียูนต้่องห้ยุูด้
ชะงัก ทำ�ให้้กระทรวงด้้�นก�รศึกษ�ข้องอ�เซีึ่ยูนจัำ�เป็นต้่องเร่งห้�ยูุทธศ�สต่ร์แล่ะแนวท�งในก�รแก้ปัญห้�จั�กผู้ล่กระทบที�เกิด้ขึ้�น 
โด้ยูก�รจััด้ทำ�ห้ลั่กสูต่รทั�งออนไล่น์-ออฟัไล่น์แล่ะจััด้ห้�ส่�อเพ่�อสนับสนุนก�รจััด้ก�รเรียูนก�รสอนสำ�ห้รับเด็้กแล่ะเยู�วชนเพ่�อให้้
ส�ม�รถเข้้�ถึงก�รศึกษ�ได้้อยู่�งทั�วถึงรวมถึงก�รดู้แล่ด้้�นค์ว�มปล่อด้ภัยูแล่ะส�ธ�รณสุข้ให้้แก่ผูู้้เรียูน นักก�รศึกษ�แล่ะชุมชน 
เพ่�อให้้สถ�นศึกษ�ส�ม�รถเปิด้ด้ำ�เนินก�รได้้ นอกจั�กนี� จัำ�เป็นต้่องค์ำ�นึงถึงกลุ่่มเด็้กด้้อยูโอก�สเพร�ะเป็นกลุ่่มที�ไม่ส�ม�รถเข้้�ถึง
ก�รศึกษ�ได้้แล่ะได้้รับผู้ล่กระทบม�กที�สดุ้ ประเทศสม�ชิกอ�เซีึ่ยูนได้้ต่กล่งร่วมกันในก�รพัฒน�ระบบก�รศึกษ�ผู่้�นปฏิิญญ�อ�เซีึ่ยูน
ว่�ด้้วยูก�รพัฒน�ทรพัยู�กรมนษุยูส์ำ�ห้รบัโล่กที�เปลี่�ยูนแปล่งไปข้องง�น ซึ่ึ�งเป็นก�รแสด้งเจัต่จัำ�นงท�งก�รเม่องข้องประเทศสม�ชกิ
อ�เซีึ่ยูนในก�รพัฒน�ทรัพยู�กรมนุษย์ูให้้มีศักยูภ�พแล่ะส�ม�รถรองรับค์ว�มเปลี่�ยูนแปล่งที�เกิด้ขึ้�นกับโล่ก อ�ทิ ก�รสนับสนุนให้้มี
ก�รเรียูนรู้ต่ล่อด้ชีวิต่ พัฒน�ระบบก�รศึกษ�ขั้�นพ่�นฐ�น พัฒน�ฐ�นข้้อมูล่ด้้�นต่ล่�ด้แรงง�น เป็นต้่น นอกจั�กนี� ยูังมีก�รจััด้ตั่�ง 
สภ�เทค์นิค์ก�รอ�ชีวศึกษ�แล่ะก�รฝึกอบรมแห่้งอ�เซีึ่ยูนเพ่�อนำ�ไปสู่ก�รพัฒน�คุ์ณภ�พแล่ะทักษะด้้�นเทค์นิค์ก�รอ�ชีวศึกษ� 
ให้้พร้อมสำ�ห้รับง�นในศต่วรรษที� 21 ก�รรับรองกรอบก�รฟ้ั�นฟูัที�ค์รอบค์ลุ่มข้องอ�เซีึ่ยูนข้องที�ประชุมสุด้ยูอด้ผูู้้นำ�อ�เซีึ่ยูน ค์รั�งที� 37 
ที�จัะเป็นแนวท�งก�รด้ำ�เนินง�นเพ่�อฟ้ั�นฟูัประเทศภ�ยูห้ล่งัสถ�นก�รณโ์ค์วิด้-19 แล่ะแผู้นง�นก�รศกึษ�ข้องอ�เซีึ่ยูนภ�ยูห้ลั่งปี 2563

ทั�งนี�ที�ประชุมรัฐมนต่รีศึกษ�อ�เซีึ่ยูนค์รั�งนี�ได้้มีก�รรับรองเอกส�รแถล่งก�รณ์ร่วม “ก�รประชุมรัฐมนต่รีศึกษ�อ�เซีึ่ยูน ค์รั�งที� 11”  (Joint Statement of 
the Eleventh ASEAN Education Ministers Meeting) ซึึ่�งมีส�ระสำ�คั์ญค่์อ

• สนบัสนนุแนวค์ดิ้ห้ลั่กเร่�อง “ก�รปรบัเปล่ี�ยูนก�รศกึษ�ในวถิอี�เซึ่ยีูน: ก�รเสรมิสร้�งค์ว�มร่วมมอ่แบบหุ้น้ส่วนในยูคุ์ที�โล่กเผู้ชญิกบัก�รเปล่ี�ยูนแปล่ง
อยู่�งรวด้เร็ว” (Transforming Education the ASEAN Way: Forging Partnerships in the Age of Global Disruptions) ซึึ่�งนำ�เสนอโด้ยู
ส�ธ�รณรัฐฟิัลิ่ปปินส์ในฐ�นะประธ�น

• เน้นยูำ��ว่�ก�รศึกษ�เป็นประเด็้นสำ�ค์ัญในก�รฟั้�นฟูัประเทศภ�ยูห้ลั่งโค์วิด้-19 แล่ะข้อให้้ประเทศสม�ชิกสนับสนุนก�รด้ำ�เนินง�นภ�ยูใต่้กรอบ 
ก�รฟ้ั�นฟูัที�ค์รอบค์ลุ่มข้องอ�เซีึ่ยูน (ASEAN Comprehensive Recovery Framework)

• สนับสนุนแถล่งก�รณ์ร่วมที�เป็นผู้ล่ล่ัพธ์ข้องก�รประชุมว่�ด้้วยูก�รเปล่ี�ยูนแปล่งด้้�นด้ิจัิทัล่ในระบบก�รศึกษ�ข้องอ�เซึ่ียูนเม่�อเด้่อนตุ่ล่�ค์ม 2563
• สนับสนุนก�รก ่อตั่�งสภ�ก�รเทค์นิค์อ�ชีวศึกษ�แล่ะก�รฝ ึกอบรมแห้่งอ�เซึ่ียูน (ASEAN TVET Council) แล่ะยิูนด้ีสนับสนุน 

ก�รด้ำ�เนินก�รต่่�ง ๆ ข้องสภ�ก�รเทค์นิค์ฯ
• มุ่งมั�นที�จัะด้ำ�เนินก�รด้้�นก�รศึกษ�โด้ยูค์ำ�นึงถึงค์ุณภ�พ ค์ว�มเสมอภ�ค์ แล่ะก�รมีส่วนร่วมข้องทุกภ�ค์ส่วน



18
วารสารความร่วมมือกับต่างประเทศ

ในโอก�สที�องค์์ก�รรัฐมนต่รีศึกษ�แห่้งเอเชียูต่ะวันออกเฉียูงใต้่1  (Southeast 
Asian Ministers of Education Organization) ห้ร่อเรียูกโด้ยูยู่อว่� ซีึ่มีโอ
(SEAMEO) ได้้ก่อตั่�งม�ค์รบรอบ 55 ปี สำ�นักง�นเล่ข้�ธิก�รรัฐมนต่รีศึกษ�
แห่้งเอเชียูต่ะวันออกเฉียูงใต้่ (Southeast Asian Ministers of Education 
Secretariat) ห้ร่อซีึ่เมส (SEAMES) จึังได้้จััด้กิจักรรมสำ�คั์ญอยู่�งห้ล่�กห้ล่�ยู
เพ่�อเฉลิ่มฉล่องในโอก�สดั้งกล่่�ว ห้นึ�งในนั�นค่์อ โค์รงก�รเค์ร่อข่้�ยูโรงเรียูน
ซีึ่มีโอ 2020 (SEAMEO Schools’ Network 2020)

SEAMEO Schools’ Network เป็น “เคร่อข่ัายแห่้งการแบ่งปั็นและ 
พัฒนา” ที�เปิด้โอก�สให้้สถ�บันก�รศึกษ�ทั�งภ�ค์รัฐแล่ะเอกชนในภูมิภ�ค์ 
เอเชียูต่ะวันออกเฉียูงใต้่2 ที�ได้้รับก�รรับรองจั�กกระทรวงศึกษ�ธิก�รห้ร่อ 
ห้น่วยูง�นข้องรัฐในประเทศนั�น ๆ โด้ยูเปิด้โอก�สให้้สถ�บันก�รศึกษ� 
ในทุกระดั้บชั�น ประกอบด้้วยู ระดั้บชั�นอนุบ�ล่ ประถมศึกษ� มัธยูมศึกษ� 
อ�ชีวะ/เทค์นิค์/ส�รพัด้ช่�ง มห้�วิทยู�ลั่ยู โรงเรียูนก�รศึกษ�พิเศษ แล่ะ 
ก�รศึกษ�นอกระบบ เข้้�ร่วมเป็นส่วนห้นึ�งข้องค์รอบค์รัวซีึ่มีโอในก�รสร้�ง
แล่ะส่งเสริมค์ว�มร่วมม่อระดั้บพหุ้ภ�คี์ท�งด้้�นก�รศึกษ� วิทยู�ศ�สต่ร์ แล่ะ
วัฒนธรรม ซึ่ึ�งเป็นพันธกิจัห้ล่กัข้องซึ่มีีโอ โด้ยู SEAMEO Schools’ Network 
ได้้เริ�มด้ำ�เนินก�รม�ตั่�งแต่่ปี พ.ศ. 2558 โด้ยูมีสถ�บันก�รศึกษ�ในภูมิภ�ค์
เอเชียูต่ะวันออกเฉียูงใต้่แล่ะประเทศอ่�น ๆ ได้้แก่ ภูฏิ�น จีัน อียูิปต์่ 
ซึ่�อุดิ้อ�ระเบียู เยูเมน กว่� 1,700 แห่้ง เข้้�ร่วมเค์ร่อข่้�ยูฯ

1 องค์์ก�รรัฐมนต่รีศึกษ�แห่้งเอเชียูต่ะวันออกเฉียูงใต้่ ก่อตั่�งเม่�อวันที� 30 พฤศจิัก�ยูน 2508 มีภ�รกิจัในก�รเสริมสร้�งค์ว�มร่วมม่อท�งด้้�นก�รศึกษ� วิทยู�ศ�สต่ร์ แล่ะ
วัฒนธรรม สร้�งค์ว�มเป็นเอกภ�พในภูมิภ�ค์ เพ่�อพัฒน�คุ์ณภ�พชีวิต่แล่ะเสริมสร้�งศักยูภ�พท�งก�รศึกษ� แล่ะส่งเสริมก�รพัฒน�ทรัพยู�กรมนุษย์ูอยู่�งยูั�งยู่นให้้แก่ 
ประเทศสม�ชิก
2 ภูมิภ�ค์เอเชียูต่ะวันออกเฉียูงใต้่ มีทั�งห้มด้ 11 ประเทศ ได้้แก่ บรูไนด้�รุสซึ่�ล่�ม กัมพูช� อินโด้นีเซีึ่ยู สปป. ล่�ว ม�เล่เซีึ่ยู เมียูนม� ฟิัลิ่ปปินส์ สิงค์โปร์ ไทยู ติ่มอร์เล่สเต่ 
แล่ะเวียูด้น�ม

SEAMEO Schools’ Network: 
เคัรือข่่ายแห่งการแบ่งปนัและพััฒนา 
ภายใต้องค์ัการรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉีียงใต้ (ซีมีโอ)

โดย พิัชญวดี อารีย์นิช และ ปิยาภา สุิอังคัะวาทิน
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SEAMEO Schools’ Network 2020 มีื่วัต้ถุิ่ป็ระสิงค์เพ่�อ

1. ยูกระด้ับค์ว�มส�ม�รถให้้กับผูู้้นำ�แล่ะผูู้้บริห้�รสถ�บันก�รศึกษ�
ค์ณ�จั�รย์ู รวมถึงนักเรียูน นักศึกษ� ผู่้�นโค์รงก�รแล่ะกิจักรรม 
ต่่�ง ๆ ที�พัฒน�ขึ้�นโด้ยูศูนยู์/เค์ร่อข่้�ยูระดั้บภูมิภ�ค์ข้องซึ่ีมีโอ 
ทั�ง 26 ศูนย์ู3 แล่ะเค์ร่อข่้�ยูสม�ชิกข้องซีึ่มีโอ

2. สร้�งเค์รอ่ข่้�ยูแล่ะพนัธมติ่รระห้ว่�งสถ�บนัก�รศกึษ�ที�เป็นสม�ชกิ
เพ่�อเพิ�มโอก�สในก�รสร้�งค์ว�มร่วมม่อแล่ะนวัต่กรรมต่่�ง ๆ

3. เป ็นพ่�นที� ในก�รแบ่งป ันแนวปฏิิบัติ่ที�ด้ี  (Good Practice)  
ท�งด้้�นก�รศึกษ� วิทยู�ศ�สต่ร์ แล่ะวัฒนธรรม

สิทธิประโยูชน์ที�สม�ชิก SEAMEO Schools’ Network 2020 จัะได้้รับนั�น
ค์รอบค์ลุ่มผู้ล่ประโยูชน์สำ�ห้รับบุค์ล่�กรทุกระดั้บในสถ�บันก�รศึกษ� 
ตั่�งแต่่ผูู้้บริห้�รจันถึงนักเรียูน ในส่ิวนขัองสิถิ่าบันการศึึกษาเองนั�น นับเป็น
โอก�สที�ดี้ในก�รสร้�งเสริมค์ว�มเป็นส�กล่ให้้เป็นที�รู้จัักในระดั้บน�น�ช�ติ่ 
เป็นเวทีในก�รสร้�งเค์ร่อข่้�ยูกับสถ�บันก�รศึกษ�อ่�น ๆ ได้้รับข่้�วส�ร 
เกี�ยูวกับโค์รงก�รข้องซีึ่มีโอ ก�รฝึกอบรม แล่ะกิจักรรมต่่�ง ๆ ท�งด้้�น 
ก�รศึกษ� วิทยู�ศ�สต่ร์ แล่ะวัฒนธรรมในภูมิภ�ค์เอเชียูต่ะวันออกเฉียูงใต้่ 
รวมไปถึงมีโอก�สได้้รับเชิญให้้เข้้�ร่วมกิจักรรมที�จััด้ขึ้�นในระดั้บสถ�บัน 
ก�รศึกษ� เช่น ก�รสัมมน�ออนไล่น์ โค์รงก�รพัฒน�ก�รศึกษ�ระดั้บภูมิภ�ค์
แล่ะโค์รงก�รแล่กเปลี่�ยูนค์รูแล่ะนักเรียูน เป็นต้่น

สิำาห้รับบุคลากรทำางการศึึกษา จัะได้้รับก�รพัฒน�ค์ว�มส�ม�รถท�ง 
ด้้�นวิช�ก�รผู่้�นโค์รงก�รฝึกอบรม ก�รประชุมเชิงปฏิิบัติ่ก�รแล่ะสัมมน�  
ที�จััด้โด้ยูศูนย์ู/เค์ร่อข่้�ยูระดั้บภูมิภ�ค์ข้องซีึ่มีโอทั�ง 26 ศูนย์ูแล่ะเค์ร่อข่้�ยู
สม�ชิกข้องซีึ่มีโอ ทั�งในรูปแบบออนไล่น์แล่ะแบบปกติ่ ต่ล่อด้จันส�ม�รถ 
เข้้�ถึงอุปกรณ์ก�รเรียูนก�รสอนที�พัฒน�ขึ้�นโด้ยูศูนย์ูระดั้บภูมิภ�ค์ฯ แล่ะ 
ได้้รับเชิญให้้เข้้�ร่วมก�รประกวด้แข่้งขั้นต่่�ง ๆ  ที�จััด้ขึ้�นสำ�ห้รับระดั้บบุค์ล่�กร
ด้้วยู

ในส่ิวนขัองนักเรียนและนักศึึกษานั�น ก็จัะได้้รับสิทธิ�ในก�รเข้้�ร่วม 
ก�รประกวด้แข่้งขั้นชิงร�งวัล่ต่่�ง ๆ เช่นกัน แล่ะได้้รับเชิญให้้เข้้�ร่วม 
ก�รฝึกอบรมออนไล่น์เพ่�อพัฒน�ทักษะที�จัำ�เป็นในศต่วรรษที� 21

ขั้อมืู่ลสิมื่าชิิก SEAMEO Schools’ Network จำานวน 1,792 แห้่ง (ณ วันทำี� 1 ตุ้ลาคมื่ 2563)

ก�รสมัค์รเข้้�ร่วมเป็นสม�ชิกเค์ร่อข่้�ยูฯ ผู่้�นท�งออนไล่น์โด้ยูไม่มีค์่�ใช้จั่�ยูที� link.seameo.org/schoolnetworkreg เม่�อผู่้�นก�รพิจั�รณ� 
คุ์ณสมบัติ่โด้ยูสำ�นักง�นเล่ข้�ธิก�รฯ แล้่ว สถ�บันก�รศึกษ�แห่้งนั�นจัะได้้รับเกียูรติ่บัต่รเพ่�อเป็นก�รรับรองสถ�นภ�พค์ว�มเป็นสม�ชิกเค์ร่อข่้�ยู 
SEAMEO Schools’ Network 2020 แล่ะจัะมีก�รประก�ศผู้ล่ผู่้�นเว็บไซึ่ต์่ข้องโค์รงก�รที� link.seameo.org/schoolnetwork

ขัอบคณุขัอ้มื่ลู: Pitchayawadi Arreenich, Project Coordinator แล่ะ Piyapa Su-angavatin, Knowledge Management Manager, SEAMEO  
Secretariat, Bangkok, Thailand 

ป็ระเทำศึ จำานวน ร้อยละ

บรูไน ด้�รุสซึ่�ล่�ม 27 1.51

กัมพูช� 33 1.84

อินโด้นีเซึ่ียู 735 41.02

สปป.ล่�ว 4 0.22

ม�เล่เซึ่ียู 108 6.03

เมียูนม� 35 1.95

ฟัิล่ิปปินส์ 679 37.89

สิงค์โปร์ 2 0.11

ไทยู 108 6.03

เวียูด้น�ม 6 0.33

อ่�น ๆ 6 0.33

รวมื่ 1,792 100

3 ศูนยู์/เค์ร่อข่้�ยูระดั้บภูมิภ�ค์ข้องซีึ่มีโอ ตั่�งอยูู่ในประเทศสม�ชิก ได้้แก่ บรูไนด้�รุสซึ่�ล่�ม (1 ศูนยู์) กัมพูช� (1 ศูนยู์) อินโด้นีเซีึ่ยู (7 ศูนยู์) สปป. ล่�ว (1 ศูนย์ู)  
ม�เล่เซีึ่ยู (3 ศูนยู์) เมียูนม� (1 ศูนยู์) ฟิัลิ่ปปินส์ (3 ศูนย์ู) สิงค์โปร์ (1 ศูนยู์) ไทยู (1 เค์ร่อข่้�ยู/5 ศูนยู์) แล่ะเวียูด้น�ม (2 ศูนยู์)
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ห้�กกล่่�วถึงประเทศโปรตุ่เกส ห้ล่�ยูค์นค์งนึกยู้อนไปถึงประวัติ่ศ�สต่ร ์
สมัยูกรุงศรีอยุูธยู�ที�ร�ชอ�ณ�จัักรสยู�มได้้เริ�มค์ว�มสัมพันธ์ท�งก�รทูต่ 
กับโปรตุ่เกสตั่�งแต่่ปี พ.ศ. 2054 ซึึ่�งนับว่�ประเทศไทยูมีค์ว�มสัมพันธ์ 
ท�งก�รทตู่กับโปรตุ่เกสอยู�่งยู�วน�นกว�่ 500 ปี แล่ะค์งต่อ้งนึกถึงข้นมไทยู
ที�ได้้รับวัฒนธรรมโปรตุ่เกส เช่น ฝอยูทอง ทองห้ยิูบแล่ะทองห้ยูอด้ ภ�ยูห้ลั่ง
สงค์ร�มโล่กค์รั�งที� 2 โปรตุ่เกสมีภ�วะท�งเศรษฐกจิัที�ด้้อยูกว่�ประเทศสม�ชิก
สห้ภ�พยูโุรปอ่�น ๆ  ซึึ่�งส่งผู้ล่ต่่อก�รพัฒน�ด้้�นต่่�ง ๆ  โด้ยูเฉพ�ะด้้�นคุ์ณภ�พ
ข้องประช�กรแล่ะก�รศึกษ� โด้ยูในปี พ.ศ. 2524 โปรตุ่เกสมีประช�กร 
อ�ยูุ 15 ปีขึ้�นไปที�ไม่รู้ห้นังส่อม�กถึง 1.5 ล้่�นค์น แล่ะมีเยู�วชนที�ไม่ได้้ 
เข้้�เรียูนในระดั้บประถมศึกษ�จัำ�นวนประม�ณ 38,000 ค์น (UNESCO  
Institute for Statistics, 2017)

ทั�งนี�โปรตุ่เกสไม่เพิกเฉยูต่่อก�รพัฒน�ด้้�นก�รศึกษ�ข้องประเทศ โด้ยูได้้มี
ก�รปฏิิรูปก�รศึกษ�อยู่�งจัริงจัังแล่ะต่่อเน่�องตั่�งแต่่ปี พ.ศ. 2553 เร่�อยูม� 
(Crato, 2020) ซึึ่�งส่งผู้ล่ให้้โปรตุ่เกสส�ม�รถพัฒน�ก�รศึกษ�ไปในท�งที�ดี้ขึ้�น
แม้ว่�ในปี พ.ศ. 2554 โปรตุ่เกสได้้เผู้ชิญกับภ�วะเศรฐกิจัต่กต่ำ��ที�สุด้ 
ในประวัติ่ศ�สต่ร์แล่ะส่งผู้ล่ให้้งบประม�ณสนับสนุนก�รศึกษ�ล่ด้ล่งไป 
อยู่�งม�กก็ต่�ม

แม้ว่�รูปแบบแล่ะนโยูบ�ยูก�รปฏิิรูปก�รศึกษ�มีก�รเปลี่�ยูนแปล่งอยูู ่
โด้ยูต่ล่อด้ แล่ะมวัีต่ถุประสงค์์ที�แต่กต่่�งกนั แต่่ห้ลั่กก�รห้นึ�งที�รัฐมนต่รว่ี�ก�ร
กระทรวงศึกษ�ธิก�รแล่ะวิทยู�ศ�สต่ร์แต่่ล่ะค์นได้้ยูึด้ถ่อปฏิิบัติ่เพ่�อให้้ 
ก�รพัฒน�ก�รศึกษ�เป็นไปในแนวท�งเดี้ยูวกันก็ค่์อก�รให้้ค์ว�มสำ�คั์ญ 
กับผู้ล่ลั่พธ์ท�งก�รเรียูนรู้ข้องนักเรียูน (Crato, 2020)

1 นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิิบัต่ิก�ร

ในช่วงเริ�มต้่นก�รปฏิิรูปก�รศึกษ�ข้องโปรตุ่เกส มีก�รเปลี่�ยูนแปล่งที�สำ�คั์ญ
ค่์อ ก�รจััด้กลุ่่มโรงเรียูนเข้้�ด้้วยูกันแล่ะปิด้โรงเรียูนที�อยูู่ห่้�งไกล่ เน่�องจั�ก
โรงเรียูนเห้ล่่�นั�นมีนักเรียูนจัำ�นวนน้อยูม�ก แล่ะข้�ด้ค์ว�มพรอ้มด้้�นบุค์ค์ล่�กร
แล่ะสภ�พแวด้ล้่อมที�เอ่�อต่่อก�รเรียูนรู้ เช่น ห้้องปฏิิบัติ่ก�รวิทยู�ศ�สต่ร์ 
ห้้องสมุด้ โรงอ�ห้�ร โรงยูิม เป็นต้่น โด้ยูรัฐบ�ล่โปรตุ่เกสค์�ด้ห้วังว่� 
ก�รรวมกลุ่่มโรงเรียูนจัะทำ�ให้้นักเรียูนเข้้�ถึงสิ�งอำ�นวยูค์ว�มสะด้วกแล่ะ 
มีสภ�พแวด้ล้่อมที� เ อ่�อ ต่่อก�รเรียูน รู้  อีกทั� ง นักเรียูนยูังไ ด้้ พัฒน� 
ทักษะท�งสังค์มกับเพ่�อนในวัยูเดี้ยูวกันจัำ�นวนม�ก แนวคิ์ด้นี�ได้้รับกระแส
คั์ด้ค้์�นจั�กผูู้้ปกค์รองแล่ะค์รูจัำ�นวนม�ก แม้กระนั�นก็ต่�มกลั่บทำ�ให้้ 
ผู้ล่ก�รประเมิน PISA ดี้ขึ้�น โด้ยูในปี พ.ศ. 2552 โปรตุ่เกสได้้ค์ะแนนเฉลี่�ยู
ด้้�นทักษะก�รอ่�น 489 ค์ะแนน สูงกว่�ปี พ.ศ. 2543 ที�ได้้ 470 ค์ะแนน 
ด้้�นทักษะค์ณิต่ศ�สต่ร์ 487 ค์ะแนน สูงกว่�ปี พ.ศ. 2546 ที�ได้้ 466 ค์ะแนน
แล่ะด้้�นทักษะวิทยู�ศ�สต่ร์ 493 ค์ะแนน สูงกว่�ปี พ.ศ. 2549 ที�ได้้  
474 ค์ะแนน (EduSkills OECD, 2012)  นอกจั�กนี� โปรตุ่เกสได้้ปรบัรูปแบบ
ก�รทด้สอบข้องนักเรียูนทำ�ให้้ผู้ล่ก�รประเมิน PISA ในปี พ.ศ. 2552 สูงขึ้�น
กว่�ในปีก่อน ๆ โด้ยูมีรูปแบบก�รทด้สอบ 4 ระดั้บ ได้้แก่

ในปี พ.ศ. 2561 โปรตุ่เกสมีประช�กรที�ไม่รู้ห้นังส่อล่ด้ล่งจั�ก 37 ปีก่อน
จัำ�นวนม�กกว่� 1.1 ล้่�นค์น โด้ยูมีอัต่ร�ก�รอ่�นออกเขี้ยูนได้้ร้อยูล่ะ 96.1 
ข้องประช�กรอ�ยุู 15 ปีขึ้�นไป ซึึ่�งเพิ�มขึ้�นจั�กปี พ.ศ. 2524 ที�มีประช�กร 
ที�อ่�นออกเขี้ยูนได้้ร้อยูล่ะ 79.4 (UNESCO, 2019) ข้้อมูล่ดั้งกล่่�วบ่งบอก
ค์ว�มสำ�เร็จัระดั้บห้นึ�งในก�รสนับสนุนก�รศึกษ�ข้องรัฐบ�ล่โปรตุ่เกส 
อยู่�งจัริงจัังแล่ะต่่อเน่�อง 

กับการปฏิรูปการศึกษา

ภาพทำี� 1 จัำ�นวนประช�กรโปรตุ่เกสอ�ยูุ 15 ปีข้ึ�นไปที�ไม่รู้ห้นังส่อ
ต่ั�งแต่่ปี ค์.ศ. 1981-2018 (UNESCO, 2019)

ภาพทำี� 2 อัต่ร�ก�รอ่�นออกเข้ียูนได้้ข้องประช�กรโปรตุ่เกสอ�ยูุ 15 ปีข้ึ�นไป 
ต่ั�งแต่่ปี ค์.ศ. 1981-2018

โดย หงษ์ฟ้า วีระนพัรัตน์ 1

โปรตุเกส
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1. ก�รทด้สอบระด้ับสูงข้องประเทศ จัะถูกจััด้ข้ึ�นในช่วงจับปีก�รศึกษ� 
ในระดั้บประถมศึกษ� มัธยูมศึกษ�ต่อนต้่น แล่ะมัธยูมศึกษ� 
ต่อนปล่�ยู

2. ก�รทด้สอบระด้ับต่ำ��ข้องประเทศเพ่�อสำ�รวจัค์ว�มก ้�วห้น ้� 
ท�งก�รศึกษ� แล่ะไม่มีผู้ล่ต่่อนักเรียูน โรงเรียูน ห้ร่อค์รู

3. ก�รทด้สอบที�โรงเรียูนออกแบบเอง
4. ก�รทด้สอบระด้ับห้้องเรียูนที�ค์รูออกแบบ

ในด้้�นก�รพัฒน�ห้ลั่กสูต่ร โปรตุ่เกสได้้ปรับปรุงห้ลั่กสูต่รให้้ต่อบสนอง 
ต่่อก�รเปลี่�ยูนแปล่งข้องโล่กในยุูค์ศต่วรรษที� 21 เช่น ก�รปรับวิช� 
ภ�ษ�อังกฤษให้้กล่�ยูเป็นวิช�บังคั์บ ก�รเน้นวิช�พ่�นฐ�นเพ่�อให้้นักเรียูน
ส�ม�รถต่่อยูอด้ได้้ ก�รปรับปรุงแบบเรียูนให้้สอด้ค์ล้่องกับห้ลั่กสูต่ร เป็นต้่น
ก�รให้้ค์ว�มสำ�คั์ญกับวิช�พ่�นฐ�นเป็นสิ�งที� โปรตุ่เกสให้้ค์ว�มสนใจั 
เป็นอยู่�งม�ก เน่�องจั�กมีค์ว�มเช่�อว่�ค์ว�มรู้พ่�นฐ�นเป็นร�กฐ�น 
ข้องก�รต่่อยูอด้ไปสู่วิช�ค์ว�มรู้อ่�น ๆ เช่น ก�รอ่�น ก�รเขี้ยูน ค์ณิต่ศ�สต่ร์
ประวัติ่ศ�สต่ร์ ภูมิศ�สต่ร์ แล่ะวิทยู�ศ�สต่ร์ ซึึ่�งห้�กนักเรียูนมีค์ว�มรู้ 
เห้ล่่�นี�ที�ดี้พอ จัะทำ�ให้้นักเรียูนรู้วิธีก�รในก�รเรียูนรู้แล่ะส�ม�รถต่่อยูอด้
ค์ว�มรู้ไปในแข้นงยู่อยูอ่�น ๆ ได้้ดี้ขึ้�น ก�รให้้ค์ว�มสำ�คั์ญต่่อค์ว�มรู้พ่�นฐ�นนี�
จึังได้้นำ�ไปสู่ผู้ล่ก�รประเมิน PISA ที�น่�พอใจัเป็นอยู่�งม�กในปี พ.ศ. 2561 
โด้ยูเฉพ�ะค์ะแนนเฉลี่�ยูทักษะด้้�นก�รอ่�น 492 ค์ะแนน ซึึ่�งสูงกว่�ค่์�เฉลี่�ยู
ข้องประเทศ องค์์ก�รเพ่�อค์ว�มร่วมม่อแล่ะก�รพัฒน�ท�งเศรษฐกิจั  
(OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development) 
ที�มีค์ะแนนฯ 487 ค์ะแนน

โปรตุ่เกสไม่ได้้เพียูงแค่์ให้้ค์ว�มสำ�คั์ญกับผู้ล่ก�รประเมินท�งก�รศึกษ� 
ต่่�ง ๆเท่�นั�น แต่่ยูังเห็้นค์ว�มสำ�คั์ญข้องคุ์ณภ�พก�รศึกษ� ค์ว�มเสมอภ�ค์  
อัต่ร�ก�รค์งอยููแ่ล่ะก�รออกกล่�งคั์นอีกด้้วยู โด้ยูในปี พ.ศ. 2555 โปรตุ่เกส
ข้ยู�ยูก�รศึกษ�ภ�ค์บังคั์บจั�ก 9 ปี เป็น 12 ปี เพ่�อสนับสนุนก�รได้้รับ 
ก�รศึกษ�อยู่�งต่่อเ น่�อง โด้ยูรวมทั� งระบบก�รศึกษ�ส�ยูส�มัญ 
แล่ะอ�ชีวศึกษ� โปรตุ่เกสได้้แบ่งอ�ชีวศึกษ�ออกเป็น 2 ประเภท ได้้แก่  
1) สำ�ห้รับนักเรียูนในสถ�บนัอ�ชีวศึกษ� แล่ะ 2) สำ�ห้รับนักเรียูนในโรงเรียูน
ส�มัญศึกษ� ก�รแบ่งประเภทอ�ชีวศึกษ�ดั้งกล่่�วเป็นก�รสนับสนุน 
ให้้นักเรียูนในโรงเรียูนส�มัญศึกษ�ได้้มีตั่วเล่่อกท�งก�รเรียูนไปด้้�นวิช�ชีพ
ม�กขึ้�น แล่ะห้�กจัำ�กัด้อ�ชวีศึกษ�ให้้มีเฉพ�ะในสถ�บนัอ�ชีวศึกษ� ก�รเรียูน
อ�ชีวศึกษ�จัะเป็นเพียูงตั่วเล่่อกที�สองที�นักเรียูนในระบบปกติ่มกัจัะไม่เล่่อกเรียูน
ทั�ง ๆ ที�มีค์ว�มสำ�คั์ญต่่อต่ล่�ด้แรงง�นที�มีทักษะแล่ะมีค์ว�มเชี�ยูวช�ญเป็น
อยู่�งม�ก

แม้ว่�ประช�ชนโปรตุ่เกสจัะเผู้ชิญกับวิกฤต่ท�งเศรษฐกิจัที�ส่งผู้ล่ให้้ 
ภ�ค์ก�รศึกษ�ได้้รับงบประม�ณด้้�นก�รศึกษ�ล่ด้ล่ง เงินเด่้อนค์รูล่ด้ล่ง  
แต่่ค์ว�มรับผิู้ด้ชอบเพิ�มขึ้�น ผูู้้มีส่วนร่วมท�งก�รศึกษ�ทุกค์นก็ยูังส�ม�รถ 
ร่วมแรงรว่มใจักันพัฒน�ก�รศกึษ�ได้้อยู�่งด้ ีด้้วยูวิกฤต่ด้งักล่่�วอ�จัเปน็ปัจัจััยู
ที�ทำ�ให้้โปรตุ่เกสต้่องจััด้สรรงบประม�ณอยู่�งรอบค์อบ งบประม�ณ 
ด้้�นก�รศึกษ�ได้้ถูกจัำ�กัด้ไว้กับก�รพัฒน�โรงเรียูนแล่ะก�รจััด้ก�รศึกษ� 
ข้องโรงเรียูนเท่�นั�น ค่์�ใช้จ่ั�ยูห้ล่�ยูส่วนที�ไม่จัำ�เป็นจึังได้้ถูกตั่ด้ออก  
เช่น ร�งวัล่เงินต่อบแทนต่่�ง ๆ

จั�กสถ�นก�รณ์ข้องประเทศโปรตุ่เกสที�มีข้้อจัำ�กัด้อยู่�งม�กด้้�นงบประม�ณ
แต่่มีค์ว�มมุ่งมั�นในก�รปฏิิรูปก�รศึกษ�ด้้วยูแนวท�งที�เน้นโค์รงสร้�งแล่ะ
ค์ว�มชัด้เจันข้องห้ลั่กสูต่ร โปรตุ่เกสจึังกล่�ยูเป็นประเทศห้นึ�งที�ส�ม�รถ 
เป็นตั่วอยู่�งให้้แก่ประเทศอ่�น ๆ ด้้�นก�รปฏิิรูปก�รศึกษ�ได้้ ก�รล่งทุน
ท�งก�รศึกษ�ที�แท้จัริงอ�จัไม่ใช่เพียูงแค์่ก�รทุ่มงบประม�ณให้้กับ 
ก�รศึกษ�เท่�นั�น แต่่อ�จัห้ม�ยูถึงค์ว�มจัริงจัังแล่ะค์ว�มต่่อเน่�องข้องรัฐ 
ในก�รพัฒน�ก�รศึกษ�โด้ยูก�รให้้ค์ว�มสำ�คั์ญกับโค์รงสร้�งห้ล่ักสูต่ร  
ก�รนำ�ห้ล่กัสูต่รไปใช้ในก�รปรบัรูปแบบก�รบรหิ้�รจััด้ก�รทั�งข้องภ�ค์รฐับ�ล่
แล่ะก�รให้้อำ�น�จัในก�รจััด้ก�รแก่โรงเรียูน แล่ะที�สำ�คั์ญค่์อก�รร่วมแรง
ร่วมใจักันในก�รพัฒน�ก�รศึกษ�ข้องช�ติ่จั�กทุกภ�ค์ส่วนนั�นเอง

ก่อนที�ผู้ล่ก�รประเมินระดั้บน�น�ช�ต่ิดั้งกล่่�วจัะเป็นไปในทิศท�งที�ดี้ขึ้�น 
นักก�รศึกษ� ค์รูอ�จั�รย์ู แล่ะผูู้้ปกค์รองห้ล่�ยูค์นต่่�งกังวล่ว่�ก�รปฏิิรูป 
ก�รศึกษ�ที�มีก�รปรับห้ลั่กสูต่รให้้มีค์ว�มเข้้มข้้น ก�รปรับโค์รงสร้�ง 
ข้องห้ลั่กสูต่รที�ชัด้เจัน แล่ะก�รปรับรูปแบบก�รประเมินผู้ล่ท�งก�รศึกษ�
ระดั้บช�ติ่ เป็นก�รเพิ�มปัญห้�ค์ว�มไม่เสมอภ�ค์ท�งก�รศึกษ� แล่ะ 
ส่งผู้ล่กระทบต่่อเด้็กด้้อยูโอก�ส อยู่�งไรก็ต่�ม รัฐบ�ล่โปรตุ่เกสยู่นกร�น
ว่�ก�รที�มีห้ลั่กสูต่รเข้้มข้้น โค์รงสร้�งชัด้เจัน แล่ะก�รประเมินผู้ล่ท�ง 
ก�รศึกษ�ที�น่�เช่�อถ่อ จัะช่วยูล่ด้ปัญห้�ค์ว�มเห้ล่่�อมล่ำ��ได้้ (Crato, 2020) 
ทั�งนี� รัฐบ�ล่ได้้ให้้ก�รสนับสนุนเด็้กด้้อยูโอก�สระดั้บประถมศึกษ�ด้้วยู 
ก�รจััด้ชั�วโมงเพิ�มเติ่มโด้ยูมีค์รูเข้้�ไปดู้แล่ นอกจั�กนี�ยูงัสนับสนุนงบประม�ณ
ให้้แก่โรงเรียูนเพ่�อใช้สนับสนุนค์รูแล่ะก�รจััด้ก�รเรียูนรู้เสริมอีกด้้วยู  
ระบบสนับสนุนค์รูดั้งกล่่�วเรียูกว่� ‘Teachers Credit Hours’ ค่์อก�รให้้
ค่์�ต่อบแทนเพิ�มเติ่มแก่ค์รูที� ต้่องไปช่วยูสอนในโรงเรียูนอ่�นที�ต่นเอง 
ไม่ได้้ประจัำ�ก�รห้ร่อค่์�ต่อบแทนสำ�ห้รับก�รทำ�ง�นนอกชั�วโมงปกต่ิ  
ซึึ่�งก�รปรับก�รบริห้�รจััด้ก�รด้้�นบุค์ค์ล่�กรดั้งกล่่�วทำ�ให้้ห้ล่�ยู ๆ  โรงเรียูน
ที�ข้�ด้แค์ล่นค์รูส�ม�รถเชิญค์รูจั�กโรงเรียูนอ่�นเข้้�ม�สอน แล่ะจััด้ห้�
ทรัพยู�กรบุค์ค์ล่ที�มีค์ว�มรู้ม�สอนนักเรียูนได้้อยู่�งพอเพียูงอีกด้้วยู 
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ในช่วง 25 ปีที่ผ่านมา 
กำาลังถูกคุกคามจากการระบาดของโควิด-19

ความก้าวหน้าด้านการศึกษาของเด็กหญิง

รายงานการติิดติามผลการศึึกษาท่ั่�วโลก (Global Education Monitoring: GEM) องค์์การยูเนสโก เร่�อง ความก้้าวหน้้าด้้าน้ก้ารศึึก้ษาของเด็้ก้ผู้้้หญิิง
ใน้ช่่วง 25 ปีีท่ี่�ผู่้าน้มาก้ำาลัังถู้ก้คุก้คามจาก้ก้ารระบาด้ของเช้่�อไวรัสโคโรน้า 2019 (Covid-19)

ต่ิ�งแต่ิปีี พ.ศึ. 2538 มีเด็กผู�หญิิงกว่า 180 ล�านค์นได�เข้�าเรียนท่ั่�งในระด่บช่ั้�นปีระถมและม่ธยมศึึกษา แต่ิถึงแม�ว่าเด็กผู�หญิิงจะได�เข้�าเรียนในระด่บ 
การศึึกษาทีั่�สูงขึ้�นในทุั่กระด่บการศึึกษาแติ่ก็ย่งถูกละเลยมากกว่าเด็กผู�ชั้าย โดยยิ�งรุนแรงขึ้�นจากสถานการณ์์โรค์ระบาดในปีัจจุบ่น จึงเป็ีนหน�าทีั่�หล่ก 
ข้องภาค์ร่ฐทีั่�จะติ�องจ่ดการก่บการเล่อกปีฏิิบ่ติินี�เพ่�อสร�างค์วามเท่ั่าเทีั่ยมก่นสำาหร่บเด็กผู�หญิิงรุ่นต่ิอไปี

“เราทุุกคนร้�ว่่าการศึึกษาเป็็นรากฐานทุ่�ทุำาให้�เกิดคว่ามเทุ่าเทุ่ยมกัน และการศึึกษาของเด็กผู้้�ห้ญิิง
และสตร่เป็็นก�าว่แรกทุ่�จะนำาไป็ส่้การสร�างคว่ามเทุ่าเทุ่ยมทุางเพศึให้�เกิดขึ�นในโลก แม�ว่่าเรายินด่ 
ทุ่�จะรายงานถึึงคว่ามก�าว่ห้น�าของคว่ามสำาเร็จในการจัดการศึึกษาให้�แก่เด็กผู้้�ห้ญิิงและสตร่ทุ่�ดำาเนินการ
อย่างต่อเน่�องโดยป็ระชาคมระห้ว่่างป็ระเทุศึ แต่ข�อม้ลจากรายงานได�แสดงให้�เห็้นว่่าพว่กเรา 
ยังป็ระสบคว่ามล�มเห้ลว่ในกลุ่มผู้้�ด�อยโอกาสทุ่�สุด โดยพบว่่า 3 ใน 4 ของเด็กวั่ยป็ระถึมศึึกษา 
ทุ่�ยงัไม่เคยได�ก�าว่เทุ�าส่้โรงเร่ยนส่ว่นให้ญ่ิเป็็นเด็กผู้้�ห้ญิิง และยิ�งเม่�อเกิดการระบาดให้ญ่ิของโรคโควิ่ด-19 
ยิ�งทุำาให้�คว่ามไม่เทุ่าเทุ่ยมกันทุางเพศึทุว่่คว่ามรุนแรงมากขึ�น เราจึงจำาเป็็นต�องม่คว่ามมุ่งมั�นเพ่�อสานต่อ
ในเร่�องการจัดการศึึกษาให้�แก่เด็กผู้้�ห้ญิิงและสตร่ คว่ามก�าว่ห้น�าในการดำาเนินงานจะสะทุ�อนให้�เห็้น
ในอ่กห้ลายชั�ว่อายุคน ไม่เช่นนั�นคว่ามก�าว่ห้น�าก็จะกลับกลายเป็็นทุางตรงกันข�าม”

รายงานการติิดติามผลการศึึกษาท่ั่�วโลกข้องยูเนสโก เร่�อง ค์วามก�าวหน�า 
ด�านการศึึกษาข้องเด็กหญิิงในช่ั้วง 25 ปีีทีั่�ผ่านมากำาล่งถูกคุ์กค์ามจาก 
การระบาดข้องโค์วดิ-19 ทีั่�เปิีดเผยเม่�อว่นทีั่� 11 ตุิลาค์ม อ่นเป็ีนว่นเด็กผู�หญิิง
นานาชั้าติิ มีข้�อค์�นพบทีั่�สำาค่์ญิด่งนี�

น้างออเด้รย์ อาซ้เลัย์ (Audrey Azoulay) 
ผู้้้อำาน้วยก้ารใหญิ่องค์ก้ารย้เน้สโก้

การถูกกีดก่นทั่างการศึึกษาในอดีติทั่ำาให�ผู�หญิิงมีอ่ติรา 2 ใน 3 ข้องผู�ใหญ่ิ 
ทีั่�ไม่ได�ร่บการศึึกษาและในจำานวนน่�นยง่ปีระสบปัีญิหาค์วามยากจนและพิการ
ซึึ่�งในช่ั้วง 25 ปีีทีั่�ผ่านมา เด็กผู�หญิิงสามารถเข้�าถึงการศึึกษาได�มากขึ้�น 
อยา่งช่ั้ดเจนในส่ดส่วนการเข้�าเรียนทีั่�ลดช่ั้องว่างลงถึงร�อยละ 4 ยิ�งไปีกว่าน่�น
เด็กผู�หญิิงย่งมีส่มฤทั่ธิ�ในด�านการอ่านและค์ณิ์ติศึาสติร์นำาหน�าเด็กชั้าย 
อยา่งไรก็ดยีง่มีกลุ่มเด็กผู�หญิิงยากจนและพิการทีั่�ยง่ถูกละทิั่�งเป็ีนจำานวนมาก
ในกลุ่มปีระเทั่ศึทีั่�ยากจนทีั่�สุดในโลก

การศึึกษาเปี็นพล่งสำาค่์ญิในเร่�องสิทั่ธิสติรี การให�ค์วามสำาค่์ญิต่ิอการศึึกษา
สำาหร่บเด็กผู�หญิิงสามารถลบล�างข้�อเสียเปีรียบต่ิาง ๆ และทั่ำาให�เด็ก 
ได�ร่บการศึึกษาทีั่�สูงกว่าพ่อแม่ แต่ิอย่างไรก็ติามระด่บการศึึกษาข้องพ่อแม่ 
ก็มีสว่นสำาค่์ญิต่ิอการต่ิดสินใจในเร่�องระด่บการศึึกษาข้องลูก ซึึ่�งมีส่วนสำาค่์ญิ
มากติอ่การป้ีองก่นค์วามไมเ่ท่ั่าเทีั่ยมก่นทีั่�ยง่มีอยู ่ค์วามพยายามในการดำาเนนิ
การจากหน่วยงานทีั่�เกี�ยวก่บข้�องก่บการศึึกษาแต่ิเพียงอย่างเดียวจะไม่สำาเร็จ
หากไม่ได�ร่บค์วามร่วมม่อจากภาค์ปีระชั้าส่งค์ม บรรท่ั่ดฐานด�านลบในเร่�องเพศึ
มีส่วนสำาค่์ญิทีั่�จะชีั้�นำาอค์ติิทั่างเพศึในการได�ร่บการศึึกษา และย่งมีผลต่ิอ
ท่ั่ศึนค์ติิข้องค์รู การเล่อกอาชีั้พ และวิชั้าทีั่�เรียน รวมถึงโอกาสในอนาค์ติ 
ข้องผู�หญิิง

โดย พิมพ์รัชฎา พัฒนสุทธิกุล 
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ทุั่กปีระเทั่ศึค์วรติ�องให�ค์วามสำาค่์ญิในการทั่ำาโรงเรียนให�เป็ีนทีั่�ข้องน่กเรียน 
ทุั่กค์น ไม่ว่าจะมีพ่�นฐาน ค์วามสามารถ หร่อสถานะอย่างไร ติ�องทั่ำาให�
โรงเรียนมีสิ�งอำานวยค์วามสะดวกด�านสุข้าภิบาลทีั่�ดีขึ้�นให�ค์วามสำาค่์ญิในเร่�อง
ค์วามรุนแรงทั่างเพศึทีั่�เกิดในโรงเรียนและในโลกออนไลน์ นอกจากนี�ค์วรมี 
นโยบายทีั่�พร�อมให�เด็กทีั่�ทั่�องก่อนว่ยอ่นค์วรได�กล่บมาเรียน โดยเฉพาะ 
ช่ั้วงเวลาทีั่�เกิดโรค์โค์วิด-19 ยิ�งติ�องมีการส่�อสารข้�อมูลเร่�องการอยู่ร่วมก่น 
ให�มากขึ้�น เพ่�อข้จ่ดค์วามไม่เท่ั่าเทีั่ยมก่นทีั่�เพิ�มขึ้�น

รายงาน้ดั้งก้ล่ัาวม่ข้อเร่ยก้ร้องเพ้ื่�อน้ำาไปีส่้ก้ารด้ำาเนิ้น้ก้าร ดั้งน่้�

1. ข้จ่ดค์วามเหล่�อลำ�าทั่างเพศึในการเข้�าถงึ การมส่ีวนร่วม และปีระสบ
ค์วามสำาเร็จในการศึึกษา มีผู�หญิิงน�อยกว่า 9 ค์นต่ิอผู�ชั้ายทุั่ก ๆ  
10 ค์น ในร�อยละ 4 ข้องปีระเทั่ศึได�เข้�าเรียนในระด่บปีระถมศึึกษา
ร�อยละ 9 ได�เรียนในระด่บม่ธยมศึึกษาติอนติ�น ร�อยละ 15 ได�เรียน
ในระด่บม่ธยมศึึกษาติอนปีลาย และร�อยละ 21 ได�เรียนในระด่บ 
ทีั่�สูงขึ้�น

2. สน่บสนุนเด็กผู�หญิิงทั่ี�ต่ิ�งค์รรภ์และผู�ปีกค์รองว่ยเยาว์ได�ไปีโรงเรียน 
ถึงแม�จำานวนผู�หญิิงต่ิ�งค์รรภ์ก่อนว่ยอ่นค์วรท่ั่�วโลกจะลดลง แต่ิก็ย่ง
มีอยู่มากในพ่�นทีั่�ทั่ะเลทั่รายซึ่าฮาราข้องแอฟรกิาใติ� ในปีระเทั่ศึชั้าด
มาลีและไนเจอร์ มีอ่ติราสูงขึ้�นกว่าในปีี ค์.ศึ. 1995 นอกจากนี�ย่งมี
การห�ามเด็กผู�หญิิงต่ิ�งค์รรภ์ไปีโรงเรียนในสาธารณ์ร่ฐอิเค์วทั่อเรียล
กินีและสาธารณ์ร่ฐแทั่นซึ่าเนีย

3. ค์รู สถานศึึกษา และค์รูแนะแนวอาชีั้พติ�องได�ร่บการฝึกอบรม  
เพ่�อป้ีองก่นไม่ให�มุมมองอค์ติิทั่างเพศึอย่างเหมารวมแทั่รกซึ่ึมไปี 
ในการสอนและการเล่อกวิชั้าเรียน จำานวนผู�หญิิงทีั่�ศึึกษาด�าน
วิศึวกรรมหร่อไอซึ่ีทีั่มีน�อยกว่าร�อยละ 25 จากส่ดส่วน 2 ใน 3  
ข้องปีระเทั่ศึท่ั่�วโลกส่ดส่วนข้องผู�หญิิงทีั่� เรียนด�านเทั่ค์นิค์ 
หร่ออาชีั้วศึึกษา (TVET) ลดลงจากร�อยละ 45 ในปีี ค์.ศึ. 1995  
เหล่อร�อยละ 42 ในปีี ค์.ศึ. 2015 มีผู�หญิิงน�อยค์นทีั่�จะแสวงหาอาชั้พี
ด�านไอซีึ่ทีั่

4. หล่กสูติรและหน่งส่อเรียนติ�องนำาเสนอสถานะผู �หญิิงในแบบทั่ี� 
ไม่ทั่ำาให�เกิดภาพเหมารวมในเร่�องเพศึ ในการทั่บทั่วนแบบเรียน 
ในหลาย ๆ ปีระเทั่ศึพบว่า เน่�อหาและภาพปีระกอบไม่นำาเสนอ 
ภาพข้องผู�หญิิงในด�านการมีส่วนร่วมทั่างส่งค์มและสถานภาพ 
ทั่างเศึรษฐกิจ แต่ิกล่บเป็ีนภาพทีั่�แสดงถึงบทั่บาทั่เดิม ๆ  
ในการอยู่บ�าน

5. น่กเรียนทัุ่กค์นจะติ�องเข้�าถึงการศึึกษาเร่�องเพศึวิถีอย่างค์รอบค์ลุม 
ซึึ่�งจะช่ั้วยปี้องก่นค์วามรุนแรงทั่างเพศึทีั่�เกี�ยวข้�องก่บโรงเรียน  
โดยการสน่บสนุนให�เกิดค์วามรู�ค์วามเข้�าใจและค์วามเค์ารพ 
ในอ่ติล่กษณ์์ทั่างเพศึข้องน่กเรียน และย่งนำาไปีสู่การลดอ่ติรา 
การทั่�องก่อนว่ยอ่นค์วร

Manos Antoninus ผู�อำานวยการโค์รงการการจ่ดทั่ำารายงานการติิดติาม
ผลการศึึกษาท่ั่�วโลก ข้องยูเนสโกกล่าวว่า “เป็ีนเวลา 25 ปีีแล�วต่ิ�งแต่ิมี 
การลงนามร่บรองปีฏิิญิญิาปัีกกิ�งและแผนปีฏิิบ่ติิการ (Beijing Declaration 
and Platform for Action) แต่ิเด็กผู�หญิิงก็ค์งถูกกีดก่นไม่ให�ไปีโรงเรียนและ
ไม่ให�รู�ถึงศ่ึกยภาพข้องต่ิวเอง การศึึกษาเป็ีนจุดเริ�มติ�นให�สามารถบรรลุ 
ข้�อปีฏิิบ่ติิร่วมก่น 6 ปีระการทีั่�กำาหนดขึ้�นไว�ภายในปีี ค์.ศึ.2021 ว่าจะมี 
การทั่บทั่วนปีฏิิญิญิาปัีกกิ�งอีกค์ร่�ง ด่งน่�นช่ั้วงเวลาข้องรายงานฉบ่บนี� 
จึงมีค์วามสำาค่์ญิอย่างยิ�ง”

Hon. Dr. David Moinina Sengeh ร่ฐมนติรีกระทั่รวงการศึึกษา 
ข่้�นพ่�นฐานและม่ธยมศึึกษา สาธารณ์ร่ฐเซีึ่ยร์ราลีโอนและในฐานะปีระธาน
ค์ณ์ะทีั่�ปีรึกษาการจ่ดทั่ำารายงานการติิดติามผลการศึึกษาท่ั่�วโลกฉบ่บนี� 
ได�เสริมว่า “ต่ิ�งแต่ิมีปีฏิิญิญิาปัีกกิ�งเม่�อปีี ค์.ศึ. 1995 ถึงแม�ค์วามก�าวหน�า 
ในด�านค์วามเทั่่าเทีั่ยมทั่างเพศึในการศึึกษาจะมีค์วามเข้�มแข็้งขึ้�น 
แต่ิก็ไม่สมำ�าเสมอ ภาค์ร่ฐจะติ�องมคี์วามมุ่งม่�นทีั่�จะดำาเนนิการอยา่งเติม็ทีั่�และ
ภาค์ส่งค์มจะติ�องให�ค์วามสนใจในเร่�องการกีดก่นทั่างการศึึกษาต่ิอเด็กผู�หญิิง
และสติรี จากรายงานการติิดติามผลการศึึกษาท่ั่�วโลกปีี ค์.ศึ. 2020  
ในปีระเด็นทีั่�เกี�ยวก่บเร่�องเพศึได�แสดงให�เห็นว่าการเติิมเต็ิมสิทั่ธิสติรี 
มีค์วามเช่ั้�อมโยงก่บโอกาสทั่างการศึึกษา ด่งน่�นข้�อเสนอแนะติ่าง ๆ  
จึงค์วรนำาไปีสู่การปีฏิิบ่ติิในทุั่กภาค์ส่วนเพ่�อให�เกิดค์วามเท่ั่าเทีั่ยมก่น 
สำาหร่บค์นรุ่นต่ิอ ๆ ไปี”

จากรายงานการติิดติามผลการศึึกษาท่ั่�วโลกในปีระเด็นนี�ได�นำาไปีสู่การจ่ดทั่ำา
แค์มเปีญิภายใติ�ช่ั้�อ “#Iamthe1stGirl” โดยมุ่งหว่งแสดงให�โลกได�เห็นว่า 
เกิดผลอะไรขึ้�น เม่�อร่ฐบาลติ่าง ๆ ลงทัุ่นก่บการศึึกษาข้องเด็กผู�หญิิง และ 
หว่งแบ่งปัีนสิ�งดี ๆ ทีั่�เกิดขึ้�นแก่ส่งค์ม ทีั่�เป็ีนผลมาจากสติรีหลายล�านค์น 
ซึึ่�งเป็ีนกลุ่มแรกในค์รอบค์ร่วทีั่�เรียนจบช่ั้�นม่ธยมศึึกษาหร่อมหาวิทั่ยาล่ย

ข้อม้ลัจาก้องค์ก้ารย้เน้สโก้ https://en.unesco.org/news/unesco- 
report-illustrates-leap-forward-girls-education-over-past-25-years-
now-threatened-1 และสามารถศึึกษารายงานฉบ่บเต็ิมทีั่� https://en.
unesco.org/gem-report/2020genderreport 

6. ส่งเสริมสติรีให�อยู่ในติำาแหน่งผู�นำามากข้ึ�น เพ่�อชั้่วยเปีลี�ยนแปีลง
ส่งค์มและบรรท่ั่ดฐานทั่างเพศึ และเปี็นต่ิวอย่างแก่น่กเรียนผู�หญิิง 
จากรายงานพบว่าท่ั่ศึนค์ติิทั่างลบติ่อสติรีว่าไม่เหมาะก่บการเปี็น
ผู�นำามีเบ่�องหล่งจากการทีั่�มีค์รูผู�หญิิงในระด่บอุดมศึึกษาจำานวนน�อย
ในภาพรวมท่ั่�วโลกมีสติรีร�อยละ 94 ทีั่�เปี็นค์รูในระด่บก่อนปีระถม
ศึึกษา แติ่มีเพียงร�อยละ 43 ในระด่บอุดมศึึกษา และยิ�งมีสติรี
จำานวนน�อยลงไปีอีกทีั่�อยู่ในติำาแหน่งผู�นำาในมหาวิทั่ยาล่ยและ 
ในติำาแหน่งทีั่�เกี�ยวข้�องก่บการบริหารการศึึกษา
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เพ่ิมการลงทุนเพ่ือการเรียนรู้

ของครูในยุคโควิด-19
โดย กุสุมา นวพันธ์พิมล 1

  1 น่กวิเทั่ศึส่มพ่นธ์ชั้ำานาญิการพิเศึษ

ก้ารแพื่ร่ระบาด้ใหญ่ิของไวรัสโคโรน้า 2019 (โควิด้-19) ได้้ส่งผู้ลัก้ระที่บ
ต่่อคร้ก้ว่า 63 ล้ัาน้คน้ทัี่�วโลัก้ ใน้โอก้าสวัน้คร้โลัก้ องค์ก้ารย้เน้สโก้ได้้เร่ยก้ร้อง
ให้เร่งเพิื่�มก้ารลังทุี่น้ใน้ก้ารพัื่ฒน้าก้ารเร่ยน้ร้้ของคร้

“บุคลัาก้รคร้ทัี่�วโลัก้ได้้ขยายตั่วอย่างรวด้เร็วตั่�งแต่่ปีี 2000 แต่่ยังต้่องก้าร
คร้อ่ก้จำาน้วน้มาก้”

ต่ิวเลข้จากสถาบ่นสถิติิข้ององค์์การยูเนสโกได�แสดงให�เห็นว่าจำานวนค์รู 
ท่ั่�วโลกได�เพิ�มขึ้�นร�อยละ 50 ระหว่างปีี ค์.ศึ. 2000 ถึง 2019 จาก 62 ล�านค์น
เป็ีน 94 ล�านค์น ซึึ่�งในจำานวนนี�มีถึง 69 ล�านค์นทีั่�ติ�องได�ร่บการฝึกสอน 
ในระด่บปีระถมศึึกษาและม่ธยมศึึกษาทีั่� เป็ีนแบบสากล (แบ่งเป็ีน 
ระด่บปีระถม 24 ล�านค์น และม่ธยม 44 ล�านค์น)

ว่นค์รูโลก (5 ตุิลาค์ม) ในปีีนี� เป็ีนช่ั้วงเวลาทีั่�ค์รูมีบทั่บาทั่สำาค่์ญิในการให� 
ค์วามช่ั้วยเหล่อน่กเรียนในช่ั้วงข้องการแพร่ระบาดใหญ่ิข้องโค์วิด-19 ด่งน่�น
การฝึกฝนและพ่ฒนาท่ั่กษะในด�านติ่าง ๆ รวมถึงท่ั่กษะค์วามเปี็นผู�นำาให� 
แก่ค์รูจึงมีค์วามจำาเป็ีนอย่างยิ�ง เพ่�อลดค์วามเหล่�อมลำ�าในด�านการเรียนรู�และ
สน่บสนุนการศึึกษาแบบองค์์รวมในทุั่กระด่บ ซึึ่�งในโอกาสนี�องค์์การยูเนสโก
ได�มีการจ่ดการปีระชัุ้มออนไลน์ในห่วข้�อ ค์รู: ผู�นำาในชั้่วงวิกฤติ ภาพแห่ง
อนาค์ติ (Teachers: Leading in crisis, reimagining the future) และได�
มีการมอบรางว่ลทีั่�ช่ั้�อว่า “UNESCO-Hamdan bin Rashid Al-Maktoum 
Prize” สำาหร่บการปีฏิิบ่ติิงานและผลงานทีั่�โดดเด่นในการเพิ�มปีระสิทั่ธิภาพ
ข้องค์รูในปีระเทั่ศึบราซึ่ิล อียิปีต์ิ และโปีรติุเกส นอกจากนี�ย่งเปี็นการเปีิด
ส่ปีดาห์ข้องกิจกรรมออนไลน์ท่ั่�วโลกทีั่�ค์รอบค์ลุมทุั่กแง่มุมและระด่บข้อง 
การศึึกษาในมุมมองการเรียนรู�ติลอดชีั้วิติ

คร้: ผู้้้น้ำาใน้ช่่วงวิก้ฤต่ ภาพื่แห่งอน้าคต่

ค์รูค่์อรากฐานทีั่�สำาค่์ญิในการสร�างการศึึกษาทีั่�มีคุ์ณ์ภาพ เสมอภาค์ และ 
เท่ั่าเทีั่ยมก่น การแพร่ระบาดข้องโค์วิด-19 ทั่ำาให�ค์วามสามารถข้องค์ร ู
ถูกบ่�นทั่อนลงอย่างมากในการทีั่�จะร่กษาคุ์ณ์ภาพการศึึกษาทีั่�เป็ีนผลมาจาก
การปิีดโรงเรียน การเปีลี�ยนไปีใชั้�การสอนทั่างไกลและค์วามทั่�าทั่ายใน 
การกล่บสู่การเรียนการสอนแบบปีกติิ แต่ิอย่างไรก็ติามท่ั่ามกลางวิกฤติ 
โค์วิด-19 ก็ย่งทั่ำาให�เกิดแสงสว่างใหม่ ๆ ทีั่�ค์รูสามารถเป็ีนผู�นำาในห�องเรียน 
โรงเรียน และชุั้มชั้น

การค์งคุ์ณ์ภาพในการเรียนการสอนได�อย่างต่ิอเน่�องจะทั่ำาให�ปีระเทั่ศึต่ิาง ๆ 
ไม่สูญิเสียค์วามพยายามในการบรรลุเป้ีาหมายการพ่ฒนาทีั่�ย่�งยน่ ปีระเด็นใน
เร่�องภาวะค์วามเปีน็ผู�นำาจะมบีทั่บาทั่เพิ�มมากขึ้�น เพ่�อส่งเสริมสภาพแวดล�อม
การเรียนรู�ทีั่�ดีต่ิอสุข้ภาพและเท่ั่าเทีั่ยมก่นสำาหร่บทุั่กค์น รวมถึงน่กเรียน 
ทีั่�ด�อยโอกาสทีั่�เป็ีนผลมาจากการแพร่ระบาด ปีระเทั่ศึต่ิาง ๆ ติ�องจ่ดให�มี 
การฝึกอบรมทีั่�มีค์ุณ์ภาพเพ่�อให�แน่ใจว่าค์รูมีท่ั่กษะทีั่�จำาเป็ีนเพ่�อเสริมสร�าง
บทั่บาทั่ค์วามเป็ีนผู�นำา

สถานการณ์์การแพร่ระบาดใหญ่ิข้องโค์วิด-19 ซึึ่�งส่งผลกระทั่บต่ิอค์รูกว่า  
63 ล�านค์นท่ั่�วโลก เป็ีนการติอกยำ�าจุดอ่อนในระบบการศึึกษาหลายระบบ
และค์วามไม่เท่ั่าเทีั่ยมทีั่�ทั่วีค์วามรุนแรงมากขึ้�นในหลายปีระเทั่ศึ การวิจ่ย 
ทีั่�จ่ดทั่ำาขึ้�นโดยองค์์การยูเนสโก องค์์การยูนิเซึ่ฟและธนาค์ารโลกในชั้่วง 
โค์วิด-19 พบว่ามีปีระเทั่ศึต่ิาง ๆ ท่ั่�วโลกเพียงค์รึ�งหนึ�งทีั่�จ่ดการฝึกอบรม 
เกี�ยวก่บการสอนทั่างไกลให�แก่ค์รู และมีไม่ถึง 1 ใน 3 ทีั่�สน่บสนุนการพ่ฒนา
ด�านจิติ-ส่งค์มเพ่�อช่ั้วยพวกเข้าจ่ดการก่บปัีญิหาวิกฤติ

ก้ารฝึึก้อบรมเปีน็้กุ้ญิแจสำาคัญิใน้ก้ารสน้บัสนุ้น้ก้ารเปีน็้ผู้้้น้ำาท่ี่�ม่ปีระสทิี่ธิิผู้ลั
แต่่คร้หลัายคน้ขาด้คุณสมบัติ่ขั�น้ต่ำ�า

การจ่ดการศึึกษาทีั่�มีคุ์ณ์ภาพจำาเป็ีนติ�องให�ค์รูได�ร่บการอบรมเพ่�อเพิ�มท่ั่กษะ
หล่กทีั่�จำาเป็ีนท่ั่�งด�านค์วามเปีน็ผู�นำา ด�านการจ่ดการศึึกษาแบบค์รอบค์ลมุและ
การจ่ดการช่ั้�นเรียน



25
วารสารความร่วมมือกับต่างประเทศ

ภ้มิภาค

ค์รูทั่ี�มีค์ุณ์สมบ่ติิ อ่ติราส่วนน่กเรียน/ค์รู

ทั่ี�ผ่านการฝึกอบรม

ปีระถม ม่ธยม ปีระถม ม่ธยม

ทัี่�งโลัก้ 81 78 28 21

กลุ่มปีระเทั่ศึทีั่�ต่ิ�งอยู่ทั่างติอนใติ�ข้องทั่ะเลทั่รายซึ่าฮาราในทั่วีปีแอฟริกา 65 51 58 43

แอฟริกาเหน่อและเอเชีั้ยติะว่นติก 85 84 23 18

เอเชีั้ยกลาง 98 97 21 11

เอเชีั้ยใติ� 74 77 40 29

เอเชีั้ยติะว่นออก - - - -

เอเชีั้ยติะว่นออกเฉียงใติ� 97 95 19 20

ลาติินอเมริกาและแค์ริบเบียน 83 84 25 20

โอเชีั้ยเนีย - - - -

ยุโรปีและอเมริกาเหน่อ - - - -

รายได้้ต่ำ�า 75 58 51 38

ต่ำ�าก้ว่ารายได้้ปีาน้ก้ลัาง 75 76 39 28

ส้งก้ว่ารายได้้ปีาน้ก้ลัาง 84 84 27 -

รายได้้ส้ง - - - -

ต่ารางแสด้งสัด้ส่วน้คร้ท่ี่�ม่คุณสมบัติ่ขั�น้ต่ำ�าต่ามระดั้บก้ารศึึก้ษาปีี ค.ศึ. 2019 หร้อปีีล่ัาสุด้ท่ี่�ม่

แหล่งข้�อมูล: สถาบ่นสถิติิข้ององค์์การยูเนสโก (UIS) ค์.ศึ. 2020

ข้�อมูลจากสถาบ่นสถิติิข้ององค์์การยูเนสโก (UNESCO Institute for Statistics) ได�แสดงให�เห็นว่าค์รูร�อยละ 81 ในระด่บปีระถมศึึกษา และร�อยละ 86  
ในระด่บม่ธยมศึึกษา มีคุ์ณ์สมบ่ติิข่้�นติำ�าในด�านทีั่�ติ�องการ แต่ิด�วยค์วามหลากหลายในแต่ิละพ่�นทีั่�จึงทั่ำาให�ค์รูหลายค์นไม่พร�อมทีั่�จะร่บม่อก่บค์วามทั่�าทั่ายทีั่�เผชิั้ญิ 
โดยพบว่ากลุ่มปีระเทั่ศึทีั่�ต่ิ�งอยู่ทั่างติอนใติ�ข้องทั่ะเลทั่รายซึ่าฮาราในทั่วีปีแอฟริกามีค์รูร�อยละ 65 ในระด่บปีระถมศึึกษา และร�อยละ 51 ระด่บม่ธยมศึึกษา 
ทีั่�มีคุ์ณ์สมบ่ติิข่้�นติำ�าในด�านทีั่�ติ�องการ ในภูมิภาค์เอเชีั้ยใติ�มีค์รูร�อยละ 74 ในระด่บปีระถมศึึกษาและร�อยละ 77 ระด่บม่ธยมศึึกษา ในข้ณ์ะทีั่�ภาพรวมท่ั่�วโลก 
มีค์รูปีระมาณ์ 69 ล�านค์นทีั่�จำาเป็ีนติ�องบรรลุเป้ีาหมายด�านการศึึกษาในปีี ค์.ศึ. 2030 ภายใติ�เป้ีาหมายทีั่� 4 ข้องวาระการพ่ฒนาทีั่�ย่�งย่นข้องสหปีระชั้าชั้าชั้าติิ  
ค์.ศึ. 2030 (แบ่งเป็ีนค์รูระด่บปีระถมศึึกษาจำานวนกว่า 24 ล�านค์น และระด่บม่ธยมศึึกษาจำานวนกว่า 44 ล�านค์น) ซึึ่�งเป็ีนต่ิวเลข้ทีั่�ใกล�เคี์ยงก่บบุค์ลากรค์รู 
ระด่บปีระถมศึึกษาและม่ธยมศึึกษาท่ั่�วโลกในปีี ค์.ศึ. 2019 เป้ีาหมายด่งกล่าวได�กล่าวถึงพ่นธกิจเพ่�อร่บปีระก่น “การศึึกษามีคุ์ณ์ภาพอย่างท่ั่�วถึงและเท่ั่าเทีั่ยม” 
และสน่บสนุน “การเรียนรู�ติลอดชีั้วิติสำาหร่บทุั่กค์น” วาระนี�ได�ให�ส่ญิญิาว่าโลกจะมี “ค์วามยุติิธรรม เสมอภาค์ อดทั่น เปิีดกว�าง และค์รอบค์ลุมทั่างส่งค์ม  
ซึึ่�งค์วามติ�องการข้องกลุ่มผู�ด�อยโอกาสทีั่�สุดค์วรได�ร่บการติอบสนอง”
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เราจะเปีร่ยบเท่ี่ยบก้ารฝึึก้อบรมคร้ได้้อย่างไร?

แต่ิละปีระเทั่ศึต่ิางมีวิธีการเป็ีนค์รูทีั่�แติกต่ิางก่นออกไปี ซึึ่�งแต่ิละวิธีการ
สามารถนำามาเปีรยีบเทีั่ยบก่นได�โดยดูจาก 1) ระด่บการฝึกอบรม 2) ระยะเวลา
ในการเรียนเพ่�อเป็ีนค์รู และ 3) ระยะเวลาในการฝึกสอน

โดยมีข้�อมูลว่าจำานวนปีีทีั่�เรียนบวกก่บทีั่�ฝึกสอนก่อนจะมาเปี็นค์รูระด่บ
ปีระถมศึึกษาจะมีค์วามแติกติ่างก่นออกไปีในแติ่ละปีระเทั่ศึ ยกต่ิวอย่าง  
เช่ั้นในปีระเทั่ศึไนเจอร์ 12 ปีี ในข้ณ์ะทีั่�ในบราซิึ่ลติ�องใชั้�เวลานานถึง 18 ปีี 
โดยไนเจอร์ใชั้�เวลาในการฝึกสอน 2 ปีี และในบราซิึ่ล 4 ปีี ในปีระเทั่ศึทีั่�มี
ปัีญิหาการข้าดแค์ลนค์รอูย่างในแทั่นซึ่าเนยีทั่ำาให�ติ�องฝึกอบรมด�านการสอน
ต่ิ�งแต่ิเรียนอยูใ่นระด่บอนปุีริญิญิาในวทิั่ยาล่ยเป็ีนเวลาหนึ�งปีีและติ�องฝกึสอน
ในโรงเรียน 2 ปีี

ห้องเร่ยน้ขน้าด้ใหญ่ิที่ำาให้คร้หลัายคน้ต้่องรับภาระหนั้ก้มาก้โด้ยเฉพื่าะ 
ใน้ปีระเที่ศึท่ี่�ขาด้ก้ารฝึึก้อบรมซึ�งน้ำาไปีส่้ก้ารที่ำาลัายคุณภาพื่ก้ารศึึก้ษา

ส่ดส่วนข้องค์รูทีั่�ผ่านการฝกึอบรมติอ่จำานวนน่กเรียนทีั่�มีมาก ทั่ำาให�ข้นาดข้อง
ห�องเรียนมีข้นาดใหญิ่เกินศ่ึกยภาพข้องค์รูทีั่�จะร่บม่อโดยเฉพาะเวลาทีั่�ใชั้�ใน
การเรียนการสอนน่กเรียน ท่ั่�งนี�ส่ดส่วนด่งกล่าวจะมีค์วามแติกต่ิางก่นออกไปี
ในแติ่ละพ่�นทีั่� โดยค์รูทีั่�สอนในระด่บปีระถมศึึกษาบางปีระเทั่ศึมีส่ดส่วนค์รู
ต่ิอน่กเรียน 1 ต่ิอ 40-60 ค์น เช่ั้น ในแอฟริกาและเอเชีั้ยติะว่นออกเฉียงใติ� 
ข้ณ์ะทีั่�หลายปีระเทั่ศึส่ดส่วนข้องค์รูต่ิอน่กเรียนสูงถึง 1 ต่ิอ 240  
ในมาดาก่สการ์ และ 1 ต่ิอ 114 ในเซึ่าตูิเม แต่ิเม่�อสอนในระด่บม่ธยมศึึกษา
ค์วามแออ่ดข้องน่กเรียนก็ลดน�อยลง แต่ิก็ย่งมีส่ดส่วนทีั่�สูงในบางปีระเทั่ศึ
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ภายหลัังโรคโควิด้-19 ม่ความต่้องก้ารคร้ท่ี่�ม่ทัี่ก้ษะด้้าน้ก้ารสอน้ที่างไก้ลั
แลัะด้้าน้ ICT

ไม่ใช่ั้เพียงแค่์โรค์โค์วิด-19 ทีั่�ทั่ำาให�ค์วามเหล่�อมลำ�าทั่างการศึึกษาเพิ�มขึ้�น  
ย่งรวมไปีถึงการสร�างข้ว่ญิกำาล่งใจ แรงจูงใจและการดำารงชีั้วิติข้องค์รูให� 
กล่บค่์นมาอีกด�วย ค์รูหลายค์นไม่ได�เติรียมร่บม่อก่บเหตุิการณ์์ทีั่�เกิดขึ้�น  
ทั่ำาให�ไม่พร�อมทีั่�จะสอนทั่างไกล และย่งไม่มีการฝึกอบรมในด�านนี� ต่ิวเลข้ 
ทีั่�ได�จาก OECD ได�แสดงให�เห็นว่ามีค์รูมากถึงร�อยละ 60 ทีั่�ใชั้� ICT ในการ
เรียนการสอน แติก็่มีค์วามแติกติา่งก่นออกไปีในแติล่ะปีระเทั่ศึ ท่ั่�งนี�การสอน
ทั่างไกลย่งมีอยู่ในหลายปีระเทั่ศึ โดยเฉพาะในปีระเทั่ศึทีั่�มีรายได�น�อยถึงติำ�า
กว่าปีานกลาง

ก้ารสนั้บสนุ้น้คร้ให้จัด้ก้ารศึึก้ษาแบบครอบคลุัม

ในการวางกรอบกฎหมายและนโยบายข้องปีระเทั่ศึ จำาเป็ีนติ�องกำาหนดให�
ระบบการศึึกษามีการสอนแบบค์รอบค์ลุม การฝึกฝนท่ั่กษะการสอนแบบ
ค์รอบค์ลุมจะมีค์วามสำาค่์ญิต่ิอการลดการหยุดชั้ะง่ก การกีดก่นและการออก
กลางค่์นทีั่�อาจเกิดขึ้�นเม่�อน่กเรียนติ�องกล่บไปีโรงเรียน ข้�อมูลจากรายงานพบ
ว่าใน 168 ปีระเทั่ศึมีร�อยละ 61 ทีั่�เรียกร�องให�มีการจ่ดการฝึกอบรมค์รู  
ในข้ณ์ะทีั่�ร�อยละ 40 มีการกำาหนดไว�ในกฎหมายและนโยบาย มีน�อยกว่า 
ร�อยละ 3 ทีั่�ให�การร่บรองกฎหมายการศึึกษาแบบค์รอบค์ลุมทีั่�เกี�ยวข้�อง 
ก่บการอบรมค์รู ร�อยละ 10 ทีั่�มีการพูดถึงการจ่ดการศึึกษาแบบค์รอบค์ลุม 
แต่ิไม่มีการกล่าวถึงการอบรมค์รู

ก้ารเต่ร่ยมสภาพื่แวด้ล้ัอมท่ี่�ปีลัอด้ภัยสำาหรับนั้ก้เร่ยน้แลัะคร้ 
เพ้ื่�อให้ก้ารเร่ยน้ก้ารสอน้ม่ความต่่อเน้้�อง

เด็กทีั่�กล่บมาเรียนในโรงเรียนติ�องมีสุข้อนาม่ยและอุปีกรณ์์ป้ีองก่นส่วนบุค์ค์ล
ทีั่�เหมาะสมเพ่�อค์วามปีลอดภ่ยและสุข้ภาวะทีั่�ดี นอกจากนี�โรงเรียน 
ติ�องเติรียมอุปีกรณ์์และระบบการเช่ั้�อมต่ิออินเทั่อร์เน็ติ เพ่�อให�สามารถ 
มีการเรียนการสอนได�อย่างต่ิอเน่�อง ข้�อมูลจากท่ั่�วโลกได�แสดงให�เห็นว่า 
ร�อยละ 60 มีการเติรียมสิ�งอำานวยค์วามสะดวกพ่�นฐานในการทั่ำาค์วามสะอาดม่อ
 2 ใน 3 หร่อร�อยละ 73 สามารถทีั่�จะเข้�าถึงระบบไฟฟ้า แต่ิไม่สามารถใชั้�งาน
ด�าน ICT การเข้�าถึงค์อมพิวเติอร์ย่งเป็ีนไปีได�ยากในปีระเทั่ศึทีั่�มีรายได�น�อย
และปีานกลาง ในหลายปีระเทั่ศึย่งไม่สามารถเข้�าถึงเค์ร่อข่้ายอินเทั่อร์เน็ติ 
เช่ั้น เมียนมา ทีั่�สามารถใชั้�ได�เพียงร�อยละ 1 เท่ั่าน่�น
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“หาก้ปีราศึจาก้ก้ารด้ำาเน้ิน้ก้ารอย่างเร่งด่้วน้แลัะม่ก้ารลังทีุ่น้ท่ี่�เพิื่�มขึ�น้ 
วิก้ฤต่อาจก้ลัายเป็ีน้หายน้ะแห่งก้ารเร่ยน้ร้้”

เป็ีนค์ำาเต่ิอนทีั่�ว่า “หากปีราศึจากการดำาเนินการอยา่งเร่งด่วนและมีการลงทุั่น
ทีั่�เพิ�มขึ้�น จากวกิฤติอาจกลายเปีน็หายนะแหง่การเรียนรู�” ผู�อำานวยการใหญิ่
องค์์การยเูนสโก นางออเดรย ์อาซูึ่เลย ์(Audrey Azoulay) กรรมการบริหาร
ข้ององค์์การยูนิเซึ่ฟ นางเฮนเรียติติ�า ฟอร์ (Henrietta Fore) ผู�อำานวยการใหญ่ิ
องค์์การแรงงานระหว่างปีระเทั่ศึ นายกาย ไรเดอร์ (Guy Ryder) เลข้าธิการ
ด�านการศึึกษาระหว่างปีระเทั่ศึ นายเดวิด เอ็ดเวิร์ด (David Edwards)  
ได�ออกแถลงการณ์์ร่วมก่นเพ่�อให�มีการคุ์�มค์รองการจ่ดหาเงินทุั่นด�าน 
การศึึกษา การลงทัุ่นเบ่�องติ�นด�านการศึึกษาเพ่�อเพิ�มคุ์ณ์ภาพให�แก่ค์รู  
รวมถงึการพ่ฒนาท่ั่กษะค์วามเชีั้�ยวชั้าญิอยา่งต่ิอเน่�อง “การสร�างค์วามเข้�มแข็้ง
ให�แก่ค์รูในช่ั้วงเกิดวิกฤติ ค์รูทุั่กค์นค์วรมีท่ั่กษะด�านดิจิท่ั่ลและการสอน 
เพ่�อให�สามารถสอนทั่างไกล สอนออนไลน์ รวมถึงการสอนได�ทุั่กสภาพ
แวดล�อมไม่ว่าจะในล่กษณ์ะทีั่�ติ�องใชั้�เทั่ค์โนโลยีช่ั้�นสูง หร่อไม่มีเทั่ค์โนโลยี 
ใด ๆ ในการช่ั้วยสอน”

สถานการณ์์การแพร่ระบาดค์ร่�งนี� มีผลทั่ำาให�ค์วามไม่เท่ั่าเทีั่ยมและ 
ค์วามเปีราะบางข้องการเรียนรู�ยิ�งมีมากขึ้�น รายงานการติิดติามผลการศึึกษา
ท่ั่�วโลกในปีี ค์.ศึ. 2020 ได�ยำา�เต่ิอนถึงการกระจายโอกาสทั่างการศึึกษา 
ทีั่�ย่งค์งไม่เท่ั่าเทีั่ยมก่น เป็ีนอุปีสรรค์สำาหร่บการจ่ดการศึึกษาทีั่�มีคุ์ณ์ภาพ
สำาหร่บผู�เรียนทีั่�มีอยู่เป็ีนจำานวนมาก องค์์การยูเนสโกได�เผยแพร่เอกสาร 
ทีั่�แสดงให�เห็นว่า มีไม่ถึง 2 ใน 3 ข้องปีระเทั่ศึต่ิาง ๆ ท่ั่�วโลกทีั่�มีการจ่ดการ
ฝึกอบรมค์รูแบบค์รอบค์ลุม และยง่แสดงให�เห็นว่ามีเพียง 4 ใน 10 ปีระเทั่ศึ
ทีั่�ได�มีการจ่ดการฝึกอบรมค์รูแบบค์รอบค์ลุมในด�านกฎหมายและนโยบาย
ข้องปีระเทั่ศึ และได�มีการเรียกร�องให�มีการฝึกอบรมในภาพรวมท่ั่�งหมด
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ที่ำาไมก้ฎหมายแลัะน้โยบายจึงม่ความสำาคัญิ

สรุุปีรายงาน้ก้ารต่ิิด้ต่ามผู้ลัก้ารศึึก้ษาทัี่�วโลัก้ได้้แสด้งให้เห็น้ว่า 
ร้อยลัะ 68 ของปีระเที่ศึต่่าง ๆ ได้้นิ้ยามก้ารศึึก้ษาแบบครอบคลุัมไว้ 
ใน้ก้ฎหมาย น้โยบาย แผู้น้ หร้อยุที่ธิศึาสต่ร์ แลัะพื่บว่าก้ฎหมายม่ก้าร
มุ่งเป้ีาหมายไปีท่ี่�ก้ลุ่ัมเส่�ยงต่่อก้ารก่้ด้ก้นั้ใน้ก้ารศึึก้ษาโด้ยเฉพื่าะ ม่ไม่ก่้�
ปีระเที่ศึท่ี่�ได้้ก้ำาหน้ด้เร้�องก้ารใหก้้ารศึึก้ษาท่ี่�ครอบคลัมุแก่้ผู้้้เร่ยน้ที่กุ้คน้
ไว้ใน้ก้ฎหมายก้ารศึึก้ษา ก้ารต่ราก้ฎหมายโด้ยก้ระที่รวงศึึก้ษาธิิก้าร
บางปีระเที่ศึคำานึ้งเฉพื่าะก้ลุ่ัม เช่่น้ ผู้้้พิื่ก้าร ช่น้ก้ลุ่ัมน้้อย เพื่ศึสภาพื่ 
ส่วน้ใน้ด้้าน้น้โยบายม่แน้วโน้้มท่ี่�จะม่ก้ารก้ำาหน้ด้วิสัยทัี่ศึน์้ใน้ก้าร
จัด้ก้ารศึึก้ษาท่ี่�ก้ว้างก้ว่า ม่บางปีระเที่ศึม่น้โยบายท่ี่�ให้บริก้ารแก่้ผู้้้เร่ยน้
ทุี่ก้คน้อย่างครอบคลุัม แลัะม่หลัายปีระเที่ศึท่ี่�ก้ำาหน้ด้ไว้ใน้แผู้น้แลัะ
ยุที่ธิศึาสต่ร์ก้ารศึึก้ษาของช่าติ่ท่ี่�ต้่องก้ารให้รวมถึูงก้ลุ่ัมผู้้้ด้้อยโอก้าสทุี่ก้
ก้ลุ่ัม ทัี่�งตั่วก้ฎหมายแลัะน้โยบายม่ความแต่ก้ต่่างกั้น้ว่านั้ก้เร่ยน้พิื่ก้าร
ควรอย่้ใน้โรงเร่ยน้ก้ระแสหลััก้หร้อไม่ หลัายปีระเที่ศึม่ก้ฎหมายท่ี่�ระบุ
ถึูงก้ารจัด้สภาพื่แวด้ล้ัอมเฉพื่าะสำาหรับเด็้ก้ก้ลุ่ัมน่้� แต่่ถึูงแม้ว่าจะม่
ก้ฎหมายแลัะน้โยบายต่่าง ๆ ท่ี่�ม่เจต่จำาน้งท่ี่�ด่้ แต่่รัฐบาลัก็้ไม่ม่ก้ารรับ
ปีระกั้น้ว่าจะม่ก้ารน้ำาไปีปีฏิิบัติ่ได้้จริง

ในการจ่ดการศึึกษาแบบค์รอบค์ลุม ค์รูทุั่กค์นค์วรเติรียมพร�อมทีั่�จะสอน
น่กเรียนทุั่กค์น การดำาเนินการจะไม่บรรลุผลนอกจากค์รูจะเป็ีนผู�นำาการ
เปีลี�ยนแปีลง โดยมีค่์านิยม ค์วามรู� และท่ั่ศึนค์ติิทีั่�จะเอ่�อให�น่กเรียนทุั่กค์น
ปีระสบค์วามสำาเร็จ ในการสอนค์รูจะติ�องยอมร่บค์วามหลากหลายและ
ติระหน่กว่าน่กเรียนทุั่กค์นเรียนรู�โดยการเช่ั้�อมโยงสิ�งทีั่�เรียนรู�ในห�องเรียนก่บ
ปีระสบการณ์์ในชั้วิีติจรงิ หากค์รมีูมุมมองต่ิอน่กเรียนว่าบกพร่อง ไม่สามารถ
ทีั่�จะเรียนรู� หร่อไม่มีค์วามสามารถ อาจทั่ำาให�ค์รูมองไม่เห็นศ่ึกยภาพในการ
เรียนรู�ข้องน่กเรียน

ค์วามไม่พร�อมในการสอนเป็ีนผลมาจากค์วามแติกต่ิางเร่�องค์วามรู�ในการสอน
 การเติรียมค์รูหลายปีระเภทั่สำาหร่บน่กเรียนหลายปีระเภทั่ในสภาพแวดล�อม
ซึึ่�งแยกเฉพาะเป็ีนสิ�งทีั่�จำาเป็ีน การทีั่�ค์รูจะมีคุ์ณ์ภาพดีได�น่�นการศึึกษาข้องค์รู
จะติ�องค์รอบค์ลุมการสอนหลากหลายด�านสำาหร่บน่กเรียนทุั่กค์น ต่ิ�งแต่ิ
เทั่ค์นิค์การสอนและการจ่ดการห�องเรียน ไปีจนถึงสหวิชั้าชีั้พ วิธปีีระเมินการ
เรียนรู� และค์วรมีการติิดติามค์วามช่ั้วยเหล่อให�ค์รูสามารถนำาท่ั่กษะใหม่ ๆ 
ไปีใชั้�ในห�องเรียนได�

ข้อม้ลัเพื่ิ�มเต่ิมจาก้

1. https://en.unesco.org/news/over-63-million-teachers-
impacted-covid-19-crisis-world-teachers-day-unesco-urg-
es-increased)

2. World Teachers’ Day 2020 Fact Sheet
3. สรุปีรายงานการติิดติามผลการศึึกษาทั่่�วโลก 2020 (Global Edu-

cation Monitoring Report Summary 2020)

นอกจากนี�ค์รูย่งติ�องการสภาพแวดล�อมในการทั่ำางานและการสน่บสนุนทีั่�
เหมาะสมในการปีร่บการสอนให�เข้�าก่บค์วามติ�องการข้องน่กเรียน การ
ข้าดแค์ลนทั่ร่พยากรสำาหร่บการสอนและหล่กสูติรทีั่�กำาหนดเปี้าหมายไว�สูง
มาก รวมถงึการกำาหนดมาติรฐานสำาหร่บการเรียนรู�อาจทั่ำาให�ค์รปูีร่บวิธีการ
สอนได�ยาก
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ความร่วมมือเพื�อส่งเสริมสุขภาพและโภชนาการที�ดีในโรงเรียน 
“ความร่วมมือเพื�อสุขภาพที�ดีของผู้เรียนและอนาคตที�สดใส”

ปีระเด็นเร่�องข้องสุข้ภาพ โภชั้นาการและการศึึกษาทีั่�ดีข้องเด็กและเยาวชั้น
เป็ีนสิทั่ธิข่้�นพ่�นฐานทีั่�ทุั่กค์นค์วรได�ร่บ เป็ีนการลงทุั่นเพ่�อสร�างอนาค์ติ 
ให�ก่บปีระเทั่ศึ หากพวกเข้าเหล่าน่�นไม่ได�ร่บโภชั้นาการและมีสุข้ภาพทีั่�ดี  
ก็จะทั่ำาให�เกิดการเจ็บป่ีวยและหิวโหย เรียนได�ไม่เต็ิมทีั่� และมีแนวโน�มทีั่�จะ
ส่งผลต่ิอคุ์ณ์ภาพชีั้วิติทีั่�ติกติำ�า ด่งน่�นการลงทุั่นด�านสุข้ภาพและโภชั้นาการ 
ทีั่�ดีในโรงเรียน โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กน่กเรียนและเยาวชั้น จะทั่ำาให�ค์รอบค์ร่ว
และชุั้มชั้นดีขึ้�น เป็ีนการลงทุั่นเพ่�ออนาค์ติข้องปีระเทั่ศึและสร�างค์วามเป็ีน
พลเม่องโลกทีั่�จะนำาไปีสู่วิถีชีั้วิติทีั่�ดีขึ้�น หลายปีระเทั่ศึจึงเรียกร�องให�มีการ
กำาหนดนโยบาย แผนงาน และการดำาเนินงานทีั่�เป็ีนระบบในเร่�องนี� โดยอาศ่ึย
การปีระสานงานและค์วามร่วมม่อก่บหลาย ๆ ภาค์ส่วน

องค์์การสหปีระชั้าชั้าติิและองค์์กรระหว่างปีระเทั่ศึหลายองค์์กร ท่ั่�งองค์์การ
อาหารและเกษติรแห่งสหปีระชั้าชั้าติิ (FAO) หุ�นส่วนในระด่บโลก 
เพ่�อการศึึกษา (GPE) องค์์การศึึกษา วิทั่ยาศึาสติร์และว่ฒนธรรม 
ข้องสหปีระชั้าชั้าติิ(UNESCO) องค์์การกองทัุ่นเด็กแห่งสหปีระชั้าชั้าติิ 
(UNICEF) ค์ณ์ะกรรมาธิการสาม่ญิปีระจำาสหปีระชั้าชั้าติิ (UNSCN)  
กลุ่มธนาค์ารโลก (World Bank Group) โค์รงการอาหารโลก (WFP)  
และองค์์การอนาม่ยโลก (WHO) ได�ออกมาติอบสนองติ่อข้�อเรียกร�องนี�  
โดยได�จ่ดทั่ำาค์วามร่วมม่อภายใติ�ช่ั้�อ “เดินหน�าสู่สุข้ภาพและโภชั้นาการ 
ในโรงเรียนทีั่�ดีอย่างมีปีระสิทั่ธิภาพ (Stepping up effective school 
health and nutrition)” เป็ีนค์วามร่วมม่อในการส่งเสริมด�านสุข้ภาพและ
โภชั้นาการทีั่�ดีขึ้�นให�ก่บเด็กและเยาวชั้นเพ่�อให�สามารถเจริญิเติิบโติ เล่าเรียน
ได�อย่างเต็ิมศ่ึกยภาพ นำาไปีสู่การสร�างอนาค์ติทีั่�ดีให�ก่บตินเอง ชุั้มชั้นและ
ปีระเทั่ศึชั้าติิได�

วิส่ยท่ั่ศึน์ร่วม “เด็้ก้แลัะเยาวช่น้ท่ี่�ม่สุขภาพื่ โภช่น้าก้ารแลัะ 
ก้ารศึึก้ษาท่ี่�ด่้ จะได้้รับก้ารพัื่ฒน้าอย่างเต็่มศัึก้ยภาพื่ ซึ�งน้ำาไปีส่้ 
ก้ารสร้างสังคมท่ี่� ด่้ให้แก่้ปีระเที่ศึช่าต่ิแลัะก้ารเจริญิเต่ิบโต่ 
ที่างเศึรษฐกิ้จ”

โดย จตุพร อนันตพืช
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องค์์กรระหว่างปีระเทั่ศึต่ิาง ๆ จะช่ั้วยก่นผล่กด่นให�เร่�องสุข้ภาพและ
โภชั้นาการทีั่�ดีให�เป็ีนวาระแห่งชั้าติิท่ั่�งในระด่บภูมิภาค์และระด่บโลก  
เพ่�อสร�างทั่นุมนุษยใ์ห�ก่บปีระเทั่ศึติา่ง ๆ  จึงมีการเชิั้ญิชั้วนให�ภาค์ร่ฐบาลและ
หุ�นส่วนต่ิาง ๆ ทีั่�เกี�ยวข้�องจ่ดทั่ำาข้�อติกลงด�านสุข้ภาพและโภชั้นาการ 
ในโรงเรียน ท่ั่�งด�านการลงทุั่นและการดำาเนินการด�านอ่�น ๆ  ทีั่�มคี์วามสอดค์ล�อง
ก่นมากขึ้�น เพ่�อจะได�ผล่กด่นค์วามช่ั้วยเหล่อได�อยา่งเป็ีนรูปีธรรม โดยจะติ�อง
มีค์วามเช่ั้�อมโยงท่ั่�ง 3 ด�านเข้�าไว�ด�วยก่น ค่์อ การศึึกษา สุข้ภาพ และ
โภชั้นาการ ซึึ่�งจะนำาไปีสู่การส่งเสริมเป้ีาหมายการพ่ฒนาทีั่�ย่� งย่น 
ข้องสหปีระชั้าชั้าติิ ท่ั่�ง 10 เป้ีาหมายภายในปีี ค์.ศึ. 2030 ได�แก่ ค์วามยากจน
(SDG1) ค์วามหิวโหย (SDG 2) สุข้ภาพ (SDG 3 ) การศึึกษา (SDG 4)  
ค์วามเท่ั่าเทีั่ยมระหว่างเพศึ (SDG 5) นำ�าสะอาดและการสุข้าภิบาล (SDG6) 
ค์วามเจริญิเติิบโติทั่างเศึรษฐกิจ (SDG 8) การลดค์วามไม่เท่ั่าเทีั่ยม (SDG 10) 
ส่นติิภาพ ค์วามยุติิธรรมและสถาบ่นทีั่�เข้�มแข็้ง (SDG 16) และหุ�นส่วน 
ทีั่�มีค์วามแข็้งแกร่ง (SDG 17)

สุขภาพื่แลัะโภช่น้าก้ารใน้โรงเร่ยน้: ก้ารลังทุี่น้ท่ี่�ยิ�งใหญ่ิ

สุข้ภาพและโภชั้นาการเป็ีนรากฐานข้องการศึึกษา เด็กและเยาวชั้นทีั่�มี
คุ์ณ์ภาพและสุข้ภาวะทีั่�ดีจะสามารถเรียนรู�ได�ดีกว่าเม่�อเติิบโติเป็ีนผู�ใหญ่ิ  
ด่งน่�นการลงทุั่นในด�านสุข้ภาพ โภชั้นาการและค์วามเป็ีนอยู่ทีั่�ดีข้องผู�เรียน 
จึงมีค์วามสำาค่์ญิพอ ๆ ก่บการลงทุั่นในการจ่ดการศึึกษาเพ่�อให�ได�การศึึกษา
ทีั่�มีคุ์ณ์ภาพแบบองค์์รวมและเท่ั่าเทีั่ยมก่น ซึึ่�งจะให�ดอกผลกำาไรถึง 3 รุ่น  
ท่ั่�งต่ิอชีั้วิติข้องเด็กและเยาวชั้นทีั่�เรียนอยู่ ไปีจนถึงว่ยผู�ใหญ่ิและส่งผลไปีถึง
รุ่นลูกรุ่นหลาน ซึึ่�งจากปีระสบการณ์์และข้�อพิสูจน์ทีั่� ผ่านมาหลายปีี 
ข้องหน่วยงานต่ิาง ๆ ทีั่�อยู่รอบนอก ได�มีการจ่ดทั่ำาข้�อสรุปีทีั่�สามารถนำามา
ปีร่บใชั้�ให�เหมาะสมก่บบริบทั่ข้องแติ่ละปีระเทั่ศึเพ่�อนำาไปีพ่ฒนาเปี็นกรอบ
ยุทั่ธศึาสติร์เฉพาะว่ยให�สอดค์ล�องก่บค์วามติ�องการข้องปีระเทั่ศึน่�น ๆ ได�

องค์ปีระก้อบหลััก้ใน้ก้ารผู้สมผู้สาน้ปีระเด้็น้ด้้าน้สุขภาพื่แลัะโภช่น้าก้าร 
ใน้โรงเร่ยน้ค้ออะไร

สุข้ภาพและโภชั้นาการในโรงเรียนเป็ีนเร่�องข้องค์วามร่วมม่อระหว่างภาค์ส่วน
ต่ิาง ๆ ทีั่�หลากหลาย เพ่�อออกแบบและสร�างยุทั่ธศึาสติร์ กิจกรรม และการ
ให�บริการในด�านติ่าง ๆ อย่างค์รอบค์ุลม เป็ีนการบูรณ์าการค์วามร่วมม่อ
ระหว่างก่นเพ่�อให�เกิดค์วามย่�งย่นภายในระบบการศึึกษา เพ่�อส่งเสริม
พ่ฒนาการท่ั่�งทั่างร่างกาย อารมณ์์ ส่งค์ม สุข้ภาพและสขุ้ภาวะทีั่�ดีข้องน่กเรียน
ไปีจนถึงชุั้มชั้นภายในโรงเรียนท่ั่�งหมด โดยค์ำานึงถึงสิ�งสำาค่์ญิ ได�แก่ นโยบาย
และการปีฏิิบ่ติิทีั่�เกี�ยวข้�อง การเรียนรู�และการพ่ฒนาการทั่างร่างกายและ
จิติใจ หล่กสูติรทีั่�เน�นท่ั่กษะเป็ีนฐาน และการให�บริการด�านสุข้ภาพและ
โภชั้นาการทีั่�เน�นโรงเรียนเปี็นฐาน ซึ่ึ�งติ�องอาศ่ึยทั่ร่พยากรทีั่�เพียงพอและ 
การให�การสน่บสนุนบุค์ลากรทีั่�ทั่ำางานเกี�ยวข้�อง รวมท่ั่�งค์รูและบุค์ลากร
ภายในโรงเรียน นอกจากนี�ย่งติ�องอาศ่ึยหุ�นส่วนต่ิาง ๆ ทีั่�มีปีระสิทั่ธิภาพ 
ในระด่บชั้าติิ ท่ั่�งด�านการศึึกษา การสาธารณ์สุข้ ด�านอาหารและการเกษติร 
ด�านการพ่ฒนาทั่�องถิ�น การเงินการค์ล่ง สว่สดิการส่งค์ม และระหว่าง 
หน่วยงานทีั่�เกี�ยวข้�องหน่วยงานอ่�น ๆ สำาหร่บในระด่บทั่�องถิ�นก็ติ�องอาศ่ึย
ค์วามร่วมม่อข้องบุค์ลากรภายในสถานศึึกษา เจ�าหน�าทีั่�สาธารณ์สุข้และ 
ค์นในชุั้มชั้น

ก้ลัยุที่ธ์ิท่ี่�ม่ความคุ้มค่าแลัะปีระสิที่ธิิภาพื่ส้ง

การดำาเนินการด�านสุข้ภาพและโภชั้นาการจะมีปีระสิทั่ธิภาพได�ติ�องอาศ่ึย 
การมีส่วนร่วมข้องโรงเรียนเพ่�อเป็ีนหล่กปีระก่นว่าเด็กมีค์วามพร�อมและ 
มีแรงจูงใจในการเรียน ซึึ่�งมีค์วามสำาค่์ญิอย่างมากในการจ่ดการปัีญิหาวิกฤติ
ด�านการเรียนรู�ในระด่บโลกทีั่�พบว่า มีเด็ก 260 ล�านค์นทีั่�กลายเป็ีน 
เด็กติกหล่น โดยร�อยละ 53 ข้องเด็กเหล่านี�เป็ีนเด็กทีั่�มาจากปีระเทั่ศึ 
ทีั่�มีรายได�ติำ�าและปีานกลางทีั่�ไม่สามารถอ่านออกเขี้ยนได�และไม่เข้�าใจ 
เร่�องง่าย ๆ เม่�ออายุ 10 ข้วบ นอกจากนี�ย่งมีเด็กเป็ีนจำานวนมากไม่มีโอกาส
เข้�าเรียนในโรงเรียน และไม่ได�เรียนเม่�ออยู่โรงเรียนเน่�องจากมีภาวะ 
ทุั่พโภชั้นาการและเจ็บป่ีวย และเม่�อแปีลเป็ีนต่ิวเลข้ก็พบว่าพวกเข้าติ�อง 
สูญิเสียโอกาสในการเรียนไปีถึง 500 ล�านว่นข้องการเรียนปีกติิเน่�องจาก
ปัีญิหาสุข้ภาพในแต่ิละปีี ด่งน่�นค์วามร่วมม่อระหว่างภาค์ส่วนต่ิาง ๆ และ 
การลงทุั่นในด�านสุข้ภาพ โภชั้นาการและการศึึกษาจึงเป็ีนวาระเร่งด่วน 
เพ่�อช่ั้วยพ่ฒนาระบบการเรียนรู�และการศึึกษาแบบค์รอบค์ลุม

สุขภาพื่แลัะโภช่น้าก้ารท่ี่�ด่้จะส่งผู้ลัต่่อผู้ลัสัมฤที่ธิิ�ที่างก้ารศึึก้ษา

การทีั่�โรงเรียนเข้�าไปีดแูลด�านสขุ้ภาพและโภชั้นาการข้องเดก็ยากจนท่ั่�งหญิิง
และชั้ายในแหล่งทีั่�มีปัีญิหาพยาธิและโรค์โลหิติจางจะช่ั้วยให�เด็กมีเวลาเรียน
เพิ�มมากขึ้�น 2.5 ปีี การช่ั้วยป้ีองก่นโรค์มาลาเรียสามารถลดอ่ติราการข้าดเรียน
ได�ถึงร�อยละ 62 การจ่ดให�มีอาหารทีั่�มีคุ์ณ์ค่์าทั่างโภชั้นาการในโรงเรียน 
ช่ั้วยเพิ�มอ่ติราการลงทั่ะเบยีนเรียนได�โดยเฉลี�ยร�อยละ 9 และเพิ�มการเข้�าช่ั้�นเรียน
ได�ร�อยละ 8 ช่ั้วยลดปัีญิหาการเป็ีนโรค์โลหิติจางในเยาวชั้นหญิิงได�ร�อยละ 20 
ส่วนในปีระเทั่ศึทีั่�มีรายได�ติำ�า การส่งเสริมให�มีการล�างม่อสามารถลดอ่ติรา 
การข้าดเรียนเน่�องจากการเจ็บป่ีวยด�วยโรค์ทั่างเดินอาหารและทั่างเดินหายใจ
ได�ถึงร�อยละ 21-61 การจ่ดให�มีการว่ดสายติาและจ่ดหาแว่นติาช่ั้วยให�
สามารถแก�ไข้จุดบกพร่องในการมองเห็นซึึ่�งส่งผลกระทั่บต่ิอการเรียนรู� 
ข้องเด็ก และย่งช่ั้วยให�เด็กสอบผ่านวิชั้าการอ่านและค์ณิ์ติศึาสติร์ได�ถึง 
ร�อยละ 5 การส่งเสริมการเรียนรู�เร่�องเพศึศึึกษาอย่างค์รอบค์ลุมช่ั้วยให� 
ส่งเสริมสุข้อนาม่ยทั่างเพศึ และการเจริญิพ่นธ์ุ รวมถึงสิทั่ธิต่ิาง ๆ เช่ั้น  
การติิดเช่ั้�อเอดสแ์ละอ่ติราการต่ิ�งค์รรภใ์นว่ยเรียน การจ่ดให�มีนำ�าสะอาดและ
สุข้าภิบาลในโรงเรียน รวมถึงค์วามรู�ด�านสุข้อนาม่ยแก่เด็กผู�หญิิงในช่ั้วง 
การมีปีระจำาเด่อนจะช่ั้วยลดอ่ติราการข้าดเรียน
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ก้ารส่งเสริมความร่วมม้อแลัะความเท่ี่าเท่ี่ยมกั้น้ที่างก้ารศึึก้ษา

การสร�างสุข้ภาพและโภชั้นาการในโรงเรียนย่งมีส่วนช่ั้วยสน่บสนุน 
ค์วามเท่ั่าเทีั่ยมก่นท่ั่�งภายในและภายนอกโรงเรียน โดยเฉพาะในกลุ่มข้อง 
เด็กผู�หญิิง เด็กยากจน เด็กทีั่�เจ็บป่ีวย เด็กทีั่�ข้าดสารอาหารและเด็กพิการ  
การให�ค์วามช่ั้วยเหล่อด�านสุข้อนาม่ยและโภชั้นาการอยา่งจริงจ่งติามรูปีแบบ
ต่ิาง ๆ  ข้องโรงเรียน จะช่ั้วยให�สามารถเข้�าถึงเด็กว่ยรุ่นและเด็กทีั่�อยูใ่นชุั้มชั้น
ยากจนได�น่บล�านค์น สามารถดึงดูดเด็กทีั่�อยู่นอกโรงเรียนให�กล่บเข้�าเรียน 
ได�ปีกติิ

ก้ารลังทุี่น้เพ้ื่�ออน้าคต่

การลงทุั่นด�านสุข้ภาพและโภชั้นาการทีั่�ดีจะส่งผลต่ิอค์วามเจริญิรุ่งเร่อง 
ในอนาค์ติ ถ่อเป็ีนการลงทุั่นทีั่�ได�ผล ซึึ่�งจะค่์อย ๆ เห็นผลเม่�อเวลาผ่านไปี 
ท่ั่�งต่ิอชุั้มชั้นและปีระเทั่ศึชั้าติิ ในทั่างติรงก่นข้�ามหากไม่มีการลงทุั่นเพ่�อสร�าง
ปีระชั้ากรทีั่�มีคุ์ณ์ภาพและมีการศึึกษาจะส่งผลให�มีทุั่นมนุษย์ติำ�า ด่ชั้นี 
ทุั่นมนุษย์ (HCI) ข้องธนาค์ารโลกจะว่ดปีริมาณ์ทุั่นมนุษย์ข้องเด็กทีั่�เกิด 
ในว่นนี�สามารถค์าดหว่งได�เม่�ออายุ 18 ปีี แต่ิข้�อมูลทีั่�ได�จากท่ั่�วโลก 
กล่บพบว่ามีเด็กทีั่�เกิดในว่นนี�มีปีระสิทั่ธิผลเพียงร�อยละ 56 เน่�องจากไม่ได� 
ร่บการศึึกษาและการดูแลสุข้ภาพ

ก้ารต่อบสน้องความต้่องก้ารด้้าน้สุขภาพื่แลัะโภช่น้าก้ารของเด็้ก้วัยเร่ยน้
ใน้ภาวะฉุก้เฉิน้

ปัีญิหาการแพร่ระบาดข้องโรค์โค์วิด-19 ทั่ำาให�โรงเรียนเป็ีนจำานวนมาก 
ติ�องปิีดเรียน ซึึ่�งส่งผลกระทั่บต่ิอเด็กน่กเรียนท่ั่�วโลกกว่าร�อยละ 90 สถาบ่น
การศึึกษาจึงติ�องทั่ำาหน�าทีั่�มากกว่าการเป็ีนสถานทีั่�ให�การศึึกษา โดยย่งติ�อง
มีบทั่บาทั่สำาค่์ญิในการป้ีองก่นสุข้ภาพและสร�างค์วามเป็ีนอยู่ทีั่�ดีแก่ผู�เรียน
และชุั้มชั้นโดยรอบ ท่ั่�งในช่ั้วงทีั่�ปิีดเรียนและในเวลาทีั่�กล่บมาเปิีดเรียนใหม่
อีกค์ร่�ง ท่ั่�งการดูแลป้ีองก่นและการสร�างสภาพแวดล�อมทีั่�ถูกสุข้อนาม่ย 
น่กเรียนย่งติ�องพึ�งพาอาหารอย่างน�อย 1 ม่�อต่ิอว่น และการบริการ 
ด�านสุข้ภาพข่้�นพ่�นฐานจากโรงเรียน ด่งน่�นโรงเรียนสามารถดำาเนินการ 
เพ่�อป้ีองก่นการแพร่เช่ั้�อเพิ�มเติิมภายในบริเวณ์โรงเรียนและลดผลกระทั่บ 
ข้องการระบาดข้องโรค์ พวกเข้าสามารถให�ข้�อมูลทีั่�สำาค่์ญิก่บน่กเรียน 
เพ่�อป้ีองก่นตินเองและค์รอบค์ร่วจากโรค์ติิดเช่ั้�อและค์วามเสี�ยงอ่�น ๆ  
ต่ิอสุข้ภาพและค์วามเป็ีนอยู่ด�วย นอกจากนี�บุค์ค์ลากรทีั่�ผ่านการฝึกฝนแล�ว
ย่งสามารถให�การสน่บสนุนด�านจิติส่งค์มทีั่�จำาเป็ีนอย่างมากแก่ผู�เรียนและ 
ผู�ปีกค์รองเพ่�อช่ั้วยร่กษาสขุ้ภาพจติิข้องผู�เรียนและสร�างแรงจงูใจในการเรียนรู�
ทั่ำาให�สามารถเปีลี�ยนกล่บไปีเรียนทีั่�โรงเรียนได�ปีกติิ

จากวิกฤติโค์วิด-19 ทั่ำาให�เห็นว่าการดูแลสุข้ภาพและโภชั้นาการข้องเด็ก 
โดยสถานศึึกษามีค์วามสำาค่์ญิท่ั่�งต่ิอเด็กน่กเรียนและชุั้มชั้นโดยรอบท่ั่�งหมด 
ไม่ว่าจะเป็ีนช่ั้วงปิีดหร่อเปิีดสถานศึึกษา หากมีมาติรการทีั่�ดีและเพียงพอ 
ก็จะสามารถช่ั้วยก่นป้ีองก่นและดูแลให�อยู่ในภาวะปีกติิ สามารถสร�าง 
เค์ร่อข่้ายเพ่�อร่กษาค์วามปีลอดภ่ยสำาหร่บทุั่กค์น สถานศึึกษาย่งสามารถ 
ทั่ำาหน�าทีั่�เป็ีนหน่วยทีั่�ช่ั้วยในการปีอ้งก่นการแพรก่ระจายข้องโรค์ภายในพ่�นทีั่�
และลดผลกระทั่บจากการแพร่ระบาด รวมถึงการให�ข้�อมูลข่้าวสารทีั่�จำาเป็ีน
แก่น่กเรียนและค์นในชุั้มชั้น เพ่�อให�พวกเข้าเหล่าน่�นได�ป้ีองก่นตินเองและ
ค์รอบค์ร่วอย่างถูกติ�องเพ่�อลดค์วามเสี�ยงจากการติิดเช่ั้�อและสร�างสุข้ภาวะ 
ทีั่�ดี นอกจากนี�หากมีบุค์ลากรทีั่�ได�ร่บการฝึกฝนแล�ว ก็จะสามารถช่ั้วย
สน่บสนุนด�านจิติวิทั่ยาทีั่�จำาเป็ีนแก่ผู�เรียนและผู�ปีกค์รองได� เพ่�อให�ผู�เรียน
สามารถปีร่บต่ิวร่บก่บค์วามเปีลี�ยนแปีลงในว่นเปิีดเรียนได�อีกด�วย
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สิ�งสำาคัญิท่ี่�ควรด้ำาเนิ้น้ก้ารก่้อน้แลัะต่่อเน้้�อง

สิ�งสำาค่์ญิค่์อการส่งเสริมสุข้ภาพและโภชั้นาการในสถานศึึกษาเพ่�อสน่บสนุน
การเรียนรู�และค์วามเท่ั่าเทีั่ยมก่น อยา่งไรก็ติาม ปีระเด็นค์วามส่มพ่นธ์ในเร่�อง
ข้องสุข้ภาพ โภชั้นาการและการศึึกษาก็ม่กจะถูกละเลยในการจ่ดลำาด่บ 
ค์วามสำา ค่์ญิด�านการลงทัุ่นท่ั่� งในระด่บชั้าติิและระด่บโลก ด่งน่�น 
การเปีลี�ยนแปีลงนโยบายและวิธีการดำาเนินการในการสร�างหุ�นส่วน 
เพ่�อการทั่ำางานร่วมก่นจึงเป็ีนวิธีการทีั่�จะช่ั้วยแก�ไข้ปัีญิหาและลดชั้่องว่าง 
ในการทั่ำางาน สร�างหล่กปีระก่นในทั่ำางานร่วมก่นได�อย่างค์รอบค์ลุม 
ในวงกว�าง

การทั่ำาให�ผู� มีหน�าทีั่� เกี�ยวข้�องได�ทั่ำางานร่วมก่นจึงเป็ีนภารกิจทีั่�สำาค่์ญิ  
เพราะการทั่ำางานโดยลำาพ่งและการลงทุั่นทีั่�กระจ่ดกระจายจะทั่ำาให�การแก�ไข้
ปัีญิหาล�มเหลว ถึงแม�จะรู�ว่าจุดไหนทีั่�ทั่ำาแล�วได�ผล แต่ิไม่ได�นำามาปีฏิิบ่ติิ 
ร่วมก่นและไม่ได�ส่งเสริมก็จะทั่ำาให�ไม่สามารถแก�ไข้ปัีญิหาได�อย่างถูกจุด  
การติิดติามสถานการณ์์การดูแลด�านสุข้ภาพและโภชั้นาการข้องเด็ก 
และเยาวชั้นในว่ยเรียนย่งไม่เป็ีนระบบ และย่งข้าดข้�อมูลทีั่�ค์รอบค์ลุม 
เกี�ยวก่บรูปีแบบและบริการด�านสุข้ภาพในโรงเรียนทีั่�ร่ฐจ่ดหาเพ่�อปีระกอบ
ในการต่ิดสินใจ

ก้ารส่งเสริมสุขภาพื่แลัะโภช่น้าก้ารใน้โรงเร่ยน้แบบหุ้น้ส่วน้ให้ม่ 
ความก้้าวหน้้า

ค์วามร่วมม่อภายใติ�ช่ั้�อ “เดินหน�าสู่สุข้ภาพและโภชั้นาการในโรงเรียน 
ทีั่�ดีอย่างมีปีระสิทั่ธิภาพ (Stepping up effective school health and 
nutrition)” นี�จะช่ั้วยเสริมสร�างสุข้ภาพและโภชั้นาการในโรงเรียนทีั่�ดี 
อย่างมีปีระสิทั่ธิภาพ เพ่�อทั่ำาให�เด็กและเยาวชั้นมีค์วามพร�อมในการเรียนรู�
และเจริญิก�าวหน�า สามารถสร�างอนาค์ติทีั่�ดีให�แก่ชัุ้มชั้นและปีระเทั่ศึชั้าติิ  
การสร�างหุ�นส่วนค์วามร่วมม่อและค์วามช่ั้วยเหล่อต่ิาง ๆ อย่างเป็ีนระบบ  
มีการระดมน่กวิชั้าการ ผู�เชีั้�ยวชั้าญิและผู�มีปีระสบการณ์์จากหลายภาค์ส่วน
ในวงกว�างเพ่�อทั่ำางานร่วมก่บภาค์ร่ฐในการผล่กด่นให�บรรลุเป้ีาหมายในการ
สร�างสุข้ภาพและโภชั้นาการทีั่�ดีในโรงเรียน รวมถึงการมอบหมายอำานาจ
หน�าทีั่�ในการดำาเนินงานให�ก่บหน่วยงานต่ิาง ๆ ทีั่�เกี�ยวข้�องท่ั่�งจากภาค์ 
การศึึกษา สาธารณ์สุข้ การเกษติร การจ่ดการนำ�าและสุข้าภิบาล และ 
ด�านสว่สดิการส่งค์ม โดยการกำาหนดทิั่ศึทั่างในการดำาเนินการไปีในทิั่ศึทั่าง
เดียวก่น ด่งนี�

1. ร่วมก่นสน่บสนุนค์วามร่วมม่อเพ่�อยกระด่บสุข้ภาพและโภชั้นาการ
ในโรงเรียน โดยกำาหนดให�เป็ีนวาระในระด่บชั้าติิ ภูมิภาค์ และ 
ระด่บโลก มีการระดมเงินทุั่นเพ่�อสน่บสนุนการดำาเนินงาน 
ในระด่บชั้าติิ

2. จ่ดทั่ำาและเผยแพร่ข้�อมูลด�านสุข้ภาพและโภชั้นาการในโรงเรียน 
ให�มากขึ้�นและดีขึ้�น รวมถึงติิดติามค์วามก�าวหน�าในระด่บโลก  
เพ่�อแจ�งให�ทั่ราบถึงนโยบายและโค์รงการในทุั่กระด่บ

3. ปีระสานและให�ค์ำาแนะนำาติามมาติรฐานบนพ่�นฐานค์วามติ�องการ
ข้องปีระเทั่ศึ

4. ปีระสานให�ค์ำาแนะนำาเชั้ิงนโยบายและสน่บสนุนการดำาเนินงาน 
จากหลากหลายภาค์ส่วนเพ่�อให�บรรจุอยูใ่นระบบการศึึกษาข้องชั้าติิ

ข้อม้ลัอ้างอิง: UNESCO, Global Partnership for Education, Food and Agriculture Organization of the United Nations, United Nations Chil-
dren's Fund, United Nations Standing Committee on Nutrition, World Bank, World Food Programme, World Health Organization. (2020). 
Stepping up effective school health and nutrition: A partnership for healthy learners and brighter futures. UNESCO. https://unesdoc.
unesco.org/ark:/48223/pf0000373431/PDF/373431eng.pdf.multi.page=1&zoom=auto,-16,311
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9 ข้อเสนอแนะ
ในการปรับตัวสู่การจัดการศึกษายุคหลังโควิด-19

โรค์ติิดเช่ั้�อโค์วิด-19 เผยให�เห็นค์วามเปีราะบางและเค์ร่อข่้ายค์วามเช่ั้�อมโยง
ทีั่�มีอยู่อย่างหนาแน่นในส่งค์มโลกในทุั่กว่นนี� นิวนอร์ม่ล (New Normal) 
กลายเปี็นบรรท่ั่ดฐานใหม่ในชีั้วิติปีระจำาว่น มุมมองข้องค์นส่วนใหญิ่เป็ีนไปี
ในทิั่ศึทั่างเดียวก่นว่าโลกได�เปีลี�ยนโฉมหน�าในทั่ศึวรรษทีั่�กำาล่งมาถึง 
โดยสิ�นเชิั้ง สถานการณ์์การระบาดทีั่�กินระยะเวลานานหลายเด่อนได�เปีลี�ยน
รูปีแบบการให�บริการและระบบสาธารณ์สุข้ไปีแล�ว ข้�อปีฏิิบ่ติิในการติรวจ
และติิดติามโรค์ การเว�นระยะหา่งทั่างส่งค์มกลายเปีน็มาติรฐานท่ั่�วไปีในชั้วิีติ
ปีระจำาว่นการเปีลี�ยนแปีลงพฤติิกรรมและมิติิต่ิาง ๆ ต่ิอส่งค์มน่�นจะเกิดขึ้�น
ยาวนานหลายเด่อนและมแีนวโน�มว่าจะเปีน็ค์วามเปีลี�ยนแปีลงถาวร ท่ั่�งระยะหา่ง
ทั่างส่งค์ม ข้�อแนะนำาด�านสาธารณ์สุข้ การเดินทั่าง ธุรกิจและกิจกรรม
สาธารณ์ะ 

ในข้ณ์ะทีั่�ภาค์การศึึกษาเองก็ติ�องต่ิ�งค์ำาถามต่ิอบทั่บาทั่ข้องการเรียนรู�ในโลกใหม่
เติรียมต่ิวให�พร�อมสำาหร่บรูปีแบบการเรียนทีั่�เปีลี�ยนไปีและการพ่ฒนาท่ั่กษะ
ใหม่ ๆ สำาหร่บยุค์หล่งโค์วิด-19 ด�วยเช่ั้นก่น การต่ิดสินใจดำาเนินการต่ิาง ๆ 
ในว่นนี�จะส่งผลต่ิอการจ่ดการศึึกษาในว่นข้�างหน�าในระยะยาว ด่งน่�นผู�มี 
ส่วนเกี�ยวข้�องจึงค์วรติ�องต่ิดสินใจโดยมีวิส่ยท่ั่ศึน์ด�านการศึึกษาและ 
การพ่ฒนา และสิทั่ธิมนุษยชั้นเป็ีนแนวทั่างด�วย  

ค์ณ์ะกรรมาธิการระหว่างปีระเทั่ศึว่าด�วยอนาค์ติข้องการศึึกษา (The Inter-
national Commission on the Futures of Education) ติระหน่กถึง
ค์วามสำาค่์ญิในปีระเด็นด่งกล่าว จึงได�ตีิพิมพ์รายงานเร่�อง “ก้ารศึึก้ษาใน้โลัก้
ยุคหลัังโควิด้-19: 9 ข้อแน้ะน้ำาสำาหรับก้ารปีฏิิบัติ่ท่ี่�เป็ีน้ปีระโยช่น้์ 
ต่่อสาธิารณะ” ซึึ่�งนำาเสนอข้�อแนะนำาทีั่�สามารถกระตุิ�นให�เกิดค์วามติระหน่กรู�
ซึึ่�งจะนำาไปีสู่การพูดคุ์ย หาร่อและการนำาไปีปีฏิิบ่ติิเพ่�อพ่ฒนาการจ่ด 
การศึึกษาในอนาค์ติให�ก�าวหน�ายิ�งขึ้�น โดยผู�เขี้ยนได�สรุปี 9 ข้�อเสนอแนะ 
ในการปีร่บต่ิวสู่การจ่ดการศึึกษายุค์หล่งโค์วิด-19 ข้องค์ณ์ะกรรมาธิการ
ระหวา่งปีระเทั่ศึวา่ด�วยอนาค์ติข้องการศึึกษาจากรายงานฉบ่บด่งกลา่ว ด่งนี�

  1 น่กวิเทั่ศึส่มพ่นธ์ปีฏิิบ่ติิการ

“โควิด้-19 สามารถูเปีลั่�ยน้โลัก้ไปีอย่างสิ�น้เชิ่ง แต่่เราก้็ไม่ควรเอาแต่่นั้�งมองอย่้เฉย ๆ ต่อน้น่้�ได้้เวลัาแลั้ว 
ท่ี่�เราจะใช้่ ‘ก้ารปีระช่าเสวน้าหาที่างออก้ (Public Deliberation)’ แลัะ ‘จิต่สำานึ้ก้รับผิู้ด้ช่อบ 
ที่างปีระช่าธิิปีไต่ย (Democratic Accountability)’ ใน้ก้ารแก้้ปัีญิหา ถึูงเวลัาท่ี่�ต้่องร่วมม้อร่วมใจกั้น้
ด้ำาเนิ้น้ก้ารอย่างช่าญิฉลัาด้แล้ัว”

น้าง Sahle-Work Zewde ปีระธิาน้าธิิบด่้เอธิิโอเปีีย
 ปีระธิาน้คณะก้รรมาธิิก้ารระหว่างปีระเที่ศึว่าด้้วยอน้าคต่ของก้ารศึึก้ษา

โดย ฐิติ ฟอกสันเทียะ 1
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3. ผู�กำาหนดนโยบายด�านการศึึกษาค์วรให�ค์วามสำาค่์ญิและเห็นค์ุณ์ค์่า 
ในวิชั้าชีั้พค์รูและการทั่ำางานร่วมก่นข้องค์รู จากสถานการณ์์การแพร่
ระบาดข้องโค์วิด-19 ได�มีนว่ติกรรมด�านการศึึกษาทีั่�ติอบสนอง 
ต่ิอสถานการณ์์ด่งกล่าวมากมาย ซึึ่�งเห็นได�ว่านว่ติกรรมด�านการศึึกษา
ทีั่�ติอบสนองต่ิอสถานการณ์์โค์วิด-19 ได�ดีน่�นจะติ�องมีค์วามร่วมม่อ 
ข้องค์รอบค์ร่วและชุั้มชั้นเป็ีนองค์์ปีระกอบหล่กเสมอ ด่งน่�น เราค์วร
สร�างสภาพการทั่ำางานทีั่�เอ่�อต่ิอการดำาเนินการทีั่�เป็ีนอิสระและสามารถ
ส่งเสริมการทั่ำางานร่วมก่นข้องค์รูได�

2. ค์วรมกีารร่วมหารอ่ในระดบ่นานาชั้าติิเกี�ยวกบ่การข้ยายสิทั่ธิในการเข้�าถงึ
การศึึกษาเพ่�อติอบสนองติ่อสถานการณ์์และบริบทั่โลกในปีัจจุบ่น 
ทีั่�เปีลี�ยนแปีลงไปี ซึึ่�งการหาร่อนี�ค์วรติ�องมีการพูดถึงเร่�องการเรียนรู�
ติลอดชีั้วิติ การเช่ั้�อมต่ิอ และการเข้�าถึงองค์์ค์วามรู�และข้�อมูลด�วย

4. ผู�เกี�ยวข้�องในแวดวงการศึกึษา ไม่ว่าจะเป็ีนรฐ่บาล ค์ร ูรวมถงึผู�ปีกค์รอง
ค์วรให�ค์วามสำาค่์ญิและสน่บสนุนสิทั่ธิและการมีส่วนร่วมข้องน่กเรียน 
เยาวชั้นและเด็กในการแสดงค์วามคิ์ดเห็นเพ่�อสร�างค์วามเปีลี�ยนแปีลง
ในรูปีแบบทีั่�ทุั่กค์นค์าดหว่งจะให�เกิดขึ้�น

5. ผู�มีส่วนได�ส่วนเสียในการจ่ดการศึึกษาค์วรร่วมม่อก่นปีกปี้องพ่�นทีั่�
สำาหร่บจ่ดการศึึกษาภายในสถานศึึกษาในแง่ข้องการเป็ีนพ่�นทีั่�และเวลา
ทีั่�มีว่ติถุปีระสงค์์สำาหร่บการเรียนการสอนโดยเฉพาะซึึ่�งต่ิางจากทีั่�บ�าน
หร่อพ่�นทีั่�อ่�น ๆ ทีั่�จ่ดไว�สำาหร่บการเรียนการสอน จริงอยู่ทีั่�ว่าการเรียน
การสอนในห�องเรียนแบบเดิมน่�นอาจติ�องมีการปีร่บต่ิวโดยมีการเรียน
การสอนรูปีแบบใหม่ ๆ  เข้�ามาเติิมเต็ิม ถึงกระน่�นก็ยง่ไม่สามารถทั่ดแทั่น
พ่�นทีั่�การศึึกษาในโรงเรียนได�ท่ั่�งหมด

6. รฐ่บาลและองค์์การทีั่�ไม่แสวงหาผลกำาไรต่ิาง ๆ  ค์วรพ่ฒนาและแจกจ่าย
ส่�อการเรียนการสอนทีั่�ใชั้�เทั่ค์โนโลยีหร่อแอปีพลิเค์ช่ั้นเพ่�อการเรียนรู�ทีั่�
เปิีดให�ค์รูและน่กเรียนเข้�าใชั้�ได�โดยไม่มีค์่าใชั้�จ่าย ติ�องยอมร่บว่า 
ในปัีจจุบ่นส่�อการเรียนการสอนในล่กษณ์ะด่งกล่าวส่วนมากมีการจ่ดทั่ำา
โดยภาค์เอกชั้นเป็ีนหล่ก เน่�อหาสาระการเรียนรู�น่�นค์วรมีการจ่ดทั่ำา 
โดยค์ำานึง ถึง ผู� ทีั่� จะนำาไปีใชั้�งานจริงอย่างเช่ั้นค์รูและน่กเรียน  
ไม่ค์วรพึ�งพาเทั่ค์โนโลยีหร่อแอปีพลิเค์ช่ั้นจากบริษ่ทั่เอกชั้นมากเกินไปี

7. ผู�มีส่วนได�ส่วนเสียในการจ่ดการศึึกษาค์วรให�ค์วามสำาค์่ญิในการจ่ด
หล่กสูติรการเรียนการสอนโดยเน�นให� ผู� เรียนมีค์วามฉลาดรู� 
ด�านวิทั่ยาศึาสติร์ เพ่�อให�ผู�เรียนเข้�าใจค์วามส่มพ่นธ์ระหว่างข้�อเท็ั่จจริง
และองค์์ค์วามรู�ต่ิาง ๆ ซึึ่�งจะช่ั้วยให�สามารถสร�างค์วามเข้�าใจในจุดย่น
ข้องตินเองในโลกทีั่�มีค์วามซ่ึ่บซึ่�อนได� การจ่ดหล่กสูติรการเรียนการสอน
ค์วรมีการเพิ�มห่วข้�อหร่อปัีญิหาทีั่�จะช่ั้วยให�ผู�เรียนเรียนรู�ทีั่�จะอาศ่ึย 
อยู่ร่วมก่นก่บชุั้มชั้นอ่�น ๆ ในโลกอย่างส่นติิ

1. ค์วรมีการเสริมสร �างค์วามเข้ �มแข้็งและสน่บสนุนการจ่ดศึึกษา 
เพ่�อปีระโยชั้น์ข้องสาธารณ์ะ เพราะการศึึกษาจะสร�างค์วามเท่ั่าเทีั่ยม
ให�เกิดขึ้�นได� การสาธารณ์สุข้และการจ่ดการศึึกษามีค์วามเช่ั้�อมโยงก่น
อยูอ่ยา่งใกล�ชิั้ดซึึ่�งจะเห็นได�ว่าติ�องมีการทั่ำางานทีั่�สอดปีระสานก่นจึงจะ
ปีระสบค์วามสำาเร็จและกอ่ให�เกิดปีระโยชั้น์ต่ิอสาธารณ์ะได�อยา่งแทั่�จริง
กล่าวค่์อ ถ�าชุั้มชั้นมีค์วามปีลอดภ่ยต่ิวเราก็มีค์วามปีลอดภ่ยด�วย  
ถ�าชุั้มชั้นมีค์วามเจริญิก�าวหน�าเราก็จะสามารถมีค์วามเจริญิก�าวหน�า
ด�วยเช่ั้นก่น 8. รฐ่บาล องค์์การระหว่างปีระเทั่ศึ ภาค์ปีระชั้าสง่ค์มและปีระชั้าชั้นทั่่�วไปี

ค์วรร่วมก่นปีกป้ีองการจ่ดการศึึกษาและการจ่ดสรรเงินเพ่�อการศึึกษา 
ผู�ทีั่�มีอำานาจต่ิดสินใจในการนำาเงินงบปีระมาณ์ด่งกล่าวไปีใชั้�ในการจ่ดการ
ศึึกษาค์วรมีค์วามร่บผิดชั้อบในการต่ิดสินใจข้องติน การระบาดข้อง 
โค์วิด-19 ทั่ำาให�ค์วามก�าวหน�าในการดำาเนินการด�านต่ิาง ๆ ติ�องหยุด
ชั้ะง่กไปี ท่ั่�งร่ฐบาลและปีระชั้าชั้นค์วรติระหน่กถึงค์วามร่บผิดชั้อบ 
ในการจ่ดการด�านสาธารณ์สุข้และการบริการทั่างส่งค์มให�มากขึ้�น  
แต่ิในข้ณ์ะเดียวก่นก็ค์วรปีกปี้องการจ่ดและการจ่ดสรรเงิน 
เพ่�อการศึึกษาด�วย

9. ร่ฐบาลในปีระเทั่ศึติ่าง ๆ ค์วรร่วมม่อก่นเพ่�อเพิ�มค์วามเปี็นอ่นหนึ�ง 
อ่นเดียวก่นในการแก�ปัีญิหาค์วามไม่เท่ั่าเทีั่ยมในระด่บนานาชั้าติิ  
การระบาดข้องโค์วิด-19 ทั่ำาให�เห็นอย่างช่ั้ดเจนว่าส่งค์มในระด่บโลก
ข้องเราน่�นมีการใชั้�อำานาจทีั่�ข้าดค์วามสมดุลและระบบติ่าง ๆ ก็ไม่มี
ค์วามเท่ั่าเทีั่ยม ด่งน่�น ร่ฐบาลในปีระเทั่ศึต่ิาง ๆ ค์วรร่วมม่อก่นให�มาก
ขึ้�นในการดำาเนินการให�บรรลุเป้ีาหมายร่วมก่นทีั่� มีปีระโยชั้น์ 
ข้องมนุษยชั้าติิเป็ีนหล่กสำาค่์ญิ

ท่ั่�งนี� ข้�อเสนอแนะเหล่านี�อาจก่อให�เกิดการโติ�เถียง หร่อกระตุิ�นให�เกิด 
การมีส่วนร่วมและการดำาเนินการจากในส่วนข้องร่ฐบาล องค์์การระหว่าง
ปีระเทั่ศึ ภาค์ปีระชั้าส่งค์ม ผู�ปีระกอบวิชั้าชีั้พทั่างการศึึกษา รวมถึงผู�เรียน
และผู�มีส่วนได�ส่วนเสียในทุั่ก ๆ ระด่บ การศึึกษาจะค์งอยู่ ได�และ 
มีปีระสิทั่ธิภาพก็ขึ้�นอยู่ก่บการปีร่บต่ิว ท่ั่กษะ รวมถึงการคิ์ดค์�นพ่ฒนาการ
เรียนรู�สิ�งใหม่ โค์วิด-19 เป็ีนท่ั่�งค์วามทั่�าทั่ายและค์วามร่บผิดชั้อบอย่างยิ�งยวด
ซึึ่�งอาจจะไมโ่หดร�ายต่ิอการศึึกษาเสมอไปี แติเ่ป็ีนการเต่ิอนให�เราเกิดการต่ิ�งร่บ
ต่ิ�นต่ิว สร�างสรรค์์นว่ติกรรมและเทั่ค์โนโลยีทีั่�มีค์วามย่ดหยุ่นก่บธรรมชั้าติิ  
สิ�งแวดล�อมหร่อโรค์ระบาดทีั่�อาจจะเกิดขึ้�น เพ่�อให�เกิดค์วามสมดุลในอนาค์ติ
และไม่ว่าการศึึกษาในอนาค์ติจะเป็ีนรูปีแบบใด สิ�งทีั่� เราทุั่กค์นและ 
ทุั่กปีระเทั่ศึหนีไม่พ�นเลยก็ค่์อ “การเปีลี�ยนแปีลง” เราทุั่กค์นติ�องไม่หยุด 
ทีั่�จะเรียนรู�สิ�งใหม่ ๆ กล�าทีั่�จะเริ�มติ�นและยอมร่บในการเปีลี�ยนแปีลง

ท่ั่านทีั่�สนใจรายละเอียดเพิ�มเติิมสามารถอ่านรายงานฉบ่บเต็ิมได�ทีั่�  
Education in a post-COVID world: Nine ideas for public action

เอก้สารอ้างอิง

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. (2020). Education in a post-COVID world: Nine ideas for public action. 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373717/PDF/373717eng.pdf.multi.
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ผลการเรียนรู้ระดับประถมศึกษา
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

(SEA-PLM)

นั้ก้เร่ยน้ด้้อยโอก้าสใน้ภ้มิภาคเอเช่่ยต่ะวัน้ออก้เฉ่ยงใต้่ม่ผู้ลัก้ารเร่ยน้ร้้ต่ำ�าก้ว่าเพ้ื่�อน้ ๆ  ใน้ขณะท่ี่�เพ่ื่ยง 1 ใน้ 3 ของนั้ก้เร่ยน้
ชั่�น้ปีระถูมศึึก้ษาปีีท่ี่� 5 ม่ผู้ลัก้ารเร่ยน้ใน้ระดั้บท่ี่�ยอมรับได้้

องค์์การร่ฐมนติรีศึึกษาแห่งเอเชีั้ยติะว่นออกเฉียงใติ� (ซีึ่มีโอ) และองค์์การ
ยูนิเซึ่ฟร่วมก่นดำาเนินโค์รงการว่ดผลการเรียนรู�ระด่บปีระถมศึึกษาในเอเชีั้ย
ติะว่นออกเฉียงใติ� หร่อ Southeast Asia Primary Learning Metrics 
(SEA-PLM) ซึึ่�งเป็ีนการจ่ดทั่ำาการสอบข้�อเขี้ยนว่ดผลการเรียนรู�ข้องน่กเรียน
ช่ั้�นปีระถมศึึกษาปีีทีั่� 5 ใน 6 ปีระเทั่ศึ ได�แก่ ก่มพูชั้า สปีปี. ลาว มาเลเซีึ่ย 
เมียนมา ฟิลิปีปิีนส์ และเวียดนาม โดยใชั้�แบบทั่ดสอบหล่ก 4 หมวด ได�แก่ 
ค์ณิ์ติศึาสติร์ การอ่าน การเขี้ยน และค์วามเป็ีนพลเม่องโลก ซึึ่�งถ่อได�ว่าเป็ีน
ค์ร่�งแรกทีั่�มีการว่ดค์วามเป็ีนพลเม่องโลก โดยมีการว่ดท่ั่ศึนค์ติิ คุ์ณ์ธรรม และ
ค์วามปีระพฤติิข้องผู�เข้�าสอบ

การทั่ดสอบน่กเรียนในภูมิภาค์เอเชีั้ยติะว่นออกเฉียงใติ�ภายใติ�โค์รงการ  
SEA-PLM ซึึ่�งจ่ดทั่ำาเป็ีนค์ร่�งแรกข้องภูมิภาค์ จากผลการทั่ดสอบน่กเรียน 
ช่ั้�นปีระถมปีีทีั่� 5 จาก 6 ปีระเทั่ศึทีั่�เข้�าร่วมโค์รงการพบว่ามีเพียง 1 ใน 3  
มีผลส่มฤทั่ธิ�ทั่างการศึึกษาในระด่บทีั่�ยอมร่บได� จากการวิเค์ราะห์ข้�อมูล 
เชิั้งลึกย่งพบว่ามีค์วามไม่เท่ั่าเทีั่ยมทั่างการศึึกษาข้องน่กเรียนด�อยโอกาส  
โดยในบางปีระเทั่ศึมีจำานวนน่กเรียนทีั่�มีค์วามสามารถพ่�นฐานในการอ่าน
เขี้ยนและค์ณิ์ติศึาสติร์เพียงแค่์ 2%

ผลการทั่ดสอบ SEA-PLM เผยให�เห็นค์วามแติกต่ิางทีั่�สูงมากในผลการเรียนรู�
ข้องน่กเรียนกลุ่มต่ิาง ๆ ในบางปีระเทั่ศึ 91% ข้องน่กเรียนช่ั้�นปีระถมปีีทีั่� 5 
สามารถแก�ไข้ปัีญิหาค์ณ์ติิศึาสติร์ทีั่�มีค์วามซ่ึ่บซึ่�อนได� ในข้ณ์ะทีั่�ปีระเทั่ศึอ่�น ๆ
มีเพียง 8% เท่ั่าน่�นทีั่�สามารถทั่ำาได� การว่ดผลในห่วข้�อนี�ได�ถูกกำาหนดไว�ว่า
เป็ีนมาติรฐานทีั่�ทุั่กปีระเทั่ศึในโลกจะติ�องทั่ำาได�ติามเป้ีาหมายการพ่ฒนา 
ทีั่�ย่�งย่น SDG 4.1 ในปีี 2030 ซึึ่�งผลค์ร่�งนี�ชีั้�ให�เห็นว่าการศึึกษาในหลายปีระเทั่ศึ
ย่งห่างไกลจากผลทีั่�ค์าดหว่งร่วมก่นในระด่บโลก

ข้�อมูลจาก SEA-PLM ย่งย่นย่นถึงค์วามแติกติ่างข้องผลส่มฤทั่ธิ�ทั่าง 
การศึึกษาจาก

1. สถานะทั่างการเงินข้องค์รอบค์ร่ว โดยน่กเรียนทีั่�ค์รอบค์ร่วมีฐานะ 
มีผลส่มฤทั่ธิ�ทั่างการศึึกษาดีกว่าน่กเรียนทีั่�มีฐานะยากจนเน่�องจาก
มีโอกาสการเข้�าถึงการศึึกษาทีั่�ดีทีั่�แติกต่ิางก่น

2. ค์วามแติกติ่างทั่างเพศึ ผลจากการทั่ดสอบแสดงว่าน่กเรียนหญิิง 
มีผลส่มฤทั่ธิ�ทั่างการเรียนรู�ดีกว่าน่กเรียนชั้ายไม่ว่าโรงเรียนจะต่ิ�งอยู่
ทีั่�ใดและมีสถานะทั่างเศึรษฐกิจและส่งค์มแบบใดก็ติาม ท่ั่�งนี�ในภาพ
รวมพบว่าน่กเรียนชั้ายและหญิิงส่วนใหญ่ิมรีะด่บการเรียนรู�ทีั่�ติำ�ากว่า
ระด่บทีั่�ค์าดหว่งท่ั่�ง 3 วิชั้าหล่กค่์อ การเขี้ยน การอ่าน และ
ค์ณิ์ติศึาสติร์

โดย ปิยาภา สุอังคะวาทิน
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ในการว่ดระด่บค์วามเป็ีนพลเม่องโลกซึึ่�งมีการว่ดด�านท่ั่ศึนค์ติิ คุ์ณ์ธรรม และ
ค์วามปีระพฤติิซึึ่�งค์รอบค์ลุมเร่�องราวท่ั่�งในชุั้มชั้น ส่งค์ม สิ�งแวดล�อม และ
เหตุิการณ์์รอบโลก พบว่า 90% ข้องน่กเรียนให�ค์วามสำาค่์ญิก่บการดูแล 
สิ�งแวดล�อม และ 85% ติ�องการมีส่วนร่วมในการแก�ไข้ปัีญิหาข้องชุั้มชั้น  
และ 70% เหน็ด�วยก่บการให�น่กเรียนมีสิทั่ธิ�แสดงค์วามค์ดิเห็นทั่างการเม่อง
และร่ฐบาลค์วรให�ค์วามสำาค่์ญิแก่ชั้นกลุ่มน�อยและทุั่กเช่ั้�อชั้าติิให�ได�ร่บ 
การดูแลและมีสิทั่ธิพ่�นฐานทีั่�เท่ั่าเทีั่ยมก่น แต่ิผลการทั่ดสอบก็พบว่าน�อยกว่า
ค์รึ�งหนึ�งข้องน่กเรียนมีปีระสบการณ์์ในการแสดงค์วามคิ์ดเกี�ยวก่บปัีญิหา 
ข้องโลกท่ั่�งในการสนทั่นาท่ั่�วไปีหร่อกิจกรรมโติ�วาทีั่

รายงานย่งเปิีดเผยว่าน่กเรียนทีั่�ได�ร่บการศึึกษาในระด่บปีฐมว่ยอย่างน�อย  
1 ปีี มีผลการเรียนรู�ดีกว่าน่กเรียนทีั่�ไม่มีโอกาสศึึกษาในระด่บช่ั้�นปีฐมว่ย และ
น่กเรียนทีั่�มีค์วามรู�สึกดีต่ิอโรงเรียนและรู�สึกว่าปีลอดภ่ยในโรงเรียนมีผล 
การเรียนรู�ทีั่�ดีกว่าน่กเรียนทีั่�มีท่ั่ศึนค์ติิทั่างลบต่ิอสถานศึึกษา ผลการทั่ดสอบ
จากทุั่กปีระเทั่ศึชีั้�ให�เห็นติรงก่นว่าการมีส่วนร่วมข้องผู�ปีกค์รองมีผลต่ิอ 
การพ่ฒนาการอ่าน เขี้ยนและค์ณิ์ติศึาสติร์ข้องน่กเรียนเป็ีนอย่างมาก ผลจาก
การทั่ดสอบนี�บ่งชีั้�ถึงค์วามสำาค่์ญิข้องการกำาหนดนโยบายข้องปีระเทั่ศึและ
กระบวนการจ่ดการเรียนการสอนทีั่�เหมาะสมในโรงเรียนซึึ่�งมีค์วามสำาค่์ญิ
อย่างยิ�งต่ิอการพ่ฒนาผลส่มฤทั่ธิ�ในการศึึกษาข้องน่กเรียน

โค์รงการ SEA-PLM เกิดจากค์วามค์วามร่วมม่อระหว่างองค์์การซีึ่มีโอและ
องค์์การยนิูเซึ่ฟโดยได�ร่บการสน่บสนุนทั่างวิชั้าการจาก Australian Council 
for Educational Research (ACER) ในปีี พ.ศึ. 2557 มีจุดมุ่งหมายหล่ก 
ในการจ่ดการว่ดผลการเรียนรู�ทีั่�มีปีระสิทั่ธิภาพในปีระเทั่ศึสมาชิั้กเพ่�อส่งเสริม
ศ่ึกยภาพในการติิดติามผลการเรียนรู�ข้องน่กเรียน ผลจากการทั่ดสอบนี� 
จะช่ั้วยปีระเทั่ศึต่ิาง ๆ  ในการกำาหนดนโยบายทีั่�สำาค่์ญิเพ่�อแก�ไข้ค์วามทั่�าทั่าย
ทั่างการศึึกษา เช่ั้น การพ่ฒนาหล่กสูติร การจ่ดสรรทั่ร่พยากร และการพ่ฒนา
กระบวนการเรียนการสอน โค์รงการ SEA-PLM เปี็นโค์รงการสำาค่์ญิ 
ทีั่�สอดค์ล�องก่บ SDG Goal 4 และปีระเด็นสำาค่์ญิทั่างการศึึกษาข้ององค์์การ
ซีึ่มีโอและอาเซีึ่ยน

ดร. เอเทั่ล วาเลนซูึ่เอลา ผู�อำานวยการองค์์การซีึ่มีโอ กล่าวว่า “ระด่บค์วาม
แติกต่ิางในการเรียนรู�ข้องน่กเรียนทีั่�สูงมากในปัีจจุบ่นเป็ีนค์วามทั่�าทั่าย 
อยา่งยิ�งยวดทีั่�ไม่สามารถแก�ไข้ได�ในระยะเวลาอ่นส่�นซึึ่�งติ�องอาศ่ึยการกำาหนด
นโยบายทีั่�เหมาะสมจากร่ฐบาลข้องทุั่กปีระเทั่ศึรวมไปีถึงชุั้มชั้นก็ค์วรมี 
การวางแผนทีั่�ช่ั้ดเจน รวมท่ั่�งให�การสน่บสนุนเพ่�อให�เกิดการพ่ฒนาก่น 
อย่างเต็ิมทีั่�”

จีนีน สปิีงค์์ ผู�อำานวยการด�านการวิจ่ยข้อง ACER กล่าวว่า โค์รงการ SEA-PLM 
2019 ช่ั้วยให�ปีระเทั่ศึในเอเชีั้ยติะว่นออกเฉียงใติ�มีค์วามเข้�าใจในเชิั้งลึก 
ถึงปัีญิหาอุปีสรรค์ต่ิอการเรียนรู�ข้องน่กเรียนเพ่�อใชั้�ในการกำาหนดนโยบาย
และแนวทั่างปีฏิิบ่ติิทีั่�จะนำาพามาซึึ่�งพ่ฒนาการเรียนรู�ข้องน่กเรียนทุั่กค์น 
ACER มีค์วามยินดีทีั่�เป็ีนส่วนหนึ�งข้องโค์รงการปีระเมินผลการเรียนรู�ค์ร่�งนี� 
ซึึ่�งเป็ีนค์ร่�งแรกข้องน่กเรียนในภูมิภาค์นี�

ฟรานซิึ่สโก เบนาวีส ทีั่�ปีรึกษาระด่บภูมิภาค์ข้ององค์์การยูนิเซึ่ฟ กล่าวว่า
น่กเรียนทุั่กค์นค์วรทีั่�จะได�ร่บโอกาสในการศึึกษาข่้�นพ่�นฐานและการพ่ฒนา
ท่ั่กษะทีั่�เท่ั่าเทีั่ยมก่นเพ่�อให�ก�าวท่ั่นโลกและมีส่วนร่วมในชุั้มชั้น โค์รงการ 
SEA-PLM ช่ั้วยในการวิเค์ราะห์ค์วามรู�และค์วามสามารถข้องน่กเรียน  
รวมไปีถึงวิธีคิ์ดและการให�คุ์ณ์ค่์าก่บสิ�งทีั่�สำาค่์ญิ ผลการทั่ดสอบสามารถ 
เป็ีนสะพานทีั่�ช่ั้วยลดช่ั้องว่างและค์วามไม่เท่ั่าเทีั่ยมทั่างการศึึกษา สถานการณ์์
การแพร่ระบาดข้องโค์วิค์-19 ทั่ำาให�น่กการศึึกษาติ�องคิ์ดทั่บทั่วนถึงระบบ 
การศึึกษาแบบใหม่ และทัุ่กค์นค์วรร่วมม่อก่นอย่างมุ่งม่�นเพ่�อแก�ปีัญิหา 
ค์วามไม่เท่ั่าเทีั่ยมทั่างการศึึกษา

รายงาน SEA-PLM สรุปีข้�อเสนอแนะระด่บนโยบาย 6 ข้�อทีั่�จะนำาไปีสู่ 
การพ่ฒนาระบบสน่บสนุนการเรียนรู�ทีั่�เหมาะสม การพ่ฒนาค์รู การพ่ฒนา
หล่กสูติร การปีระเมินผลและกระบวนการเรียนการสอน โดยรายงานได�เน�น
ข้�อเสนอแนะไปีทีั่�การศึึกษาระด่บปีฐมว่ย โดยเฉพาะกลุ่มน่กเรียนด�อยโอกาส
ซึึ่�งรายงานข้อง SEA-PLM ได�ชีั้�ให�เห็นอย่างช่ั้ดเจนว่าการศึึกษาในระด่บ
ปีฐมว่ยทีั่�ดีจะมีผลต่ิอการพ่ฒนาศ่ึกยภาพการเรียนรู�ทีั่�ย่�งย่นไปีอย่างน�อย  
5 ปีี ส่งผลให�ผู�เรียนมีผลการเรียนทีั่�ดีมากกว่าน่กเรียนทีั่�ไม่ได�ร่บการศึึกษา 
ในระด่บปีฐมว่ย

ข้�อเสนอแนะอ่�น ๆ ปีระกอบไปีด�วย การพ่ฒนาศ่ึกยภาพข้องหน่วยงาน 
ภาค์ร่ฐในการใชั้�ข้�อมูลให�เกิดปีระโยชั้น์และมีการติิดติามปีระเมินผลการเรียน
รู�ข้องน่กเรียนเพ่�อค์วามเข้�าใจระด่บการเรียนรู�ข้องน่กเรียนยิ�งขึ้�น ในอนาค์ติ
ข้�างหน�าทั่างโค์รงการมีค์วามปีระสงค์์ทีั่�จะเชิั้ญิทุั่กปีระเทั่ศึในเอเชีั้ยติะว่นออก
เฉียงใติ�เข้�าร่วมโค์รงการ SEA-PLM เพ่�อว่ดระด่บการเรียนรู�ข้องน่กเรียน 
ค์ร่�งต่ิอไปี ซึึ่�งวางแผนทีั่�จะมีการว่ดผลอีกค์ร่�งในปีี พ.ศึ. 2566

ข้�อเสนอเชิั้งนโยบายข้องโค์รงการ สรุปีได�ด่งนี�

1. ให�ค์วามสำาค์ญ่ิการเรยีนในระดบ่ปีฐมวย่ โดยเฉพาะกบ่กลุม่น่กเรยีน
ทีั่�ด�อยโอกาสทั่างการศึึกษา

2. นก่เรียนทั่กุค์นและนก่เรียนทั่ี�ด�อยโอกาสค์วรได�รบ่โอกาสในการเข้�าเรยีน
ระด่บปีระถมศึึกษาทีั่�เท่ั่าเทีั่ยมก่นและมีเวลาการเริ�มเรียนทีั่�พร�อมก่น
เพ่�อมีเวลาในการพ่ฒนาการเรียนรู�อย่างเต็ิมทีั่�

3. สร�างมาติรฐานการศึึกษาทีั่�ชั้่ดเจนและเปี็นแบบก�าวหน�า (Explicit 
and Progressive Learning Standards) ในหล่กสูติรระด่บปีระถม
ศึึกษา โดยให�มีการเรียนรู�แบบดิจิท่ั่ลและแบบผสมผสาน (Digital 
and Blended Learning) ร่วมอยู่ด�วย

4. สน่บสนุนค์รูผู�สอนให�เกิดแรงจูงใจและการส่�งสมปีระสบการณ์์ทั่ี�ดี 
รวมไปีถึงสร�างสภาพแวดล�อมเชิั้งบวกในสถานศึึกษา

5. ใชั้�ปีระโยชั้น์จากข้�อมูล การติิดติาม และการวิจ่ยเพ่�อสร�างให�เกิด 
การเรียนรู�ทีั่�ดีกว่าข้องน่กเรียน

6. เข้�าร่วมและสน่บสนุนโค์รงการ SEA-PLM ในปีี 2566 รวมท่ั่�ง 
ปีร่บเปีลี�ยนติามโอกาสและค์วามทั่�าทั่ายจากสถานะการณ์์ 
โรค์ระบาดโค์วิด-19

 ท่ั่�งนี� รายละเอียดข้องโค์รงการฯ สามารถศึึกษาข้�อมูลเพิ�มเติิม 
ได�จาก www. seameo.org
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วิกฤติด้านสาธารณสุขเผยให้เห็นรอยร้าวที่แบ่งแยกสังคมของเราอันได้แก่ 
ความไม่ เท่าเทียมในสังคม ความรุนแรงทางเพศสภาพ ปัญหาที่อยู่อาศัย 
ระบบสุขภาพที่ล้มเหลว การจะทำาให้โลกนี้เปลี่ยนแปลง เราจำาต้องแก้ไขปัญหา
อุปสรรคเหล่านี้ซึ่ ง เท่ าที่ผ่ านมาเราไม่ เคยเผชิญหน้ากับมันอย่างจริงจัง

การแพร่ระบาดไปทัว่โลกของเชื้อโควิด-19:

โดย กัลพนา ชาร์มา
แปลโดย นุชนาฏ เนตรประเสริฐศรี

นัักข่่าวอิิสระ คอิลััมนิัสต์์ แลัะนัักเขี่ยนัประจำำา 
ทีี่�เมือิงมุมไบ หนัังสือิเล่ัมล่ัาสุดทีี่�เธอิเขี่ยนัชืื่�อิ  
The Silence and the Storm: Narratives of 
violence against women in India

เมื�อิมอิงดว้ยต์าเปลัา่แลัเหน็ัเรอืิประมงปรากฏเป็นั
จำดุต์รงเสน้ัข่อิบฟา้ คณุยอ่ิมรูว้า่บางสิ�งไดเ้ปลีั�ยนัไป
เมฆที่ะมึนัที่ี�เคยดูอิบอิ้าวอิึดอิัดลัอิยสลัาย ที่้อิงฟ้า 
สีสดใสอิย่างที่ี�คุณลัืมไปแล้วหวนคืนกลับมา

ปี 2020 โลักเปลีั�ยนัไป โลักโดนัเชืื่�อิโรคใหม่ 
ชืื่�อิโคโรนัาไวรัสกระแที่กจำนัหายใจำไม่อิอิก ยิ�งนัานัวันั
ยิ� งไม่มีอิะไรแน่ันัอินั คนัติ์ดเชืื่�อิแลัะล้ัมต์าย 
กันัมากขึ่�นั เราวิต์กกังวลัเรื�อิงงานัแลัะเศรษฐกิจำ
มากขึ่�นัเรื�อิย ๆ  ข่ณะสู้รบกับโรคร้ายซึึ่�งยงัไร้หนัที่าง
รักษา

ไม่มีอิะไรเต์รียมใครให้พร้อิมรับสิ�งทีี่�ไม่คาดฝันัได้
แต์่ ถ้าจำะมีสักบที่เรียนัหนัึ� ง ซึึ่� งได้มาในัครั� ง นีั�   
นัั� นั ก็ คือิทีุ่ กวั นันัี� ประ เที่ศต์่ า ง  ๆ  ที่ี� ลั งทีุ่นั 
ด้านัสาธารณสุข่ให้ครอิบคลัุมเข่้าถึงได้ที่ั�วไป 
จำะพร้ อิม รับมื อิกับวิ กฤต์ิ ด้ านัสาธารณสุ ข่ 

อิันัคาดไม่ถึงได้ดีที่ี�สุด

เมื�อิคำา นึังถึ งธรรมชื่าต์ิข่อิงไวรัสชื่นิัดใหม่นัี�  
ซึ่ึ�งต์ิดต์่อิง่ายรวดเร็วแลัะเมื�อิป่วยแลั้วอิาจำถึงต์าย
เราคงคาดหวังว่าชื่าต์ิต์่าง ๆ แลัะผู้คนัในัชื่าต์ิ 
จำะร่วมมือิกันัต่์อิสู้เชื่ื�อิร้ายแต่์นั่าเศร้าทีี่�ได้เห็นัว่า
เชื่ื�อิโควิด-19 กลับัเผยรอิยแยกซึ่ึ�งดำารงอิยูใ่นัสงัคม
มนัุษย์ข่อิงเราที่ั�งมวลั

การประกาศล็ัอิกดาวน์ัในัอิินัเดียส่งผลัให้ผู้ใช้ื่แรงงานัจำำานัวนัมโหฬารต้์อิงอิพยพจำากเมือิงใหญ่่สู่หมู่บ้านัในัชื่นับที่
ข่อิงพวกเข่า นิัวเดลีั, มีนัาคม 2020

“โลกเปล่�ยนแปลง
ไปในปี 2020”

เผยให้เห็นรอยแยก

กัลพนา ชาร์มา

ในัยามทีี่�เชืื่�อิไวรัสไม่เลืัอิกหน้ัาว่าจำะติ์ดใคร 
ในัสังคมเรายังคงแบ่งแยกผู้คนัในัสังคมบนั 
พื�นัฐานัข่อิงเจำต์คติ์ต่์อิ ‘คนัอืิ�นั’ ซึึ่�งฝังรากลึัก 
มาแต่์เดิมไม่ว่าจำะเป็นัผู้คนัจำากศาสนัาอืิ�นัหรือิ
สัญ่ชื่าติ์อืิ�นั โรคระบาดไม่อิาจำลับเลืัอินัอิคติ์แลัะ
ความเกลีัยดชัื่ง น่ัาเศร้าทีี่�มันักลัับมีแนัวโน้ัม 

จำะซึ่ำ�าเติ์มให้สถานัการณ์แย่ลังกว่าเดิม

รอิยแยกอีิกอิย่างทีี่� เผยให้ เ ห็นัคือิความไม่ 
เท่ี่าเทีี่ยม ในัวิกฤติ์ครั�งนีั�เราได้เห็นัสิ�งทีี่�โต์มาส์ 
ปิเกต์ตี์ นัักเศรษฐศาสต์ร์ชื่าวฝรั�งเศสเรียกว่า  
“ความรุนัแรงแห่งความไม่เท่ี่าเทีี่ยม” คนัชัื่�นัล่ัาง
สุดซึึ่�งไร้มาต์รการชื่่วยเหลืัอิที่างสังคมก็ยัง 
เป็นัพวกทีี่�ต้์อิงดิ�นัรนัให้รอิดอิยูไ่ด้ต์ามเคยในัห้วง
ยามทีี่�โรคร้ายระบาดไปทัี่�วโลักเช่ื่นันีั�

ฤดูใบไม้ผลิัปี 2020 ในัอิินัเดีย “ความรุนัแรง
แห่งความไม่ เ ท่ี่ า เ ทีี่ยม” นีั� เ ห็นั เด่นั ชัื่ด 
อิย่างน่ัาสลัดใจำ เมื�อิประเที่ศซึ่ึ�งมีพลัเมือิง  
1.3 พันัล้ัานัคนัประกาศล็ัอิกดาวน์ัเพื�อิป้อิงกันั
เชืื่�อิโควิด-19 แพร่ระบาด เมื�อิเศรษฐกิจำ 
หยุดชื่ะงักชื่ายหญิ่งนัับพันัหมื�นัซึึ่� ง ถูกทิี่� ง 
ให้เคว้งคว้างในัเมือิงใหญ่่ทีี่�พากันัอิพยพมาหา
งานัที่ำาเลีั�ยงชีื่พก็พลัันัต์กงานัพวกเข่าไมมี่เงินัที่อิง
หรือิมาต์รการช่ื่วยเหลืัอิที่างสังคมใด ๆ รอิงรับ
จึำงไม่มีที่างเลืัอิก นัอิกจำากการเดินัเท้ี่านัับร้อิย ๆ

กิโลัเมต์รเพื�อิกลัับสู่บ้านัในัชื่นับที่

คนัเหล่ัานีั�ยำ�าเท้ี่าฝ่าความร้อินัโดยแที่บจำะไม่มี
อิาหารหรือินัำ�ากินั บางส่วนัรอิดชีื่วิต์แต่์ทีี่�ต์ายไป
ระหว่างที่างก็มาก ภาพการอิพยพกลัับชื่นับที่
ครั�งมโหฬารนีั�คือิประจัำกษ์พยานัฟ้อิงให้เห็นัว่า
รูปแบบการพัฒนัาเศรษฐกิจำอัินัไม่เป็นัธรรม 
ยิ�งซึ่ำ�าเติ์มความยากลัำาบากข่อิงพวกเข่ามาก 

เพียงใดในัภาวะฉุุกเฉิุนัเช่ื่นันีั�

สะท้อนความเปราะบางของสังคมมนุษย์
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รอิยแยกอิย่างที่ี�สามซึึ่�งกระจำายอิยู่ทัี่�วทุี่กสังคม  
แต่์โดดเด่นัขึ่�นัมาในัยามวิกฤติ์ก็คือิเรื�อิงเพศสภาพ  
ผู้หญิ่งถูก “ปิดขั่ง” ไว้กับคนัทีี่�รังแกพวกเธอิ 
โดยแที่บไม่มีที่างหลีักหนีัได้ ที่ว่าปรากฏการณ์เช่ื่นันีั�
กลัับไม่ได้รับความใส่ใจำเท่ี่าทีี่�ควร หรือิเป็นัเพราะ
ว่าการล่ัวงลัะเมิดสิที่ธิ�ข่อิงผู้หญิ่งนัับล้ัานั ๆ  
คนัทัี่�วโลักอิย่างนีั�เกิดขึ่�นัแม้ในัยามทีี่�เรียกกันัว่า  
“ปกติ์”?

คนจนในเมือง

ในัหลัายประเที่ศ โควิด-19 กระที่บแรงทีี่�สุดในัพื�นัทีี่�
เข่ต์เมือิง เชืื่�อิชื่นิัดนีั�แพร่กระจำายรวดเร็วในัหมู่คนั
ยากจำนัในัเมือิงซึ่ึ�งอิาศัยอิยู่ในัสภาพแอิอิัดทีี่�มัก 
ไม่ถูกสุข่อินัามัย ผู้อิาศัยในัสภาพดังกล่ัาวย่อิม 
ไม่ค่อิยมีโอิกาสรอิดพ้นัจำากโรคระบาดนีั�เมื�อินึักถึง
การดูแลัด้านัสาธารณสุข่ทีี่�ยำ�าแย่ โดยเฉุพาะในักลุ่ัม
ประเที่ศทีี่�ยากจำนัมากทีี่�สุด

ว่าไปแล้ัวคนัเหล่ัานีั� ก็ คือิผู้ทีี่�คำ�าจุำนัเมือิงเอิาไว้  
คือิผู้ที่ำางานัดูแลัรักษา ที่ำางานับริการ ที่ำางานั
ก่อิสร้าง ที่ำาธุรกิจำข่นัาดเล็ัก ช่ื่วยที่ำางานับ้านั  
ช่ื่วยดูแลัคนัเจ็ำบป่วยคนัชื่รา แลัะอืิ�นั ๆ อีิกมาก 
ส่วนัใหญ่่รายไดน้้ัอิยแลัะพกัอิาศัยในัยา่นัทีี่�สภาพแย่
แอิอัิดข่อิงเมือิงซึึ่�งไม่มีนัำ�าประปาแลัะไม่ค่อิยมีหรือิ
ข่าดสุข่อินัามัย

ในัชุื่มชื่นัลัักษณะนัั�นัย่อิมไม่อิาจำใช้ื่วิธีเว้นัระยะห่าง
ที่างสงัคมเพื�อิควบคมุไม่ให้เชืื่�อิโควดิ-19 แพรร่ะบาด
ได้ เพราะคนัจำนัในัเมือิงไม่มีพื�นัทีี่�ว่างพอิจำะเว้นัระยะ
ห่างจำากกันัแลัะกันั การข่าดนัำ�าประปาก็ที่ำาให้
มาต์รการรักษาความสะอิาด เช่ื่นัล้ัางมือิบ่อิย ๆ  แลัะ
ที่ำาความสะอิาดฆ่าเชืื่�อิพื�นัผิวต่์าง ๆ เป็นัไปไม่ได้

ชื่ายคนันีั�กลัับหมู่บ้านัข่อิงต์นัไม่ได้ เข่าอิดอิาหารในัเที่ศกาลัรอิมฎอินัอิยูห่น้ัาแผงข่ายข่อิงข่อิงต์นัในัเข่ต์เมือิงเก่าข่อิงกรุงเดลีั

© Anindito Mukherjee

“แทบไม่ม่อะไรบ่งช่ี้�ว่า
วิถ่ีช่ี้วิตสุรุ่ยสุร่ายแบบเดิิม
จะไม่หวนกลับมา”
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การจัำดสรรทีี่�อิยู่อิาศัยราคาถูกแที่บไม่ใช่ื่เรื�อิง 
สลัักสำาคัญ่สำาหรับเมือิงใหญ่่ ๆ  ผลัทีี่�ต์ามมาจึำงเป็นัสิ�ง
ซึึ่�งเราเห็นัอิยู่ในัข่ณะนีั� คือิผู้ติ์ดเชืื่�อิรายใหม่เพิ�มขึ่�นั
ท่ี่วมท้ี่นัในับางพื�นัทีี่� ซึึ่� งยากจำนัแลัะแอิอัิดทีี่� สุด 
ต์ามเมอืิงใหญ่่ ไมว่่าทีี่�เมือิงมุมไบหรือิในันัครนิัวยอิร์ก

สุดท้ี่ายข่อิย้อินักล่ัาวถึงเรื�อิงอิากาศสะอิาดในัเมือิง
รายงานัชิื่�นัสำาคัญ่ข่อิงอิงค์กรพลัังงานัสากลั (IEA) 
คือิ Global Energy Review 2020 ซึึ่�งเผยแพร่ 
เมื�อิเดือินัเมษายนั ระบุว่าตั์วเลัข่การปล่ัอิยก๊าซึ่
คาร์บอินัข่อิงปีนีั�ลัดลังเกือิบ 8% นีั�เป็นัข่่าวดี  
เสียแต่์ว่ามันัคือิผลัพวงจำากวิกฤติ์ร้ายแรง ไม่ใช่ื่ผลั
จำากการแก้ไข่จัำดการอัินัต์รายแท้ี่จำริงข่อิงปัญ่หา 

การเปลีั�ยนัแปลังภูมิอิากาศ

โควิด-19 เปลีั�ยนัแปลังหลัายสิ�งหลัายอิย่างก็จำริง 
ที่ว่าเหมือินัไม่ได้เปลีั�ยนัแปลังอิะไรเลัย เพราะเมื�อิ
วิกฤติ์นีั�ผ่านัพ้นัไป แที่บไม่มีอิะไรบ่งชีื่�ว่าวิถีชีื่วิต์
สุรุ่ยสุร่ายแบบเดิมจำะไม่หวนักลัับมา เช่ื่นัเราแที่บไม่
เห็นัหลัักฐานัว่ามีแผนัการรูปธรรมใด ๆ ทีี่� มุ่ง 
จัำดระเบียบเมือิงเสียใหม่อิย่างถาวร เพื�อิให้คนัจำนั 
อิยู่ ไ ด้อิย่างมี ศักดิ�ศ รี  หรือิว่าให้ความสำา คัญ่ 
ในัลัำาดับต้์นั ๆ ต่์อิการข่นัส่งสาธารณะแบบไม่ที่ำาลัาย

สิ�งแวดล้ัอิม

หนัที่าง ข้่ า งห น้ั ายั ง มี อุิปสรรคอิยู่ ม ากมาย  
ประการแรกเริ�มจำากระบบดูแลัสุข่ภาพพื�นัฐานั 
โดยรวมข่อิงสังคม ประเที่ศ รัฐ แลัะจัำงหวัดต่์าง ๆ 
ภายในัประเที่ศซึึ่�งเอิาตั์วรอิดจำากวิกฤติ์นีั�ได้ดี 
ก็คือิกลุ่ัมทีี่�ได้ลังที่นุัที่ำาใหง้านัสาธารณสขุ่มีคุณภาพ

ประการทีี่�สอิงได้แก่ การแก้ปัญ่หาความเหลืั�อิมลัำ�า
ทีี่�แฝงฝังในัสังคม แม้กระทัี่�งระบบดีทีี่�สุดก็ย่อิม 
ล้ัมเหลัวในัสังคมทีี่�ไม่เสมอิภาค แนั่นัอินัว่านีั�เป็นั
โครงการระยะยาวซึึ่�งจัำดการไม่ได้ในัชัื่�วข้่ามคืนั  
ไม่ว่าจำะอิยู่ในัประเที่ศทีี่�เศรษฐกิจำแข็่งแกร่งหรือิ
อ่ิอินัแอิ หากมีความไม่เสมอิภาคเชิื่งระบบมันัก็จำะ
เผยตั์วระหว่าง วิกฤติ์ โดยที่ำาลัายบรรดา ผู้ ทีี่� 

ด้อิยโอิกาสแลัะเปราะบางอิยูแ่ล้ัว

มหาต์มะคานัธีเคยกล่ัาวไว้ว่า “โลักนีั�มีที่รัพยากร
เพียงพอิสำาหรับความจำำาเป็นัข่อิงทีุ่กคนั แต่์ไม่พอิ
สำาหรับความลัะโมบข่อิงทุี่กคนั” ที่ว่าความโลัภ 
โมโที่สันันัั�นัเอิงที่ี�หล่ัอิเลีั�ยงเศรษฐกิจำข่อิงเรา  
เมื�อิเส้นัแบ่งเข่ต์แดนัสูญ่เสียความหมายในัสภาพ 
ซึึ่�งทัี่�วโลักเร่งสนัอิงความอิยากมีอิยากได้ไม่รู้จัำกอิิ�ม
ต์ามครรลัอิงข่อิงลััที่ธิบริโภคนิัยม รวมทัี่�งคุกคาม
อินัาคต์ข่อิงโลักใบนีั� เพราะใช้ื่ที่รัพยากรธรรมชื่าติ์
แบบล้ัางผลัาญ่ชื่นิัดไม่มีที่างที่ดแที่นัได้

โควิด-19 บังคับเราให้ชื่ะลัอิการใช้ื่ชีื่วิต์ให้ช้ื่าลัง 
แต่์เมื�อิเอิาชื่นัะวิกฤติ์ครั�งนีั�ได้สำาเร็จำแล้ัว เราจำะได้
เห็นัระเบียบโลักใหม่ไหม? เราจำะต์ระหนัักหรือิไม่ว่า
ชีื่วิต์ความเป็นัอิยู่ข่อิงคนันัับล้ัานั ๆ ยังไม่มั�นัคง
ปลัอิดภัย? เราจำะฟังเสียงผู้หญิ่งแลัะเสียงผู้คนัทีี่�ด้อิย
โอิกาสมากทีี่�สุดไหม เมื�อิธุรกิจำกลัับมาขั่บเคลืั�อินัไป
ต์ามปกติ์?

ไม่มีคำาต์อิบไหนัง่าย แต่์เราถามได้ แลัะต้์อิง 
ตั์�งคำาถาม แล้ัวบางทีี่ก็ต้์อิงมีความหวัง 

ย่านัศูนัย์กลัางการค้าอิย่างคอินันัอิที่เพลัซึ่ใจำกลัางกรุงนิัวเดลีัร้างผู้คนัตั์�งแต่์วันัแรกทีี่�อิินัเดียประกาศล็ัอิกดาวน์ั

ข่าวดีวูบเดียว
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วิกฤติด้านสาธารณสุขและการล็อกดาวน์ที�แพร่กระจายไปทั�วโลกในเวลาต่อมา ได้นำาไปสู่การใช้ความรุนแรงต่อผู้หญิง
เพิ�มมากขึ�น ฟุุมไซล์ มลามโบ-เน็กคูกา ผู้อำานวยการบริหารองค์การเพื�อสตรีแห่งสหประชาชาติ (UN Women)  
เตือนว่าสิทธิของผู้หญิงอาจถููกบั�นทอนลงอันเนื�องมาจากโรคระบาดในครั�งนี�

" วีรสตรี ผู้ปิดิทองหลังพระ
จากวิกฤติครัง้นี้ "

เด็กผู้หญิงจำ�นวน 743 ล้�นคน
ต้องเลิกเรียนกล�งคัน
ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 
(ยูเนสโก: เมษ�ยน 2020)

สัมภาษณ์โดย เลทิเชีย กาชี
องค์การยูเนสโก
แปลโดย จงจิต อนันต์คูศรี

 ช่่วงเดืือนมีีนาคมี 2020 คุณได้ืเตืือนเรืื่�อง 
ความีไมีเ่ท่่าเท่ยีมีท่างเพศสภาพที่�เพ่�มีข้ึ้�นอันเนื�อง
มีาจากปััญหาว่กฤต่ืดื้านสาธารื่ณสุขึ้ ท่ำาไมี 
โรื่ครื่ะบาดืครัื่�งนี� ถ้ึงส่งผลร้ื่ายแรื่งโดืยเฉพาะ 
กับพวกผ้้หญ่งขึ้นาดืนี�?

ไ ม่ มี วิกฤติ์ครั� ง ใดที่ี� มีความเสมอิภาคในัเรื�อิง 
เพศสภาพ วิกฤติ์ครั�งนีั�ก็เช่ื่นักันั บ่อิยครั�งทีี่�วิกฤติ์ 
เน้ันัให้เห็นัความไมเ่ท่ี่าเทีี่ยมกันัระหวา่งชื่ายกับหญิ่ง
ทีี่�ปรากฏให้เห็นัอิยู่แล้ัว

ผู้หญิ่งประสบความยากลัำาบากแสนัสาหัสจำากโรค
ระบาดในัครั�งนีั�  ผู้หญิ่งจำำานัวนัมากที่ำางานัอิยู ่
ด่านัหน้ัาแลัะต้์อิงสัมผัสโดยต์รงกับเชืื่�อิไวรัส หนัำาซึ่ำ�า
พวกเธอิยังต้์อิงเผชื่ิญ่กับผลักระที่บที่างเศรษฐกิจำ
แลัะสังคมอิย่างหนััก กิจำกรรมที่ี�ชื่ะงักงันัอัินัเนืั�อิง 
มาจำากวิกฤติ์เพิ�มความยากลัำาบากที่างเศรษฐกิจำ 
มากขึ่�นัให้แก่ผู้หญิ่งเรา ซึึ่�งปกติ์ก็มักจำะที่ำางานั 
ทีี่�ไม่ค่อิยมั�นัคง แลัะได้รับค่าต์อิบแที่นัต์ำ�ากว่าผู้ชื่าย
อิยู่แล้ัว พวกเธอิจำำานัวนัมากต้์อิงสูญ่เสียหนัที่าง 
ที่ำามาหากินัเพื�อิดำารงชีื่พ

นัอิกจำากนีั� ผู้หญิ่งอีิกมากมายยังต้์อิงพึ�งพาบริการ
ที่างสังคม ซึึ่�งในัช่ื่วงเวลัานีั�เข้่าถึงได้น้ัอิยมาก สำาหรับ
สต์รีทีี่�ไม่สามารถเข้่าถึงบริการช่ื่วยเหลืัอิที่างสังคม
อิยูแ่ล้ัวตั์�งแต่์แรก สถานัการณ์ก็ยิ�งเลัวร้ายไปกว่าเดิม

การื่ที่�โรื่งเรีื่ยนปิัดืเท่่ากับไปัเพ่�มีอัตืรื่าการื่ออกจากโรื่งเรีื่ยนกลางคัน ซ้ึ่�งส่งผลกรื่ะท่บต่ือกลุ่มีวัย
รุ่ื่นหญ่งมีากกว่าช่าย และย่�งตือกยำ�าให้เห็นความีเหลื�อมีลำ�าท่างเพศสภาพในด้ืานการื่ศ้กษา

 โรื่ครื่ะบาดืที่�แพร่ื่ไปัทั่�วโลกครัื่� ง นี� ส่ งผล 
ต่ืออาชี่พสำาคัญ ๆ ที่�อย่้ด่ืานหน้า อาท่่ พยาบาล 
คร้ื่ พนักงานเก็บเง่น ซ้ึ่�งเป็ันงานขึ้องผ้้หญ่ง 
เสียส่วนใหญ่ ว่กฤต่ืครัื่�งนี�จะช่่วยเปัลี�ยนมุีมีมีอง 
ที่�พวกเรื่ามีีต่ือกลุ่มีคนเหล่านี�หรืื่อไม่ี?

ผู้หญิ่งคือิวีรสต์รีตั์วจำริงจำากวิกฤติ์ครั�งนีั�แม้จำะไม่มี
การยอิมรับในัเรื�อิงนีั�ก็ต์าม แต่์ทีี่�น่ัาสนัใจำก็คือิ  
ดูเหมือินัไม่มีการต์ระหนัักเลัยว่า แท้ี่จำริงแล้ัวผู้หญิ่ง
เป็นัผู้แบกรับผลักระที่บจำากวิกฤติ์ครั�งนีั� ทัี่�งทีี่�เธอิ
ช่ื่วยให้คนัอืิ�นัรอิดชีื่วิต์ แต่์พวกเธอิก็ยงัคงเป็นัวีรสต์รี
ทีี่�มิได้รับการยกย่อิงสรรเสริญ่อิยู่ดี

ฉัุนัได้แต่์หวังว่า มุมมอิงต่์อิผู้หญิ่งเช่ื่นันีั�จำะเปลีั�ยนัไป
นีั�จำงึเป็นัเหตุ์ผลัทีี่�เราต้์อิงช่ื่วยกนััพูดให้บที่บาที่หน้ัาทีี่�
ข่อิงพวกเธอิเป็นัสาระสำาคัญ่ เพื�อิให้ทุี่กคนัได้รับรู้ 
ถึงการทุ่ี่มเที่ข่อิงพวกเธอิ

 ผ้้หญ่งจะจัดืการื่กับว่กฤต่ืการื่ณ์ในครัื่�งนี�
อย่างไรื่?

เด็กผู้หญิงและสตรีเผชิญปัญหา
ความรุนแรงเพิ่มขึ้นกว่า 25% 
(องค์การสหประชาชาติ: เมษายน 2020)

อ้างอ่งจากฐานข้ึ้อม้ีลขึ้องปัรื่ะเท่ศที่�มีีรื่ะบบการื่รื่ายงาน ในบางปัรื่ะเท่ศ มีีรื่ายงานจำานวนกรื่ณี
ความีรุื่นแรื่งที่�กรื่ะท่ำาต่ือผ้้หญ่งเพ่�มีข้ึ้�นสองเท่่า

สั งคมเรามอิงว่ า ผู้หญิ่ง มีหน้ัา ทีี่�ห ลัักคือิ ต้์อิง 
ดูแลัคนัอืิ�นั ไม่ว่าจำะได้รับค่าจ้ำางหรือิไม่ก็ต์าม  
แต่์อัินัทีี่�จำริงแล้ัวพวกเธอิยังรู้ วิ ธี จัำดการทีี่�มาก 
ยิ�งไปกว่านัั�นั อิย่างกรณีทีี่�ต้์อิงจัำดการกับวิกฤติ์ 
ทีี่�เกี�ยวเนืั�อิงกับสุข่ภาพโดยต์รง เพราะการทีี่�ผู้หญิ่ง
รู้วิธีจัำดการงานัหลัายอิย่างในัเวลัาเดียวกันั

ที่ำาให้พวกเธอิอิาจำจำะอิยูใ่นัจุำดทีี่�เข้่าใจำได้ดีกว่า ว่าเรา
กำาลัังอิยู่ในัสถานัการณ์ทีี่�ต้์อิงเผชิื่ญ่กับหลัายปัจำจัำย 
อิาทิี่ เศรษฐกิจำ สังคม สุข่ภาพ แลัะความปลัอิดภัย
ที่างอิาหาร พวกเธอิจึำงสามารถที่ำาความเข้่าใจำในัเรื�อิง
เหลั่านีั�ซึึ่�งทัี่บซ้ึ่อินักันัอิยู่ได้ดีกว่า เพราะต์้อิงคอิย
รับมือิเป็นัประจำำาทุี่กวันัอิยูแ่ล้ัว ดังนัั�นั นัับได้ว่าพวก
เธอิมีประสบการณชี์ื่วิต์ทีี่�พร้อิมจำดัการกบักรณีวิกฤติ์
เช่ื่นันีั�

 ในแถึลงการื่ณ์เมืี�อเดืือนเมีษายน 2020  
คุณกล่าวถ้ึงภาพเงื�อมีเงาความีรืุ่นแรื่งตื่อผ้้หญ่ง 
ที่�จะแพร่ื่รื่ะบาดืออกไปัมีากข้ึ้�น การื่ล็อกดืาวน์ 
ส่งผลกรื่ะท่บตื่อสถึานการื่ณ์นี�ในส่วนที่�เกี�ยวข้ึ้อง
กับผ้้หญ่งอย่างไรื่บ้าง?

ในัแถลังการณ์ฉุบับนัั�นั ฉัุนัพูดถึงสายด่วนัแลัะ 
ทีี่�พักพิงทัี่�วโลักสำาหรับเหยื�อิความรุนัแรงภายในั
ครอิบครัว ซึึ่�งได้รายงานัว่ามีโที่รศัพท์ี่เข้่ามาข่อิ 
ความชื่่วยเหลืัอิเพิ�มขึ่�นั การกักตั์วเท่ี่ากับไปเพิ�ม
ความตึ์งเครียด พร้อิมกับเพิ�มโอิกาสแยกผู้หญิ่ง 
ให้ต้์อิงอิยู่กับคู่ชีื่วิต์ทีี่�ที่ำาร้ายคุกคามมากขึ่�นัด้วย  
ข่ณะเดียวกันัก็เป็นัการตั์ดพวกผู้หญิ่งอิอิกจำาก 
ศูนัย์บริการทีี่�สามารถให้ความช่ื่วยเหลืัอิพวกเธอิ 
ได้ดีทีี่� สุด ในับริบที่เช่ื่นันีั�ที่ำาให้มีรายงานัเรื�อิง 
การลัะเมิดทีี่�สลัับซัึ่บซ้ึ่อินัยิ�งขึ่�นั อัินัเนืั�อิงมาจำาก
เหตุ์ผลัทีี่�ว่าสต์รีแลัะเด็กผู้หญิ่งมีข้่อิจำำากัดในัการเข้่าถึง
โที่รศัพท์ี่แลัะสายด่วนัให้ความช่ื่วยเหลืัอิ รวมทัี่�ง 
การหยุดชื่ะงักข่อิงงานับริการจำากภาครัฐ อิาทิี่ 
ต์ำารวจำ ศาลั แลัะบริการสังคมด้านัอืิ�นั ๆ  บางประเที่ศ
ไม่ได้มอิงว่าการปกป้อิงเหยื�อิจำากความรุนัแรง 
ในัครอิบครัวเป็นัเรื�อิงสลัักสำาคัญ่ ผู้หญิ่งจึำงไม่เคย 
ได้รับความช่ื่วยเหลืัอิใด ๆ แลัะข่ณะนีั�ยังต้์อิง 
ถูกกักตั์วให้อิยูใ่นับ้านักับคนัทีี่�ล่ัวงลัะเมิดพวกเธอิอีิก
สถานัการณ์เช่ื่นันีั�ที่ำาให้การรับมือิกับความรุนัแรง
ข่อิงผู้หญิ่งยากยิ�งกว่าเดิม
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พวกเธอจ้งเป็ันแนวหน้าในการื่ต่ือส้้กับโรื่คโคว่ดื-19 และเสี�ยงต่ือการื่ต่ืดืเชื่�ออย่างมีาก

แน่ันัอินัว่าสิที่ธิสต์รียงัอิยูใ่นัช่ื่วงถดถอิย ถึงข่นัาดยำ�า
อิยูกั่บทีี่�ในับางกรณี ซึึ่�งเราต้์อิงไม่ยอิมให้เกิดสิ�งนีั�ขึ่�นั

ปี 2020 นีั�เป็นัปีทีี่�มีความสำาคัญ่ยิ�งสำาหรับผู้หญิ่ง  
นัับเป็นัวาระการครบรอิบยี�สิบปีข่อิงข่อ้ิมติ์คณะมนัต์รี
ความมั�นัคงแห่งสหประชื่าชื่าติ์ 1325 (ว่าด้วยเรื�อิง 
ผู้หญิ่ง สันัติ์ภาพ แลัะความมั�นัคง) เราต้์อิงผลัักดันั
แผนังานัทัี่�งหมดทีี่�มี แลัะเต์รียมตั์วให้พร้อิมสำาหรับ
วันัทีี่�เราจำะสามารถปฏิบัติ์ภารกิจำได้มากขึ่�นั แต่์เรา
ต้์อิงควบคุมแผนัปฏิบัติ์การนัั�นัให้ได้ ไม่ใช่ื่เก็บแผนั
ไว้ในัลิั�นัชัื่กเฉุย ๆ การที่ำาให้สิที่ธิสต์รีบรรลุัผลัมี 
ความสำาคัญ่มากเท่ี่า ๆ กับการที่ำาให้ผู้หญิ่งอิยู่รอิด
ได้ท่ี่ามกลัางการระบาดข่อิงโควิด-19 การต่์อิสู้กับ 
ทัี่�งสอิงเรื�อิงนีั� [เรื�อิงสิที่ธิสต์รีแลัะการป้อิงกันัโรค] 
ต้์อิงดำาเนัินัควบคู่กันัไป แลัะเราต์้อิงได้ชัื่ยชื่นัะ 
ทัี่�งสอิงเรื�อิง

ยกตั์วอิย่างในัด้านัเศรษฐกิจำ เราต้์อิงสร้างหลััก
ประกันัว่ามาต์รการกระตุ้์นัเศรษฐกิจำ [ทีี่�เสนัอิโดย
รัฐบาลัข่อิงประเที่ศต่์าง ๆ] ได้พุ่งเป้าไปทีี่�ผู้หญิ่ง 
อิย่างชัื่ดเจำนั แลัะต้์อิงครอิบคลุัมกลุ่ัมผู้หญิ่งทีี่�อิยู่
นัอิกระบบด้วย เหล่ัานีั� คือิสิที่ธิบางประการ 
ทีี่�เรายังต้์อิงต์่อิสู้ต่์อิไปเพื�อิให้ได้มา การต์่อิสู้กับ 
ความรุนัแรงอัินัเนืั�อิงมาจำากเพศสภาพจำะยังคง 
ไม่จำบสิ�นัภายหลัังวิกฤติ์ครั�งนีั� เราจึำงยังคงต้์อิง 
เฝ้าระวังแลัะวางเป้าหมายเพื�อิที่ำาให้เส้นักราฟ 
ความรุนัแรงทีี่�มีต่์อิผู้หญิ่งลัดต์ำ�าลัง

ในระบบสาธารณสุข
บุคลากร 70% 

ที่ ต้ อ ง สั ม ผั ส กั บ ไ ว รั ส คื อ ผู้ ห ญิ ง
 เนื่องจากผู้ประกอบอาชีพการดูแล

สุขภาพส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง 
(องค์การอนามัยโลก: ปี 2019)

 มีีความีเสี�ยงว่าส่ท่ธ่สตืรีื่กำาลังถ้ึกล่ดืรื่อน 
หรืื่อไม่ี?

เรื่าจะแน่ใจไดื้อย่างไรื่ ว่าเรืื่�องส่ท่ธ่สตืรื่ีจะไมี่
ตืกเป็ันเหยื�อจากว่กฤต่ืในครัื่�งนี�?

“การกักตัวเท่ากับไป
เพิ�มความตึงเคร่ยดิ 
พร้อมกับเป็นการแยก
ผู้หญิิงให้โดิดิเด่ิ�ยว”
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ฉัุนัหวังว่า อิงค์การยูเนัสโก / อิงค์การเพื�อิสต์รี 
แห่งสหประชื่าชื่าติ์ / คณะกรรมการการเชืื่�อิมต่์อิ
อิินัเที่อิร์เน็ัต์ความเร็วสูง / สหภาพโที่รคมนัาคม
ระหว่างประเที่ศ (ITU) แลัะบรรดากระที่รวง
ศึกษาธิการ จำะที่ำางานัร่วมกันัเพื�อิจัำดตั์�งโครงสร้าง 
พื�นัฐานัด้านัการเชืื่�อิมต่์อิอิินัเที่อิร์เน็ัต์ความเร็วสูง  
ซึึ่�งครอิบคลัุมทัี่�งโรงเรียนัในัชื่นับที่แลัะในัชืุ่มชื่นั 
ทีี่�ตั์�งถิ�นัฐานัอิยู่นัอิกระบบ เพื�อิให้ทุี่กคนัสามารถ 
เข้่าถึงการศึกษาได้ทุี่กทีี่�

เรา ต้์อิงสนัับสนุันัใ ห้ ผู้หญิ่งไ ด้ดำารงต์ำาแหน่ัง 
ระดับผู้นัำาเพื�อิต่์อิสู้กับการแพร่ระบาดข่อิงไวรัส 
ไปทัี่�วโลัก โดยเฉุพาะในัประเที่ศทีี่�สัดส่วนัสต์รีผู้นัำา
ในัภาคส่วนัด้านัสาธารณสุข่แลัะด้านัอืิ�นั ๆ  ยังต์ำ�าอิยู่
รวมทัี่�งเรียกร้อิงให้สัดส่วนัดังกล่ัาวในับางภาคส่วนั 
มีความเท่ี่าเทีี่ยมกันัมากขึ่�นั นีั�เป็นัความพยายาม 
ทีี่�เราต้์อิงให้ความสนัใจำเป็นัพิเศษ

นัอิกจำากนีั�ยั งจำำา เ ป็นัต้์อิงส่ง เส ริมการพัฒนัา 
การศึกษาที่างไกลั โดยต้์อิงจัำดการไม่ให้การศึกษา
ที่างไกลัไปที่ำาให้ช่ื่อิงว่างด้านัดิจิำทัี่ลักว้างกว่าเดิม 
เพราะหลัายชุื่มชื่นัไม่อิาจำเข้่าถึงเที่คโนัโลัยีได้  
ข่นัาดในัชุื่มชื่นัทีี่�เข้่าถึงเที่คโนัโลัยีได้แล้ัว ก็ยังมี 
ความเหลืั�อิมลัำ�าเรื�อิงเพศสภาพข่อิงผู้ใช้ื่งานั เราจึำงยัง
ต้์อิงสู้ต่์อิไปเพื�อิให้เรื�อิงนีั�สำาเร็จำลุัล่ัวง ทัี่�งยังต้์อิงสร้าง
หลัักประกันัว่า เด็กหญิ่งในัชุื่มชื่นัทีี่�ยากจำนัจำะไม่โดนั
ที่อิดทิี่�งเรื�อิงการศึกษาในัช่ื่วงทีี่�การศึกษาเปลีั�ยนัผ่านั
ไปยังแพลัต์ฟอิร์มดิจิำทัี่ลั

ผู้หญิง 47 ล้านคนไม่ได้รับบริการ 
การคุมกำาเนิดด้วยวิธีการสมัยใหม่   

(UNFPA: เมษายน 2020)
การื่รื่ะบาดืใหญ่ขึ้องโคว่ดื-19 ท่ำาให้รื่ะบบปัรื่ะกันสุขึ้ภาพต้ืองรัื่บภารื่ะหนักเก่นไปั  
จนตื้องปิัดืหน่วยงานบร่ื่การื่ท่างสังคมี ที่�รื่วมีการื่วางแผนครื่อบครื่ัว ซ้ึ่�งล้วนเป็ัน
บร่ื่การื่ที่�ผ้้หญ่งต้ืองพ้�งพา

ว่กฤต่ืเศรื่ษฐก่จอันเกี�ยวเนื�องกับการื่แพร่ื่รื่ะบาดืขึ้องโรื่คโคว่ดื-19 ส่งผลกรื่ะท่บในสัดืส่วน 
ที่�เหลื�อมีลำ�าต่ือผ้้หญ่ง 740 ล้านคน ที่�ท่ำางานนอกรื่ะบบ (อิงคก์ารแรงงานัระหวา่งประเที่ศ: มกราคม 2019)

คร่ื่สที่น แบนล็อก (กลาง) หญ่งช่รื่าวัย 64 ปีั ผ้้มีีอาชี่พเป็ันแม่ีค้าในตืลาดืมีานาน 22 ปีั แบกห่�วผล่ตืผลถุึงใหญ่เด่ืนเบียดืเสียดืผ้้คนข้ึ้�นบันไดื
ไปัยังตืลาดืซึ่านดืากา ในนครื่ด้ือาลา ปัรื่ะเท่ศแคเมีอร้ื่น

ผู้หญิงจำานวน 740 ล้านคน
เสี่ยงต่อความยากจน    
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ในช่่วงท่ี่�โรคโควิด-19 เข้้าสู่่่ภาวะระบาดใหญ่่ไปท่ี่�วโลก ข้้อมู่ลลวงและที่ฤษฎ่ีสู่มูคบคิดต่่าง ๆ ได้แพร่กระจายใน
สู่่�อสู่่งคมูออนไลน์อย่างรวดเร็ว ในแอฟริกาและท่ี่�อ่�น ๆ มู่การอวดอ้างว่าช่าดำา ใบสู่ะเดา และซุุปพริกไที่ย เป็นยา
เที่วดาท่ี่�มู่สู่รรพคุณร่กษาโรคโควิด-19 ได้อย่างน่าอ่ศจรรย์ เพ่�อต่่อต้่านการแพร่ระบาดข้องข้้อมู่ลข่้าวสู่ารท่ี่�ไมู่
ถู่กต้่องน่� แพลต่ฟอร์มูดิจิท่ี่ลจึงต้่องมู่ความูร่บผิิดช่อบมูากขึ้�น ต้่องคอยติ่ดต่ามูและระง่บการเผิยแพร่ข่้าวลวง
รวมูท่ี่�งต้่องพ่ฒนาให้ร้่เท่ี่าท่ี่นสู่่�อ

วิกฤตด้านสาธารณสุข:

โดย ดีองมา ดราเม
แปลโดย เสาวรส มิตราปิยานุรักษ์

การื่รัื่บมืีอกับการื่แพร่ื่รื่ะบาดืขึ้องข่ึ้าวสารื่ที่�บ่ดืเบือนในสถึานการ์ื่โคว่ดื – 19

เมื�อิเผชื่ญิ่กับข่่าวลัอืิแลัะข่อ้ิมูลัลัวงมากมายบนัอิินัเที่อิร์เน็ัต์แลัะเครอืิข่่ายสังคมอิอินัไลันัใ์นัช่ื่วงทีี่�มี
การระบาดใหญ่่ทัี่�วโลัก ผู้สื�อิข่่าวต้์อิงที่ำางานัหนัักกว่าปกติ์ถึงสอิงเท่ี่า เพื�อิต์อิบโต้์ข้่อิมูลัข่่าวสาร 
ทีี่�ไม่ถูกต้์อิงหรือิที่ำาให้เกิดความเข้่าใจำผิด ยิ�งไปกว่านัั�นั การศึกษาข่อิงมูลันิัธิบรูโนั เคสเลัอิร์ 
ข่อิงอิิต์าลีัพบว่า 42% ข่อิงข้่อิความทีี่�ปรากฏในัที่วิต์เต์อิร์กว่า 178 ล้ัานัข้่อิความทีี่�พูดถึงเรื�อิง 
เชืื่�อิไวรัสโควิด-19 ถูกสร้างขึ่�นัโดยหุ่นัยนัต์์ แลัะ 40% ข่อิงข้่อิความเหล่ัานัั�นั “เชืื่�อิถือิไม่ได้”  

เพื�อิปรับปรุงการเข้่าถึงข้่อิมูลัให้ดีขึ่�นั อิงค์การยูเนัสโกจำึงได้จัำดตั์�งศูนัย์สารสนัเที่ศว่าด้วยเรื�อิง 
โควิด-19 ให้เป็นัหน่ัวยงานักลัางคอิยรวบรวมข่้อิมูลัเกี�ยวกับวิกฤติ์ด้านัสาธารณสุข่ทีี่�คัดเลืัอิกมา
ต์รวจำสอิบความถูกต้์อิงน่ัาเชืื่�อิถือิ เพื�อิให้คำาแนัะนัำาในัการต่์อิต้์านัข้่อิมูลัทีี่�ผิด ๆ แลัะสนัับสนุันัให้ 
มีการแบ่งปันัประสบการณ์แลัะแนัวที่างปฏิบัติ์ทีี่�ดีทีี่�สุด รวมถึงส่งเสริมความร่วมมือิระหว่างกลุ่ัม
ประเที่ศพัฒนัาแล้ัวกับกลุ่ัมประเที่ศกำาลัังพัฒนัา แลัะความร่วมมือิระหว่างกลุ่ัมประเที่ศกำาลัังพัฒนัา
กับกลุ่ัมประเที่ศกำาลัังพัฒนัาด้วยกันัเอิง 

ยูเนัสโกยังได้จัำดที่ำาคู่มือิหลัายเล่ัมเพื�อิสนัับสนุันัการต์รวจำสอิบข่้อิเท็ี่จำจำริงข่อิงนัักข่่าว ซึ่ึ�งเป็นั 
ด่านัหน้ัาในัการต่์อิสู้กับข้่อิมูลัทีี่�บิดเบือินั 

จำากการร่วมมือิกับมูลันิัธินัวัต์กรรมเพื�อินัโยบาย (i4Policy) ยูเนัสโกได้เปิดตั์วแคมเปญ่รณรงค์ 
บนัพื�นัทีี่�อิอินัไลันั์ #DontGoViral ด้วยการระดมศิลัปินัแลัะผู้ประกอิบการที่างวัฒนัธรรม 
ในัแอิฟริกาให้เข้่ามามีส่วนัร่วม โครงการทีี่�ริเริ�มขึ่�นันีั�ถูกอิอิกแบบมาเพื�อิให้ข้่อิมูลัเกี�ยวกับ 
โรคโควิด-19 แก่ชุื่มชื่นัต์่าง ๆ โดยประชื่าชื่นัสามารถเข้่าถึงเนืั�อิหาที่ี� เป็นัภาษาต์่าง ๆ  
ข่อิงที่วีปแอิฟริกาได้โดยไม่เสียค่าใช้ื่จ่ำาย

ดีองมา ดราเม  

ผู้สื�อิข่่าวแลัะนัักวิจัำยด้านัสาธารณสุข่ทีี่�ที่ำางานัให้กับ
เว็บไซึ่ต์์ภาษาฝรั�งเศสข่อิง Africa Check อิงค์กร
อิิสระทีี่�มุ่งต์รวจำสอิบข้่อิเท็ี่จำจำริงแห่งแรกข่อิงแอิฟริกา
ซึึ่�งตั์�งอิยูใ่นักรุงดาการ์ ประเที่ศเซึ่เนักัลั

โรคโควิด-19 โรคอุิบัติ์ใหม่ทีี่�ไม่เป็นัทีี่�รู้จัำกจำนักระทัี่�ง
ปี 2020 ได้ส่งผลักระที่บให้เกิดวิกฤติ์ด้านัสาธารณสุข่
ไปทัี่�วโลักอิย่างทีี่�ไม่เคยเกิดขึ่�นัมาก่อินั มีคำาถาม
มากมายเกี�ยวกับเชืื่�อิไวรัสใหม่ตั์วนีั�ทีี่�ยังคงไม่ได้รับ 
คำาต์อิบจำากนัักวทิี่ยาศาสต์ร ์อิาที่ ิลัักษณะภมิูคุ้มกันั
ข่อิงผู้ทีี่�ติ์ดเชืื่�อิ ฤดูกาลัการแพร่ระบาดข่อิงไวรัส

แลัะความสามารถในัการกลัายพันัธ์ุข่อิงไวรัส  
การข่าดความรู้เกี�ยวกับโรคนีั�แลัะวิวัฒนัาการข่อิงโรค
ที่ำาให้เกิดความกระหายข้่อิมูลัในัแอิฟริกาแลัะ 
ทีี่�อืิ�นั ๆ จำนันัำาไปสู่การแพร่กระจำายข่อิงข่่าวลัือิ  
ข่่าวลัวง แลัะข้่อิมูลัทีี่�บิดเบือินั โดยมีเครือิข่่ายสังคม
อิอินัไลัน์ัที่ำาหน้ัาทีี่�เป็นัตั์วกระจำายข้่อิมูลัข่่าวสาร

อิงค์กรทีี่�ใช้ื่ภาษาฝรั�งเศสอิย่าง Africa Check  
ได้ดำาเนิันัการต่์อิต้์านัข้่อิมูลัลัวงมาตั์�งแต่์เริ�มมี 
การแพร่ระบาดข่อิงโรคโควิด-19 โดยมีผู้เชีื่�ยวชื่าญ่
แลัะนัักวิจำยัคอิยต์รวจำสอิบข้่อิมูลัข่่าวสารแลัะยนืัยนัั
ความถูกต้์อิงน่ัาเชืื่�อิถือิ ก่อินันัำาบที่ความเกี�ยวกับ 
โรคโควิด-19 ประมาณ 50 บที่ความเผยแพร่ 
บนัเว็บไซึ่ต์์ข่อิงกรุงดาการ์

แต่์เมื�อิยังไม่มีวิธีการรักษาทีี่�มีประสิที่ธิผลั บที่ความ
แลัะข้่อิความเกี�ยวกับการรักษาอัินัน่ัาอัิศจำรรย์ 
ทีี่�อิวดอ้ิางกันัจึำงเพิ�มจำำานัวนัอิย่างรวดเร็ว แลัะจำากผลั
การวิ จัำยแลัะคำากล่ัาวอ้ิางข่อิงดี ดี เย ราอูิลัท์ี่  
นัายแพที่ย์ชื่าวฝรั�งเศสผู้เชีื่�ยวชื่าญ่ด้านัโรคติ์ดเชืื่�อิ
เกี�ยวกับการใช้ื่ไฮดรไไอิกซีึ่คลัอิโรควินัรักษาโรค 
โควิด-19 ที่ำาให้มีการเผยแพร่ข้่อิมูลัในัวอิที่ส์แอิป
แลัะที่วิต์เต์อิร์ในัหลัายประเที่ศข่อิงแอิฟริกาต์ะวันั
ต์กว่า ใบข่อิงต์้นัสะเดามีสารคลัอิโรควินั ข้่อิมูลันีั�
ที่ำาให้ผู้คนัแห่ไปเสาะหาใบสะเดากันัให้วุ่นั แต่์ที่ว่า
อินุัพันัธ์ข่อิงควินิันันัั�นัไม่ได้มาจำากพืชื่ หากแต่์มาจำาก
การสังเคราะห์ที่างเคมี ในัที่ำานัอิงเดียวกันั มีการส่ง
ต่์อิข้่อิมูลัข่่าวสารในัโลักอิอินัไลัน์ัว่า ชื่าดำา ซุึ่ปพริกไที่ย
วิต์ามินัซีึ่ แลัะกระเที่ียม เป็นัอิาหารทีี่�ช่ื่วยป้อิงกันั
หรือิรักษาโรคโควิด-19 ได้ แต่์อิงค์การอินัามัยโลัก 
(WHO) ได้อิอิกมาปฏิเสธว่าข้่อิมูลัเหลั่านัั�นัไม่เป็นั

ความจำริง

ทฤษฎีีสมคบคิด

ในัข่ณะเดียวกันั การแพร่ระบาดเป็นัวงกว้างข่อิง
ไวรัสโควิด-19 ได้นัำาไปสู่การเผยแพร่รูปภาพแลัะ
วิดีโอิทีี่�มีการตั์ดต่์อิ หรือิอ้ิางข้่อิมูลัโดยปราศจำาก
บริบที่ เช่ื่นั วิดีโอิบางเรื�อิงกล่ัาวอ้ิางว่าอิาจำมีการ
บังคับให้ฉีุดวัคซีึ่นัป้อิงกนััโรค แต์จ่ำริง ๆ  แล้ัววัคซีึ่นันัั�นั
ถูกอิอิกแบบมาเพื�อิแพร่กระจำายเชืื่�อิไวรัสเสีย
มากกว่า ข่ณะทีี่�วิดีโอิบางเรื�อิงพยายามกระจำาย
ข้่อิมูลัข่่าวสารเรื�อิงการเลืัอิกปฏิบัติ์ โดยมุ่งเป้าโจำมตี์
ชื่าวจีำนัเป็นัการเฉุพาะ มีการแสดงภาพการเผา
อิาคารทีี่�เต็์มไปด้วยร้านัค้าต่์าง ๆ ในันัครอีิบาดันั 
เ มือิงหลัวงข่อิง รัฐ โอิ โย ในัประ เที่ศไนั จีำ เ รี ย  
โดยบิดเบือินัข้่อิมูลัว่าเป็นัการแก้แค้นัเจ้ำาข่อิงอิาคาร
ทีี่�เป็นัชื่าวจีำนั แต่์ข้่อิความในัที่วิต์เต์อิร์จำากที่างการ
รัฐโอิโยชีื่�แจำงว่า แท้ี่ทีี่�จำริงแล้ัว อิาคารดังกล่ัาวเป็นั
ข่อิงชื่าวไนัจำีเรียต่์างหาก แลัะ 80% ข่อิงลัูกจ้ำาง 

ในัร้านัค้าเหล่ัานัั�นัก็เป็นัชื่าวไนัจีำเรีย

สถีานการณ์ท่่เต็มไปดิ้วยข้อมูลเท็จ
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ท่ี่ามกลัางข่่าวลัวงเพื�อิอิธบิายเรื�อิงภาวะการระบาดใหญ่่
ทัี่�วโลักทีี่� เกิดขึ่�นัแลัะการแพร่กระจำายข่อิงเชืื่�อิ 
ไวรัสโควิด-19 ก็มีการกระจำายข่่าวการสมรู้ร่วมคิด
ข่อิงชื่าติ์ต์ะวันัต์กทีี่� ต่์อิต้์านัชื่าติ์แอิฟริกาไปยัง 
ผู้ใช้ื่อิินัเที่อิร์เน็ัต์ทัี่�วทัี่�งที่วีป โดยเฉุพาะมีการแอิบอ้ิาง
คำาพูดข่อิงอิันัโต์นิัโอิ กู เต์อิร์เรส เลัข่าธิการ
สหประชื่าชื่าติ์ ซึึ่�งกล่ัาวเตื์อินัในัการให้สัมภาษณ์กับ
สถานีัวิที่ยุ Radio France Internationale (RFI) 
เมื�อิวันัทีี่� 27 มีนัาคม 2020 ว่า โรคโควิด-19 สามารถ
คร่าชีื่วิต์ผู้คนันัับล้ัานั ๆ ในัแอิฟริกาได้ หากไม่ 
รีบจัำดที่ำามาต์รการรับมือิในัทัี่นัทีี่ นัอิกจำากนีั�ที่ฤษฎี
วัคซีึ่นัทีี่� ไ ด้รับทุี่นัสนัับสนุันัจำากมูลันิัธิบิลัแลัะ 
เมลิันัดา เกต์ส์เพื�อิควบคุมประชื่ากรในัแอิฟริกา 
ก็แพร่กระจำายเหมือินัไฟลัามทุ่ี่งเช่ื่นักันั ข้่อิมูลัเรื�อิงนีั�
ไม่เพียงแต่์เป็นัความเท็ี่จำอิย่างเห็นัได้ชัื่ดเท่ี่านัั�นั  
แต่์ยงัถูกกุขึ่�นัมาอิยา่งจำงใจำเพื�อิใหเ้กิดความเข้่าใจำผิด

การแพรส่ะพัดข่อิงข่่าวลัอืิแลัะผลัลััพธที์ี่�ต์ามมาไมไ่ด้
เกิดขึ่�นัเฉุพาะกับวิกฤติ์เชืื่�อิไวรัสโคโรนัาเท่ี่านัั�นั  
ในัปี 2014 ข่่าวลัวงได้ปลุักกระแสต่์อิต้์านักลัยุที่ธ์ 
ทีี่� ใช้ื่ รับมือิกับไวรัสอีิโบลัาในัประเที่ศที่ี� ไ ด้ รับ 
ผลักระที่บบางประเที่ศด้วยเช่ื่นักันั

ในับที่ความเรื�อิง “‘ความพิเศษ’ ข่อิงโรคอีิโบลัาแลัะ 
‘การสงวนัที่่าทีี่’ ข่อิงประชื่าชื่นัในัประเที่ศกินีั”  
ซึึ่�งตี์พิมพ์ในัวารสาร Anthropologie & Santé  
ในัปี 2015 ซิึ่ลัแวง ลัังดรีย์ เฟย์ ได้อิธิบายว่า กรณี
การเสียชีื่วิต์รายแรก ๆ จำากเชืื่�อิไวรัสภายในั
ครอิบครัวเ ดียวกันั ถูกมอิง ว่า เ ป็นัสัญ่ญ่าณ 
การลังโที่ษจำากสิ�งลีั�ลัับ หรือิไม่ก็เป็นัคำาสาปแช่ื่ง 
ทีี่�เกิดจำากการกระที่ำาความผิดอิย่างการลัักข่โมย  
หรือิการผิดประเวณี ข่่าวลืัอิเหล่ัานีั�ที่ำาให้ผู้คนัยิ�งเชืื่�อิ
กันัมากขึ่�นัว่าโรคติ์ดเชืื่�อิไวรัสอีิโบลัาไม่มีอิยู่จำริง  
ส่งผลัให้ชุื่มชื่นัต่์าง ๆ  มีเจำต์คติ์ปฏิเสธมาต์รการต่์าง ๆ
ทีี่�รัฐแลัะภาคีนัำามาใช้ื่ เพื�อิยับยั�งการแพร่ระบาด 
ข่อิงโรค ข่ณะทีี่�มีข่่าวลืัอิอืิ�นั ๆ  พูดถึงศูนัยบ์ำาบัดรักษา
โรคอีิโบลัา (ETC) ว่าเป็นัสถานัทีี่�ปนัเป้�อินัด้วยเชืื่�อิโรค

เป็นัสถานัทีี่�มรณะทีี่�มีการลัักลัอิบค้าอิวัยวะมนุัษย์

เติมเต็มช่องว่าง

ในักรณขี่อิงโรคติ์ดเชืื่�อิไวรัสโคโรนัา สื�อิสังคมอิอินัไลันั์
แลัะแอิปพลิัเคชัื่นัต่์าง ๆ เช่ื่นั เฟซึ่บุ๊ก เมสเซึ่นัเจำอิร์ 
แลัะวอิที่ส์แอิป ที่ำาให้ข่่าวลัวงส่งผลักระที่บต่์อิสังคม
โดยรวมอิย่างทีี่�ไม่เคยเป็นัมาก่อินั นัอิกจำากจำะที่ำาให้
เข้่าถึงข้่อิมูลัทัี่�วโลักได้ แพลัต์ฟอิร์มเหล่ัานีั�ยงัอินุัญ่าต์
ให้ผู้ใช้ื่เพิ�มเติ์มหรือิสร้างข้่อิมูลัแลัะกระจำายข้่อิมูลั 
ดังกล่ัาวได้อิย่างรวดเร็วเป็นัประวัติ์การณ์ วิดีโอิ 
เกี�ยวกับไฟไหม้ในัเมือิงอีิบาดันัซึึ่�งโพสต์์เมื�อิวันัทีี่�  
20 เมษายนั 2020 จึำงถูกแชื่ร์มากกว่า 380,000 ครั�ง
ในัสามวันัต่์อิมา

นัอิกจำากนีั�ยังมีปัจำจัำยอืิ�นั ๆ ทีี่�ส่งเสริมให้มีการแพร่
กระจำายข่อิงข่่าวลืัอิแลัะข่่าวลัวง อิยา่งเช่ื่นั ในัเซึ่เนักัลั
การใหค้วามสำาคัญ่กับจำำานัวนัผู้ติ์ดเชืื่�อิไวรัสโควิด-19 
แลัะเนืั�อิหาเกี�ยวกับวิธีทีี่� ดี ทีี่� สุดในัการป้อิงกันั 
การแพร่กระจำายข่อิงเชืื่�อิไวรัสข่อิงสื�อิดั� ง เ ดิม 
ไม่สามารถต์อิบสนัอิงความต้์อิงการข่อิงประชื่าชื่นั 
ได้ครบถ้วนั ทัี่�งนีั�ประชื่าชื่นักำาลัังมอิงหาข่่าวดา้นับวก
เกี�ยวกับการรักษาทีี่�เป็นัไปได้มากกว่า ด้วยเหตุ์นีั�  
จึำงมีการใช้ื่เครือิข่่ายสังคมอิอินัไลัน์ัมาเติ์มเต็์ม 

ช่ื่อิงว่างนีั�

ข่่าวลัวงซึึ่�งมักจำะแพร่กระจำายอิยูใ่นักลุ่ัม หรือิแวดวง
ข่อิงคนัทีี่�มีความคิดเห็นัคล้ัาย ๆ กันั จำะถูกบริโภค
อิย่างง่ายดายแลัะถูกมอิงว่าเป็นัข้่อิมูลั “ทีี่�มาจำาก
แหล่ังข่่าวชัื่�นัดี” บ่อิยครั�งมีการอ้ิางว่าข้่อิความเสียง
แลัะข้่อิความตั์วอัิกษรมาจำากบุคคลัทีี่�มีชืื่�อิเสียง  

มาจำากเจ้ำาหน้ัาทีี่�หรือิผู้ให้บริการในัโรงพยาบาลั 

ซึึ่�งใช้ื่หน้ัาทีี่�ข่อิงตั์วเอิงแบบผิด ๆ  ด้วยการนัำาเสนัอิวิธี
แก้ปัญ่หาแบบง่าย ๆ เช่ื่นั การดื�มนัำ�าร้อินั หรือิใช้ื่นัำ�า
ผสมเกลืัอิกลัั�วคอิเป็นัประจำำาจำะช่ื่วยฆ่าเชืื่�อิโรค 
ในัลัำาคอิได้ แม้แต่์ผู้นัำาที่างศาสนัาก็ยังอิอิกมาแสดง

บที่บาที่เช่ื่นันีั�ด้วย

แต่์ไม่ใช่ื่เรื�อิงง่ายเสมอิไปที่ี�ประชื่าชื่นัจำะสามารถ
แยกแยะความแต์กต่์างระหว่างข้่อิมูลัจำากสื�อิดั�งเดิม
ซึึ่�งผ่านักระบวนัการรวบรวม ประมวลั แลัะต์รวจำสอิบ
ข่่าวสารอิย่างเข้่มงวด กับข้่อิมูลัทีี่�หาได้ต์ามสื�อิสังคม
อิอินัไลันั์ ถึงแม้ว่าจำะเป็นัข้่อิมูลัข่่าวสารทีี่�ไม่ถูกต้์อิง
ห รื อิที่ำา ใ ห้ เ ข้่ า ใจำ ผิ ด อิ ย่ า ง เ ห็ นั ไ ด้ ชัื่ ด ก็ ต์ าม  
เพราะความต้์อิงการอิยากจำะเชืื่�อิโดยเฉุพาะอิย่างยิ�ง
ในัช่ื่วงเวลัาทีี่� วิกฤติ์ มักจำะมีนัำ�าหนัักมากกว่า 
ความต้์อิงการรับรู้ข้่อิมูลัทีี่�ถูกต้์อิงเสมอิ
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“ส่�อสังคมออนไลน์ทำาให้ข่าวลวง
ส่งผลกระทบต่อสังคมโดิยรวม
อย่างท่�ไม่เคยเป็นมาก่อน”
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พัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

ข่่าวลัวงทีี่�มีอิยู่มากมายมหาศาลับนัโลักอิอินัไลัน์ั 
ซึึ่�งอิงค์การอินัามยัโลักไดข้่นัานันัามวา่ “การระบาด
ข่อิงข่้อิมูลัข่่าวสารที่ี� ไ ม่ ถูกต้์อิง” กระ ตุ้์นัให้
แพลัต์ฟอิร์มดิจิำทัี่ลัต่์าง ๆ เปิดฉุากรุกเพื�อิควบคุม 
การแพร่กระจำายข่อิงข้่อิมูลัเท็ี่จำ ด้วยการส่งเสริม
สนัับสนุันัเนืั�อิหาจำากแหล่ังข่่าวทีี่�เป็นัที่างการ หรือิ
ห้ามการโฆษณาทีี่�อิวดอ้ิางการรักษาอัินัน่ัาอัิศจำรรย์
ผู้สื�อิข่่าวทีี่�เชีื่�ยวชื่าญ่ในัการต์รวจำสอิบข้่อิเท็ี่จำจำริง
อิย่างนัักข่่าวทีี่�ที่ำางานัให้กับอิงค์กร Africa Check 
แลัะเว็บไซึ่ต์์ต์รวจำสอิบข้่อิเท็ี่จำจำริงอืิ�นั ๆ ทัี่�วโลัก  
ต่์างต้์อิงที่ำางานัอิย่างหนัักเพื�อิแก้ไข่ให้ได้ข้่อิเที่็จำจำริง
แลัะรับรอิงแหล่ังข้่อิมูลัทีี่�เชืื่�อิถือิได้

อิย่างไรก็ต์าม เห็นัได้ชัื่ดว่าความพยายามยับยั�ง 
การไหลับ่าข่อิงข้่อิมูลัทีี่�ผิดนัั�นัยงัไม่เพียงพอิ ในัเดือินั
พฤษภาคม อิงค์การสหประชื่าชื่าติ์จึำงได้เปิดตั์ว 
Verified เครื�อิงหมายถูกสีฟ้าทีี่�มีการรณรงค์ไป 
ทัี่�วโลัก ซึ่ึ�งช่ื่วยสร้างกลุ่ัม “ด่านัหน้ัาที่างดิจิำทัี่ลั”  
ในัการแชื่ร์ข้่อิมูลัทีี่�น่ัาเชืื่�อิถือิ ชัื่ดเจำนั แลัะถูกต้์อิง
เ กี� ย ว กับ วิกฤ ติ์ โรคระบาด  พ ร้อิม กับส ร้ า ง 
ความต์ระหนัักรู้เกี�ยวกับภัยอัินัต์รายข่อิงข้่อิมูลัทีี่�ผิด

ในัปี 2019 เฟซึ่บุ๊กได้เปิดตั์วเครื�อิงมือิตั์�งค่าสถานัะ
ใหม่ ซึึ่�งช่ื่วยให้ผู้ใช้ื่อิินัสต์าแกรมตั์�งค่าสถานัะโพสต์์
ทีี่�พวกเข่าคิดว่าเป็นัข่่าวลัวงได้

 

แนัวคิดทีี่�ดีอีิกเช่ื่นักันัคือิการดึงบล็ัอิกเกอิร์ผู้ที่รง
อิิที่ธิพลับนัโลักอิอินัไลัน์ัให้ เข้่ามามี ส่วนัร่วม 
ในัการสร้างความต์ระหนัักรู้แลัะช่ื่วยฝึกฝนัผู้ดูแลั 
สื�อิอิอินัไลัน์ั รวมทัี่�งผู้ดูแลับอิร์ดสนัที่นัาให้ต่์อิต้์านั
ข่่าวลัวงต่์าง ๆ

เราสามารถเลัียนัแบบโครงการริเริ�มทีี่�ประสบ 
ความสำาเร็จำได้ ตั์วอิย่างหนึั�งทีี่�ควรเลีัยนัแบบคือิ  
Wa FM สถานีัวิที่ยุบนัอิินัเที่อิร์เน็ัต์ทีี่� ตั์� ง ขึ่�นั 
ในัประเที่ศโกต์ดวัิวร์ในัเดือินัมีนัาคม 2020 เพื�อิต่์อิต้์านั
ข่่าวลัวงเกี�ยวกับโรคโควิด-19 เนืั�อิงจำากอิอิกอิากาศ
ในัวอิที่ส์แอิปเป็นัหลััก จึำงอิาศัยเครือิข่่ายนัักข่่าว
อิาสาสมัครราว 200 คนัทีี่�เดินัไปมาบนัท้ี่อิงถนันั 
ในัโยปูกง ย่านัชื่นัชัื่�นัแรงงานัในัเมือิงอิาบีจำานั  
ให้ช่ื่วยต์รวจำสอิบข้่อิมูลัข่่าวสารเพื�อิแก้ไข่ข่่าวลัวง 
บนัโลักอิอินัไลัน์ั แลัะให้ความรู้พร้อิมกับสร้าง 
ความต์ระหนัักรู้ให้แก่ประชื่าชื่นัทัี่�วไป

การต่์อิต้์านัข่่าวลัวง เราจำำาเป็นัต้์อิงใช้ื่ช่ื่อิงที่าง
เ ดียว กันั กับทีี่� ข่่ าวลัวง ถูก ป้อินัแลัะเผยแพร่ 
ในัแอิฟริกาแลัะทีี่�อืิ�นั ๆ  การส่งเสริมให้ประชื่าชื่นัรู้จัำก
คิดอิย่างมีวิจำารณญ่าณเกี�ยวกับข่่าวสารข้่อิมูลัทีี่�พวก
เข่าได้รับก็เป็นัเรื�อิงจำำาเป็นัเช่ื่นักันั ซึึ่�งสามารถที่ำาได้
โดยการกระตุ้์นัประชื่าชื่นัให้ตั์�งคำาถามถึงทีี่�มา 
ข่อิงแหล่ังข้่อิมูลัแลัะตั์วต์นัข่อิงผู้เขี่ยนั หากไม่มี 
การศึกษาเรื�อิงสื�อิในัลัักษณะนีั� ที่ฤษฎีสมคบคิดแลัะ
ข่่าวลัวงก็จำะยังคงแพร่กระจำายในัโลักอิอินัไลันั์ 

โดยไม่มีการต์รวจำสอิบไปได้เรื�อิย ๆ
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“ความต้องการอยากจะเช่ี้�อ 
โดิยเฉพาะอย่างยิ�งในเวลาท่� 
วิกฤตมักจะม่นำ�าหนักมากกว่า 
ความต้องการรับรู้ข้อมูลท่� 
ถูีกต้องเสมอ”
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นาต่าล่ สู่ต่ร่บ-ว่ร์กาฟต์่ เป็นหนึ�งในผ้่ิริเ ริ�มูโครงการพ่นธมิูต่รร่วมูวิจ่ยที่างคลินิกเร่�องโควิด-19  
(COVID-19 Clinical Research Coalition) ซึุ�งเปิดต่่วเมู่�อเด่อนเมูษายน 2020 โครงการน่�รวบรวมู 
น่กวิที่ยาศาสู่ต่ร์ แพที่ย์ผ้่ิบริจาค และผ้่ิกำาหนดนโยบายจากสู่ามูสิู่บกว่าประเที่ศ เพ่�อเร่งมู่อร่วมูก่นวิจ่ยเก่�ยวก่บ
เช่่�อไวร่สู่น่�ในประเที่ศท่ี่�ข้าดแคลนที่ร่พยากร เธอย่นย่นว่างานวิจ่ยจะต้่องปร่บให้เหมูาะก่บความูจำาเป็น 
ข้องประเที่ศเหล่าน่�นโดยต่รง

“โรคระบาดโควิด-19 ในครัง้นี้จะเป็นตัวจุดชนวน”
งานวิจัย:

สัมภาษณ์ นาตาลี สตรับ-วูกาฟุต์ โดย แอ็กเนส บาร์ดง, ยูเนสโก
แปลโดย นุชนาฏ เนตรประเสริฐศรี

เมื�อิกลัางเดอืินัมนีัาคมกมี็การที่ำางานัวจัิำยด้านัคลิันิัก
เกี�ยวกับไวรัสโคโรนัากันัอิย่างแข็่งขั่นัมากอิยู่แล้ัว  
แต่์เน้ันัที่ำาในัประเที่ศรำ�ารวยซึึ่�งพบผู้ติ์ดเชืื่�อิส่วนัใหญ่่
พวกเราหลัายคนัเป็นัห่วงว่าไม่ได้มีการวางแผนั
ที่ดลัอิงที่างคลิันิักในัประเที่ศซึ่ีกโลักใต้์เลัย ไม่ว่าจำะ
เป็นัในัแอิฟริกา เอิเชีื่ย หรือิลัาติ์นัอิเมริกา ทีี่�นัั�นัยัง
ไม่ค่อิยพบผู้ติ์ดเชืื่�อิ แต่์จำากการประเมินัก็คาดว่า 
โรคนีั�จำะข่ยายวงแพร่ระบาด โดยเฉุพาะในัแอิฟริกา
เห็นัชัื่ดว่างานัวิจัำยในัซีึ่กโลักเหนืัอิกับใต้์ไม่สมดุลักันัเลัย
เพราะฉุะนัั�นัเราจึำงริเริ�มที่ำาโครงการร่วมวิจัำยนีั�  
เรายังไม่ลืัมสภาพทีี่�เคยเป็นัเมื�อิคราวเกิดวิกฤติ์ 
ด้านัสาธารณสุข่กรณีไวรัสอีิโบลัาระบาด ต์อินันัั�นัมี
โครงการ วิ จัำย ผุด ขึ่�นัมามากมาย แต่์ไ ม่ ไ ด้ มี 
การประสานัแบง่ปันัข้่อิมูลัระหว่างโครงการเหล่ัานัั�นั
เลัยเราจึำงต้์อิงไม่ที่ำาผิดพลัาดซึ่ำ�ารอิยเดิมอีิก

เนืั�อิงจำากโควิด-19 เป็นัเชืื่�อิไวรัสชื่นิัดใหม่ จึำงต้์อิง 
เริ�มต้์นักันัจำากศูนัย์ ต้์อิงคิดระเบียบวิธีวิจัำยใหม่  
ต้์อิงอิธิบายตั์วอิย่างต่์าง ๆ ทีี่�นัำามาศึกษา ต้์อิงที่ำาให้
คนัเห็นัภาพงานัที่างคลิันิัก งานัวิจัำยดังกล่ัาวที่ำา 
คู่ข่นัานัไปกับงานัด้านัระบาดวิที่ยา โดยจำำาเป็นั 
ต้์อิงเร่งที่ำาอิย่างรวดเร็ว แต่์ก็ ต้์อิงหลีักเลีั�ยง 
การที่ำางานัซึ่ำ�าซ้ึ่อินัเพื�อิต์อิบคำาถามพื�นัฐานัต่์าง ๆ  ให้ไว

เช่ื่นั วิธีดูแลัผู้ป่วยให้รอิดชีื่วิต์ วิธีป้อิงกันัไม่ให้ 
ผู้ติ์ดเชืื่�อิป่วยหนัักถึงข่นัาดต้์อิงเข้่ารับการรักษา 
ในัโรงพยาบาลั วิธีป้อิงกันัไม่ให้ตั์วเอิงติ์ดเชืื่�อิ  
กลุ่ัมเสี�ยงคือิใครบ้าง แต่์การจำะได้ความคืบหน้ัา 
ในัประเด็นัคำาถามเหล่ัานีั�ก็ต้์อิงใช้ื่พลัังการวิเคราะห์
ระดับสูง ซึึ่�งหมายถึงต้์อิงรวบรวมสถิติ์แลัะข้่อิมูลั 
ทีี่�มีเข้่าด้วยกันั

เพราะข้่อิเสนัอิแนัะด้านัการบำาบัดรักษาซึึ่�งอิาจำที่ำาได้
ในัซีึ่กโลักเหนัือินัำาไปใช้ื่ต์ามนัั�นัไม่ได้ในัซีึ่กโลักใต์้  
โรคทีี่�กระจำายตั์วในัภมิูภาคหนึั�งยอ่ิมต่์างจำากที่ี�อืิ�นั ๆ
เช่ื่นั โรคมาลัาเรีย วัณโรค หรือิเอิชื่ไอิวี แพร่กระจำาย
อิย่างมากในัแอิฟริกา แต์่ในัยุโรปไม่เป็นัเช่ื่นันัั�นั  
อีิกทัี่�งระบบสาธารณสุข่ก็แต์กต่์างกันั ข่นัาดบรรดา
ประเที่ศอิุต์สาหกรรมยังมีปัญ่หาผู้ป่วยอิาการหนััก
ที่ะลัักล้ันัโรงพยาบาลั แลัว้โรงพยาบาลัในัภมิูภาคอืิ�นั
ทีี่�ข่าดเครื�อิงช่ื่วยหายใจำเล่ัาจำะที่ำาอิย่างไร? ในัส่วนัทีี่�
เกี�ยวข้่อิงกับการบำาบัดรักษาโควิด-19 ทุี่กวันันีั�ยา 
ทีี่�ใช้ื่ได้ผลัน่ัาพอิใจำคือิยาชื่นิัดฉีุด จึำงต้์อิงอิาศัย 
เจ้ำาหน้ัาทีี่�โรงพยาบาลัซึ่ึ�งได้รับการฝึกมา ถ้าไม่มี
บุคลัากรแบบนีั�ก็ต้์อิงหาที่างรักษาด้วยวิธีอืิ�นั ๆ

นัอิกจำากนีั� ยงัไม่ชัื่ดเจำนัด้วยว่าไวรัสชื่นิัดนีั�เหมือินักันั
ทุี่กทีี่�ไหม มีแววว่าอิาจำมีความหลัากหลัายไปต์าม
สภาพภู มิศาสต์ร์ สุดท้ี่ายแล้ัวการใช้ื่ วิ ธีที่าง
สังคมศาสต์ร์แก้ ปัญ่หาต้์อิง ขึ่�นัอิยู่ กับบ ริบที่ 
ข่อิงภูมิภาคด้วย เช่ื่นั การประกาศล็ัอิกดาวน์ั 
ในัเมือิงเดลีัย่อิมไม่เหมือินักับทีี่�ที่ำาในัพื�นัทีี่�ชื่นับที่ 
ข่อิงฝรั�งเศส ผลักระที่บข่อิงคำาสั�งนีั�แลัะการยอิมรับ
ข่อิงประชื่าชื่นัในัแ ต่์ลัะ พื� นั ทีี่� ย่ อิมแต์ก ต่์า ง 
หลัากหลัาย ฉุะนัั�นัการที่ำาวิจัำยจึำงต้์อิงเข้่าใจำเรื�อิง
บ ริบที่ คุณจำะที่ำางานัวิ จัำยที่าง วิที่ยาศาสต์ร์ 
ในัประเที่ศอุิต์สาหกรรมแล้ัวนัำาไปใช้ื่กับทีี่�อืิ�นัทัี่�งหมด
ไม่ไ ด้  งานัวิ จัำยต้์อิงที่ำาไปต์ามปัญ่หาทีี่�สำา คัญ่ 
ในัลัำาดับต้์นั ๆ ข่อิงประเที่ศนัั�นั ๆ
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แน่ันัอินัทีี่�สุด เราต้์อิงร่วมกันัพยายามหาที่างวินิัจำฉัุย
แลัะรักษาโรคนีั�ให้ได้ ผู้บริจำาครายหลััก ๆ  ต้์อิงเห็นัชื่อิบ
ต่์อิเรื�อิงสำาคัญ่ลัำาดับต้์นั ๆ ซึึ่�งจำำาเป็นัต้์อิงรีบแก้ไข่
อิย่างเร่งด่วนัทีี่�สุด เรากำาลัังอิยู่ในัช่ื่วงเวลัาหนึั�ง 
ข่อิงประวัติ์ศาสต์ร์ซึึ่�งทุี่กคนัพากันัทุี่กข์่ร้อินักังวลั 
ต่์อิปัญ่หาดา้นัสาธารณสขุ่ข่อิงโลัก นีั�เป็นัสถานัการณ์
ใหม่เอีิ�ยม แม้แต่์วิกฤติ์ไวรัสอีิโบลัาในัทีี่�สุดก็ถูกยกให้
เป็นัปัญ่หาข่อิงคนัแอิฟรกิา ไวรัสชื่นิัดใหม่นีั�ที่ำาให้เรา
ไ ม่ เหลืัอิตั์วเ ลืัอิกอืิ�นัใดนัอิกจำากต้์อิง ร่วมมือิ 
กันัที่ำางานั การทีี่�อิงค์การอินัามัยโลัก (WHO)  
ตั์�งชืื่�อิการที่ดลัอิงที่างคลิันิักครั�งแรกข่อิงอิงค์กร 
ว่า “Solidarity” (ความสมัครสมานัสามัคคี)  
ก็สื�อิความหมายสำาคัญ่

Ê

ภาพ ชื่� อ  F r om  m i c r o s cop i c  t o  
macroscopic (จากจุลภาคส่้มีหภาค)  
วาดืโดืยศ่ลปิันช่าวฝรัื่�งเศส เท่ียรีื่ โอลีว่เยรื่์  
Epi2mik

อะไรื่เป็ันส่�งที่�กรื่ะตุ้ืนให้เก่ดืโครื่งการื่พันธม่ีตืรื่
ร่ื่วมีว่จัยด้ืานคล่น่กเรืื่�องโคว่ดื-19

 ท่ำาไมีจ้งต้ืองเจาะจงท่ำางานว่ จัยสำาหรัื่บ
ปัรื่ะเท่ศที่�ขึ้าดืแคลนท่รัื่พยากรื่โดืยเฉพาะ?

 ว่กฤต่ืด้ืานสาธารื่ณสุขึ้ที่� ร้ื่ายแรื่งขึ้นาดืนี� 
จะท่ำาให้คนตืรื่ะหนักถ้ึงความีจำาเปั็นที่�จะต้ือง
พยายามีร่ื่วมีมืีอกันท่ำางานหรืื่อไม่ี?

นาตาลี สตรับ-วูกาฟุต์  

ผู้อิำานัวยการฝ่ายเชืื่�อิโรคเข่ต์ร้อินัทีี่� ถูกลัะเลัย  
(Neglected Tropical Diseases) ข่อิงอิงค์กรวิจัำย
อิิสระซึึ่�งตั์�งอิยูใ่นักรุงเจำนีัวา ประเที่ศสวิต์เซึ่อิร์แลันัด์
ทีี่�ชืื่�อิว่า Drugs for Neglected Diseases initiative 
(DNDi)

สัมภาษณ์โดย แอ็กเนส บาร์ดง
ยูเนัสโก
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ยังเร็วเกินัไปทีี่�จำะพูดอิย่างนัั�นัได้ ความตั์�งใจำ 
ย่อิมมีอิยู่แล้ัวแลัะแวดวงวิจัำยก็ร่วมมือิกันัดีขึ่�นั 
กว่าแต่์ก่อินั ต์อินันีั�คงยงับอิกไม่ได้วา่โปร่งใสมากขึ่�นั
แต่์เราก็ข่ยบัเข้่าไปใกล้ักว่าเดิม ข่ณะเดียวกันัเรายังมี
การแยกที่ดลัอิงที่างคลันิิักกับเชืื่�อิโควิด-19 อิยูเ่กือิบ
หนึั�งพันัหน่ัวยงานั ซึึ่�งแปลัว่ายังไม่ได้มีความร่วมมือิ
ระหว่างประเที่ศอิย่างแท้ี่จำริง

วิกฤติ์ด้านัสาธารณสุข่ครั�งนีั�จำะเป็นัจุำดหักเห แม้ยัง
ประเมินัผลักระที่บข่อิงมันัได้ยาก แต่์เราก็อิยู่ในั
กระบวนัการสร้างแนัวที่างการที่ำางานัแบบใหม่  
ซึึ่�งยงัมีอิะไรต้์อิงที่ำาอีิกมาก ความสำาเร็จำอิย่างหนึั�งคือิ
ทุี่กวันันีั�เราพยายามผสานัประเด็นัปัญ่หาการเข้่าถึง
เข้่าไปในัโครงการวิจัำยต่์าง ๆ เช่ื่นั ทีี่�อิงค์กร DNDi 

ก็คงไมมี่วิธีอืิ�นันัอิกจำากเปรยีบเที่ยีบสภาพกอ่ินัแลัะ
หลัังวิกฤติ์การณ์โควิด-19 จำำานัวนัคนัติ์ดเชืื่�อิทัี่�วโลัก
นัับเป็นัล้ัานั ๆ เสียชีื่วิต์เหยียบล้ัานัเช่ื่นักันั ถ้าต์รงนีั�
ไม่สำาคัญ่ ก็แปลัว่าเราปฏิเสธสิ�งทีี่�เราเพิ�งประสบมา 
การ วิ จัำย เชืื่� อิ โรคชื่นิัดนีั� ต้์อิง เ สีย เวลัาไปมาก  
แต่์ก็นัับว่าน้ัอิยกว่าในัอิดีต์ ไวรัสอีิโบลัาถือิเป็นั 
จุำดเปลีั�ยนั ส่วนัโควิด-19 จำะเป็นัตั์วจุำดชื่นัวนั  
เราปฏิเสธไม่ได้เลัยว่าวิกฤติ์คราวนีั�คือิบที่เรียนั

ใครหลัายคนัไดพ้ยายามเต์อืินัลัว่งหน้ัามาหลัายปีแล้ัว
อิยา่งบิลั เกต์ส์ ซึึ่�งเคยเตื์อินัเรื�อิงโรคระบาดครั�งใหญ่่
ไว้เมื�อิหลัายปีก่อินั บางคนัเสนัอิว่าประเที่ศสมาชิื่ก
อิงคก์ารอินัามยัโลักควรสลัะเงนิั 0.1% ข่อิงงบประมาณ
ประเที่ศให้แก่งานัวิจัำย โดยจัำดต์ามลัำาดับความจำำาเป็นั
ด้านัการวิจัำยในัช่ื่วงเวลัานัั�นั ต์อินันีั�เราคงต้์อิงรับฟัง
คำาเตื์อินัแลัะคำาเสนัอิแนัะดังกล่ัาว

ต์อินันีั� เรากำาลัังดำาเนิันัการที่ดลัอิงที่างคลิันิัก  
กำาลัังค้นัหายาที่ี�จำะมีให้ประชื่าชื่นัทัี่�วไปหาใช้ื่กันัได้
ในัวงกว้าง ซึึ่�งดูเหมือินัเป็นัเรื�อิงทีี่�ทุี่กฝ่ายสมควรจำะ
ต้์อิงที่ำา ที่ว่ามันัมักจำะไม่เป็นัเช่ื่นันัั�นัในัความเปน็ัจำรงิ

ภาพชื่�อ Epidemic (โรื่ครื่ะบาดื) วาดืโดืยเที่ยรีื่ โอล่ว่เยร์ื่ Epi2mik, ปีั 2015

 เรื่ากำาลังจะได้ืเห็นการื่เร่ื่�มีพยายามีรื่่วมีกัน
ท่ำางานว่จัยอย่างโปัร่ื่งใสกว่าเด่ืมีแล้วใช่่ไหมี?

เรื่าพอจะพ้ดืถ้ึงความีก้าวหน้าสำาคัญจากว่กฤต่ื
ด้ืานสาธารื่ณสุขึ้ในครัื่�งนี�ได้ืหรืื่อไม่ี?

“ไวร่สู่ช่นิดใหมู่น่�ที่ำาให้เราไมู่เหล่อที่างเล่อก
อ่�นใดนอกจากต้่องร่วมูมู่อก่นที่ำางาน”
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โรคระบาดและการแพร่ระบาดไปท่ี่�วโลกมิูใช่่ปรากฏการณ์ใหมู่ โรคเร่�อน กาฬโรค 
อหิวาต่กโรค และไข้้ที่รพิษ ล้วนทิี่�งร่องรอยมูรณะเอาไว้ในประว่ติ่ศาสู่ต่ร์มูนุษย์ อ่กท่ี่�งย่ง
ที่ำาให้มูนุษย์ต่่�งคำาถูามูถูามูต่่วเองซึุ�งมู่กสู่่งผิลให้เกิดความูเปล่�ยนแปลงด้านบวกต่ามูมูา

    

เชื�อโรคและไวรัส
ที�สร้าง

โดย อานา มาเรีย คาร์ริโญ ฟุาร์กา 
แปลโดย นุชนาฏ เนตรประเสริฐศรี 

อานา มาเรีย คาร์ริโญ ฟุาร์กา

นัักประวัติ์ศาสต์ร์การแพที่ย์ ผู้เชีื่�ยวชื่าญ่ด้านัการแพร่
ระบาดข่อิงโรค แลัะอิาจำารย์ประจำำาภาควิชื่า
สาธารณสุข่ มหาวิที่ยาลััยแนัชื่แนัลัอิอิโต์โนัมัส 

แห่งเม็กซิึ่โก (UNAM)

ลัักษณะเฉุพาะที่ี�แพร่ระบาดรวดเร็วแลัะอิัต์รา 
การเสยีชีื่วิต์สูงที่ำาใหโ้รคระบาดทิี่�งร่อิงรอิยไว้ในัหน้ัา
ประวัติ์ศาสต์ร์มนุัษย์ตั์�งแต่์ยุคก่อินัประวัติ์ศาสต์ร์ 
ไม่ว่าจำะเป็นัโรคทีี่�เกิดจำากเชืื่�อิแบคทีี่เรีย เช่ื่นั กาฬโรค
แลัะอิหิวาต์กโรค หรือิเกิดจำากเชืื่�อิไวรัสเช่ื่นัไข้่ที่รพิษ

ไข้่หวัดใหญ่่ แลัะเอิชื่ไอิวี/เอิดส์ 

โรคระบาดเหลั่านีั�ที่ำาให้มีผู้เสียชีื่วิต์จำำานัวนัมหาศาลั 
บางครั�งส่งผลัเสียหายรา้ยแรงต่์อิสถิต์ปิระชื่ากร แลัะ
บางทีี่ ก็ ถึง กับเปลีั�ยนัเ ส้นัที่างประวั ติ์ศาสต์ร์  
แน่ันัอินัว่ากาฬโรคระบาดครั�งใหญ่่ในักรุงเอิเธนัส์ 
ซึึ่�ง รุมเร้านัครแห่งนัั�นัในัช่ื่วงปี 430 ถึง 426  
ก่อินั ค .ศ .  คือิ ตั์ว เร่ ง ใ ห้ เ มือิง นัั� นั ล่ัมสลัาย 

ส่วนัประชื่ากรข่อิงอิาณาจัำกรอิินัคาแลัะแอิซึ่เท็ี่ค 
ก็ล้ัมต์ายด้วยไข้่ที่รพิษซึึ่�งติ์ดมากับบรรดาที่หารสเปนั
ในัศต์วรรษที่ี�สิบหกนัักประวัติ์ศาสต์ร์หลัายคนั 
เชืื่�อิว่าไข้่หวัดใหญ่่สเปนัช่ื่วยเร่งให้สงครามโลัก 
ครั�งทีี่�หนึั�งยุติ์ลัง

การข่าดความ รู้ เ กี� ยว กับเชืื่� อิ โรคทีี่� ก่อิใ ห้ เ กิด 
โรคระบาดเหลั่านีั�รวมถึงลัักษณะการต์ิดเชืื่�อิ  
ที่ำาให้ที่างการในัยุคต้์นั ๆ  ใช้ื่มาต์รการด้านัสุข่อินัามัย
เ ท่ี่ า ทีี่� เ ป็ นั ไป ไ ด้ เ พื� อิ จำำา กั ดก า รแพ ร่ ร ะบาด 
ตั์วอิย่างได้แก่ตั์�งแต่์ศต์วรรษทีี่� 8 ก็มีการแยกผู้ป่วย

อิอิกไปเพื�อิหยุดการแพร่โรคเรื�อินั ต์ามด้วยการกักบริเวณ
ผู้ป่วยในัศต์วรรษทีี่�  14 เพื�อิควบคุมกาฬโรค 
ซึึ่�งระบาดไปทัี่�วในัต์อินันัั�นั ศพผู้ป่วยโรคระบาด 
ทีี่�เสียชีื่วิต์บนัเรือิถูกโยนัทิี่�งที่ะเลั มาต์รการบังคับ
แยกผู้ป่วยเพื�อิสุข่อินัามัยถูกใช้ื่ครั�งแรกในัศต์วรรษ 
ทีี่� 14 ในัเมือิงรากูซึ่า ซึึ่�งปัจำจุำบันัคือิเมือิงดูบรอิฟนิัค
จำากนัั�นัก็ใช้ื่ ในัเมือิงเวนิัสเมื�อิศต์วรรษทีี่�  15  
ทัี่� ง สอิง เ มื อิ ง นีั� กำาหนัด ให้ กั ก กันั โรคบนั เ รื อิ 
ครั�งลัะหลัายสัปดาห์ ต่์อิมามาต์รการนีั�จึำงใช้ื่กันั 
แพร่หลัายในัเมือิงท่ี่าหลััก ๆ รวมทัี่�งเมือิงเจำนััว 
แลัะเมือิงเนัเปิลัส์ในัอิิต์าลีั แลัะเมือิงมาร์เซึ่ย 

ในัฝรั�งเศส

หาแพะรับบาป

เห็นัได้ชัื่ดว่าผลัสืบเนืั�อิงจำากมาต์รการดังกล่ัาว 
ไม่เอืิ�อิอิำานัวยต่์อิการค้าเลัย เช่ื่นั กรณีกาฬโรค 
ระบาดยุคจัำสติ์เนีัยนัซึึ่�งรุกลัามไปหลัายภูมิภาค 
ข่อิงโลักตั์�งแต่์ศต์วรรษทีี่� 6 ถึง 8 กาฬโรคซึึ่�งโจำมตี์
ยุโรปเมื�อิกลัางศต์วรรษที่ี� 14 นัั�นัที่ำาลัายเส้นัที่าง 
การค้าดั�งเดิมอิย่างหนััก บริเวณแอ่ิงเมดิเต์อิร์เรเนีัยนั
ถูกลัะทิี่�ง แล้ัวเปลีั�ยนัไปใช้ื่พื�นัทีี่�แถบฟลัานัเดอิร์ 
อัินักลัายมาเป็นัศูนัย์กลัางการค้าสำาคัญ่ในัยุโรป  
อัินัทีี่�จำริงความไม่ต้์อิงการสร้างผลัเสียต่์อิการค้า 
คือิปัจำจัำยสำาคัญ่ต่์อิการจัำดการกับโรคระบาด  
โดยมักที่ำาให้มาต์รการควบคุมการแพร่ระบาด 
ชื่ะลัอิลัา่ช้ื่าไปมาก ดังนัั�นัจึำงเป็นัเรื�อิงธรรมดาทีี่�พ่อิค้า
แลัะนัักการเมือิงจำะพยายามปกปิดเรื�อิงการเกิด 
โรคระบาด
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นัอิกจำากนีั� ประวัติ์ศาสต์ร์ข่อิงโรคระบาดยังบันัทึี่ก
กระบวนัการเคลืั�อินัไหวต์อ่ิต้์านัคนับางกลุ่ัมในัสังคม
ซึึ่�งถูกกล่ัาวหาว่าที่ำาให้เกิดโรคนัั�นั ๆ  การสูญ่เสียชีื่วิต์
มนุัษย์ไปมากมายโดยฉัุบพลัันัในัคราวเดียวที่ำาให้ 
คนัสับสนัหวั�นักลััวจำนัมุ่งชีื่�หน้ัาหาตั์วการ บ่อิยครั�ง 
ทีี่เดียวกลุ่ัมคนัยากจำนัแลัะด้อิยโอิกาสทีี่�สุดซึึ่�งถูก
รังเกียจำกีดกันัอิยู่แล้ัวต้์อิงกลัายเป็นัแพะรับบาป

การแพร่ระบาดครั�งใหญ่่ ๆ สร้างความทีุ่กข์่ยาก 
ในัวงกว้าง กระที่บต่์อิทัี่�งครอิบครัวแลัะทัี่�งหมู่บ้านั 
มฤต์ยดูำาคร่าชีื่วิต์ผู้คนัในัยโุรปไปประมาณ 25 ถึง 40 
ล้ัานัคนั เท่ี่ากับหนึั�งในัสามถึงครึ�งหนึั�งข่อิงจำำานัวนั
ประชื่ากรในัเวลัานัั�นั กว่าประชื่ากรยุโรปจำะเพิ�ม 
กลัับมาเท่ี่าเดิมได้ก็กินัเวลัาเกินัสอิงศต์วรรษ  
ไข้่หวัดใหญ่่สเปนัทีี่�ระบาดในัปี 1918 ที่ำาให้คนั 
ทัี่�วโลักลั้มต์ายไปประมาณ 50 ล้ัานั เป็นัเรื�อิงยาก 
ทีี่� จำะ จิำนัต์นัาการความ รู้ สึกย่อิยยับ เ สียข่ วัญ่ 
อัินัเ กิดจำากการระบาดครั� ง ใหญ่่นีั� เ มื� อิปลัาย
สงครามโลักครั�งทีี่�หนึั�ง

เมื�อิเผชิื่ญ่หน้ัากับความต์ายแลัะสิ�งซึึ่�งอิธิบายไม่ได้ 
หายนัภัยเหล่ัานีั�ก็ที่ำาให้มนุัษย์ต์รึกต์รอิงถึงสภาพ
ความเป็นัอิยู่ข่อิงต์นั นัอิกจำากนีั�ยังผลัักดันัให้เกิด
ความก้าวหน้ัาในัการแสวงหามาต์รการป้อิงกันัแลัะ
รักษา แม้การแพที่ยจ์ำะยงัอิยูใ่นัช่ื่วงเริ�มต้์นัเมื�อิปลัาย
ยคุกลัาง แต์ก็่เริ�มมีการวางมาต์รการรกัษาสุข่อินัามยั
บางอิย่างแล้ัว ตั์�งแต่์เมื�อิศต์วรรษทีี่� 14 ก็ได้มี 
การกำาหนัดให้หมั�นัเปลีั�ยนัผ้าปู ทีี่�นัอินัผู้ ป่วย  
หลัังอิหิวาต์์ระบาดใหญ่่ทีี่�กรุงลัอินัดอินัเมื�อิกลัาง
ศต์วรรษทีี่� 19 ที่างการก็เริ�มต์รวจำสอิบความสะอิาด
ข่อิงนัำ�าประปา

เกิดนโยบายด้านสาธารณสุข

การเกิดโรคระบาดร้ายแรงอิย่างต่์อิเนืั�อิงที่ำาให้ 
หลัายประเที่ศเข้่าใจำดีว่าการรักษาสิ�นัเปลืัอิงกว่า 
การป้อิงกันัไม่ให้เกิดวิกฤติ์สุข่ภาพ อิหิวาต์กโรค 
ซึึ่� งเป็นัโรคทีี่� เ ห็นัเด่นัชัื่ดที่างสังคมก่อินัเพื�อินั  
สะท้ี่อินัให้เห็นัสภาพยำ�าแย่ทีี่�ชื่าวโลักส่วนัใหญ่่ 
อิยู่อิาศัยแลัะที่ำางานั ความจำำาเป็นัต้์อิงวางนัโยบาย
ด้านัสาธารณสุข่ระยะยาวค่อิย  ๆ เ กิด ขึ่� นั  
เพื�อิส่งเสริมมาต์รการรักษาสุข่อินัามัย การใช้ื่ 
หลัักเกณฑ์์ด้านัอินัามัย แลัะดำาเนิันัการวิจัำย 
หาสาเหตุ์รวมทัี่�งวิธีป้อิงกันัโรคเหล่ัานีั�

ในัเมื�อิโรคภัยไร้พรมแดนัข่วาง นัานัาชื่าติ์จึำงร่วมมือิ
กันั พัฒนัางานัสาธารณ สุข่ ในั ช่ื่ ว งค รึ� ง ห ลัั ง 
ข่อิงศต์วรรษที่ี� 19 ทัี่�งนีั�ส่งผลัให้เกิดการประชืุ่ม 
อิย่างต่์อิเนืั�อิงหลัายครั�งจำนัเกิดการร่างข้่อิต์กลัง
สากลัด้านัสุข่ภาพ ในัการพยายามป้อิงกันัไม่ให้ 
โรคร้ายแพร่ระบาด โดยเฉุพาะอิหิวาต์กโรค 
แลัะกาฬโรค ข่ณะเดียวกันัก็ลัดกำาแพงการค้าแลัะ
ยอิมให้ประชื่าชื่นัเดินัที่างไปมาได้อิย่างอิิสระเต์็มทีี่�

12 ประเที่ศในัยุโรปจำึงได้จัำดประชืุ่มนัานัาชื่าต์ิ 
ด้านัสุข่ภาพขึ่�นัครั�งแรกในักรุงปารีสเมื�อิปี 1851  
การประชุื่มดังกล่ัาวส่งผลัให้เกิดการร่างข้่อิต์กลัง
เรื�อิงสุข่อินัามัยสากลั ต์ามด้วยกฎระเบียบสากลั 
อัินัเกี�ยวข้่อิงกับกาฬโรค ไข้่เหลืัอิง แลัะอิหิวาต์กโรค

แม้มีการจำัดประชืุ่มที่ำานัอิงนีั�ต์ามมาหลัายครั�ง  
แต่์กว่าประเที่ศต่์าง ๆ จำะได้ลังมติ์รับรอิงอินุัสัญ่ญ่า
สุข่ภาพสากลักันัก็ต้์อิงรอิถึงปี 1903 จำากนัั�นั 
จึำงได้ก่อิตั์�งอิงค์การอินัามัยโลักขึ่�นัในัช่ื่วงครึ�งหลััง
ข่อิงศต์วรรษทีี่� 20 ภายหลัังสงครามโลักครั�งทีี่�สอิง
ยุติ์ลัง

ถึงแม้โรคระบาดจำะเกิดจำากการเคลืั�อินัย้ายถ่ายเที่
เชืื่�อิโรคแลัะไวรัส แต่์คำาอิธิบายนีั�ก็ไม่สมบูรณ์เสียทีี่
เดียว บ่อิยครั�งมากที่ี�โรคระบาดคือิผลัสืบเนืั�อิงจำาก
วิกฤติ์ด้านั: สิ�งแวดล้ัอิม อิาหาร การอิพยพย้ายถิ�นั 
สุข่ภาพ เศรษฐกิจำ หรือิการเมือิง โรคระบาด 
เป็นัเหมือินัปัจำจัำยซึ่ำ�า เ ติ์มวิกฤติ์ทีี่� มีอิยู่ แ ต่์ เ ดิม 
ซึึ่�งมักเกิดจำากสงครามแลัะทุี่พภิกข่ภัย

การระบาดข่อิงโควิด-19 ในัปัจำจุำบันัก็ไม่ได้เป็นั 
ข้่อิยกเว้นั โค วิด-19 บ่งบอิกถึง วิกฤติ์ข่อิง 
วิถีชีื่วิต์มนุัษย์ การศึกษาที่างวิที่ยาศาสต์ร์แสดง 
ให้เห็นัว่าระบบซึึ่�งที่ำาลัายธรรมชื่าติ์จำนัเสื�อิมโที่รม 
คือิต้์นัเหต์ุซึึ่�งที่ำาให้โควิด-19 แพร่ระบาดไปทัี่�วโลัก 
โดยเฉุพาะอุิต์สาหกรรมการ เ ลีั� ย ง สัต์ ว์แลัะ 
การที่ำาลัายป่า

การตั์ดไม้ที่ำาลัายป่าอิย่างกว้างข่วางเป็นัแรงกดดันั
ให้ถิ�นัทีี่�อิยู่อิาศัยไม่ยั�งยืนั บีบคั�นัให้สัต์ว์ต่์าง ๆ  
ต้์อิงอิอิกจำากสภาพแวดลั้อิมเดิมต์ามธรรมชื่าต์ิ  
เป็นัปัจำจัำยเอืิ�อิให้เชืื่�อิโรคโดดข้่ามจำากสายพันัธ์ุหนึั�ง
ไปสู่สายพันัธ์ุอืิ�นั เหมือินั ๆ  กับกรณีไวรัสอีิโบลัาแลัะ
ไวรัสซิึ่กา

โรคระบาดทัี่�งหลัายที่ดสอิบมนุัษยชื่าติ์ด้วยการ 
ต้์อิ ง เผ ชิื่ญ่ ภัย คุกคาม ร่ วม กันั  ซึึ่� ง ต์ าม ด้ วย 
ความเศร้าโศก ที่ว่าประวัต์ิศาสต์ร์ก็ชีื่� ใ ห้ เรา 
เห็นัว่าการระบาดจำะจำบลังเสมอิ แล้ัวแต่์ลัะครั�ง
ม นุัษย์ ก็ จำ ะป รับ ตั์ ว ให ม่แลัะ ถึ งข่นัาดส ร้ า ง 
ความก้าวหน้ัาได้บ้าง การแพร่ระบาดข่อิงโควิด-19 
ในัข่ณะนีั�ก็อิาจำที่ำาให้โลักเคารพต์่อิสิ�งแวดลั้อิมแลัะ

ต่์อิชีื่วิต์มนุัษย์มากขึ่�นัได้ในัที่ำานัอิงเดียวกันั

หอผ้้ป่ัวยไข้ึ้หวัดืใหญ่ที่�โรื่งพยาบาลสนามีหมีายเลขึ้ 29
ขึ้องกองทั่พสหรัื่ฐฯ ในเมืีองฮอลร่ื่ช่ ปัรื่ะเท่ศลักเซึ่มีเบ่ร์ื่ก 

ช่่วงที่�ไข้ึ้หวัดืใหญ่สเปันรื่ะบาดืในปีั 1918 

“เม่�อเผชิี้ญิหน้ากับความตายและสิ�งท่�
อธิิบายไม่ได้ิ หายนภััยเหล่าน่�ก็ทำาให้มนุษย์
ตรึกตรองถึีงสภัาพความเป็นอยู่ของตน”
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ระหว่างการให้สู่่มูภาษณ์วารสู่ารย่เนสู่โก ค่ริเย ย่ว่ล โนอาห์ ฮาราร่ น่กประว่ติ่ศาสู่ต่ร์ช่าวอิสู่ราเอล ผ้่ิประพ่นธ์หน่งสู่่อ  
เร่�องเซุเปียน, โฮโมูดิอุสู่ (Sapiens Homo Deus) และ 21 บที่เร่ยนสู่ำาหร่บศต่วรรษท่ี่� 21 (21 Lessons for the 21 st Century)  
ได้วิเคราะห์ผิลพวงท่ี่�อาจจะต่ามูมูาภายหล่งวิกฤติ่การณ์ที่างสู่าธารณสุู่ข้การแพร่ระบาดข้องเช่่�อโคโรนาไวร่สู่ท่ี่�เป็นไป 
ในปัจจุบ่นรวมูท่ี่�งเน้นให้เห็นความูจำาเป็นในการเพิ�มูความูร่วมูมู่อที่างด้านวิที่ยาศาสู่ต่ร์ระหว่างประเที่ศ และการแบ่งปันข้้อมู่ล 
ข้องแต่่ละประเที่ศให้มูากยิ�งขึ้�น

ผมไม่แน่ัใจำว่าการระบาดครั�งนีั� คือิการคุกคาม 
ด้านัสาธารณสุข่ทีี่� ร้ ายแรงที่ี� สุด ซึึ่� งมนุัษย์ เรา 
ต้์อิงเผชิื่ญ่หรือิไม่ การแพร่ระบาดข่อิงโรคไข้่หวัด
ใหญ่่ในัช่ื่วงปี 1918-1919 เป็นัเรื�อิงเลัวร้าย  
ข่ณะที่ี�การแพร่ระบาดข่อิงโรคเอิดสก็์อิาจำจำะเลัวรา้ย
เช่ื่นักันัที่ว่าการแพร่ระบาดครั�งใหญ่่ๆ ในัยุคก่อินั
หน้ัานัั�นัเลัวร้ายยิ�งไปกว่านัั�นัอีิก หากพูดรวม ๆ  
เรื�อิงการแพร่ระบาดครั�งใหญ่่ ๆ  ครั�งนีั�ถือิว่าไม่รุนัแร
ในัช่ื่วงต้์นัที่ศวรรษ 1980 ถ้าคุณติ์ดโรคเอิดส์  

คุณก็ต์ายสถานัเดียว

แปลโดย พิศวาส ปทุมุต์ตรังษี 

การื่แพร่ื่รื่ะบาดืขึ้องโรื่คไปัทั่�วทั่�งโลกในครัื่�งนี�
แตืกต่ืางจากว่กฤต่ืการื่ณ์ท่างด้ืานสาธารื่ณสุขึ้ 
ในครัื่�งก่อนๆ อย่างไรื่? และมัีนได้ืบอกอะไรื่เรื่าบ้าง?

มฤต์ยูดำา (กาฬโรคซึ่ึ�งที่ำาลัายล้ัางยุโรประหว่าง 
ปี 1347-1351) คร่าชีื่วิต์ราว 1 ในั 4 ถึงครึ�งหนึั�งข่อิง
ประชื่ากรผู้ติ์ดเชืื่�อิ ส่วนัไข้่หวัดใหญ่่ทีี่�ระบาด 
ในัปี 1918 ก็ปลิัดชีื่วิต์มากกว่า 10% ข่อิงประชื่ากร
ในับางประเที่ศ ในัที่างต์รงข้่าม โควิด-19 ที่ำาให้ผู้คนั
ทีี่�ติ์ดเชืื่�อิล้ัมต์ายน้ัอิยกว่า 5% แลัะหากว่าไม่มี      
การผ่าเหลั่าสายพันัธ์ุอิย่างร้ายแรงเกิดขึ่�นั ก็ไม่น่ัา
คร่าชีื่วิต์ผู้คนัในัแต่์ลัะประเที่ศมากกว่า 1%

© courtesy of Yuval Noah Harari

ยูวัล โนอาห์ ฮาราร่ : 
“ทุกวิกฤติย่อมมีโอกาสแทรกอยู่ด้วย”
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ยิ�งไปกว่านัั�นั ต์รงข้่ามกับยุคก่อินั ๆ ในัปัจำจุำบันัเรา 
มีอิงค์ความรู้ที่างวิที่ยาศาสต์ร์แลัะเครื�อิงมือิ 
ที่างเที่คโนัโลัยีทัี่�งหมดที่ี�จำำาเป็นัสำาหรับการพิชิื่ต์โรค
ระบาดในัครั�งนีั� ต์อินัทีี่�มฤต์ยูดำาเข้่าจู่ำโจำม ผู้คนัหมด
สิ�นัหนัที่างอิย่างสิ�นัเชิื่ง พวกเข่าไม่เคยค้นัพบสาเหตุ์
ข่อิงการเสียชีื่วิต์ แลัะไม่รู้วิธีรับมือิกับการระบาด 
ในัปี 1348 คณะแพที่ยศาสต์ร์ข่อิงมหาวิที่ยาลััย
ปารีสเชืื่�อิว่าการระบาดข่อิงโรคมีสาเหตุ์เกิดจำาก
เคราะห์อัินัเนืั�อิงมาจำาก – “ดวงดาว 3 ดวงในักลุ่ัม
คนัแบกนัำ�าโคจำรมาพบกนัั ส่งผลัใหอ้ิากาศเสยีจำนัเปน็ั
อัินัต์รายถึงชีื่วิต์” จำากหนัังสือิเรื�อิง มฤต์ยูดำา (The 
Black Death) โดย Rosemary Horrex, สำานัักพิมพ์
มหาวิที่ยาลััยแมนัเชื่สเต์อิร์ ปี 1994 หน้ัา 159)

ในัที่างต์รงกันัข้่าม เมื�อิโควิด-19 แพร่ระบาด  
นัักวิที่ยาศาสต์ร์ใช้ื่เวลัาเพียง 2 สัปดาห์ก็สามารถ 
บ่งชีื่�เชืื่�อิไวรัสตั์วก่อิโรคได้ถูกต้์อิง รวมไปถึงการเรียง
ลัำาดับข่อิงจีำโนัม (ข่้อิมูลัที่างพันัธุกรรมทัี่�งหมด 
ทีี่�จำำาเป็นัในัการสร้างแลัะการดำารงชื่ีวิต์ข่อิงสิ�ง 
มีชีื่วิต์ - ผู้แปลั) ข่อิงสายพันัธ์ุนีั�จำนัสามารถพัฒนัา
มาต์รการต์รวจำสอิบโรคนีั�ได้อิยา่งเทีี่�ยงต์รงเชืื่�อิถือิได้
เรารู้ด้วยว่าการจำะหยุดยั�งการแพร่ระบาดข่อิงโควิด-19 
นัั�นัจำะต้์อิงที่ำาเช่ื่นัไร เป็นัไปได้ว่าเราจำะสามารถ 
ผลิัต์วัคซีึ่นัป้อิงกันัสำาเร็จำภายในัเวลัา 1-2 ปี

อิย่างไรก็ต์าม โควิด-19 มิได้เป็นัเพียงวิกฤติ์การณ์
ที่างด้านัสาธารณสุข่เท่ี่านัั�นั แต่์ยังก่อิให้เกิดวิกฤติ์
ที่างเศรษฐกิจำแลัะการเมือิงทีี่�หนัักหน่ัวงต์ามมาด้วย
ผมกลััวเชืื่�อิไวรัสน้ัอิยกว่ากลััวปีศาจำทีี่�แฝงตั์วอิยู่ในั
มนุัษยชื่าติ์ นัั�นัคือิ ความเกลีัยดชัื่ง ความโลัภ  
แลัะความเข่ลัาเบาปัญ่ญ่า ถ้าหากว่าผู้คนัพากันั 
ติ์เตี์ยนัคนัต่์างชื่าติ์แลัะชื่นักลุ่ัมน้ัอิยว่าเป็นัสาเหตุ์ 
ทีี่�ที่ำาให้เกิดการแพร่ระบาดในัครั�งนีั�... หากว่าธุรกิจำ
ทีี่�โลัภโมโที่สันัคิดแต่์เพียงการหาผลักำาไรเข้่ากระเป๋า
ต์นัเอิง... แลัะหากว่าพวกเราเชืื่�อิในัที่ฤษฎีสมคบคิด
ทีี่�แพร่อิอิกมาในัทุี่ก ๆ เรื�อิง... การต่์อิกรเพื�อิสยบ 
การแพร่ระบาดข่อิงโควิด-19 ก็จำะยิ�งยากเย็นัมากขึ่�นั
หลัังจำากนัั�นัเราก็จำะต์้อิงใช้ื่ชีื่วิต์อิยู่ภายในัโลัก 
ทีี่�เคลืัอิบด้วยความเกลีัยดชัื่ง ความโลัภ แลัะความเข่ลัา
ในัที่างต์รงข้่าม หากว่าเราใช้ื่ความสมานัฉัุนัท์ี่ 
แลัะความเมต์ต์าเอืิ�อิเฟ้�อิเผื�อิแผ่ในัการรับมือิกับ 
การแพร่ ร ะบาด . . .  แลัะหากว่ า เร า เชืื่� อิ ใจำ 
ในัวิที่ยาศาสต์ร์มากกว่าที่ฤษฎีสมคบคิดต่์างๆ  
ผมมั�นัใจำว่าไม่เพียงแต่์เราจำะสามารถก้าวผ่านั
วิกฤติ์การณ์ในัครั�งนีั�ไปได้ ที่ว่าหลัังจำากผ่านัพ้นั 
ช่ื่วงเวลัานีั�แล้ัว มนุัษยชื่าติ์ก็จำะมีความแข็่งแกร่ง 
ในัจิำต์ใจำมากขึ่�นั

การื่รัื่กษารื่ะยะห่างท่างสังคมีจะกลายเป็ันว่ถีึ
ปัฏ่ิบัต่ืทั่�วไปัในขึ้อบเขึ้ตืแค่ไหน? แล้วจะส่งผล 
กรื่ะท่บอย่างไรื่ต่ือสังคมีต่ืาง ๆ ?

ในัช่ื่วงวิกฤติ์การณ์ การรักษาระยะห่างที่างสังคม
เป็นัเรื�อิงทีี่�หลีักเลีั�ยงไม่ได้เชืื่�อิไวรัสแพร่กระจำายได้ดี
ผ่านัสัญ่ชื่าต์ญ่าณที่ี�ดีทีี่�สุดข่อิงมนัุษย์เรา มนัุษย์ 
เป็นัสัต์ว์สังคม พวกเราชืื่�นัชื่อิบการพบปะกันั  
โดยเฉุพาะในัช่ื่วงเวลัาทีี่�ยากลัำาบาก ยามทีี่�ญ่าติ์ 
พี�น้ัอิง เพื�อินัฝูง หรือิเพื�อินับ้านัไม่สบาย ระดับ 
ความเมต์ต์าข่อิงเราก็เพิ�มขึ่�นัจำนัอิยากจำะเข้่าไป 
ช่ื่วยเหลืัอิพวกเข่า เชืื่�อิไวรัสกำาลัังใช้ื่จุำดนีั�โจำมตี์ 
พวกเราอิยู่  นีั� คือิหนัที่างที่ี� เชืื่�อิแพร่กระจำายไป 
ในัวงกว้าง ดังนัั�นัเราจำำาเป็นัต้์อิงใช้ื่สมอิงแที่นัหัวใจำ
ในัการรับมือิกับการระบาด แม้ว่าจำะที่ำาได้ยาก 
เหลืัอิเกินั แต่์เราก็ต้์อิงลัดระดับการพบปะเจำอิะเจำอิ 
ไวรัสเป็นัเพียงส่วนัหนึั�งข่อิงสารพันัธุกรรมทีี่�ไม่มีชีื่วิต์
จิำต์ใจำ ส่วนัมนุัษย์เรามีหัวคิด สามารถวิเคราะห์
สถานัการณ์ได้ด้วยเหตุ์แลัะผลั แลัะสามารถ 
ปรับเปลีั�ยนัพฤติ์กรรมให้เหมาะสมได้ ผมเชืื่�อิว่า 
เมื�อิวิกฤติ์การณ์นีั�จำบลัง จำะไม่เกิดผลัในัระยะยาว 
กับสัญ่ชื่าต์ญ่าณพื�นัฐานัข่อิงมนุัษย์เรา เราจำะยังคง
เป็นัสัต์ว์สังคมเช่ื่นัเดิม เราจำะยังคงรักทีี่�จำะพบปะ
สังสรรค์ กันั เราจำะยังคงไปมาหาสู่ชื่่วยเหลัือิ 
ญ่าติ์พี�น้ัอิงแลัะผอิงเพื�อินั

ลัอิงดูตั์วอิย่างว่าเกิดอิะไรขึ่�นักับชุื่มชื่นักลุ่ัมผู้มี 
ความหลัากหลัายที่างเพศหลัังการแพร่ระบาด 
ข่อิงโรคเอิดส์คลีั�คลัาย มันัเป็นัโรคระบาดทีี่�ร้ายแรง
มากอีิกครั�งหนึั�ง แลัะรัฐบาลัมักจำะที่อิดทิี่�งผู้คนั 
ทีี่�เป็นัเกย์เกือิบสิ�นัเชิื่ง ที่ว่าการระบาดข่อิงโรคเอิดส์
ก็มิได้เป็นัสาเหต์ุให้ชุื่มชื่นัดังกล่ัาวล่ัมสลัายไป 
แต่์อิย่างใดต์รงกันัข้่าม ในัช่ื่วงเวลัาทีี่�เอิดส์ระบาด
สูงสุด อิาสาสมัครกลุ่ัมผู้มีความหลัากหลัายที่างเพศ
ได้ก่อิตั์�งอิงค์กรใหม่ขึ่�นัมากมายเพื�อิช่ื่วยผู้ป่วย 
โรคเอิดส์ รวมทัี่�งเพื�อิเผยแพร่ข่อ้ิมูลัข่่าวสารทีี่�เชืื่�อิถือิได้
ต์ลัอิดจำนัต่์อิสู้เพื�อิสิที่ธิที่างการเมือิงในัที่ศวรรษ 
1990 หลัังจำากต้์อิงเผชิื่ญ่กับการแพร่ระบาดข่อิงโรคเอิดส์
ทีี่�ร้ายแรงทีี่�สุดติ์ดต่์อิกันันัานัหลัายปี ชุื่มชื่นัคนัรัก
หลัากเพศในัหลัายๆ ประเที่ศกลัับแข็่งแกร่งยิ�งกว่าเดิม

“หากเราต้องการได้ิรับข้อมูล 
ทางวิทยาศาสตร์ท่�เช่ี้�อถ่ีอได้ิ 
ในช่ี้วงเวลาฉุกเฉินเราก็จำาเป็น
ต้องลงทุนเพ่�อการน่�ในช่ี้วง
เวลาปกติ”
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คุณคาดืว่าความีร่ื่วมีมืีอท่างด้ืานข่ึ้าวสารื่และ
ว่ท่ยาศาสตืร์ื่หลังว่กฤต่ืการื่ณ์โคว่ดื-19 จะเป็ันไปั
ในท่่ศท่างใดื? องค์การื่ย้เนสโกได้ืรัื่บการื่จัดืตัื�งข้ึ้�น
ภายหลังสงครื่ามีโลกครัื่�งที่�  2 เพื�อส่งเสร่ื่มี 
ความีร่ื่วมีมืีอท่างด้ืานว่ท่ยาศาสตืร์ื่และภ้ม่ีปััญญา
ผ่านการื่แลกเปัลี�ยนแบ่งปัันแนวค่ดือย่างเสรีื่  
หลังว่กฤต่ืการื่ณ์โคว่ดื-19 เปั็นไปัไดื้หรืื่อไม่ีว่า
ความีรื่่วมีมืีอและ “การื่แลกเปัลี�ยนแนวค่ดื 
อย่างเสรีื่” รื่ะหว่างนานาปัรื่ะเท่ศจะได้ืรัื่บการื่เสร่ื่มีสร้ื่าง
ให้แข็ึ้งแกร่ื่งข้ึ้�น?

ข้่อิทีี่�เราได้เปรียบไวรัสมากทีี่�สุด คือิ ความสามารถ
ข่อิงมนัุษย์ในัการร่วมมือิกันัอิย่างมีประสิที่ธิผลั 
ไวรัสในัจีำนักับไวรัสในัสหรัฐอิเมริกาไม่สามารถ 
แลักเปลีั�ยนัเคล็ัดลัับในัเรื�อิงการที่ำาให้มนุัษย์ติ์ดเชืื่�อิได้
แต่์จีำนัสามารถสอินับที่เรียนัทีี่�มีคุณค่ามากมายให้แก่
สหรัฐเกี�ยวกับโคโรนัาไวรัสแลัะวิธีรับมือิกับเชืื่�อิโรค
นีั�ได้ นัอิกเหนืัอิจำากนัั�นั จีำนัยังสามารถส่งบรรดา 
ผู้เชีื่�ยวชื่าญ่แลัะเครื�อิงไม้เครื�อิงมือิต่์าง ๆ ไปช่ื่วย
อิเมริกาได้โดยต์รง ส่วนัอิเมริกาเอิงก็สามารถไปช่ื่วย
ประเที่ศอืิ�นั ๆ ได้ในัที่ำานัอิงเดียวกันั พวกเชืื่�อิไวรัส 
ทัี่�งหลัายไม่สามารถที่ำาอิะไรเช่ื่นันีั�ได้

ในับรรดาความรว่มมือิกันัทุี่ก ๆ  รูปแบบ ทีี่�สำาคัญ่ทีี่�สุด
อิาจำจำะเป็นัการแบ่งปันัข่่าวสารข้่อิมูลั เพราะเราจำะ
ไม่สามารถที่ำาอิะไรได้เลัยถ้าปราศจำากข้่อิมูลั 
ทีี่�ถูกต้์อิงเทีี่�ยงต์รง ไม่สามารถพัฒนัาตั์วยาแลัะวัคซีึ่นั
หากปราศจำากข่้อิมูลัทีี่�เชืื่�อิถือิได้ ใช่ื่แล้ัว แม้แต่์ 
การใช้ื่มาต์รการกักตั์วก็ต้์อิงขึ่�นัอิยู่กับข้่อิมูลั ถ้าคุณ
ไม่เข้่าใจำวิธีการแพร่ระบาดข่อิงเชืื่�อิโควิด-19 แลั้ว 
คุณจำะใช้ื่มาต์รการกกัตั์วผู้คนัเพื�อิป้อิงกันัการแพรเ่ชืื่�อิ
ได้อิย่างไร

ยกตั์วอิย่างเช่ื่นั การกักตั์วเพื�อิป้อิงกันัการติ์ดเชืื่�อิ
ไวรัสเอิดส์ต่์างจำากการกักกันัการติ์ดเชืื่�อิไวรัสโควิด-19 
เป็นัอิย่างมาก คุณจำำาเป็นัต้์อิงใช้ื่ถุงยางอินัามัยข่ณะมี
เพศสัมพันัธ์ แต่์การพูดคุยกันัซึึ่�ง ๆ หน้ัา หรือิจัำบมือิ
ทัี่กที่าย แม้กระทัี่�งการกอิดผู้ติ์ดเชืื่�อิเอิชื่ไอิวีก็ไม่มี
อัินัต์รายใด ๆ ที่ว่ากับโควิด-19 มันัเปรียบเหมือินั 
หนัังคนัลัะมว้นั ดังนัั�นัการที่ี�จำะรู้วิธีกักกันัตั์วข่อิงคุณ
เอิงจำากโรคระบาดอิะไรสักโรค ก่อินัอืิ�นัคุณจำำาเป็นั
ต้์อิงมีข้่อิมูลัทีี่�เชืื่�อิถือิได้ว่า อิะไรคือิต้์นัเหตุ์ข่อิง 
โรคระบาดนัั�นั ๆ  – ไวรัสหรือิแบคทีี่เรีย? ส่งผ่านัเชืื่�อิ
ที่างเลืัอิดหรือิที่างลัมหายใจำ? มีอัินัต์รายต่์อิเด็ก หรือิ
ผู้สูงวัย? เป็นัเพียงแค่ไวรัสสายพันัธ์ุเดียว หรือิมี 
การกลัายพันัธ์ุอิอิกเป็นัหลัายชื่นิัด?

เมื�อิไม่กี� ปีทีี่� ผ่านัมา นัักการเมือิงทัี่�งในัระบอิบ
เผด็จำการแลัะประชื่านิัยมต่์างก็พากันัปิดกั�นั
กระบวนัการไหลัเวียนัข้่อิมูลัแบบเสรี แถมยงัก้าวไป
จำนัถึงขั่�นับ่อินัที่ำาลัายความไว้วางใจำทีี่�สาธารณชื่นั 
มีต่์อิแวดวงวิที่ยาศาสต์ร์ด้วย นัักการเมือิงบางคนั
ฉุายภาพนัักวิที่ยาศาสต์ร์ว่าเป็นัชื่นัชัื่�นัสูงผู้ร้ายกาจำ
ซึึ่�งไม่มีความเชืื่�อิมโยงกับ “ชื่าวบ้านั” นัักการเมือิง
พวกนีั�บอิกพวกพ้อิงข่อิงต์นัไม่ให้เชืื่�อินัักวิที่ยาศาสต์ร์
ทีี่�พูดเรื�อิงการเปลีั�ยนัแปลังสภาพภูมิอิากาศ หรือิแม้
กระทัี่�งเรื�อิงวัคซีึ่นัต่์าง ๆ ต์อินันีั�ทุี่กคนัควรต์ระหนััก
ชัื่ดแล้ัวว่าข่่าวสารประชื่านิัยมแบบนีั�มีอัินัต์ราย 
เพียงใด ในัช่ื่วงวิกฤติ์ เราจำำาเป็นัต้์อิงพึ�งพาการไหลั
เวียนัข่อิงข่่าวสารข้่อิมูลัทีี่�เปิดเผย แลัะแที่นัที่ี�จำะหลังเชืื่�อิ
นัักปลุักระดมที่างการเมือิง ผู้คนัควรจำะไว้วางใจำ 
ผู้เชีื่�ยวชื่าญ่ที่างวิที่ยาศาสต์ร์มากกว่า

โชื่คดีทีี่�ในัสภาวการณ์ฉุุกเฉิุนัทีี่�เป็นัอิยู่ในัปัจำจุำบันั  
คนัส่วนัใหญ่่หันัมารับฟังฝ่ายวิที่ยาศาสต์ร์ ศาสนัจัำกร
คาที่อิลัิกแนัะนัำาคริสต์์ศาสนิักชื่นัให้หลีักเลีั�ยง 
การรวมตั์วกันัทีี่�โบสถ์ ประเที่ศอิิสราเอิลัถึงข่นัาด 
สั�งปิดโบสถ์นิักายยิวทุี่กแห่ง ส่วนัประเที่ศอิิหร่านั 
ก็กำาลัังลังโที่ษผู้คนัทีี่�ไปมัสยิด วัดแลัะนิักายความเชืื่�อิ
ทัี่�งหมดตั์ดสินัใจำเลืั�อินัการจัำดงานัศาสนัพิธีไปก่อินั  
ทีี่�เป็นัดังนีั�เนืั�อิงเพราะนัักวิที่ยาศาสต์ร์ได้ที่ำาการ
ศึกษาวิเคราะห์แล้ัวเสนัอิแนัะให้ปิดศาสนัสถานั 
ดังกล่ัาวข้่างต้์นั

เราก็จำำาเป็นัต้์อิงลังทีุ่นัเพื�อิการนีั�ในัช่ื่วงเวลัาปกต์ิ 
ข้่อิ มูลั วิที่ยาศาสต์ร์ ไ ม่ ไ ด้ ร่วงหล่ันัลังมาจำาก 
สรวงสวรรค์ แล้ัวก็ไม่ได้กระเด้งอิอิกมาจำากสมอิง
อัิจำฉุริยะข่อิงบรรดาปัจำเจำกชื่นั ข้่อิมูลัวิที่ยาศาสต์ร์
ต้์อิง พึ� ง พิ งสถา บันั อิิสระทีี่� มีความแข็่งแก ร่ง  
อิาทิี่ มหาวิที่ยาลััย โรงพยาบาลั แลัะสื�อิหนัังสือิพิมพ์
ซึึ่�งล้ัวนัเป็นัสถาบันัทีี่�มิได้มุ่งไปทีี่�การวิเคราะห์วิจัำย
เพื�อิแสวงหาข้่อิเท็ี่จำจำริงเท่ี่านัั�นั แต่์หากยังมีเสรีภาพ
ทีี่�จำะบอิกกล่ัาวข้่อิเท็ี่จำจำริงนัั�นั ๆ แก่สาธารณชื่นั 
โดยไม่เกรงกลััวว่าจำะถูกรัฐบาลัลังโที่ษ ต้์อิงใช้ื่เวลัา
หลัายข่วบปีกว่าจำะจัำดตั์�งอิงค์กรเช่ื่นันีั�ขึ่�นัมาได้  
ที่ว่าเป็นัสิ�งทีี่�คุ้มค่ามาก สังคมทีี่�พลัเมือิงมีการศึกษา
ที่างด้านัวิที่ยาศาสต์ร์ดี รวมทัี่�งมีสถาบันัอิิสระ 
ทีี่� มั�นัคงควบคู่ไปด้วยย่อิมสามารถรับมือิกับ
สถานัการณ์โรคระบาดได้ดีกว่าสังคมแบบเผด็จำการ
โหดร้ายทีี่�ต้์อิงคอิยควบคุมต์รวจำต์ราประชื่ากร 
ทีี่�ไม่ได้รับรู้ข้่อิเท็ี่จำจำริงอิยู่ต์ลัอิดเวลัา

ตั์วอิย่าง เช่ื่นั คุณจำะมีวิธีที่ำาให้ผู้คนัหลัาย ๆ ล้ัานั 
ล้ัางมือิด้วยสบู่ทุี่กวันัได้อิย่างไร?
วิธีหนึั�งคือิ การจัำดกำาลัังต์ำารวจำหนึั�งนัาย หรือิอิาจำ 
จำะติ์ดกล้ัอิงไว้ทีี่�ห้อิงนัำ�าทุี่กห้อิงแล้ัวคอิยลังโที่ษคนัทีี่�
ไม่ล้ัางมือิ อีิกวิธีหนึั�งคือิ การสอินัทุี่กคนัในัโรงเรียนั
เกี�ยวกับเชืื่�อิไวรัสแลัะแบคทีี่เรีย อิธิบายด้วยว่าสบู่
สามารถกำาจัำด หรือิฆ่าเชืื่�อิโรคเหล่ัานัั�นัได้ จำากนัั�นัก็
เชืื่�อิใจำให้ผู้คนัตั์ดสินัใจำด้วยตั์วเอิง คุณคิดว่าวิธีไหนั 
ทีี่�มีประสิที่ธิภาพมากกว่ากันั?

การื่ท่ำางานร่ื่วมีกันขึ้องแต่ืละปัรื่ะเท่ศเพื�อเผย
แพร่ื่ข้ึ้อม้ีลที่�เชื่�อถืึอได้ืมีีความีสำาคัญเพียงใดื?

แต่์ลัะประเที่ศจำำาเป็นัต้์อิงแบ่งปันัข้่อิมูลัทีี่�เชืื่�อิถือิได้ 
ไม่เพียงแค่ประเด็นัการแพที่ย์ในัวงแคบ ๆ เที่่านัั�นั
แต่์จำำาเป็นัต้์อิงครอิบคลุัมประเด็นัอืิ�นั ๆ  ในัวงกว้างด้วย
ตั์�งแต่์ผลักระที่บข่อิงวิกฤติ์การณ์ที่างด้านัเศรษฐกิจำ
ไปจำนัถึงสภาวะที่างจิำต์ใจำข่อิงพลัเมือิงในัประเที่ศ 
นัั�นั ๆ สมมติ์ว่าประเที่ศ X กำาลัังอิภิปรายถกเถียง 
ว่าจำะใช้ื่นัโยบายล็ัอิกดาวน์ัแบบไหนัดี? ประเที่ศ X 
ก็จำำาเป็นัต้์อิงพิจำารณาในัเรื�อิงการแพร่ระบาดข่อิงโรค
รวมไปถึงความเสียหายด้านัเศรษฐกิจำแลัะด้านัสภาพ
จิำต์ใจำข่อิงประชื่าชื่นัอินััจำะเกดิจำากการลัอ็ิกดาวนัด้์วย
หลัายประเที่ศได้เผชิื่ญ่กับภาวการณ์ทีี่�ยากลัำาบาก
เช่ื่นันีั�มาก่อินั แลัะได้พยายามใช้ื่นัโยบายที่ี�ต่์างกันั
อิอิกไป ดังนัั�นัแที่นัทีี่�จำะคาดการณ์โดยใช้ื่จำนิัต์นัาการ
ล้ัวนั ๆ ซึึ่�งอิาจำก่อิให้เกิดข้่อิผิดพลัาดซึ่ำา้รอิยอิดีต์ 
ประเที่ศ X ก็สามารถวิเคราะห์ผลัลััพธ์ทีี่�เกิดขึ่�นั 
จำริง ๆ จำากการใช้ื่นัโยบายที่ี�แต์กต์่างกันัข่อิงจำีนั 
เกาหลีัใต้์ สวีเดนั อิิต์าลีั แลัะสหราชื่อิาณาจัำกร 
จำนัสามารถตั์ดสินัใจำได้ ดี ขึ่�นัในัเรื�อิงดังกล่ัาว  
ที่ว่าจำะเป็นัเช่ื่นันีั�ได้ก็ต่์อิเมื�อิทุี่กประเที่ศข้่างต้์นั
รายงานัอิย่างต์รงไปต์รงมา ไม่เฉุพาะเรื�อิงตั์วเลัข่ 
ข่อิงผู้ป่วยแลัะผู้เสียชีื่วิต์เที่่านัั�นั แต่์ยังต้์อิงพูดถึง
สภาพเศรษกิจำแลัะสภาพสุข่ภาพจิำต์ข่อิงพลัเมือิง 
ข่อิงต์นัด้วย

ผมหวังว่าผู้คนัจำะจำดจำำาความสำาคัญ่ข่อิงข่้อิมูลั 
ที่างวิที่ยาศาสต์ร์ทีี่�มีคุณค่าน่ัาเชืื่�อิถือิไว้ได้ภายหลััง
จำากวิกฤติ์การณ์โควิด-19 ยุติ์ลัง หากเราต์้อิงการ 
ได้รับข้่อิมูลัที่างวิที่ยาศาสต์ร์ทีี่�เชืื่�อิถือิได้ในัช่ื่วงเวลัา
ฉุุกเฉิุนั
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บร่ื่ษัท่เอกช่นหลายแห่งได้ืนำาเสนอการื่ใช้่ AI  
(ปััญญาปัรื่ะด่ืษฐ์) และโซึ่ล้ชั่�นด้ืานเท่คโนโลยีเพื�อ
รัื่บมืีอกับการื่รื่ะบาดืโคว่ดื-19 ในบร่ื่บท่ดัืงกล่าว 
จะยังคงเป็ันไปัได้ืหรืื่อไม่ีที่�จะพัฒนาหลักจร่ื่ยธรื่รื่มี
สากลและฟ้ื้�นฟ้ื้ความีร่ื่วมีมืีอรื่ะหว่างปัรื่ะเท่ศ?

เมื�อิบรรดาบริษัที่เอิกชื่นัเข้่ามาเกี�ยวข้่อิง การยกร่าง
หลัักจำริยธรรมสากลัแลัะการฟ้�นัฟูความร่วมมือิ
ระหว่างประเที่ศยิ�งเป็นัเรื�อิงทีี่�มีความสำาคัญ่มาก
บริษัที่เอิกชื่นับางแห่งอิาจำจำะมีแรงจูำงใจำจำาก 
ความโลัภมากกว่าความสมัครสมานัสามัคคี

ดั ง นัั� นั จึำ ง ต้์ อิ งกำา กับ ดู แลับ ริ ษัที่ เห ล่ั า นีั� ด้ ว ย 
ความรอิบคอิบ แม้แต่์บริษัที่ทีี่�ใจำดีมีเมต์ต์าก็ไม่ต้์อิง
รับผิดชื่อิบโดยต์รงต่์อิสาธารณชื่นั ด้วยเหตุ์นีั�  
การอินุัญ่าต์ให้บริษัที่ดังกล่ัาวสั�งสมพลัังอิำานัาจำมาก
เกินัไปจึำงเป็นัเรื�อิงอัินัต์ราย

สถานัการณ์เช่ื่นันีั�เกิดขึ่�นัแล้ัว โดยเฉุพาะเมื�อิเราพูด
ถึงเรื�อิงการต์รวจำต์รา กำากับดูแลั ข่ณะนีั�เรากำาลัังได้
เห็นัการรงัสรรคร์ะบบต์รวจำต์ราใหม่ๆ  เกดิขึ่�นัทัี่�วโลัก
ทัี่�งโดยรัฐบาลัแลัะบรรษัที่ต่์าง ๆ วิกฤติ์การณ์ 
ในัปัจำจุำบันัอิาจำจำารึกร่อิงรอิยสำาคัญ่เป็นัครั�งแรก 
ลังบนัหน้ัาประวัติ์ศาสต์ร์การควบคุมต์รวจำต์ราผู้คนั 
ประการแรก เนืั�อิงเพราะอิาจำจำะเป็นัการสร้าง 
ความชื่อิบธรรมแลัะบรรที่ัดฐานัให้กับการใช้ื่เครื�อิง
มือิต์รวจำสอิบมวลัชื่นัในัประเที่ศที่ี�ปฏิเสธมาต์รการ
ดังกล่ัาวจำวบจำนัทุี่กวันันีั� ประการทีี่�สอิงซึึ่�งสำาคัญ่กว่า
คือิเป็นัการสะท้ี่อินัให้เห็นัการเปลีั�ยนัผ่านัแบบ 
พลิักผันัจำากการต์รวจำต์รา “ภายนัอิก” สู่ “ภายในั” 

ในัอิดีต์ ทัี่�งรัฐแลัะบรรษัที่ต่์าง ๆ ล้ัวนัติ์ดต์ามดู
พฤติ์กรรมส่วนัใหญ่่ข่อิงคุณในัแง่ทีี่�ว่าคุณไปไหนั? 
แลัะไปเจำอิใคร? ปัจำจุำบันั พวกเข่าสนัใจำเฝ้าดูว่าเกิด
อิะไรขึ่�นัภายในัร่างกายข่อิงคุณ สนัใจำสุข่ภาพ 
ข่อิงคุณ อุิณหภูมิ ความดันัโลัหิต์ ข้่อิมูลัที่างชีื่วภาพ
พวกนีั�ไม่สามารถบ่งบอิกที่างการแลัะบรรษัที่เกี�ยว
กับตั์วคุณได้มากมายกว่าในัอิดีต์ทีี่�ผ่านัมา

อยากให้คุณช่่วยเสนอแนะหลักจร่ื่ยธรื่รื่มี 
บางปัรื่ะการื่ที่�จะช่่วยกำากับด้ืแลรื่ะบบตืรื่วจตืรื่า
ใหม่ี ๆ พวกนี�

ถ้าเป็นัไปได้ ระบบการต์รวจำต์ราดูแลัทีี่�ดีควรดำาเนิันัการ
โดยหน่ัวยงานัพิเศษทีี่�รับผิดชื่อิบที่างด้านัสุข่อินัามัย
มากกว่าบริษัที่เอิกชื่นั หรือิหน่ัวยดูแลัความปลัอิดภัย
อิงค์กรสุข่อินัามัยนีั�ควรมุ่งเน้ันัทีี่�การป้อิงกันัโรคระบาด
แลัะไม่ควรมีผลัประโยชื่น์ัแอิบแฝงที่างด้านัการค้า
แลัะการเมือิง

ผมต์กใจำเป็นัอิยา่งมากต์อินัทีี่�ได้ยนิัผู้คนัเปรียบเทีี่ยบ
วิกฤติ์โควิด-19 กับการที่ำาสงคราม พร้อิมกับ 
เรียกร้อิงให้หน่ัวยงานัที่างด้านัความมั�นัคงเข้่ามา
ควบคุมสถานัการณ์ นีั�ไม่ใช่ื่สงคราม แต่์มันัคือิวิกฤติ์
ด้านัสุข่ภาพ ไม่มีศัต์รูทีี่�เป็นัมนุัษยใ์ห้เข่่นัฆ่า เป็นัเรื�อิง
ข่อิงการดูแลัประชื่าชื่นัล้ัวนั ๆ ภาพจำำาข่อิงสงคราม
คือิที่หารถือิป้นัยาวคอิยจู่ำโจำมไปข้่างหน้ัา ต์อินันีั� 
ภาพจำำาในัหัวข่อิงพวกเราควรจำะเป็นันัางพยาบาลั 
ทีี่�กำาลัังเปลีั�ยนัผ้าปูทีี่�นัอินัในัโรงพยาบาลั อิาชีื่พที่หาร
กับพยาบาลัมีแนัวคิดทีี่�แต์กต์่างกันัมาก หากคุณ
ต้์อิงการมอิบหมายหน้ัาทีี่�ดูแลัสภาวการณ์ปัจำจุำบันั 
ให้ใครสักคนั ควรจำะเป็นัพยาบาลั ไม่ใช่ื่ที่หาร

หน่ัวยงานัทีี่�มีหน้ัาทีี่�ดูแลัสุข่ภาพ ควรรวบรวมข่อ้ิมูลั
ทีี่�จำำาเป็นัสำาหรับภารกิจำป้อิงกันัโรคระบาดต่์าง ๆ  
ให้น้ัอิยที่ี�สุด แลัะไม่ควรเผยแพร่ข่้อิมูลัดังกล่ัาวกับ
หน่ัวยงานัอืิ�นั ๆ ข่อิงรัฐ โดยเฉุพาะต์ำารวจำ แลัะไม่
ควรหยิบยื�นัข้่อิมูลัพวกนีั�ให้กับบริษัที่เอิกชื่นัเช่ื่นักันั
นัอิกจำากนีั�ยั งควรสร้างหลัักประกันัว่าข้่อิมูลั 
ด้านัสุข่ภาพข่อิงปัจำเจำกชื่นัทีี่�จัำดเก็บเอิาไว้จำะไม่ถูกนัำา
ไปใช้ื่ที่ำาร้ายหรือิหาผลัประโยชื่น์ัจำากพวกเข่า  
อิย่างเช่ื่นั ที่ำาให้ต์กงานั หรือิสูญ่เสียเงินัประกันั

ที่ว่าหน่ัวยงานัดูแลัด้านัสุข่ภาพอิาจำแบ่งปันัข้่อิมูลันีั�
ให้แก่งานัวิจัำยที่างวิที่ยาศาสต์ร์ บนัเงื�อินัไข่ทีี่�ว่า 
ผลัพวงจำากงานัวิจัำยจำะต้์อิงต์กถึงมนุัษยชื่าติ์ถ้วนัหน้ัา
โดยไม่ต้์อิงเสียค่าจ่ำาย แลัะผลัประโยชื่น์ัทีี่�อิาจำเกิดขึ่�นั
โดยบังเอิิญ่ก็จำะต้์อิงนัำากลัับไปลังทุี่นัเพื�อิยกระดับ
การบริการด้านัสาธารณสุข่ให้ดีขึ่�นั ในัที่างต์รงกันั
ข้่ามกับข้่อิจำำากัดทัี่�งมวลัเหลั่านีั�ในัเรื�อิงการแบ่งปันั
ข้่อิมูลั เราควรส่งเสริมให้ปัจำเจำกชื่นัสามารถควบคุม
เรื�อิงข้่อิมูลัทีี่�จัำดเก็บเกี�ยวกับตั์วพวกเข่า โดยสามารถ
ต์รวจำสอิบข้่อิมูลัส่วนับุคคลัแลัะใช้ื่ประโยชื่น์ัจำากมันัได้

ประเด็นัสุดท้ี่าย ถึงแม้ว่าระบบต์รวจำต์ราดูแลั 
เ ห ล่ั า นีั� อิ า จำ จำ ะ จัำ ด ที่ำา ใ นั ร ะ ดั บ ชื่ า ติ์ ก็ จำ ริ ง  
แต่์การป้อิงกันัโรคระบาดใด ๆ ให้ได้ผลัจำริงจัำง  
หน่ัวยงานัด้านัสาธารณสุข่ทัี่�งหลัายทัี่�งปวงควรต้์อิง
ร่วมมือิกันั เนืั�อิงจำากเชืื่�อิโรคมันัไม่สนัใจำเส้นัแบ่ง
เข่ต์แดนัระหว่างประเที่ศ ดังนัั�นัหากเราไม่รวบรวม
แลัะผนัวกข้่อิมูลัจำากหลัากหลัายประเที่ศเข้่าด้วยกันั
มันัก็จำะเป็นัการยากทีี่�จำะสังเกต์เห็นัการเริ�มระบาด
ข่อิงโรคแลัะการหาวิธีหยุดยั�งการแพร่ระบาด หากว่า
ระบบต์รวจำต์ราดูแลัสุข่ภาพระดับชื่าติ์อิยู่ภายใต้์
หน่ัวยงานัสาธารณสุข่ทีี่� เป็นัอิิสระ ปราศจำาก 
ผลัประโยชื่น์ัที่างการค้าแลัะการเมือิง ความร่วมมือิ
ระหว่างหน่ัวยงานัระดับชื่าติ์ข่อิงแต่์ลัะประเที่ศ 
ทัี่�วโลักก็ย่อิมจำะเป็นัไปได้โดยง่าย

คุณเคยพ้ดืว่า เมืี�อไม่ีนานมีานี� ความีไว้เนื�อเชื่�อใจ
ในรื่ะบบนานาช่าต่ืเสื�อมีท่รุื่ดืลงอย่างรื่วดืเร็ื่ว 
คุณพอจะมีองเห็นความีเปัลี�ยนแปัลงอย่างลุ่มีล้ก
ด้ืานความีร่ื่วมีมืีอในรื่ะดัืบพหุภาคีในอนาคตืบ้าง
หรืื่อไม่ี?

ผมไม่รู้ว่าจำะเกิดอิะไรขึ่�นัในัอินัาคต์ แต่์อินัาคต์ 
ก็ขึ่�นัอิยู่กับหนัที่างทีี่�เราเลืัอิกเดินัในัปัจำจุำบันั แต่์ลัะ
ประเที่ศสามารถเลืัอิกทีี่�จำะแก่งแยง่ที่รัพยากรทีี่�มีอิยู่
อิย่างจำำากัด แลัะใช้ื่นัโยบายโดดเดี�ยวยึดโยงกับ 
อัิต์ต์าข่อิงประเที่ศต์นัเอิงเป็นัสรณะหรือิอิาจำเลัือิก
ช่ื่วยเหลัือิกันัแลัะกันัเพื�อิความสมานัฉุันัท์ี่ในัระดับ
สากลัก็ได้ ที่างทีี่�เราเลืัอิกนีั�จำะหล่ัอิหลัอิมวิถีปฏิบัติ์
ในัวิกฤติ์การณ์ซึึ่�งดำารงอิยู่ในัปัจำจุำบันั รวมทัี่�งระบบ
ความร่วมมือินัานัาชื่าติ์ในัอินัาคต์ไปอีิกยาวนัานั

ผมหวังใจำว่าประเที่ศทัี่�งหลัายจำะเลืัอิกแนัวที่าง 
ความรว่มมือิแลัะความสามคัคี เราไม่สามารถหยดุยั�ง
โรคระบาดนีั�ได้หากปราศจำากความร่วมมือิอิยา่งใกล้ัชิื่ด
ข่อิงทุี่กประเที่ศทัี่�วโลัก เพราะถึงแม้ว่าประเที่ศใด
ประเที่ศหนึั�งจำะสามารถระงับการแพร่ระบาดภายในั
ประเที่ศได้ในัช่ื่วงเวลัาหนึั�ง แต่์หากว่าโรคระบาดนีั�
ยังคงแพร่ระบาดในัประเที่ศอืิ�นั ๆ อิยู่ มันัก็อิาจำ 
หวนักลัับมาระบาดซึ่ำ�าอีิกได้ ทีี่�เลัวร้ายยิ�งไปกว่านัั�นั
คือิ เชืื่�อิไวรัสมีการกลัายพันัธ์ุต์ลัอิดเวลัา การกลัาย
พันัธ์ุข่อิงเชืื่�อิไวรัส ณ ทีี่�ใด ๆ ในัโลักอิาจำที่ำาให้มันั 
แพ ร่ระบาดไ ด้ เ พิ� ม ขึ่� นั  ห รือิ ร้ ายแรงยิ� ง ขึ่� นั  
ซึึ่�งมีอัินัต์รายต่์อิมนุัษยชื่าติ์ทัี่�งมวลั หนัที่างเดียว 
ทีี่�เราจำะสามารถปกป้อิงพวกเราให้รอิดพ้นัจำาก 
โรคระบาดได้จำริง ๆ  ก็โดยการช่ื่วยกันัปกป้อิงมนุัษย์
ทุี่กคนัอิย่างถ้วนัหน้ัา“ระบบตรวจตราดูิแลสุขภัาพ

ระดัิบชี้าติจะต้องอยู่ภัายใต้หน่วย
งานสาธิารณสุขท่�เป็นอิสระ 
ปราศจากผลประโยชี้น์ทางการ
ค้าและการเม่อง”
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วิธีเดียวกันันีั�สามารถแก้ไข่วิกฤติ์ที่างเศรษฐกิจำได้ 
เช่ื่นักันั ถ้าทุี่กประเที่ศดูแลัเฉุพาะผลัประโยชื่น์ั 
ข่อิงต์นัเอิง ผลัลััพธ์ก็คือิภาวะเศรษฐกิจำถดถอิยอิยา่ง
รุนัแรงก็จำะเกิดขึ่�นัทัี่�วโลัก แลั้วส่งผลักระที่บไปถึง 
ทุี่ก ๆ คนั บรรดาประเที่ศรำ�ารวยอิย่างอิเมริกา 
เยอิรมนีั แลัะญี่�ปุ่นั จำะสามารถฝ่านัำ�าลุัยโคลันัไปได้
ไม่ที่างใดก็ที่างหนึั�ง แต่์ประเที่ศยากจำนัในัแอิฟริกา
เอิเชีื่ย แลัะลัะติ์นัอิเมริกา อิาจำจำะล้ัมลัะลัายจำนัพัง
พินัาศ อิเมริกาสามารถจัำดหาแพ็คเกจำเงินัช่ื่วยเหลืัอิ 
2 ล้ัานัล้ัานัเหรียญ่เพื�อิฟ้�นัฟูเศรษฐกิจำในัประเที่ศ 
ข่อิงต์นัได้ ที่ว่าเอิกวาดอิร์ ไนัจีำเรีย แลัะปากีสถานั 
ไม่มีที่รัพยากรทีี่�จำะที่ำาในัลัักษณะเดียวกันัได้ เราจึำง
จำำาเป็นัต้์อิงมีแผนัช่ื่วยเหลืัอิที่างเศรษฐกิจำในั 
ระดับโลัก

โชื่คไม่ดีที่ี�จำวบจำนัปัจำจุำบันั เราก็ยังไม่เห็นัภาวะผู้นัำา 
ทีี่�แข็่งแกร่งแบบทีี่�เราต้์อิงการ อิเมริกาซึึ่�งเคยที่ำาตั์ว
เป็นัผู้นัำาข่อิงโลักในัชื่่วงปี 2014 ข่ณะที่ี�โรคอีิโบลัา
แพร่ระบาด แลัะในัช่ื่วงวิกฤติ์การเงินัปี 2008 ก็ได้
สลัะบัลัลัังก์นีั�เสียแล้ัว รัฐบาลัสมัยที่รัมป์ประกาศ
ชัื่ดเจำนัว่าสนัใจำแต่์ผลัประโยชื่น์ัข่อิงอิเมริกาเท่ี่านัั�นั
แถมยังตี์จำากบรรดาพันัธมิต์รที่ี�เคยใกลั้ชิื่ดกันัมาก
ทีี่�สุดในัยุโรปต์ะวันัต์กอีิกด้วย ต์อินันีั�หากแม้ว่า
อิเมรกิาจำะมีแผนัระดับโลักเพื�อิการนีั� จำะมีใครบ้างทีี่�
เชืื่�อิใจำในัแผนันีั�? แลัะจำะมีใครเดินัต์ามแผนัดังกล่ัาว? 
ถ้าเป็นัคุณ  คุณจำะยอิมเดินัต์ามผู้นัำาทีี่�มีคติ์พจำน์ัว่า 
“ฉัุนัต้์อิงมาก่อินั” หรือิไม่?

ถ้าหากว่าโรคระบาดในัครั�งนีั�จำะส่งผลัให้เกิด 
ความร่วมมือิอิย่างชิื่ดใกล้ัทัี่�วโลักขึ่�นัจำริง ๆ มันัก็จำะ
เป็นัชัื่ยชื่นัะทีี่�มิใช่ื่แค่เหนืัอิ – ไวรัสโคโรนัาเท่ี่านัั�นั  
แต่์ยังจำะเป็นัชัื่ยชื่นัะทีี่�สามารถพิชิื่ต์ภยันัต์รายอืิ�นั ๆ 
ทีี่� คุกคามมนุัษยชื่าติ์  – ไ ม่ ว่าจำะเ ป็นัปัญ่หา 
การเปลีั�ยนัแปลังสภาพภูมิอิากาศไปจำนัถึงสงคราม
นิัวเคลีัยร์

 คุณพ้ดืว่าหนท่างที่�เรื่าเลือกเด่ืนในปััจจุบัน 
จะส่งผลกรื่ะท่บต่ือสังคมีขึ้องพวกเรื่า ทั่�งท่างด้ืาน
เศรื่ษฐก่จ การื่เมืีอง และวฒันธรื่รื่มีไปัอีกเน่�นนาน
ท่างเลือกพวกนี� มีีอะไรื่บ้าง และใครื่จะเป็ัน 
ผ้้รัื่บผ่ดืช่อบในการื่ตัืดืส่นใจ?

เรามีที่างเลืัอิกมากมาย มิใช่ื่แค่การเลืัอิกระหว่างลััที่ธิ
โดดเดี�ยวเพื�อิชื่าติ์นิัยมกับความสมานัฉัุนัท์ี่ทัี่�วโลัก
เท่ี่านัั�นั อีิกหนึั�งคำาถามทีี่�สำาคัญ่คือิ ผู้คนัจำะสนัับสนุันั
บรรดาผู้นัำา เผด็จำการ หรือิจำะยืนักรานัให้ใช้ื่ 
การ รับ มือิ กับสถานัการณ์ ฉุุก เ ฉิุนัในั วิ ถีที่าง
ประชื่าธิปไต์ย? เมื�อิรัฐบาลัข่อิงประเที่ศต่์าง ๆ  ตั์ดสินัใจำ
ใช้ื่เงินัหลัายพันัล้ัานัเพื�อิช่ื่วยเหลืัอิธุรกิจำทีี่�กำาลััง 
จำะล้ัม พวกเข่าจำะมุ่งช่ื่วยอิงค์กรข่นัาดใหญ่่ ๆ หรือิ
ธุรกิจำครัวเรือินัข่นัาดเล็ัก ๆ ? 

ในัข่ณะทีี่�ผู้คนัเปลีั�ยนัวิถีชีื่วิต์มาที่ำางานัทีี่�บ้านัแลัะใช้ื่
ช่ื่อิงที่างสื�อิสารอิอินัไลันั์แที่นัข่นับการที่ำางานัแบบ
เดิมจำะส่งผลัที่ำาให้สหภาพแรงงานัลั่มสลัายหรือิไม่? 
หรือิว่าเราจำะได้เห็นัการปกป้อิงสิที่ธิแรงงานัทีี่�ดีกว่า
เดิม?

คำาถามทัี่�งหลัายเหล่ัานีั�เป็นัที่างเลืัอิกในัมิติ์การเมือิง
เราต้์อิงต์ระหนัักว่าข่ณะนีั�เรากำาลัังเผชิื่ญ่กับวิกฤติ์
ด้านัสาธารณสุข่ควบคู่ไปกับวิกฤติ์การเมือิง  
ทัี่�งพลัเมือิงแลัะสื�อิจำะต้์อิงไม่เผลัอิไปดูแลัเฉุพาะ
วิกฤติ์โรคระบาดเพียงด้านัเดียว แน่ันัอินัว่าเป็นัเรื�อิง
สำาคัญ่ทีี่�จำะต้์อิงติ์ดต์ามข่่าวสารล่ัาสุดเกี�ยวกับ 
โรคระบาด – เช่ื่นัว่า วันันีั�มีผู้เสียชีื่วิต์กี�คนั? แลัะ 
ติ์ดเชืื่�อิกี�ราย? ที่ว่าทีี่�สำาคัญ่พอิ ๆ กันัคือิ เราต้์อิงให้
ความสนัใจำด้านัการเมือิง เพื�อิกดดันัให้นัักการเมือิง
กระที่ำาในัสิ�งทีี่� ถูกต้์อิง พลัเมือิงควรกดดันัให้ 
นัักการเมือิงเลืัอิกวิถีแห่งการสมานัฉัุนัท์ี่ทัี่�วโลัก  
เพื�อิร่วมมือิกับนัานัาประเที่ศ แที่นัการต์ำาหนิัแลัะ
กล่ัาวร้ายประเที่ศอืิ�นัๆ แลัะเพื�อิกระจำายเงินัทุี่นัต่์อิสู้
โรคอิยา่งยติุ์ธรรม ต์ลัอิดจำนัรกัษาดลุัยภาพการต์รวจำ
สอิบต์ามครรลัอิงประชื่าธิปไต์ย – ถึงแม้ว่าจำะอิยู่
สภาวะฉุุกเฉิุนัก็ต์าม

เวลัาทีี่�จำะต้์อิงที่ำาเรื�อิงทัี่�งหมดทัี่�งปวงก็คือิ เดี�ยวนีั�เลัย
ใครก็ต์ามทีี่�เราจำะเลืัอิกเข้่ามาเป็นัรัฐบาลัในัข่วบปี 
ทีี่�จำะมาถึงจำะไม่สามารถพลัิกกลัับการต์ัดสินัใจำ 
ทีี่�กระที่ำากันัต์อินันีั� หากคุณได้รับเลืัอิกให้เป็นั
ประธานัาธิบดีในัปี 2021 ก็เหมือินัการไปร่วมงานั
ปาร์ตี์�เมื�อิมันัจำบลังแล้ัว แลัะสิ�งทีี่�คุณจำะที่ำาได้ก็คือิ 
ล้ัางชื่าม! หากคุณได้รับเลืัอิกเป็นัประธานัาธิบดี 
ในัปี 2021 คุณจำะพบว่ารัฐบาลัชืุ่ดก่อินัหน้ัาใช้ื่จ่ำาย
งบประมาณหลัายแสนัล้ัานัเหรียญ่ไปเรียบร้อิยแล้ัว 
แลัะคุณก็มีหน้ัาทีี่�เข้่ามาจ่ำายหนีั�กอิงโต์เท่ี่าภูเข่า 
รัฐบาลัชุื่ดก่อินัหน้ัาได้ปรับโครงสร้างต์ลัาดแรงงานั
เสร็จำแล้ัว – แลัะคุณก็ไม่สามารถเริ�มต้์นัใหม่จำากศูนัย์
อีิกครั�ง รัฐบาลัชุื่ดก่อินัหน้ัาได้จัำดตั์�งระบบควบคุม
ต์รวจำสอิบแบบใหมแ่ล้ัวเช่ื่นักันั ซึึ่�งไม่สามารถยกเลักิ
ได้ในัชัื่�วข้่ามคืนั ดังนัั�นัจำงอิย่ารอิคอิยจำนัถึงปี 2021 
คุณควรกำา กับ ติ์ดต์ามต์รวจำสอิบว่ าบรรดา 
นัักการเมือิงกำาลัังที่ำาอิะไรกันัอิยู่ในัข่ณะนีั�

ที่ว่าในัทุี่ก ๆ วิกฤติ์ย่อิมมีโอิกาสแที่รกอิยู่ด้วย  
ผมหวังว่าโรคระบาดในัปจัำจุำบันัจำะชื่ว่ยใหม้นุัษยชื่าต์ิ
ต์ระหนัักถึงอัินัต์รายเฉีุยบพลัันัอัินัเกิดจำากการ 
ไร้ความสมานัฉัุนัท์ี่ข่อิงโลัก
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INTERNATIONAL DAY OF OLDER PERSONS
INTERNATIONAL DAY OF NON-VIOLENCE
WORLD TEACHERS' DAY
WORLD HABITAT DAY
WORLD POST DAY
WORLD MENTAL HEALTH DAY [WHO]
WORLD MIGRATORY BIRD DAY [UNEP]
INTERNATIONAL DAY OF THE GIRL CHILD
INTERNATIONAL DAY FOR DISASTER REDUCTION
INTERNATIONAL DAY OF RURAL WOMEN
WORLD FOOD DAY [FAO]
INTERNATIONAL DAY FOR THE ERADICATION OF POVERTY
WORLD STATISTICS DAY
UNITED NATIONS DAY
WORLD DEVELOPMENT INFORMATION DAY
WORLD DAY FOR AUDIOVISUAL HERITAGE
WORLD CITIES DAY

 วนัสาํคัญสากล 
I N T E R N A T I O N A L  D A Y

เดือนตลุาคม

เดือนพฤศจกิายน
INTERNATIONAL DAY AGAINST VIOLENCE AND BULLYING AT SCHOOL, INCLUDING CYBERBULLYING
INTERNATIONAL DAY TO END IMPUNITY FOR CRIMES AGAINST JOURNALISTS
WORLD DAY OF ROMANI LANGUAGE
WORLD TSUNAMI AWARENESS DAY
INTERNATIONAL DAY FOR PREVENTING THE EXPLOITATION OF THE ENVIRONMENT IN WAR 
AND ARMED CONFLICT
WORLD SCIENCE DAY FOR PEACE AND DEVELOPMENT
พฤหัสบดีท่ี 3 ของเดือนพฤศจิกายน WORLD PHILOSOPHY DAY
WORLD DIABETES DAY
อาทิตยท่ี 3 ของเดือนพฤศจิกายน WORLD DAY OF REMEMBRANCE FOR ROAD TRAFFIC VICTIMS
INTERNATIONAL DAY FOR TOLERANCE
INTERNATIONAL DAY OF ISLAMIC ART
พฤหัสบดีท่ี 3 ของเดือนพฤศจิกายน WORLD PHILOSOPHY DAY
AFRICA INDUSTRIALIZATION DAY
WORLD CHILDREN'S DAY
WORLD TELEVISION DAY
INTERNATIONAL DAY FOR THE ELIMINATION OF VIOLENCE AGAINST WOMEN
WORLD OLIVE TREE DAY
INTERNATIONAL DAY OF SOLIDARITY WITH THE PALESTINIAN PEOPLE
DAY OF REMEMBRANCE FOR ALL VICTIMS OF CHEMICAL WARFARE
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เดือนธนัวาคม
WORLD AIDS DAY
IINTERNATIONAL DAY OF PERSONS WITH DISABILITIES
INTERNATIONAL DAY OF BANKS
INTERNATIONAL VOLUNTEER DAY FOR ECONOMIC AND SOCIAL DEVELOPMENT
WORLD SOIL DAY
INTERNATIONAL CIVIL AVIATION DAY
INTERNATIONAL DAY OF COMMEMORATION AND DIGNITY OF THE VICTIMS OF THE CRIME
OF GENOCIDE AND OF THE PREVENTION OF THIS CRIME
INTERNATIONAL ANTI-CORRUPTION DAY
HUMAN RIGHTS DAY
INTERNATIONAL MOUNTAIN DAY
INTERNATIONAL DAY OF NEUTRALITY
INTERNATIONAL UNIVERSAL HEALTH COVERAGE DAY
INTERNATIONAL MIGRANTS DAY
WORLD ARABIC LANGUAGE DAY
INTERNATIONAL HUMAN SOLIDARITY DAY
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 กระทรวงศึกษาธิการ
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1.

2.

3.

4.

5.

สาํนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ  สาํนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ถนนราชดําเนินนอก ดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 0 2628 5646 ต่อ 122 – 124 โทรสาร 0 2281 0953 
www.bic.moe.go.th

พิศวาส ปทุมุต์ตรังษี
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