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วารสาร
ความร่ว่มมือ
กับัต่า่งปร่ะเทศ

องค์์การสหประชาชาติิได้้ประกาศใหช่้วงปี 2564-2573 เป็นทศวรรษแห่งการฟ้ื้�นฟูื้ระบบนิเวศของสหประชาชาติิ 
ต่ิอเน่�องจากช่วงปี 2554-2563 ท่�ถููกกำาหนด้ให้เป็นทศวรรษแห่งค์วามหลากหลายทางช่วภาพ ค์วามหลากหลาย
ทางช่วภาพในโลกน้�นปัจจุบ้นกำาล้งถููกคุ์กค์ามจนอยู่ในภาวะวิกฤติิ กลุ่มน้กวิทยาศาสติร์ได้้ทำาการศึกษา 
และวิเค์ราะห์ชนิด้พ้นธ์ุุ์พ่ชและส้ติว์ท้�งท่�พบเห็นได้้ท้�วไปและชนิด้พ้นธ์ุุ์หายาก และพบว่าประชากรแติล่ะชนิด้พ้นธ์ุุ์
รวมจำานวนน้บพ้นล้านช่วิติกำาล้งสูญหายไปอย่างต่ิอเน่�อง งานศึกษาทางวิทยาศาสติร์หลายชิ�นก็เริ�มม่การระบุ
ย่นย้นว่าโลกอาจกำาล้งเผชิญก้บการสูญพ้นธ์ุ์ค์ร้�งใหญ่ค์ร้�งท่� 6 ในประว้ติิศาสติร์โลก การลด้ลงของค์วามหลากหลาย
ทางช่วภาพส่งผลท้�งต่ิอระบบนิเวศ เศรษฐกิจ ส้งค์ม รวมถึูงค์วามเป็นอยู่ท่�ด่้และการอยู่รอด้ของมนุษย์ชาติิ  
เพราะมนุษย์น้�นต้ิองพึ�งพิงบริการทางระบบนิเวศซึึ่�งเป็นกิจกรรมท่�ต้ิองอาศ้ยพ่ช ส้ติว์ และสิ�งม่ช่วิติขนาด้เล็กต่ิาง ๆ 
ด้้งน้�น ค์วามหลากหลายทางช่วภาพจึงเป็นเร่�องท่�เราค์วรต้ิองให้ค์วามสำาค้์ญในการทำาค์วามเข้าใจและไติร่ติรอง
อย่างลึกซึึ่�ง

เน่�อหาของวารสารค์วามร่วมม่อก้บต่ิางประเทศฉบ้บน่�จึงขอนำาเสนอเร่�องราวท่�เก่�ยวเน่�องก้บค์วามหลากหลาย
ทางช่วภาพท่�ค้์ด้สรรมาแปลจากวารสารยูเนสโก คู์ริเย ฉบ้บเด่้อนกรกฎาค์ม-ก้นยายน 2564 นอกจากน่� 
ย้งม่บทค์วามท่�เก่�ยวก้บบทบาทของการศึกษาและองค์์การระหว่างประเทศอย่างยูเนสโกในประเด็้นเร่�องด้้งกล่าวอ่กด้้วย

สำาหร้บค์วามเค์ล่�อนไหวจากเวท่การประชุมระด้้บชาติิด้้านการศึกษาและโค์รงการค์วามร่วมม่อก้บต่ิางประเทศ 
วารสารค์วามรว่มม่อฉบ้บน่�ย้งค์งม่เสนอใหท่้านผู้อา่นได้้ร้บทราบเช่นเค์ย และเน่�องในโอกาสเฉลมิฉลองว้นค์รโูลก
ในว้นท่� 5 ตุิลาค์มของทุกปี จึงขอเสนอบทค์วามเก่�ยวก้บการเร่ยนการสอนในศติวรรษ 21 และสำาหร้บผู้ท่�ติิด้ติาม
บทค์วามประจำาฉบ้บเก่�ยวก้บมรด้กโลก ฉบ้บน่�จะพาท่านไปเย่�ยมชมย่านประว้ติิศาสติร์ของเม่องโปร์ตูิ เม่องโบราณ
ท่�ม่การอนุร้กษ์อาค์ารสถูาปัติยกรรมท่�โด้ด้เด่้นไว้เป็นอย่างด่้จนได้้ขึ�นทะเบ่ยนเป็นมรด้กโลกแห่งแรก ๆ  ของโปรตุิเกส

ค์ณะบรรณาธิุ์การหว้งเป็นอย่างยิ�งว่าเน่�อหาสาระของบทค์วามในวารสารฉบ้บน่�จะเป็นประโยชน์ต่ิอท่านผู้อ่าน
ได้้ติามสมค์วร ท้�งน่� ท่านสามารถูติิด้ติามอ่านวารสารค์วามร่วมม่อก้บต่ิางประเทศของกระทรวงศึกษาธิุ์การ 
ท้�งฉบ้บปัจจุบ้นและย้อนหล้งได้้ท่�เว็บไซึ่ต์ิสำาน้กค์วามส้มพ้นธ์ุ์ต่ิางประเทศ สำาน้กงานปล้ด้กระทรวงศึกษาธิุ์การ 
www.bic.moe.go.th แล้วพบก้นใหม่ฉบ้บหน้า
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โดย รุ่่�งกานต์์ พัันธ์ุ่์ภัักดี 1
ก่สุ่มา นวพัันธ์ุ์พิัมล 2

กรุ่ะทรุ่วงศึกษาธุ์ิการุ่ของสุาธุ์ารุ่ณรุ่ัฐฟิลิปปินส์ุเป็นเจ้าภัาพัจัดการุ่ปรุ่ะช่มเจ้าหน้าที�อาว่โสุ 
ด้านการุ่ศึกษาของอาเซียนและกับปรุ่ะเทศคู�เจรุ่จา ภัายใต์้หัวข้อ “Transforming Education 
the ASEAN Way: Forging Partnerships in the Age of Global Disruptions” รุ่ะหว�างวันที� 
29 – 30 กันยายน 2564 ผ�านรุ่ะบบการุ่ปรุ่ะช่มทางไกล ซึ�งความก้าวหน้าที�สุำาคัญในด้านการุ่ศึกษา
แต์�ละกรุ่อบความรุ่�วมมือ ดังนี้

การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษา
ของอาเซียนและกับประเทศคู่เจรจา

1 นัักวิิเทศสััมพัันัธ์์ ชำำ�นั�ญก�ร
2 นัักวิิเทศสััมพัันัธ์์ ชำำ�นั�ญก�รพิัเศษ รักษ�ก�รผู้้�อำำ�นัวิยก�รกลุ่่�มควิ�มร�วิมมือำระดัับภู้มิภู�ค
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สัำ�หรับก�รดัำ�เนิันัง�นัต�มแผู้นัง�นัดั��นัก�รศึกษ�ขอำงอำ�เซีียนัระหวิ��งเดืัอำนัมกร�คม – กันัย�ยนั 2564 มีกิจกรรมที�อำย้�ระหวิ��ง
ก�รดัำ�เนิันัง�นั จำ�นัวินั 21 กิจกรรม กำ�ลัุ่งจะดัำ�เนิันัง�นั 10 กิจกรรม แลุ่ะยังไม�มีข�อำม้ลุ่ จำ�นัวินั 9 กิจกรรม  
รวิมทั�งสิั�นั 42 กิจกรรม

นัอำกจ�กนีั� สัำ�นัักเลุ่ข�ธ์ิก�รอำ�เซีียนัจะมีก�รบ้รณ�ก�รควิ�มร�วิมมือำกับสัำ�นัักง�นัเลุ่ข�ธ์ิก�รซีีมีโอำพิัจ�รณ�เกี�ยวิกับ 
ก�รดัำ�เนิันัโครงก�รต�มแผู้นัง�นัดั��นัก�รศึกษ�ขอำงอำ�เซีียนัที�สัอำดัคลุ่�อำงกันั เชำ�นั

ผลผลิตท่ี่�  3.2.4 ก�รจัดัตั�งโครงก�ร 
ท่นัก�รศึกษ�ขอำงอำ�เซีียนัสัำ�หรับประเทศ
สัม� ชิำก  ศ้นัย์  SEAMEO SEARCA  
มีก�รจัดัสัรรท่นัก�รศึกษ�ดั��นัเกษตรกรรม
ให�แก�นัักศึกษ�ในัระดัับส้ังกวิ��ปริญญ�ตรี

1. การประชุุมเจ้้าหน้้าท่ี่�อาวุุโสด้้าน้การศึึกษาของอาเซ่ียน้3 คร้�งท่ี่� 16  
(16th ASEAN Senior Officials Meeting on Education: 16th SOM-ED)

1.1	ความก้้าวหน้้าก้ารดำำเนิ้น้งาน้ตามแผน้งาน้ดำ้าน้ก้ารศึึก้ษาของอาเซีียน้	 พ.ศึ.	 2564	 –	 2568 ซึี�งไดั�รับก�รเห็นัชำอำบจ�กรัฐมนัตรี 
ดั��นัก�รศึกษ�ขอำงอำ�เซีียนัผู้��นัก�รเวีิยนัแจ�ง (ad referendum) เมื�อำวัินัที� 31 พัฤษภู�คม 2564 ประกอำบดั�วิย 5 ผู้ลุ่ลัุ่พัธ์์ 12 ผู้ลุ่ผู้ลิุ่ต   
แลุ่ะ 42 กิจกรรม ดัังนีั� 

ผลลัพธ์์ท่ี่� 1 

ผลผลิตท่ี่� 4.3.3 ก�รสันัับสัน่ันัก�รเคลืุ่�อำนัย��ย
บ่คลุ่�กรดั��นัเทคนิัค อำ�ชีำวิศึกษ�แลุ่ะก�รฝึึกอำบรม
ในัภู้มิภู�คเพืั�อำเสัริมสัร��งให�หนั�วิยง�นัที�ไดั�รับเลืุ่อำก
ในัอำ�เซีียนัมีควิ�มสั�ม�รถในัก�รเปรียบเทียบ แลุ่ะ
ชำ�วิยลุ่ดัชำ�อำงวิ��งระหวิ��งอ่ำปสังค์แลุ่ะอ่ำปท�นั 
ดั��นัทักษะ ศ้นัย์ SEAMEO SEAMOLEC  
มีก�รดัำ�เนิันัก�รหลัุ่กส้ัตรนัำ�ร�อำงดั��นัก�รท�อำงเที�ยวิ
สัำ�หรับวิิทย�ลัุ่ยอำ�ชีำวิศึกษ� เป็นัต�นั 

ก�รพััฒนั�ดั��นัควิ�มตระหนัักร้�เกี�ยวิกับอำ�เซีียนั รวิมถึงแนัวิปฏิิบัติดั��นัก�รศึกษ�ที�มีควิ�มยืดัหย่�นัแลุ่ะรับผิู้ดัชำอำบ 
ต�อำสิั�งแวิดัลุ่�อำม

ผลลัพธ์์ท่ี่� 2 

ผลลัพธ์์ท่ี่� 3 

ผลลัพธ์์ท่ี่� 4 

ผลลัพธ์์ท่ี่� 5 

ก�รเพิั�มขีดัควิ�มสั�ม�รถในัระดัับภูมิ้ภู�คในัก�รสั�งเสัริมแลุ่ะก�รประกนััก�รเข��ถึงก�รศึกษ�เพืั�อำก�รเรียนัร้�อำย��งมีค่ณภู�พั
ตั�งแต�ระดัับปฐมวัิยจนัถึงระดัับมัธ์ยมศึกษ�ตอำนัปลุ่�ย สัำ�หรับเด็ักหญิงแลุ่ะเด็ักชำ�ย รวิมถึงเด็ักแลุ่ะเย�วิชำนัที�ตกหลุ่�นั 

ก�รเพิั�มขีดัควิ�มสั�ม�รถในัระดัับภู้มิภู�คดั��นัก�รอ่ำดัมศึกษ�ในัฐ�นัะที�เป็นัสั�วินัหนึั�งขอำงก�รจัดัก�รเรียนัร้�ตลุ่อำดัชีำวิิต  
รวิมถึงก�รสัร��งควิ�มกลุ่มกลืุ่นัดั��นัก�รอ่ำดัมศึกษ�ในัอำ�เซีียนั

ก�รสั�งเสัริมก�รเข��ถึงก�รศึกษ�แลุ่ะฝึึกอำบรมดั��นัเทคนิัคแลุ่ะก�รอำ�ชีำวิศึกษ�ที�มีค่ณภู�พั เพืั�อำตอำบสันัอำง 
ต�อำควิ�มต�อำงก�รขอำงตลุ่�ดัแรงง�นัที�เปลีุ่�ยนัไป

ก�รดัำ�เนิันัก�รต�มแผู้นัง�นัดั��นัก�รศึกษ�ขอำงอำ�เซีียนัอำย��งมีประสิัทธิ์ภู�พัโดัยปรับปร่งก�รประสั�นัง�นั  
ก�รจัดัก�รควิ�มร้�แลุ่ะระบบติดัต�มแลุ่ะประเมินัผู้ลุ่ 

3 Mr. Wilfredo E. Cabral ปลัุ่ดักระทรวิงศึกษ�ธิ์ก�รขอำงสั�ธ์�รณรัฐฟิิลิุ่ปปินัส์ัเป็นัประธ์�นัก�รประช่ำมฯ มีเจ��หนั��ที�อำ�ว่ิโสัแลุ่ะเจ��หนั��ที�ที�เกี�ยวิข�อำงจ�ก 10 ประเทศ 
สัม�ชิำกอำ�เซีียนั ผู้้�แทนัจ�กสัำ�นัักง�นัเลุ่ข�ธิ์ก�รอำงค์ก�รรัฐมนัตรีศึกษ�แห�งเอำเชีำยตะวัินัอำอำกเฉีียงใต� (SEAMEO) สัำ�นัักเลุ่ข�ธิ์ก�รเครือำข��ยมห�วิิทย�ลัุ่ยอำ�เซีียนั (AUN)  
แลุ่ะสัำ�นัักเลุ่ข�ธ์ิก�รอำ�เซีียนั (ASEAN Secretariat) เข��ร�วิมก�รประช่ำม ในัสั�วินัขอำงประเทศไทย นั�งสั�วิชำฎ�รัตน์ั สิังหเดัชำ�ก่ลุ่ ผู้้�ตรวิจร�ชำก�รกระทรวิงศึกษ�ธิ์ก�ร 
เป็นัหัวิหนั��คณะผู้้�แทนัไทยเข��ร�วิมก�รประช่ำมฯ 



3
วารสารความร่วมมือกับต่างประเทศ

1.2	ก้ารติดำตามและประเมิน้ผลแผน้งาน้ดำ้าน้ก้ารศึึก้ษาของอาเซีียน้	พ.ศึ.	2564	–	2568 เพืั�อำเป็นักรอำบในัก�รติดัต�มก�รดัำ�เนิันัง�นั
ต�มแผู้นัง�นัฯ โดัยจะมีก�รพััฒนั�ทฤษฎีก�รเปลีุ่�ยนัแปลุ่ง (Theory of Change) เพืั�อำศึกษ�ก�รดัำ�เนิันัง�นัต�มแผู้นัง�นัฯ  
รวิมทั�งระบ่ตัวิชีำ�วัิดั แนัวิท�งก�รเก็บข�อำม้ลุ่แลุ่ะก�รร�ยง�นัผู้ลุ่ก�รดัำ�เนิันัง�นัร�วิมกับภู�คีเครือำข��ยขอำงอำ�เซีียนั ไดั�แก� OECD  
ย้เนัสัโก แลุ่ะซีีมีโอำ เป็นัต�นั โดัยมีกรอำบก�รดัำ�เนิันัง�นั ดัังนีั� 1) ห�รือำกับภู�คีเครือำข��ย 2) ร��งกรอำบก�รติดัต�มแลุ่ะประเมินัผู้ลุ่ 
(เดืัอำนัพัฤศจิก�ยนั– ธั์นัวิ�คม 2564) 3) ก�รประช่ำมเชิำงปฏิิบัติก�รฯ ครั�งที� 1 ก�รร�วิมมือำกับซีีมีโอำแลุ่ะภู�คีเครือำข��ย (เดืัอำนัมกร�คม 
2565) 4) ก�รประช่ำมเชิำงปฏิิบัติก�รฯ ครั�งที� 2 (เดืัอำนัมีนั�คม 2565) ก�รประช่ำมดั��นัเทคนิัคแลุ่ะกิจกรรมเพืั�อำพััฒนั�ศักยภู�พั 
ดั��นัก�รติดัต�มแลุ่ะประเมินัผู้ลุ่สัำ�หรับ SOMED แลุ่ะ ASED (ปี 2564 – 2568)

1.3	ก้ารดำำเน้ิน้ก้ารตามร่างปฏิิญญาก้ารเปลี�ยน้แปลงด้ำาน้ดำิจิิทััลใน้ระบบก้ารศึึก้ษาของอาเซีียน้ โดัยกระทรวิงก�รศึกษ�แลุ่ะฝึึกอำบรม 
สั�ธ์�รณรัฐสัังคมนิัยมเวีิยดันั�ม สัำ�นัักเลุ่ข�ธิ์ก�รอำ�เซีียนั แลุ่ะอำงค์ก�รย้นิัเซีฟิภู้มิภู�คเอำเชีำยตะวัินัอำอำกแลุ่ะแปซิีฟิิกร�วิมจัดั 
ก�รประช่ำมวิ��ดั�วิยก�รเปลีุ่�ยนัแปลุ่งดั��นัดิัจิทัลุ่ในัระบบก�รศึกษ�ขอำงอำ�เซีียนั (UNICEF-ASEAN Conference on Digital  
Transformation of the Education Systems throughout ASEAN) เมื�อำเดืัอำนัต่ลุ่�คม 2563 แลุ่ะที�ประช่ำมไดั�รับรอำงเอำกสั�ร
ผู้ลุ่ลัุ่พัธ์์ Joint Statement “Conference on Digital Transformation of the Education Systems throughout ASEAN” 
ซึี�งสันัับสัน่ันัก�รจัดัทำ�ปฏิิญญ�ก�รเปลีุ่�ยนัแปลุ่งดั��นัดิัจิทัลุ่ในัระบบก�รศึกษ�ขอำงอำ�เซีียนั (ASEAN Declaration on the Digital 
Transformation of Education Systems) มีกรอำบระยะเวิลุ่�ก�รดัำ�เนิันัง�นั ดัังนีั� 

1) พััฒนั�ร��งปฏิิญญ�ฯ (เดืัอำนัพัฤศจิก�ยนั 2564) 
2) ก�รประช่ำมผู้้�เชีำ�ยวิชำ�ญดั��นัเทคนิัค ครั�งที� 1 เพืั�อำนัำ�เสันัอำร��งปฏิิญญ�ฯ (เดืัอำนัมกร�คม 2565) 
3) ก�รประช่ำมผู้้�เชีำ�ยวิชำ�ญดั��นัเทคนิัค ครั�งที� 2 (เดืัอำนัมีนั�คม–เมษ�ยนั 2565) 

1.4	ผลก้ารดำำเน้ิน้งาน้ดำ้าน้ก้ารศึึก้ษาต่อสถาน้ก้ารณ์์โควิดำ	–	19	ภายใต้หัวข้อ	“	Recovery	Responses	of	ASEAN	Member	
States	 and	Partner	 Institutions	 to	 the	Coronavirus	Disease	2019	 (COVID-19)	 ” โดัยเจ��หนั��ที�อำ�ว่ิโสั 
ขอำงประเทศสัม�ชิำกอำ�เซีียนัไดั�ร�ยง�นัที�ประช่ำม ฯ ดัังนีั�

กัมพูัชา รัฐบ�ลุ่ไดั�ประก�ศปิดัสัถ�นัศึกษ�ทั�งหมดักวิ�� 1,400 แห�งในัเดืัอำนัมีนั�คม 2563 เพืั�อำป้อำงกันั
ก�รแพัร�ระบ�ดัขอำงโควิิดั – 19 ม�ตรก�รจัดัก�รเรียนัก�รสัอำนัอำอำนัไลุ่นั์แลุ่ะตั�งศ้นัย์ก�รเรียนัร้�ดิัจิทัลุ่  
ในัชำ�วิงเดืัอำนัสิังห�คม 2564 ที�ผู้��นัม�รัฐบ�ลุ่มีควิ�มพัย�ย�มที�จะเปิดัสัถ�นัศึกษ�แต�จำ�เป็นัต�อำงประก�ศ
ปิดัสัถ�นัศึกษ�อีำกครั�งในัชำ�วิงเดืัอำนักันัย�ยนั 2564 ทั�งนีั�คร้สั�วินัใหญ�จะไดั�รับก�รฉีีดัวัิคซีีนัป้อำงกันั 
โรคโควิิดั-19 แลุ่�วิ โดัยอำย��งนั�อำยไดั�รับก�รฉีีดัวัิคซีีนั 2 เข็มเป็นัที�เรียบร�อำย แลุ่ะอำย้�ระหวิ��งดัำ�เนิันัก�ร
ฉีีดัเข็มที� 3  สัำ�หรับก�รเปิดัสัถ�นัศึกษ�จะพิัจ�รณ�เป็นัพืั�นัที�ห�กไม�มีควิ�มเสีั�ยงจะพิัจ�รณ�ให�เปิดั 
ก�รเรียนัก�รสัอำนัไดั�แต�ต�อำงไม�แอำอัำดั สัำ�หรับพืั�นัที�ที�ยังมีควิ�มเสีั�ยงส้ังจำ�เป็นัต�อำงเรียนัอำอำนัไลุ่น์ัแลุ่ะ 
ม่�งเนั�นัเฉีพั�ะร�ยวิิชำ�

อินโดนีเซีย ในัชำ�วิงเดัือำนัมีนั�คม 2563 เมื�อำมีก�รระบ�ดัขอำงโควิิดั – 19 รัฐบ�ลุ่ 
ไดั�จัดัสัรรงบประม�ณเพืั�อำสันัับสัน่ันัก�รจดััก�รเรียนัก�รสัอำนัอำอำนัไลุ่นั ์แลุ่ะมกี�รปรบัเปลีุ่�ยนั
วิิธี์ก�รสัอำบ คร้จำ�เป็นัต�อำงไดั�รับก�รฝึึกอำบรมเพิั�มเติมดั��นัเทคโนัโลุ่ยีสั�รสันัเทศ  
โดัยไดั�จัดัอำบรมอำอำนัไลุ่นั์เพืั�อำให�สั�ม�รถใชำ�ง�นัอำอำนัไลุ่นั์ทำ�สืั�อำก�รเรียนัก�รสัอำนัไดั� 
อำย��งมีประสิัทธิ์ภู�พั แลุ่ะคร้สั�ม�รถแลุ่กเปลีุ่�ยนัข�อำม้ลุ่แลุ่ะสืั�อำก�รสัอำนัระหวิ��งกันัไดั�  
ซึี�งโครงก�รนีั�สัำ�เร็จไปดั�วิยดีั แลุ่ะมีคร้จ�กทั�วิประเทศเข��ร�วิมโครงก�รกวิ�� 1 ลุ่��นัคนั   

บรูุ่ไนดารุ่่สุซาลาม ไดั�แลุ่กเปลีุ่�ยนัแนัวิปฏิิบัติเกี�ยวิกับก�รจัดัก�รศึกษ� 
ในัชำ�วิงสัถ�นัก�รณ์โควิิดั – 19  ซึี�งเมื�อำเดืัอำนัสิังห�คม 2564 ที�ผู้��นัม�สัถ�นัศึกษ�
สั�ม�รถเปิดัเรียนัไดั�ต�มปกติ แต�ยังใชำ�ม�ตรก�รสั�ธ์�รณส่ัขอำย��งเต็มร้ปแบบ 
อำย��งไรก็ต�ม รัฐบ�ลุ่ยังนัำ�เรื�อำงก�รเรียนัอำอำนัไลุ่น์ัม�ใชำ� แลุ่ะมีก�รสันัับสัน่ันั 
ก�รเรียนัอำอำนัไลุ่น์ัให�แก�เด็ักที�ข�ดัแคลุ่นั แลุ่ะทำ�กิจกรรมเพืั�อำรับบริจ�คเงินั
สัำ�หรับเพิั�มโอำก�สัในัก�รเข��ถึงก�รศึกษ�ให�แก�กลุ่่�มเด็ักดั�อำยโอำก�สัดั�วิย 
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มาเลเซีย มีก�รจัดัก�รจัดัก�รเรียนัก�รสัอำนัผู้��นัระบบอำอำนัไลุ่น์ัโดัยไดั�รับควิ�มร�วิมมือำจ�ก Microsoft Google แลุ่ะ Apple 
มีก�รพััฒนั�ทักษะท�งดิัจิทัลุ่ให�กับคร้ รวิมทั�งปรับเปลีุ่�ยนัเนืั�อำห�หลัุ่กส้ัตร แลุ่ะพัย�ย�มเข��ถึงนัักเรียนัที�ดั�อำยโอำก�สัให�สั�ม�รถ
เข��ถึงก�รศึกษ�ผู้��นัชำ�อำงก�รศึกษ�ในัโทรทัศน์ั รวิมทั�งมีม�ตรก�รให�นัักเรียนัสัลัุ่บกันัม�เรียนัเพืั�อำควิบค่มจำ�นัวินันัักเรียนัไม�ให�
แอำอัำดัจนัเกินัไป นัอำกจ�กนีั� กระทรวิงศึกษ�ธิ์ก�รยังไดั�สันัับสัน่ันัก�รจัดัก�รเรียนัก�รสัอำนัดั��นัเทคนิัคต��ง ๆ ให�แก� คร้ผู้้�สัอำนั
เพืั�อำให�ก�รจัดัก�รเรียนัก�รสัอำนัมีประสิัทธิ์ภู�พัม�กที�ส่ัดั   

ปรุ่ะเทศไทย กระทรวิงศึกษ�ธิ์ก�รไดั�ประก�ศให�สัถ�นัศึกษ�ปิดัตั�งแต�กลุ่�งเดืัอำนัมีนั�คม 2563 แลุ่ะเริ�มมีม�ตรก�รจัดัก�รศึกษ�
อำอำนัไลุ่น์ัสัำ�หรับนัักเรียนั เมื�อำสัถ�นัศึกษ�เริ�มเปิดัเรียนัจะปฏิิบัติต�มแนัวิท�งดั��นัสั�ธ์�รณส่ัขในัก�รจัดัก�รเรียนัก�รสัอำนั 
แบบสัลัุ่บเวิลุ่� เหลืุ่�อำมเวิลุ่�สัอำนั เพืั�อำลุ่ดัจำ�นัวินันัักเรียนัในัแต�ลุ่ะห�อำงเรียนั แลุ่ะเพืั�อำเตรียมก�รสัำ�หรับก�รเปิดัเรียนัจะมีก�รฉีีดั
วัิคซีีนัให�แก�คร้แลุ่ะนัักเรียนั โดัยปัจจ่บันัฉีีดัวัิคซีีนัให�แก�คร้ไปแลุ่�วิกวิ�� 600,000 คนั จ�ก 900,000 คนั แลุ่ะจะฉีีดัให�แก�นัักเรียนั
ที�มีอำ�ย่ระหวิ��ง 12 – 18 ปี จำ�นัวินั 4,000,000 คนั นัอำกจ�กนีั� ยังมีโครงก�ร “Sandbox Safety Zone” ซึี�งสัถ�นัศึกษ� 
ที�เข��ร�วิมจะเป็นัโรงเรียนัประจำ�โดัยจะจัดัก�รเรียนัก�รสัอำนัแบบ Hybrid ร้ปแบบ On site แลุ่ะ Online รวิมทั�งมีก�รตรวิจคัดักรอำง 
ATK ก�อำนัเข��โรงเรียนัแลุ่ะมีก�รส่ั�มตรวิจเฝ้ึ�ระวัิง

เวียดนาม ในัชำ�วิงเดืัอำนัพัฤษภู�คม 2564 มีก�รประก�ศปิดัสัถ�นัศกึษ� แลุ่ะในัเดืัอำนักันัย�ยนั 2564 จ�กจำ�นัวินั 63 จังหวัิดั 
มี 25 จังหวัิดัที�สั�ม�รถเปดิัก�รเรียนัก�รสัอำนัไดั�ต�มปกติ 14 จังหวัิดั เปิดัก�รเรียนัก�รสัอำนัแบบผู้สัมผู้สั�นัคอืำ เรียนัในัสัถ�นัศกึษ�
แลุ่ะอำอำนัไลุ่น์ัแลุ่ะเรียนัผู้��นัโทรทัศน์ั แลุ่ะอีำก 24 จังหวัิดัที�เรียนัอำอำนัไลุ่น์ัแลุ่ะเรียนัผู้��นัโทรทัศน์ัเท��นัั�นั ในัชำ�วิงที�จำ�เป็นัต�อำงปิดั
สัถ�นัศึกษ�รัฐบ�ลุ่ไดั�ปรับปร่งหลัุ่กส้ัตรให�สัอำดัคลุ่�อำงกับระยะเวิลุ่�ในัก�รจัดัก�รเรียนัก�รสัอำนัอำอำนัไลุ่น์ั จัดัทำ�แนัวิปฏิิบัติสัำ�หรับ
ก�รเรียนัก�รสัอำนัอำอำนัไลุ่น์ั พััฒนั�หลัุ่กส้ัตรก�รเรียนัก�รสัอำนัท�งไกลุ่ รวิมทั�งควิบค่มค่ณภู�พัก�รจัดัก�รเรียนัก�รสัอำนั แลุ่ะ
ปรับหลัุ่กส้ัตรก�รเรียนัก�รสัอำนัเพืั�อำให�สัอำดัคลุ่�อำงกับสัถ�นัก�รณ์ที�เปลีุ่�ยนัแปลุ่งไป รวิมทั�งก�รรักษ�ม�ตรก�รท�งสั�ธ์�รณส่ัข
เพืั�อำควิ�มปลุ่อำดัภัูยขอำงคร้แลุ่ะนัักเรียนั

สุปป.ลาว รัฐบ�ลุ่มีแนัวิท�งก�รรับมือำก�รแพัร�ระบ�ดัขอำงโควิิดั – 19 อำย��งเป็นัร้ปธ์รรม ในัสั�วินัขอำงกระทรวิง 
ศึกษ�ธิ์ก�รมีก�รพััฒนั�แผู้นัก�รรับมือำโควิิดั – 19 โดัยยึดัหลัุ่กก�รจัดัก�รเรียนัก�รสัอำนัให�แก�นัักเรียนับนัพืั�นัฐ�นั 
ขอำงควิ�มปลุ่อำดัภัูยดั��นัสั�ธ์�รณส่ัข แลุ่ะก�รนัำ�เทคโนัโลุ่ยีดิัจิทัลุ่ม�ประยก่ต์ใชำ� ทำ�ให�ก�รเรียนัก�รสัอำนัสั�ม�รถดัำ�เนิันัก�ร
ไดั�ต�อำเนืั�อำง ท่กประเทศจำ�เป็นัต�อำงชำ�วิยกันัสัร��งระบบก�รศึกษ�ที�พัร�อำมรับกับก�รเปลีุ่�ยนัแปลุ่งต��ง ๆ ในัอำนั�คต

เมียนมา รัฐบ�ลุ่ไดั�พััฒนั�แผู้นัก�รเรียนัก�รสัอำนั โดัยมีวัิตถ่ประสังค์เพืั�อำให�สั�ม�รถสัร��งสัภู�พัแวิดัลุ่�อำมในัก�รจัดัก�รเรียนั
ก�รสัอำนัไดั�อำย��งต�อำเนืั�อำงแลุ่ะยั�งยืนั รวิมถึงก�รพััฒนั�หลัุ่กส้ัตรอำอำนัไลุ่น์ัเพืั�อำตอำบสันัอำงต�อำควิ�มต�อำงก�รขอำงผู้้�เรียนั

ฟลิิปปินส์ุ มีก�รจัดัก�รดั��นัก�รศึกษ�อำอำนัไลุ่น์ัโดัยกระทรวิงก�รอำ�ชีำวิศึกษ�แลุ่ะพััฒนั�ศักยภู�พั แลุ่ะก�รจัดัทำ�ม�ตรก�ร
สัำ�หรับก�รป้อำงกันัแลุ่ะควิ�มปลุ่อำดัภัูยในัโรงเรียนั ก�รปรับหลัุ่กส้ัตรแบบท�งไกลุ่แลุ่ะแบบผู้สัมผู้สั�นั ก�รเรียนัแบบยืดัหย่�นั 
รวิมทั�งก�รกำ�หนัดัแนัวิท�งก�รดัำ�เนิันันัโยบ�ยจ�กรฐับ�ลุ่กลุ่�ง สัำ�หรับก�รฉีีดัวัิคซีีนัให�แก�คร้แลุ่ะบ่คลุ่�กรท�งก�รศกึษ�ปัจจ่บันั
ฉีีดัวัิคซีีนัไปแลุ่�วิกวิ��ร�อำยลุ่ะ 85 

สิุงคโปร์ุ่ สัร��งควิ�มตระหนัักร้�ให�แก�นัักเรียนัเกี�ยวิกับแนัวิท�งปฏิิบัติดั��นัส่ัขอำนั�มัยเพืั�อำให�ปลุ่อำดัภัูยจ�กโควิิดั – 19 
พััฒนั�ศักยภู�พัขอำงคร้ให�มีควิ�มร้�ดั��นัดิัจิทัลุ่ มีก�รจัดัก�รเรียนัก�รสัอำนัแบบผู้สัมผู้สั�นัโดัยไดั�รับก�รสันัับสัน่ันั 
จ�ก Singapore Student Learning Space แลุ่ะ National Digital Literacy Program ในัก�รเตรียมอ่ำปกรณ์ 
ก�รเรียนัร้�สั�วินับ่คคลุ่ (Personal Learning Devices) สัำ�หรับนัักเรียนัระดัับมัธ์ยมศึกษ�ท่กคนัเพืั�อำเป็นัเครื�อำงมือำ 
ในัก�รสันัับสัน่ันัสัำ�หรับนัักเรียนัในัวัินัที�ต�อำงเรียนัหนัังสืัอำจ�กที�บ��นั นัอำกจ�กนีั� บ่คลุ่�กรท�งก�รศึกษ�แลุ่ะนัักเรียนั 
อำ�ยตั่�งแต� 12 ปีขึ�นัไปไดั�รับก�รฉีีดัวัิคซีีนัแลุ่�วิ แลุ่ะนัักเรียนัระดัับอำน่ับ�ลุ่แลุ่ะประถมศึกษ�ไดั�รับก�รจัดัก�รเครื�อำงตรวิจ 
Antigen Rapid Test (ART) kits
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1.5	ก้ารดำำเน้นิ้งาน้ของคณ์ะทัำงาน้ดำา้น้ก้ารเคล่�อน้ยา้ยใน้ระดำบัอดุำมศึกึ้ษาของอาเซีียน้	(ASEAN	Working	Group	on	Higher	Education	
Mobility	:AWGHEM	2025)  ที�ประช่ำมรัฐมนัตรีดั��นัก�รศึกษ�ขอำงอำ�เซีียนัไดั�รับรอำงข�อำกำ�หนัดัอำ��งอิำงสัำ�หรับคณะทำ�ง�นัดั��นัก�รเคลืุ่�อำนัย��ย
ในัระดัับอ่ำดัมศึกษ�ขอำงอำ�เซีียนั เมื�อำวัินัที� 7 มิถ่นั�ยนั 2564 โดัยข�อำกำ�หนัดัอำ��งอิำง ฯ มีวัิตถ่ประสังค์เพืั�อำขย�ยก�รดัำ�เนิันัง�นัขอำงคณะ 
ทำ�ง�นัฯ ให�คลุ่�อำงตวัิแลุ่ะสัอำดัคลุ่�อำงกบัก�รศกึษ�ระดัับอ่ำดัมศกึษ�ขอำงอำ�เซีียนั เพืั�อำเชืำ�อำมโยงระหวิ��งประชำ�ชำนั แลุ่ะถ��ยทอำดัควิ�มร้�ในัอำ�เซีียนั
ภู�ยใต�กรอำบแผู้นัง�นัดั��นัก�รศึกษ�ขอำงอำ�เซีียนั พั.ศ. 2564 – 2568 ซึี�งรวิมถึงก�รดัำ�เนิันัก�ร ASEAN Branded Scholarship  
ภู�ยในัปี 2568 ก�รไดั�รับก�รสันัับสัน่ันัดั��นัเทคนิัคแลุ่ะก�รดัำ�เนิันัง�นัจ�กสัำ�นัักเลุ่ข�ธิ์ก�รอำ�เซีียนัแลุ่ะม้ลุ่นิัธิ์อำ�เซีียนั แลุ่ะก�รไดั�รับท่นั
สันัับสัน่ันัจ�กโครงก�ร Support to Higher Education in ASEAN Region (SHARE) จนัถึงสิั�นัปี 2565

1.6	Intra-ASEAN	 Scholarships	 Programme	 (IASP) สัำ�นัักเลุ่ข�ธิ์ก�รอำ�เซีียนันัำ�เสันัอำข�อำม้ลุ่ท่นัก�รศึกษ�ระดัับอ่ำดัมศึกษ�สัำ�หรับ
ประเทศสัม�ชิำกอำ�เซีียนั โดัยจะแบ�งก�รดัำ�เนิันัง�นัต�มกรอำบเวิลุ่� ดัังนีั�

ระหวิ��งปี 2565 – 2568 จะมีก�รจัดัสัรรท่นัระดัับปริญญ�โทให�แก�นัักเรียนัขอำงประเทศสัม�ชิำกอำ�เซีียนัในัก�รไปศึกษ�ต�อำ 
ในัเครือำข��ยมห�วิิทย�ลัุ่ยอำ�เซีียนั จำ�นัวินั 30 แห�ง โดัยก�รให�ท่นัก�รศึกษ�มีร�ยลุ่ะเอีำยดัดัังนีั�

1) ปี 2565 – 2566 ประเทศสัม�ชิำกจะคัดัเลืุ่อำกนัักศึกษ�จำ�นัวินั 2 คนัต�อำประเทศ
2) ปี 2567 – 2568 ประเทศสัม�ชิำกจะคัดัเลืุ่อำกนัักศึกษ�จำ�นัวินั 3 คนัต�อำประเทศ
3) อำ�จคัดัเลืุ่อำกนัักศึกษ�เพืั�อำรับท่นัรวิม 100 ท่นัในัชำ�วิยเวิลุ่� 4 ปี

1.7 ความก้้าวหน้า้ของคณ์ะทัำงาน้ก้ารเสริมสร้างความเข้มแขง็ด้ำาน้ก้ารศึกึ้ษาให้แก้เ่ด็ำก้และเยาวชน้ทีั�ตก้หลน่้ ในัฐ�นัะที�ประเทศไทยเปน็ัประธ์�นัร�วิม
ขอำงคณะทำ�ง�นัดัังกลุ่��วิไดั�นัำ�เสันัอำร�ยง�นัในัหัวิข�อำ “ASEAN Working Group on Strengthening Education for Out-Of-School 
Children and Youth” เพืั�อำให�ที�ประช่ำมทร�บเกี�ยวิกับก�รดัำ�เนิันัง�นัต�มปฏิิญญ�อำ�เซีียนัวิ��ดั�วิยก�รเสัรมิสัร��งควิ�มเข�มแข็งดั��นัก�รศกึษ�
ให�แก�เด็ักแลุ่ะเย�วิชำนัที�ตกหลุ่�นั ดัังนีั� 

1)  นัโยบ�ยในัก�รบริห�รจัดัก�รต�อำงชัำดัเจนั
2)  ก�รมอำบหม�ยหนั�วิยง�นัหลัุ่กในัก�รดัำ�เนิันัง�นั 
3)  ก�รบ้รณ�ก�รควิ�มร�วิมมือำระหวิ��งหนั�วิยง�นัที�เกี�ยวิข�อำง 
4)  ก�รคัดัแยกเด็ักแลุ่ะเย�วิชำนัที�ตกหลุ่�นั 
5)  ก�รจัดัก�รข�อำม้ลุ่ให�เป็นัปัจจ่บันัแลุ่ะไม�ทับซี�อำนักันัระหวิ��งหนั�วิยง�นั 
6)  แนัวิท�งก�รให�ควิ�มชำ�วิยเหลืุ่อำโดัยคำ�นึังถึงบริบทขอำงพืั�นัที�
7)  ควิ�มยืดัหย่�นัในัก�รปฏิิบัติง�นั
8)  สันัับสัน่ันังบประม�ณแลุ่ะร�งวัิลุ่เพืั�อำเป็นัขวัิญแลุ่ะกำ�ลัุ่งใจให�แก�ผู้้�ปฏิิบัติก�รง�นัพืั�นัที� 

1.8	ก้ารดำำเน้ิน้โครงก้าร	ASEAN-ROK	TVET	Mobility	Programme ซึี�งเปิดัโครงก�รผู้��นัระบบอำอำนัไลุ่น์ั เมื�อำวัินัที� 28 กันัย�ยนั 2563 
มีวัิตถ่ประสังค์เพืั�อำสัร��งม�ตรฐ�นัก�รรับรอำงค่ณภู�พัก�รเคลืุ่�อำนัย��ยนัักศึกษ�ระหวิ��งประเทศอำ�เซีียนัในัสั�ข�อำ�ชำีวิศึกษ�ที�ไดั�รับ 
ก�รคัดัเลืุ่อำก จำ�นัวินั 5 สั�ข� ไดั�แก� 1) อิำเล็ุ่กทรอำนิักส์ัแลุ่ะก�รผู้ลิุ่ต 2) ก�รก�อำสัร��ง 3) ย�นัยนัต์ 4) ก�รบริก�รแลุ่ะก�รท�อำงเที�ยวิ แลุ่ะ  
5) คอำมพิัวิเตอำร์แลุ่ะก�รให�บริก�รข�อำม้ลุ่ ทั�งนีั� จะใชำ�ข�อำม้ลุ่จ�กทั�ง 5 สั�ข�เป็นัข�อำม้ลุ่พืั�นัฐ�นัแลุ่ะพััฒนั�โปรแกรมก�รสัร��งม�ตรฐ�นัค่ณว่ิฒิ 
TVET สัำ�หรับประเทศสัม�ชิำกอำ�เซีียนั

1.9	โครงก้าร	Support	to	Higher	Education	in	ASEAN	Region	(SHARE)	ของสหภาพยุโรป	มีก�รปรับแก�ข�อำตกลุ่งแลุ่ะก�รดัำ�เนิันั
กิจกรรมขอำงโครงก�รฯ ระหวิ��งสัำ�นัักเลุ่ข�ธิ์ก�รอำ�เซีียนัแลุ่ะคณะกรรม�ธ์ิก�รย่โรป โดัยเสันัอำขย�ยเวิลุ่�มีผู้ลุ่ตั�งแต�วัินัที� 27 ก่มภู�พัันัธ์์  
พั.ศ. 2564 จนัถึงสิั�นัปี พั.ศ. 2565 ซึี�งในัสั�วินัขย�ยโครงก�รไดั�ระบ่ผู้ลุ่ลัุ่พัธ์์ที�ค�ดัหวัิงขอำงโครงก�รวิ��จะต�อำงคำ�นึังถึงก�รให�โอำก�สัแก�เด็ัก สัตรี
แลุ่ะกลุ่่�มที�อำย้�ในัภู�วิะเปร�ะบ�งอำย��งเท��เทียมกันัแลุ่ะก�รสันัับสัน่ันัก�รพััฒนั�กรอำบค่ณว่ิฒิขอำงอำ�เซีียนั แลุ่ะก�รประกันัค่ณภู�พั  
รวิมถึงก�รพััฒนั�ระบบโอำนัย��ยหนั�วิยกิตขอำงอำ�เซีียนั แลุ่ะระบบโอำนัย��ยหนั�วิยกิตขอำงอำ�เซีียนั-สัหภู�พัยโ่รป โดัยจะทดัลุ่อำงผู้��นัก�รให�ท่นั
ก�รศึกษ� โครงก�ร SHARE ม่�งมั�นัอำย��งเต็มที�ในัก�รดัำ�เนิันัก�รต�มแผู้นัดั��นัก�รศึกษ�ขอำงอำ�เซีียนั พั.ศ. 2564 – 2568 ตลุ่อำดัระยะเวิลุ่�
ขอำงก�รขย�ย วัิตถ่ประสังค์โดัยรวิมขอำงโครงก�รฯ เพืั�อำเสัริมสัร��งควิ�มร�วิมมือำระดัับภู้มิภู�ค ยกระดัับค่ณภู�พั ควิ�มสั�ม�รถในัก�รแข�งขันั
ระดัับภู้มิภู�ค แลุ่ะควิ�มเป็นัสั�กลุ่ขอำงสัถ�บันัอ่ำดัมศึกษ�อำ�เซีียนัแลุ่ะนัักศึกษ�แลุ่ะมีสั�วินัสันัับสัน่ันัประชำ�คมอำ�เซีียนั 

ระหวิ��งปี 2569 – 2573 ก�รดัำ�เนิันัก�ร ASEAN Branded Scholarship นั��จะเป็นัร้ปธ์รรมแลุ่�วิซึี�งจะมีก�รบ้รณ�ก�รทำ�ง�นั
ระหวิ��งกันัแลุ่ะเพิั�มจำ�นัวินัผู้้�ไดั�รับท่นัในัระดัับปรญิญ�โท แลุ่ะขย�ยท่นัก�รศึกษ�ให�กับนัักศึกษ�ปริญญ�ตรี (4 ปี)  แลุ่ะนัักศกึษ�
ระดัับปริญญ�เอำก (4 ปี) โดัยจะให�ท่นัก�รศึกษ�จำ�นัวินั 250 ท่นั แบ�งเป็นั 3 ระดัับ ไดั�แก� ปริญญ�ตรี 50 ท่นั ปริญญ�โท 150 ท่นั 
แลุ่ะปริญญ�เอำก 25 ท่นั

ระยะที่่� 1

ระยะที่่� 2



4 Mr. Wilfredo E. Cabral ปลัุ่ดักระทรวิงศึกษ�ธิ์ก�รขอำงสั�ธ์�รณรัฐฟิิลิุ่ปปินัส์ัแลุ่ะ Ms Yoo Eun-hae รอำงนั�ยกรัฐมนัตรีแลุ่ะรัฐมนัตรีวิ��ก�รกระทรวิงศึกษ�ธิ์ก�ร 
แห�งสั�ธ์�รณรัฐเก�หลีุ่เป็นัประธ์�นัร�วิมในัก�รประช่ำมฯ โดัยมีผู้้�แทนัจ�ก 10 ประเทศสัม�ชิำกอำ�เซีียนั สั�ธ์�รณรัฐประชำ�ชำนัจีนั ญี�ป่�นั สั�ธ์�รณรัฐเก�หลีุ่ ผู้้�แทนัจ�กสัำ�นัักง�นั
เลุ่ข�ธิ์ก�รซีีมีโอำ สัำ�นัักเลุ่ข�ธิ์ก�รเครือำข��ยมห�วิิทย�ลัุ่ยอำ�เซีียนั แลุ่ะสัำ�นัักเลุ่ข�ธิ์ก�รอำ�เซีียนัเข��ร�วิมก�รประช่ำมฯ
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2. การประชุุมเจ้้าหน้้าท่ี่�อาวุุโสด้้าน้การศึึกษาของอาเซ่ียน้บวุกสาม4 คร้�งท่ี่� 11 
(11th ASEAN Plus Three Senior Officials Meeting on Education: 11th SOM-ED+3)

การหารือเก่�ยวกับความสอดคล้้องของแผนงานด้านการศึึกษาของอาเซี่ยนกับแผนปฏิิบัติิการด้านการศึึกษาอาเซี่ยนบวกสาม รวมถึึง 
การดำาเนินความร่วมมือด้านการศึึกษาของประเทศึบวกสาม แล้ะผล้ล้พัธ์์ท่�จะนำาเสนอติอ่การประชุุมรัฐมนติร่ด้านการศึึกษาของอาเซีย่นบวกสาม 
(APT EMM) ครั�งท่� 5 ดังน่�

1. แผู้นัง�นัดั��นัก�รศึกษ�ขอำงอำ�เซีียนัแลุ่ะควิ�มสัอำดัคลุ่�อำงกับแผู้นัปฏิิบัตกิ�รดั��นัก�รศึกษ�ขอำงอำ�เซีียนับวิกสั�ม 2018-2025 ซึี�งแผู้นัง�นัดัังกลุ่��วิ
ไดั�รับก�รพััฒนั�ขึ�นัระหวิ��งเดืัอำนักรกฎ�คม 2563 ถึงพัฤษภู�คม 2564 โดัยพิัจ�รณ�จ�กก�รทบทวินัยท่ธ์ศ�สัตร์ที�สัำ�คัญรวิมทั�งแผู้นัปฏิิบัติก�ร
ดั��นัก�รศึกษ�ขอำงอำ�เซีียนับวิกสั�ม 2561-2568 ที�ค�ดัวิ��จะชำ�วิยสันัับสัน่ันัก�รดัำ�เนิันัง�นัให�มีควิ�มยดืัหย่�นัม�กขึ�นัเมื�อำเผู้ชิำญกับภัูยค่กค�ม เชำ�นั 
โควิิดั-19 รวิมทั�งครอำบคลุ่่มขั�นัตอำนัแลุ่ะร้ปแบบก�รศึกษ�ที�แตกต��งกันัแลุ่ะตอำบสันัอำงควิ�มต�อำงก�รแลุ่ะบริบทขอำงผู้้�เรียนัท่กคนั

2. ก�รดัำ�เนิันัง�นัขอำงคณะทำ�ง�นัดั��นัก�รเคลืุ่�อำนัย��ยในัระดัับอ่ำดัมศึกษ�ขอำงอำ�เซีียนั (ASEAN Working Group on Higher Education  
Mobility-AWGHEM) 2025) ซึี�งไดั�เชิำญสั�ธ์�รณรัฐประชำ�ชำนัจีนั ญี�ป่�นั แลุ่ะสั�ธ์�รณรัฐเก�หลีุ่เข��ร�วิมกิจกรรมแลุ่ะก�รประช่ำมขอำงคณะทำ�ง�นั
ในัฐ�นัะสัม�ชิำกไม�ถ�วิร รวิมทั�งรับฟัิงม่มมอำงแลุ่ะประสับก�รณ์ขอำงทั�งสั�มประเทศในัก�รสั�งเสัริมก�รเคลืุ่�อำนัย��ยนัักศึกษ�แลุ่ะก�รประกันัค่ณภู�พั
ในัภู้มิภู�คผู้��นัคณะทำ�ง�นัฯ แลุ่ะก�รประกันัค่ณภู�พัก�รศึกษ�ระดัับอ่ำดัมศึกษ�ในัอำ�เซีียนับวิกสั�มประเทศ (APTWG)

3. ก�รสันัับสัน่ันัก�รดัำ�เนิันัก�รต�มแผู้นัง�นัดั��นัก�รศึกษ�ขอำงอำ�เซีียนั พั.ศ. 2564-2568 แลุ่ะ/หรือำแผู้นัปฏิิบัติก�รดั��นัก�รศึกษ�ขอำงอำ�เซีียนั 
บวิกสั�ม พั.ศ. 2561-2568

ก. การดำาเนินงานของประเทศึบวกสาม

สาธารณร้ฐประชุาชุน้จ่้น้ (PRC)
1) สััปดั�ห์ควิ�มร�วิมมือำจีนั-อำ�เซีียนั พั.ศ. 2564
2) โครงก�รแลุ่ะควิ�มคิดัริเริ�มที�สั�งเสัริมก�รแลุ่กเปลีุ่�ยนัแลุ่ะเคลืุ่�อำนัย��ยประชำ�ชำนั 
3)  ก�รสันัับสัน่ันัในัเชิำงบวิกต�อำควิ�มสััมพัันัธ์์ระหวิ��งอำ�เซีียนักับจีนัแลุ่ะก�รดัำ�เนัินัก�รต�มควิ�มคิดัริเริ�มเพืั�อำจัดัก�รกับผู้ลุ่กระทบ 

ขอำงโควิิดั-19 นัอำกจ�กนีั� จีนัยงัแสัดังควิ�มม่�งมั�นัต�อำควิ�มต�อำเนืั�อำงขอำงก�รแลุ่กเปลีุ่�ยนัท�งก�รศึกษ�แลุ่ะควิ�มร�วิมมือำเพืั�อำแก�ไขปัญห�
แลุ่ะควิ�มท��ท�ยในัภู้มิภู�ค

ประเที่ศึญ่ี่�ปุ�น้ มีก�รดัำ�เนิันัง�นัภู�ยใต�แผู้นัปฏิิบัติก�รดั��นัก�รศึกษ�ขอำงอำ�เซีียนับวิกสั�ม อำ�ทิ ก�รประช่ำมคณะทำ�ง�นั Working Group 
on Student Mobility and Quality Assurance of Higher Education among APT Countries แลุ่ะโครงก�รจัดัก�รศึกษ� 
เพืั�อำก�รพััฒนั�ที�ยั�งยืนั SEAMEO-Japan Education for Sustainable Development Award (SEAMEO-Japan ESD Award) รวิมถึง
โครงก�รแลุ่กเปลีุ่�ยนันัักเรียนั/นัักศึกษ� ก�รจัดัค��ยควิ�มร้� อำ�ทิ Collective Action for Mobility Program University Students in 
Asia (CAMPUS Asia) นัำ�ร�อำงโครงก�รร�วิมกันัระหวิ��งญี�ป่�นั จีนัแลุ่ะเก�หลีุ่ โดัยจะขย�ยควิ�มร�วิมมือำร�วิมกับประเทศสัม�ชิำกอำ�เซีียนัในัปี 2026

สาธารณร้ฐเกาหล่ ดัำ�เนิันัโครงก�รแลุ่ะกิจกรรมเพืั�อำสันัับสัน่ันั APT PoA ดั��นัก�รศึกษ� 2018–2025 ไดั�แก�:

1) ก�รขย�ยโอำก�สัในัก�รมอำบท่นัก�รศกึษ�สัำ�หรบัอำ�จ�รยแ์ลุ่ะนัักศกึษ�ผู้��นัโครงก�ร Higher Education for ASEAN Talents (HEAT) 
แลุ่ะโครงก�ร Global Korea Scholarship (GKS)

2) ก�รขย�ยตัวิขอำงก�รเคลืุ่�อำนัย��ยนัักศึกษ�ผู้��นั ASEAN International Mobility for Students (AIMS) แลุ่ะ Collective Action 
for Mobility Program University Students in Asia (CAMPUS Asia)

3) โครงก�รริเริ�มโครงก�ร ASEAN Cyber University (ACU) ซึี�งใชำ�แพัลุ่ตฟิอำร์มอำอำนัไลุ่น์ั
4) สั�งเสัริมก�รศึกษ�เพืั�อำก�รเป็นัพัลุ่เมือำงโลุ่ก (GCED)
5) ปฏิิร้ปวิิถีอำ�เซีียนัขอำงอำ�ชีำวิศึกษ�ผู้��นัก�รเสัริมสัร��งเครือำข��ย



5 สั�ธ์�รณรัฐฟิิลิุ่ปปินัส์ัเป็นัประธ์�นั โดัยมีผู้้�แทนัจ�ก 10 ประเทศสัม�ชิำกอำ�เซีียนั 3 ประเทศบวิกสั�ม อำอำสัเตรเลีุ่ย อิำนัเดีัย รัสัเซีีย สัหรัฐอำเมริก�  
ผู้้�แทนัจ�กสัำ�นัักง�นัเลุ่ข�ธิ์ก�รซีีมีโอำ สัำ�นัักเลุ่ข�ธิ์ก�รเครือำข��ยมห�วิิทย�ลัุ่ยอำ�เซีียนั แลุ่ะสัำ�นัักเลุ่ข�ธิ์ก�รอำ�เซีียนัเข��ร�วิมก�รประช่ำมฯ
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ข. การเติร่ยมการสำาหรับการสัมมนาอาเซ่ียนบวกสามเรื�องเอเชุ่ยติะวันออกศึึกษาแล้ะค่ายเยาวชุนอาเซ่ียนบวกสาม ของอินโดน่เซ่ีย  
สืบเนื�องจากสถึานการณ์์ COVID-19 ท่�จะม่การดำาเนินการต่ิอ โดยหากเป็นไปได้จะจัดกิจกรรมในลั้กษณ์ะการประชุุมผสมผสาน 
ในชุ่วงไติรมาสแรกของปี 2565

ค. ความคืบหน้าการดำาเนินการมุมอาเซ่ียนในมหาวิทยาลั้ย (ระยะท่� 1) ของสำานักเล้ขาธิ์การอาเซ่ียน  ม่วตัิถุึประสงค์เพื�อจัดตัิ�งศูึนยข์อ้มูล้
ในห้องสมุดของสถึาบันอุดมศึึกษาในประเทศึสมาชุิกอาเซ่ียน (AMS) ในระยะเริ�มต้ิน จะดำาเนินการนำาร่องในมหาวิทยาลั้ยท่�ได้รับ 
การคัดเลื้อก จำานวน 10 แห่งของเครือข่ายมหาวิทยาลั้ยอาเซ่ียนผ่านห้องสมุดของ AUN (AUNILO)

ง. การดำาเนินงานท่�เก่�ยวข้องกับอาเซ่ียนบวกสามของสำานักงานเล้ขาธิ์การซ่ีม่โอ ดังน่�

1) APCEIU GCED ก�รประช่ำมเชิำงปฏิิบัติก�รแลุ่ะก�รเสัริมสัร��งศักยภู�พั
2) โครงก�ร SEA-PLM ที�ไดั�รับท่นัจ�กสั�ธ์�รณรัฐเก�หลีุ่
3) ควิ�มร�วิมมือำกับ KICE แลุ่ะ KEDI สัำ�หรับ SEA-PLM
4) SEAMEO SEA-คร้แลุ่กเปลีุ่�ยนักับมห�วิิทย�ลัุ่ย Tsukuba
5) SEAMEO-Japan ESD Award
6) SEAMEO-China Education Research Network
7) โครงก�รท่นัก�รศึกษ� SEAMEO-China TVET Mobility

จ. ความคบืหน้าของขอ้ริเริ�มท่�เก่�ยวข้องกับประเทศึบวกสาม ของสำานักเล้ขาธ์กิาร AUN โดยเฉพาะความสามารถึแล้ะการพฒันาทรพัยากร
มนุษย์ผ่าน AUN-CA Crosslight, ASEAN Korea Youth Summit, AUN Virtual Internship แล้ะ ASEAN KU Winter Seminar 
on Human Security Development through Energy Science นอกจากน่� ยังม่ทุนการศึึกษา โครงการวิจัยแล้ะวิชุาการต่ิาง ๆ 
รวมทั�งการประชุุมระดับนานาชุาติิท่�เก่�ยวข้อง

3. การประชุุมเจ้้าหน้้าท่ี่�อาวุุโสด้้าน้การศึึกษาของการประชุุมสุด้ยอด้เอเชุ่ยตะวุ้น้ออก5 คร้�งท่ี่� 6 
     (6th East Asia Summit Senior Officials Meeting on Education: 6th EAS SOM-ED)

การหารือวาระท่�เก่�ยวข้อง แล้ะผล้ลั้พธ์์ท่�ได้จะนำาเสนอต่ิอท่�ประชุุมสุดยอดเอเชุ่ยติะวันออกด้านการศึึกษา ครั�งท่� 5 (EAS EMM) ดังน่�

 n แผู้นัง�นัอำ�เซีียนัดั��นัก�รศึกษ�แลุ่ะควิ�มสัอำดัคลุ่�อำงกับแผู้นัปฏิิบัติก�รมะนิัลุ่�วิ��ดั�วิย
โครงก�รพััฒนั� EAS สัำ�หรบัปี พั.ศ. 2561-2565 ซึี�งแผู้นัง�นัดัังกลุ่��วิไดั�รบัก�รพััฒนั�ขึ�นั
ระหวิ��งเดืัอำนักรกฎ�คม 2563 ถึงพัฤษภู�คม 2564 โดัยพิัจ�รณ�จ�กก�รทบทวินั
ย่ทธ์ศ�สัตร์ที�สัำ�คัญ รวิมทั�งแผู้นัปฏิิบัติก�รมะนิัลุ่�วิ��ดั�วิยก�รพััฒนั� EAS สัำ�หรับ 
ปี 2561-2565 ทั�งนีั�แผู้นัง�นัจะดัำ�เนิันัก�รภู�ยใต�กรอำบก�รเรียนัร้�ตลุ่อำดัชีำวิิต ที�ค�ดัวิ��
จะชำ�วิยสั�งเสัรมิแลุ่ะมคีวิ�มยดืัหย่�นัม�กขึ�นัเมื�อำเผู้ชิำญกับภัูยค่กค�ม เชำ�นั โควิิดั-19 รวิมถงึ
ครอำบคลุ่่มขั�นัตอำนัแลุ่ะร้ปแบบก�รศึกษ�ที�แตกต��งกันัแลุ่ะตอำบสันัอำงควิ�มต�อำงก�รแลุ่ะ
บริบทขอำงผู้้�เรียนัท่กคนั

 o ก�รสันัับสัน่ันัก�รดัำ�เนิันัก�รต�มแผู้นัง�นัอำ�เซีียนัดั��นัก�รศึกษ� พั.ศ. 2564-2568 แลุ่ะ/
หรือำก�รดัำ�เนิันัง�นัต�มแผู้นัปฏิิบัติก�รมะนิัลุ่�วิ��ดั�วิยแผู้นัริเริ�มก�รพััฒนั� EAS สัำ�หรับ
ปี พั.ศ. 2561-2565 ดัังนีั� 
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สุาธุ์ารุ่ณรัุ่ฐเกาหลี ก�รดัำ�เนิันัโครงก�รแลุ่ะกิจกรรมเพืั�อำสันัับสัน่ันัแผู้นัปฏิิบัติก�รมะนิัลุ่� ดัังนีั�  
1) ก�รดัำ�เนิันัง�นัเพืั�อำบรรลุ่่ SDGs ผู้��นัก�รศึกษ� โดัยเนั�นัในัเรื�อำงก�รศึกษ�เพืั�อำก�รเป็นัพัลุ่เมือำงโลุ่ก 
(Global Citizenship Education - GCED) ภู�ยใต�วิิกฤตก�รณ์ระดัับโลุ่กที�เกิดัขึ�นัใหม� 2) ก�รสันัับสัน่ันั
ก�รพััฒนั�ร้ปแบบอำ�ชีำวิศึกษ�ขอำงอำ�เซีียนัผู้��นัเครือำข��ยควิ�มร้�แลุ่ะประสับก�รณ์ขอำง EAS TVET  
โดัยเก�หลีุ่จะลุ่ดัชำ�อำงวิ��งท�งดั��นัทักษะระหวิ��งประเทศสัม�ชิำกอำ�เซีียนั

อินเดีย นัโยบ�ยก�รศึกษ�แห�งชำ�ติฉีบับใหม�ซึี�งสัอำดัคลุ่�อำงกับแผู้นัปฏิิบัติก�รมะนิัลุ่� ในัก�รสั�งเสัริม
ก�รใชำ�เทคโนัโลุ่ยีสั�รสันัเทศดั��นัก�รศึกษ� โดัยไดั�เนั�นัยำ��เกี�ยวิกับก�รดัำ�เนิันัง�นั ดัังนีั� 1) เครือำข��ย
มห�วิิทย�ลัุ่ยอำ�เซีียนั-อิำนัเดีัย 2) บันัทึกควิ�มเข��ใจระหวิ��งมห�วิิทย�ลัุ่ย Nalanda แลุ่ะประเทศ EAS 
3) ท่นัที�จัดัสัรรให�แก�ประชำ�ชำนัอำ�เซีียนั จำ�นัวินั 1,000 ท่นั

สุหพัันธุ์รัุ่ฐรัุ่สุเซีย เนั�นัยำ��ควิ�มสัำ�คัญดั��นัก�รศึกษ�ที�สัอำดัคลุ่�อำงกับแผู้นัปฏิิบัติก�รมะนิัลุ่�  
ซึี�งมีควิ�มสัำ�คัญอำย��งยิ�งในับริบทขอำงก�รระบ�ดัใหญ� ไดั�แก� 1) ก�รสั�งเสัริมก�รเรียนัร้�อำอำนัไลุ่น์ั  
ตลุ่อำดัจนัสัภู�พัแวิดัลุ่�อำมดิัจิทัลุ่ที�ปลุ่อำดัภัูย 2) ก�รเรียนัร้�ผู้��นัก�รศกึษ�นัอำกระบบ  นัอำกจ�กนีั�ยงัไดั�เปิดั
พัรมแดันัรับนัักศึกษ�ต��งชำ�ติจ�กท่กประเทศ โดัยประก�ศเมื�อำเดืัอำนักันัย�ยนั 2564 แลุ่ะค�ดัหวัิงที�
จะนัำ�แผู้นัปฏิิบัติก�รดั��นัก�รศึกษ�ขอำงอำ�เซีียนัรัสัเซีียปี พั.ศ. 2564-2568 ม�ปฏิิบัติต�อำไป

ออสุเต์รุ่เลีย ก�รมีสั�วินัร�วิมในัก�รดัำ�เนิันัก�รต�มแผู้นัปฏิิบัติก�รมะนิัลุ่� เชำ�นั 1) ก�รสันัับสัน่ันั 
กรอำบอำ��งอิำงค่ณว่ิฒิอำ�เซีียนั 2) ควิ�มร�วิมมือำกับม�เลุ่เซีียเพืั�อำสัำ�รวิจข�อำม้ลุ่เกี�ยวิกับโอำก�สั 
ดั��นัอำ�ชีำวิศึกษ�แลุ่ะก�รฝึึกอำบรม รวิมทั�งก�รรักษ�ควิ�มปลุ่อำดัภัูยท�งไซีเบอำร์สัำ�หรับตลุ่�ดัแรงง�นั 
ในัม�เลุ่เซีีย 3) ก�รสันัับสัน่ันัเวีิยดันั�มในัก�รดัำ�เนิันัก�รต�มวิ�ระก�รเปลีุ่�ยนัแปลุ่งท�งดิัจิทัลุ่ 
ทั�งในัระดัับมห�วิิทย�ลัุ่ยแลุ่ะก�รเทคนิัคอำ�ชีำวิศึกษ�แลุ่ะก�รฝึึกอำบรม 4) ก�รจัดัก�รเชิำงนัโยบ�ย 
ดั��นั TVET เกี�ยวิกับก�รเปลีุ่�ยนัแปลุ่งท�งดิัจิทัลุ่ TVET ในัม�เลุ่เซีียแลุ่ะเวีิยดันั�ม แลุ่ะ 5) ก�รพััฒนั� 
ก�รประกันัค่ณภู�พัขอำงควิ�มร�วิมมือำท�งเศรษฐกิจเอำเชีำย-แปซิีฟิิก (APEC) ขอำงช่ำดัเครื�อำงมือำ 
ก�รเรียนัร้�อำอำนัไลุ่น์ั

สุาธุ์ารุ่ณรัุ่ฐปรุ่ะชาชนจีน ก�รดัำ�เนิันัก�รต�มโครงก�รริเริ�มดั��นัก�รศึกษ�ต�มแผู้นัปฏิิบัติก�ร
มะนิัลุ่� แลุ่ะเนั�นัยำ��ถึงก�รสันัับสัน่ันัก�รดัำ�เนิันัก�รต�มแผู้นัปฏิิบัติก�รมะนิัลุ่� ซึี�งจะสันัับสัน่ันัก�ร
ฟ้ิ�นัตัวิท�งเศรษฐกิจแลุ่ะก�รปรับปร่งก�รดัำ�รงชีำวิิตในัภู้มิภู�ค
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สุหรัุ่ฐอเมริุ่กา ก�รดัำ�เนิันัง�นัดั��นัก�รศึกษ�ภู�ยใต�แผู้นัปฏิิบัติก�รควิ�มร�วิมมือำเชิำงกลุ่ย่ทธ์์กรอำบ
อำ�เซีียนั-สัหรัฐฯ พั.ศ. 2564-2568 ไดั�แก� 1) Billion Future Scholars Framework 2) ก�รปฐมนิัเทศ 
ผู้��นัระบบท�งไกลุ่ก�อำนัเดิันัท�งขอำง Fulbright ปี 2563 3) โครงก�รฝึึกง�นัสัหรัฐฯ-อำ�เซีียนั ร�วิมกับ
สัภู�ธ่์รกิจสัหรัฐฯ-อำ�เซีียนั 4) โครงก�ร Young Southeast Asian Leaders Initiative Women's 
Leadership Academy – YSEALI ปี 2564 เป็นัต�นั

ญี�ป่�น ก�รดัำ�เนิันัง�นัที�สัอำดัคลุ่�อำงกับแผู้นัปฏิิบัติก�รมะนิัลุ่� ไดั�แก� 1) ก�รประกันัค่ณภู�พัก�รศึกษ�
ระดัับอ่ำดัมศึกษ�ในัอำ�เซีียนับวิกสั�มประเทศ (APTWG) 2) โครงก�รแลุ่กเปลีุ่�ยนัระหวิ��งมห�วิิทย�ลัุ่ย 
3) ก�รแลุ่กเปลีุ่�ยนันัักศึกษ�ระหวิ��ง EAS 4) ร�งวัิลุ่ SEAMEO-Japan ESD Award

ฟลิิปปินส์ุ ก�รดัำ�เนิันัง�นัที�สัอำดัคลุ่�อำงกับแผู้นัปฏิิบัติก�รมะนิัลุ่� ไดั�แก� ก�รรับรอำงก�รเข��ถึงก�รศึกษ�
ที�ครอำบคลุ่่มแลุ่ะมีค่ณภู�พัในัก�รศึกษ�ขั�นัพืั�นัฐ�นั แลุ่ะสั�งเสัริมควิ�มพัร�อำมท�งดัิจิทัลุ่ในั TVET  
ผู้��นัควิ�มคิดัริเริ�ม ดัังนีั� 1) เวิทีก�รศึกษ�เพืั�อำค่ณภู�พัแบบรวิม 2) ก�รเปลีุ่�ยนัแปลุ่งขอำง National 
Educators Academy of the Philippines (NEAP) 3) โปรแกรมอำอำนัไลุ่น์ัขอำง TESDA 

สุำานักงานเลขาธิุ์การุ่ซีมีโอ ก�รดัำ�เนิันัง�นัที�สัอำดัคลุ่�อำงกับแผู้นัปฏิิบัติก�รมะนิัลุ่� ไดั�แก�  
1) ควิ�มร�วิมมือำกับอำ�เซีียนัในัก�รดัำ�เนิันัก�รต�มแผู้นัง�นัดั��นัก�รศึกษ�ขอำงอำ�เซีียนั พั.ศ. 2564-2568 
2) ก�รสัำ�รวิจ Digital Kinds Asia and the Pacific 3) ควิ�มร�วิมมือำกับอำอำสัเตรเลีุ่ยแลุ่ะนิัวิซีีแลุ่นัด์ั 
เพืั�อำสั�งเสัริมควิ�มเชืำ�อำมโยงท�งสัังคมแลุ่ะวิัฒนัธ์รรม 4) หลัุ่กส้ัตรอำอำนัไลุ่นั์สัำ�หรับคร้โดัย SEAMEO, 
UNESCO แลุ่ะ Global Partnership for Education เป็นัต�นั
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การประชุุมรัฐมนตรีด้้านการศึึกษาของอาเซีียนบวกสาม คร้ั้�งท่ี่� 5 
และ

การประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกด้านการศึกษา คร้ั้�งท่ี่� 5  

โดย รุ่่�งกานต์์ พัันธ์ุ่์ภัักดี 1
ก่สุ่มา นวพัันธ์ุ์พิัมล 2

1 นัักวิิเทศสััมพัันัธ์์ ชำำ�นั�ญก�ร
2 นัักวิิเทศสััมพัันัธ์์ ชำำ�นั�ญก�รพิัเศษ รักษ�ก�รผู้้�อำำ�นัวิยก�รกลุ่่�มควิ�มร�วิมมือำระดัับภู้มิภู�ค

กรุ่ะทรุ่วงศึกษาธุ์ิการุ่ของสุาธุ์ารุ่ณรุ่ัฐฟิลิปปินส์ุเป็นเจ้าภัาพัการุ่ปรุ่ะช่มรุ่ัฐมนต์รุ่ี
ด้านการุ่ศึกษาของอาเซียนบวกสุาม ครุ่ัง้ที� 5 (5th ASEAN Plus Three Education 
Ministers Meeting: 5th APT EMM) และการุ่ปรุ่ะช่มสุ่ดยอดเอเชียต์ะวันออก 
ด้านการุ่ศึกษา ครุ่ัง้ที� 5 (5th East Asia Summit Education Ministers Meeting:  
5th EAS EMM) ภัายใต์้หัวข้อ “Transforming Education the ASEAN Way:  
Forging Partnerships in the Age of Global Disruptions”  เมื�อวันที� 1 ต์่ลาคม 
2564 ผ�านรุ่ะบบการุ่ปรุ่ะช่มทางไกล ซึ�งความก้าวหน้าที�สุำาคัญในด้านการุ่ศึกษา ดังนี้
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1. การุ่ปรุ่ะช่มรัุ่ฐมนต์รีุ่ด้านการุ่ศึกษาของอาเซียนบวกสุาม ครัุ่�งที� 5 (5th APT EMM) 

Dr. Leonor Magtolis Briones รัฐมนัตรีวิ��ก�รกระทรวิงศึกษ�ธิ์ก�รแห�งสั�ธ์�รณรัฐฟิิลิุ่ปปินัส์ั แลุ่ะ Ms. Yoo Eun-hae 
รอำงนั�ยกรัฐมนัตรีแลุ่ะรัฐมนัตรีวิ��ก�รกระทรวิงศึกษ�ธิ์ก�รแห�งสั�ธ์�รณรัฐเก�หลีุ่เป็นัประธ์�นัร�วิมก�รประช่ำมฯ  
โดัยรัฐมนัตรีดั��นัก�รศึกษ�ขอำงอำ�เซีียนับวิกสั�มไดั�นัำ�เสันัอำในัประเด็ันัหลัุ่กเกี�ยวิกับ “ก�รปฏิิร้ปก�รศึกษ� 
ในัวิิถีอำ�เซีียนั: หลุ่อำมรวิมควิ�มร�วิมมือำในัย่คแห�งก�รหย่ดัชำะงักขอำงโลุ่ก (Transforming Education the ASEAN 
Way: Forging Partnerships in the Age of Global Disruptions” อัำนัเนืั�อำงม�จ�กผู้ลุ่กระทบก�รแพัร�ระบ�ดั 
ขอำงโควิิดั–19 มีต�อำระบบก�รศึกษ�ขอำงชำ�ติแลุ่ะควิ�มร�วิมมือำดั��นัก�รศึกษ�ระดัับภู้มิภู�ค ดัังนีั�

ฟลิิปปนิส์ุ

ในัฐ�นัะประธ์�นัก�รประช่ำมฯ กลุ่��วิวิ��วิิกฤตก�รณ์โควิิดั-19 มีผู้ลุ่กระทบต�อำท่กภู�คสั�วินั โดัยเฉีพั�ะในัภู�คก�รศึกษ�
ทำ�ให�พัวิกเร�จำ�เป็นัต�อำงปรับหลัุ่กส้ัตรก�รเรียนัก�รสัอำนั แลุ่ะแนัวิท�งในัก�รรับมือำต�อำควิ�มท��ท�ยนีั� ต�อำงนัำ�
ก�รจัดัก�รแบบ New Normal ม�ประย่กต์ใชำ� เพัร�ะก�รศึกษ�ไม�สั�ม�รถที�จะหย่ดัไดั� ก�รพััฒนั�ทักษะ 
ดั��นัก�รอำ�ชีำวิศึกษ�เพืั�อำรอำงรับอ่ำตสั�หกรรม 4.0  ก�รเรียนัร้�อำย��งต�อำเนืั�อำง แลุ่ะควิ�มร�วิมมือำจ�กประเทศสัม�ชิำก
บวิกสั�มจะทำ�ให�พัวิกเร�สั�ม�รถผู้��นัวิิกฤตในัครั�งนีั�ไปไดั� นัอำกจ�กนีั� ยังมีก�รดัำ�เนิันัง�นัต�มแผู้นัปฏิิบัติก�ร
ดั��นัก�รศึกษ�ขอำงอำ�เซีียนับวิกสั�ม  ก�รเคลืุ่�อำนัย��ยนัักศึกษ�แลุ่ะก�รประกันัค่ณภู�พัก�รศึกษ� สันัับสัน่ันั 
ก�รเรียนัอำย��งต�อำเนืั�อำงผู้��นัก�รเรียนัแบบ new normal เพืั�อำให�สั�ม�รถเข��ถึงกลุ่่�มเด็ักตกหลุ่�นั 
ในัก�รประช่ำมครั�งนีั�ไดั�มีก�รแลุ่กเปลีุ่�ยนัเรียนัร้�เกี�ยวิกับประสับก�รณ์แลุ่ะก�รดัำ�เนิันัง�นัชำ�วิงวิิกฤต ทำ�ให�พัวิกเร�
สั�ม�รถร�วิมมือำกันัในัอำ�เซีียนั แลุ่ะอำ�เซีียนับวิกสั�มเพืั�อำผู้��นัวิิกฤตไปไดั�อำย��งร�บรื�นั แลุ่ะเมื�อำพัวิกเร�ร�วิมมือำกันั
จะทำ�ให�สั�ม�รถพััฒนั�ก�รศึกษ�ให�มีประสิัทธิ์ภู�พัยิ�งขึ�นั โดัยในัสั�วินัขอำงกระทรวิงศึกษ�ธิ์ก�รฟิิลิุ่ปปินัส์ั 
ไดั�ดัำ�เนิันัโครงก�รช่ำมชำนัแห�งก�รเรียนัร้�เพืั�อำให�เข��ถึงเด็ักท่กกลุ่่�ม แลุ่ะมีก�รพััฒนั�ทักษะดั��นัอำ�ชีำวิศึกษ� 
เพืั�อำให�สัอำดัคลุ่�อำงกับสัถ�นัก�รณ์ปัจจ่บันั ทั�งนีั�ดั�วิยควิ�มเข�มแข็งขอำงเครือำข��ยควิ�มร�วิมมือำขอำงอำ�เซีียนัแลุ่ะ
อำ�เซีียนับวิกสั�มจะทำ�ให�บ้รณ�ก�รก�รดัำ�เนิันัง�นัต�มแผู้นัง�นัดั��นัก�รศึกษ�ขอำงอำ�เซีียนัแลุ่ะข�อำริเริ�มต��ง ๆ 
ขอำงประเทศสัม�ชิำกสั�ม�รถร�วิมมือำกันัแลุ่ะทำ�ให�บรรลุ่่วัิตถ่ประสังค์ไดั�

Dr. Leonor Magtolis Briones  
รัฐมนัตรีวิ��ก�รกระทรวิงศึกษ�ธิ์ก�รแห�งสั�ธ์�รณรัฐฟิิลิุ่ปปินัส์ั

Ms. Yoo Eun-hae 
รอำงนั�ยกรัฐมนัตรีแลุ่ะรัฐมนัตรีวิ��ก�รกระทรวิงศึกษ�ธิ์ก�รแห�งสั�ธ์�รณรัฐเก�หลีุ่



3) ก�รสั�งเสัริมก�รพััฒนั�ขีดัควิ�มสั�ม�รถดั��นัก�รศึกษ�ขอำงอำ�เซีียนัผู้��นัประสับก�รณ์ก�รพััฒนั�ดั��นัก�รศึกษ�ขอำงเก�หลีุ่ เชำ�นั  
ก�รสันัับสัน่ันัก�รมีสิั�งแวิดัลุ่�อำมที�เหม�ะสัมสัำ�หรับก�รศึกษ� ก�รพััฒนั�คร้ผู้��นั e-learning โครงก�ร ASEAN Cyber University เป็นัต�นั 

ทั�งนีั�เก�หลีุ่ยินัดีัที�จะดัำ�เนิันัก�รต�มแผู้นัปฏิิบัติก�รดั��นัก�รศึกษ�ขอำงอำ�เซีียนับวิกสั�มแลุ่ะให�ควิ�มร�วิมมือำกับประเทศสัม�ชิำกอำย��งเต็มที� 
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บรูุ่ไนดารุ่่สุซาลาม    

ก�รจัดัก�รดั��นัก�รศึกษ�ในัภู�วิะวิิกฤตนีั�จำ�เป็นัต�อำงมีก�รเรียนั
ก�รสัอำนัที�มีประสิัทธิ์ภู�พัแลุ่ะท่กภู�คสั�วินัจำ�เป็นัต�อำงร�วิมมือำกันั
ในัยค่ที�โลุ่กหยด่ัชำะงกั ในัสั�วินัขอำงบร้ไนั ฯ มีก�รจัดัก�รเรียนัผู้��นั
ก�รใชำ�เทคโนัโลุ่ยีสั�รสันัเทศ แลุ่ะพััฒนั�คร้เพืั�อำเพิั�มทักษะ 
ดั��นัดิัจิทัลุ่ให�สั�ม�รถจัดัทำ�สืั�อำแลุ่ะสัอำนัท�งไกลุ่ไดั� ชำ�วิยให�คร้
สั�ม�รถทำ�ง�นัร�วิมกับก�รใชำ�เทคโนัโลุ่ยี รวิมทั�งม่�งเนั�นัให�เด็ัก
สั�ม�รถมีทักษะดั��นัดิัจิทัลุ่แลุ่ะสั�ม�รถเข��ถึงก�รศึกษ�ไดั�  
โดัยเฉีพั�ะกลุ่่�มเดั็กดั�อำยโอำก�สัให�มีโอำก�สัในัก�รเรียนัผู้��นัสืั�อำ
โทรทัศน์ั อิำนัเทอำร์เน็ัต แลุ่ะเพิั�มสิั�งอำำ�นัวิยควิ�มสัะดัวิก 

ดั��นัเทคโนัโลุ่ยสีั�รสันัเทศให�กบัสัถ�นัศกึษ� เพืั�อำสันัับสัน่ันัก�รจดััก�รเรียนัก�รสัอำนัผู้��นัดัจิิทัลุ่ให�มีประสัทิธิ์ภู�พัยิ�งขึ�นั นัอำกจ�กนีั�ขอำให�ประเทศ
สัม�ชิำกอำ�เซีียนับวิกสั�มผู้ลัุ่กดัันัในัเรื�อำงก�รแลุ่กเปลีุ่�ยนันัักเรียนัร�วิมกับอำ�เซีียนั แลุ่ะเปิดัเวิทีก�รแลุ่กเปลีุ่�ยนัเรียนัร้�เกี�ยวิกับแนัวิปฏิิบัติที�ดีั 
ดั��นัดิัจิทัลุ่แลุ่ะก�รเรียนัก�รสัอำนัอำอำนัไลุ่น์ัให�แก�คร้/อำ�จ�รย์ 

กัมพูัชา    

ก�รดัำ�เนิันัง�นัขอำงกัมพ้ัชำ�ในัก�รจัดัก�รต�อำควิ�มท��ท�ยจ�กวิิกฤตโควิิดั-19 มีก�รพััฒนั�ทักษะดั��นัดิัจิทัลุ่ให�แก�คร้ มีก�รพััฒนั�ก�รเรียนัก�รสัอำนั
อำอำนัไลุ่นัผ์ู้��นัชำ�อำงท�งต��ง ๆ  เชำ�นั google classroom แลุ่ะ Zoom เปน็ัต�นั สัำ�หรับสัถ�นัศึกษ�ที�ข�ดัแคลุ่นัจะมกี�รกระต่�นัให�ใชำ�ก�รเรียนัร้�แบบกลุ่่�ม 
แลุ่ะก�รเรียนัท�งไกลุ่เพืั�อำชำ�วิยให�นัักเรียนัเข��ถึงก�รศึกษ�ไดั� กัมพ้ัชำ�สั�ม�รถที�จะนัำ�วิิกฤติที�เกิดัขึ�นัม�เป็นัโอำก�สั ทำ�ให�จำ�เป็นัต�อำงพััฒนั�ก�รเรียนั
ก�รสัอำนัผู้��นัระบบอำอำนัไลุ่นั์ มีก�รพััฒนั� e-learning แลุ่ะก�รพััฒนั� 
สัถ�นัศึกษ�ให�พัร�อำมในัก�รใชำ�ดิัจิทัลุ่ ถึงแม�วิ��จะหมดัวิิกฤตแต�ก�รเรียนั 
ผู้��นัระบบดิัจิทัลุ่ก็จะเป็นัสั�วินัหนึั�งขอำงก�รเรียนัก�รสัอำนั  นัอำกจ�กนีั�กัมพ้ัชำ�
ยังมีก�รพััฒนั�ในัดั��นัทักษะชัำ�นัส้ังที�จำ�เป็นัต�อำก�รทำ�ง�นัในัอำนั�คตแลุ่ะยินัดีั
ที�จะทำ�ต�มแผู้นัที�นัำ�ท�งขอำงปฏิิญญ�อำ�เซีียนัวิ��ดั�วิยก�รพััฒนั�ทรัพัย�กร
มน่ัษยส์ัำ�หรับโลุ่กที�เปลีุ่�ยนัแปลุ่งไปขอำงง�นัเพืั�อำตอำบสันัอำงต�อำก�รเปลีุ่�ยนัแปลุ่ง
ดั��นัแรงง�นัขอำงโลุ่ก แลุ่ะยินัดีักับแผู้นัง�นัดั��นัก�รศึกษ�ขอำงอำ�เซีียนั  
พั.ศ. 2564 – 2568 แลุ่ะขอำบค่ณประเทศสัม�ชิำกอำ�เซีียนับวิกสั�ม 
ที�ให�ควิ�มร�วิมมือำในัก�รจัดัโครงก�รต��ง ๆ  แลุ่ะร�วิมกับอำ�เซีียนัในัก�รขับเคลืุ่�อำนั
ก�รดัำ�เนิันัง�นัต�มแผู้นัปฏิิบัติง�นัดั��นัก�รศึกษ�ขอำงอำ�เซีียนับวิกสั�ม 
อำย��งต�อำเนืั�อำง  

สุาธุ์ารุ่ณรัุ่ฐเกาหลี  

ในัฐ�นัะประธ์�นัร�วิมฯ กลุ่��วิวิ��เก�หลุ่มีีก�รดัำ�เนิันัง�นัต�มแผู้นัปฏิิบัติก�รดั��นัก�รศึกษ�ขอำงอำ�เซีียนับวิกสั�ม แลุ่ะร�วิมมอืำกับประเทศสัม�ชิำกอำ�เซีียนั
บวิกสั�มทั�งในัดั��นัเศรษฐกิจแลุ่ะสัังคมภู�ยใต�ยท่ธ์ศ�สัตร์เพืั�อำสัันัติภู�พัแลุ่ะควิ�มเจริญร่�งเรือำง เพืั�อำให�สันัอำงต�อำสัถ�นัก�รณ์โควิิดั-19 โดัยเก�หลีุ่ไดั�ปรับ
นัโยบ�ยภู�คใต�ใหม� (New Southern Policy) แลุ่ะเปิดัตัวินัโยบ�ย New Southern Policy Plus  ซึี�งนัโยบ�ยใหม�นีั�จะม่�งเนั�นัก�รพััฒนั�ทรัพัย�กร
มน่ัษย์ โดัยก�รแลุ่กเปลีุ่�ยนัเรียนัร้�โมเดัลุ่ดั��นัก�รศึกษ�ซึี�งจะสัอำดัคลุ่�อำงกับโครงก�รต��ง ๆ ที�เก�หลีุ่ดัำ�เนิันัก�รภู�ยใต�แผู้นัปฏิิบัติก�รดั��นัก�รศึกษ� 
ขอำงอำ�เซีียนับวิกสั�ม ไดั�แก� 

1) โครงก�รควิ�มร�วิมมอืำข��มพัรมแดันัเพืั�อำแลุ่กเปลีุ่�ยนัประชำ�ชำนัส้ั�ประชำ�ชำนัดั��นัก�รศกึษ� อำย��งโครงก�ร Higher Education for ASEAN 
Talents (HEAT) ที�ให�ท่นัแก�นัักวิิชำ�ก�รเพืั�อำม�ศึกษ�ต�อำระดัับปริญญ�เอำกในัมห�วิิทย�ลัุ่ยขอำงเก�หลุ่ี ซึี�งปีนีั�เตรียมที�จะคัดัเลุ่ือำก 
นัักวิิชำ�ก�รสั�ข�สั�ธ์�รณส่ัขรับท่นัก�รศึกษ�เพืั�อำลุ่ดัปัญห�ก�รข�ดัแคลุ่นับ่คลุ่�กรสั�ข�นีั�ในัก�รสันัับสัน่ันัควิ�มปลุ่อำดัภัูยขอำงมน่ัษย์ 
ภู�ยหลัุ่งโควิิดั-19 นัอำกจ�กนีั� ยังมีท่นัให�แก�นัักเรียนัขอำงประเทศสัม�ชิำกอำ�เซีียนัเพืั�อำให�เข��ถึงโอำก�สัท�งก�รศึกษ�ในัระดัับที�ส้ังขึ�นั  
แลุ่ะสันัับสัน่ันัก�รแลุ่กเปลีุ่�ยนันัักเรียนั/นัักศึกษ�สัำ�หรับทวิิศึกษ�ระหวิ��งอำ�เซีียนัแลุ่ะประเทศบวิกสั�ม  

2) ก�รพััฒนั� APT Joint Guideline on the Institutional Provision for New Modes of Higher Education วัิตถ่ประสังค์ 
เพืั�อำก�รเรียนัอำอำนัไลุ่น์ั ก�รแลุ่กเปลีุ่�ยนันัักศึกษ�แลุ่ะก�รประกันัค่ณภู�พัก�รอ่ำดัมศึกษ�  
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สุาธุ์ารุ่ณรัุ่ฐปรุ่ะชาชนจีน     

ก�รประช่ำมรัฐมนัตรีดั��นัก�รศึกษ�ขอำงอำ�เซีียนับวิกสั�มถือำเป็นัควิ�มร�วิมมือำระหวิ��งประเทศสัม�ชิำก
ที�จะชำ�วิยผู้ลัุ่กดัันัก�รทำ�ง�นัระหวิ��งกันัให�มีประสิัทธิ์ภู�พัแลุ่ะให�เกิดัควิ�มเข��ใจที�ดีัระหวิ��งกันั
จีนัร้�สึักซี�บซึี�งที�ญี�ป่�นัแลุ่ะเก�หลีุ่ให�ควิ�มร�วิมมือำในัก�รดัำ�เนิันัก�รต�มแผู้นัปฏิิบัติง�นัดั��นัก�รศึกษ� 
ขอำงอำ�เซีียนับวิกสั�ม ปีนีั�ถือำเป็นัปีที�ครบรอำบ 30 ปี ควิ�มร�วิมมือำอำ�เซีียนั-จีนั (ASEAN-China 
Dialogue Relations) ในัชำ�วิง 30 ปีที�ผู้��นัม�จีนัมีควิ�มสััมพัันัธ์์ที�ดีักับอำ�เซีียนัตลุ่อำดัม� นัอำกจ�กนีั� 
ในัชำ�วิงสััปดั�ห์ที�ผู้��นัม�จีนัไดั�เป็นัเจ��ภู�พัจัดัประช่ำม 2021 China-ASEAN Education  
Cooperation Week โดัยมีรัฐมนัตรวีิ��ก�รกระทรวิงศกึษ�ธ์กิ�รขอำงจนีัเปน็ัประธ์�นัในัก�รเปดิัง�นั 
ซึี�งมีประเด็ันัข�อำเสันัอำแนัะสัำ�คัญ 3 ประก�ร ดัังนีั� 1) ก�รห�รือำร�วิมระหวิ��งเจ��หนั��ที�อำ�ว่ิโสัอำ�เซีียนั-
จีนัเพืั�อำควิ�มเข��ใจอำันัดีัระหวิ��งกันัดั��นัก�รศึกษ� 2) ควิ�มร�วิมมือำในัระดัับอ่ำดัมศึกษ�ระหวิ��ง
อำ�เซีียนั-จีนัเพืั�อำพััฒนั�ค่ณภู�พัแลุ่ะก�รศึกษ�ข��มพัรมแดันั 3) ก�รสันัับสัน่ันัก�รพััฒนั�ทักษะ 
ดั��นัอำ�ชำีวิศึกษ� ซึี�งจีนัมีโครงก�ร China-ASEAN 100+100 Institutional Cooperation  
เป้�หม�ยเพืั�อำพััฒนั�ทักษะขอำงนัักเรียนั/นัักศึกษ�ให�สั�ม�รถรอำงรับต�อำก�รเปลีุ่�ยนัแปลุ่ง 
ขอำงตลุ่�ดัแรงง�นัในัอำนั�คต แลุ่ะจีนัยนิัดีัที�จะร�วิมมือำดัำ�เนิันัก�รต�มแผู้นัปฏิิบัติก�รดั��นัก�รศึกษ�
ขอำงอำ�เซีียนับวิกสั�ม

อินโดนีเซีย    

ในัชำ�วิงหนึั�งปีครึ�งที�ผู้��นัม�ไม�ใชำ�สิั�งที�ง��ยสัำ�หรับท่กประเทศทั�วิโลุ่กที�จะก��วิผู้��นั
วิิกฤตโควิิดั-19 ไปไดั�โดัยเฉีพั�ะในัดั��นัก�รศึกษ� แลุ่ะสัหประชำ�ชำ�ติ 
ไดั�กลุ่��วิวิ��สัถ�นัก�รณ์โควิิดั-19 ทำ�ให�ก�รดัำ�เนิันัง�นัต�มวิ�ระก�รพััฒนั�
อำย��งยั�งยืนัต�อำงหยด่ัชำะงัก ในัสั�วินัขอำงก�รจัดัก�รดั��นัก�รศึกษ� จำ�เป็นัต�อำง
ขอำบค่ณท่กภู�คสั�วินัที�ร�วิมมือำกันัทั�งสัถ�นัศึกษ� คร้/อำ�จ�รย์ นัักเรียนั  
แลุ่ะผู้้�ปกครอำงในัก�รชำ�วิยให�ก�รศึกษ�ไม�หย่ดัชำะงัก ซึี�งแต�ลุ่ะประเทศ 
จะมีก�รดัำ�เนิันัก�รในัก�รรับมือำกับสัถ�นัก�รณ์โควิิดั-19 แตกต��งกันั 
แต�จะมี 2 ประเด็ันัหลัุ่ก ๆ ที�จำ�เป็นัต�อำงตระหนัักถึง ไดั�แก� 

1)    กลุ่่�มเด็ักดั�อำยโอำก�สั ไม�วิ��จะเปิดัเรียนัหรือำปิดัเรียนั หรือำจัดัก�ร
เรียนัก�รสัอำนัผู้��นัระบบอำอำนัไลุ่น์ั พัวิกเร�จำ�เป็นัต�อำงคำ�นึังถึงกลุ่่�มเด็ักดั�อำยโอำก�สัดั�วิย

2) ก�รเสีัยก�รเรียนั (learning lost) เนืั�อำงจ�กสัถ�นัก�รณ์โควิิดั-19 ในัก�รจัดัก�รเรียนัก�รสัอำนัหย่ดัชำะงัก ทำ�ให�พัวิกเร�จำ�เป็นั
ต�อำงคำ�นึังถึงก�รเรียนัร้�ตลุ่อำดัชีำวิิตแลุ่ะก�รศึกษ�ที�ครอำบคลุ่่ม แลุ่ะยินัดีัต�อำก�รรับรอำงแผู้นัปฏิิบัติก�รดั��นัก�รศึกษ�ขอำงอำ�เซีียนั
บวิกสั�มเพืั�อำที�จะเป็นัแนัวิท�งในัก�รตรวิจสัอำบแลุ่ะประเมินัผู้ลุ่ก�รดัำ�เนิันัง�นัโครงก�รต��ง ๆ ไดั� แลุ่ะอิำนัโดันีัเซีียขอำขอำบค่ณ 
ภู�คีเครือำข��ย 3 ประเทศ คือำ จีนั เก�หลีุ่แลุ่ะญี�ป่�นัที�สันัับสัน่ันัก�รดัำ�เนิันัก�รโครงก�รต��ง ๆ อำย��งต�อำเนืั�อำง แลุ่ะ 
สิั�งที�ไดั�เรียนัร้�จ�กก�รดัำ�เนิันัโครงก�รในัชำ�วิงวิิกฤตโควิิดั-19 คือำ ก�รดึังศักยภู�พัขอำงพัวิกเร�เพืั�อำที�จะฟ้ิ�นัฟ้ิประเทศแลุ่ะอิำนัโดันีัเซีีย
สันัับสัน่ันัหัวิข�อำหลัุ่กขอำงฟิิลิุ่ปปินัส์ั คือำ “Transforming Education the ASEAN Way: Forging Partnerships in the Age 
of Global Disruptions” ซึี�งพัวิกเร�กำ�ลัุ่งดัำ�เนิันัก�รอำย��งต�อำเนืั�อำง โควิิดั-19 ทำ�ให�เห็นัถึงควิ�มสัำ�คัญขอำงเทคโนัโลุ่ยีดิัจิทัลุ่ 
เพืั�อำก�รศึกษ� เชำ�นั คร้สั�ม�รถเข��ถึงนัักเรียนัไดั�โดัยไม�ต�อำงพับเจอำกันัจริง ๆ หรือำ นัักเรียนัสั�ม�รถเข��ถึงก�รเรียนัร้�ผู้��นัระบบ
อำอำนัไลุ่นั์ เทคโนัโลุ่ยีไดั�เปลีุ่�ยนัแปลุ่งก�รศึกษ�แลุ่ะจะเป็นัสั�วินัหนึั�งขอำงก�รศึกษ� พัวิกเร�ไม�เพีัยงแต�จะต�อำงคำ�นึังถึงก�รนัำ�
เทคโนัโลุ่ยีเข��ม�เป็นัสั�วินัหนึั�งขอำงก�รศึกษ�เท��นัั�นั แต�จำ�เป็นัต�อำงถ�มวิ��ก�รมีเทคโนัโลุ่ยีเข��ม�เกี�ยวิข�อำงพัวิกเร�จะทำ�อำย��งไร 
ที�จะพััฒนั�กิจกรรมก�รเรียนัก�รสัอำนั ก�รปรับเป้�หม�ยท�งดั��นัก�รศึกษ�เพืั�อำให�สัอำดัคลุ่�อำงกับเทคโนัโลุ่ยี ก�รให�คร้มีสั�วินัร�วิม
ในัก�รอำอำกแบบก�รศึกษ�โดัยใชำ�เทคโนัโลุ่ยีแลุ่ะอืำ�นั ๆ อีำกม�กม�ย ซึี�งจะทำ�ไดั�ก็ต�อำเมื�อำมีก�รพิัจ�รณ�จ่ดัแข็งแลุ่ะจ่ดัอำ�อำนั 
ขอำงระบบก�รศึกษ�ในัปัจจ่บันั เรียนัร้�จ�กประสับก�รณ์ที�ไดั�รับในัชำ�วิงหนึั�งปีครึ�งที�ผู้��นัม�เพืั�อำเตรียมนัักเรียนัขอำงเร�ให�พัร�อำม
สัำ�หรับก�รพััฒนั�ในัชำ�วิงภู�ยหลุ่งัโควิิดั-19 นัอำกจ�กนีั� อิำนัโดันีัเซีียจะเปน็ัเจ��ภู�พัก�รประช่ำมผู้้�นัำ� G20 ในัป ี2565 โดัยมีสั�ธ์�รณรฐั
ประชำ�ชำนัจีนั เก�หลีุ่แลุ่ะญี�ป่�นัเข��ร�วิมก�รประช่ำมนีั�ดั�วิย
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สุปป.ลาว   

ชำ�วิงนีั�เป็นัชำ�วิงวิิกฤตโลุ่กแลุ่ะโควิิดั-19 ทำ�ให�เกิดัก�รเปลีุ่�ยนัแปลุ่งต��ง ๆ  
ขอำงโลุ่ก โดัยเฉีพั�ะดั��นัก�รศึกษ�แลุ่ะก�รประช่ำมครั�งนีั�เป็นัชำ�วิงเวิลุ่�
ที�เหม�ะสัมทำ�ให�สั�ม�รถแลุ่กเปลีุ่�ยนัเรียนัร้�เกี�ยวิกับควิ�มท��ท�ย 
แลุ่ะห�แนัวิท�งก�รดัำ�เนิันัก�รร�วิมกันัเพืั�อำไปส้ั�ควิ�มสัำ�เร็จ 
ขอำงก�รจดััก�รศกึษ�อำย��งยั�งยนืั โควิิดั-19 สั�งผู้ลุ่กระทบต�อำก�รศกึษ�
ทั�วิโลุ่กรวิมทั�งลุ่�วิดั�วิย ทำ�ให�ต�อำงมีก�รเปิดัแลุ่ะปิดัสัถ�นัศึกษ�หลุ่�ยครั�ง 
เพิั�มควิ�มปลุ่อำดัภัูยดั��นัสั�ธ์�รณส่ัขขอำงนัักเรียนัแลุ่ะคร้ ซึี�งลุ่�วิ 
ไดั�พัย�ย�มด้ัแลุ่แลุ่ะจัดัห�วัิคซีีนัให�แก�คร้ นัักเรียนัแลุ่ะบ่คลุ่�กร
ท�งก�รศึกษ�เพืั�อำให�ปลุ่อำดัภัูย แลุ่ะขอำขอำบค่ณประเทศสัม�ชิำก
อำ�เซีียนับวิกสั�มสัำ�หรับก�รชำ�วิยเหลุ่ือำเพืั�อำยับยั�งก�รแพัร�ระบ�ดั 
ขอำงโควิิดั-19 ในัชำ�วิงปีที�ผู้��นัม�ประเทศสัม�ชิำกอำ�เซีียนับวิกสั�ม 
ไดั�ดัำ�เนิันัก�รต�มแผู้นัปฏิิร้ปก�รศึกษ�ขอำงอำ�เซีียนับวิกสั�ม 
เพืั�อำลุ่ดัชำ�อำงวิ��งดั��นัก�รศึกษ�แลุ่ะสัอำดัคลุ่�อำงกับแผู้นัง�นัดั��นัก�รศึกษ�ขอำงอำ�เซีียนั พั.ศ. 2564 – 2568 ซึี�งม่�งเนั�นัทั�งดั��นัก�รแลุ่กเปลีุ่�ยนั
นัักเรียนั/นัักศึกษ� ก�รดัำ�เนันิัก�รพััฒนั�ทกัษะดั��นัอำ�ชำวีิศึกษ� ก�รอ่ำดัมศกึษ�แลุ่ะก�รศกึษ�ข��มพัรมแดันั ลุ่�วิขอำขอำบค่ณภู�คเีครือำข��ย
ที�ชำ�วิยสันัับสัน่ันัตลุ่อำดัม�แลุ่ะหวัิงวิ��พัวิกเร�จะสั�ม�รถข��มผู้��นัสัถ�นัก�รณ์โควิิดั-19 ร�วิมกันั

ญี�ป่�น    
สัถ�นัก�รณ์โควิิดั-19 ไดั�แพัร�ระบ�ดัแลุ่ะกระทบต�อำก�รเรียนั
ก�รสัอำนัแลุ่ะนัักเรียนัไดั�รับผู้ลุ่กระทบเปน็ัวิงกวิ��ง ท่กประเทศ
จำ� เ ป็นัต�อำงร� วิมมือำกันัในัก�รพััฒนั�ทรัพัย�กรมน่ัษย์  
ก�รสันัับสัน่ันัก�รเคลืุ่�อำนัย��ยนัักศึกษ� โดัยญี�ป่�นัเป็นัเจ��ภู�พั
หลัุ่กในัคณะทำ�ง�นั Working Group on Student Mobility 
and Quality Assurance of Higher Education among 
APT Countries ผู้ลุ่ลัุ่พัธ์์ขอำงก�รประช่ำมคณะทำ�ง�นัฯ  
ไดั�มีก�รพััฒนั�แนัวิท�งก�รแลุ่กเปลีุ่�ยนันัักเรียนั/นัักศึกษ�  
ซึี�งไดั�ร�ยง�นัต�อำที�ประช่ำมระดัับเจ��หนั��ที�อำ�ว่ิโสัดั��นัก�รศกึษ�
อำ�เซีียนับวิกสั�มเมื�อำวัินัที� 30 กันัย�ยนั 2564 แลุ่ะญี�ป่�นั 
หวัิงวิ��แนัวิท�งนีั�จะไดั� รับก�รรับรอำงแลุ่ะนัำ�ไปปรับใชำ� 

กับมห�วิิทย�ลัุ่ยขอำงประเทศสัม�ชิำกในัอำนั�คต นัอำกจ�กนีั� ญี�ป่�นัยังไดั�ร�วิมมือำกับเก�หลีุ่แลุ่ะจีนัในัก�รดัำ�เนิันัโครงก�ร CAMPUS Asia 
Program เปน็ัโครงก�รประกนััค่ณภู�พันัักเรียนัแลุ่กเปลีุ่�ยนัที�ดัำ�เนันิัง�นัร�วิมกนััระหวิ��งรฐับ�ลุ่ หนั�วิยง�นัดั��นัก�รประกนััค่ณภู�พัแลุ่ะ
มห�วิิทย�ลุ่ยั โครงก�รนีั�จะขย�ยไปส้ั�ประเทศสัม�ชิำกอำ�เซีียนัในัปีนีั� แลุ่ะญี�ป่�นัจะดัำ�เนิันัควิ�มร�วิมมือำดั��นัก�รศึกษ�กับประเทศสัม�ชิำก
อำย��งต�อำเนืั�อำงโดัยเฉีพั�ะในัก�รประกันัค่ณภู�พัก�รอ่ำดัมศึกษ� ก�รเคลืุ่�อำนัย��ยนัักศึกษ�ข��มพัรมแดันั ก�รแลุ่กเปลีุ่�ยนัระหวิ��ง
มห�วิิทย�ลัุ่ยในัสั�ข�ต��ง ๆ  แลุ่ะก�รแลุ่กเปลีุ่�ยนัเรียนัร้�ระหวิ��งนัักศึกษ�นีั�จะชำ�วิยให�เกิดัก�รเรียนัร้�ท�งวัิฒนัธ์รรมระหวิ��งกันั ญี�ป่�นัยนิัดีั
ให�นัักศึกษ�ต��งชำ�ติเข��ม�ศึกษ�ต�อำในัญี�ป่�นัโดัยก�รสันัับสัน่ันัท่นัก�รศึกษ�ให� จ�กสัถิติในัปีที�ผู้��นัม�มีนัักศึกษ�ต��งชำ�ติม�ศึกษ� 
ในัประเทศญี�ป่�นัม�กกวิ�� 310,000 คนั กวิ��ร�อำยลุ่ะ 80 ม�จ�กประเทศสัม�ชิำกอำ�เซีียนับวิกสั�ม ในัสั�วินัขอำงนัักศึกษ�ญี�ป่�นัไปศึกษ�ต�อำ
ต��งประเทศกวิ�� 100,000 คนั ประม�ณร�อำยลุ่ะ 2 ศึกษ�ในัประเทศสัม�ชิำกอำ�เซีียนับวิกสั�ม ทั�งนีั� เนืั�อำงจ�กสัถ�นัก�รณ์โควิิดั-19  
ทำ�ให�ก�รเดัินัท�งม�ศึกษ�ต�อำขอำงนัักศึกษ�ต��งชำ�ติลุ่��ชำ��อำอำกไป แต�ญี�ป่�นัพัย�ย�มให�ควิ�มชำ�วิยเหลุ่ือำอำย��งเต็มที� นัอำกจ�กนีั� ญี�ป่�นั 
ยังให�ควิ�มสัำ�คัญกับก�รศึกษ�เพืั�อำก�รพััฒนั�อำย��งยั�งยืนัซึี�งถือำเป็นัก�รดัำ�เนิันัง�นัที�สัอำดัคลุ่�อำงกับท่กเป้�หม�ยในัวิ�ระก�รพััฒนั� 
อำย��งยั�งยืนั โดัยญี�ป่�นัมีก�รดัำ�เนิันัโครงก�รที�เกี�ยวิข�อำงม�กม�ย เชำ�นั โครงก�ร SEAMEO-JAPAN ESD AWARD เพืั�อำให�ร�งวัิลุ่ 
แก�สัถ�นัศึกษ�ที�มีจัดัก�รศึกษ�เพืั�อำก�รพััฒนั�อำย��งยั�งยืนั โดัยก�รกระต่�นัให�สัถ�นัศึกษ�เข��ร�วิมแข�งขันัเพืั�อำรับเงินัร�งวัิลุ่แลุ่ะ 
สัถ�นัศึกษ�ที�ชำนัะเลิุ่ศสั�ม�รถเข��ม�ร�วิมกิจกรรมกับสัถ�นัศึกษ�เครือำข��ยควิ�มเข��ใจอัำนัดีัขอำงย้เนัสัโกประเทศญี�ป่�นัดั�วิย ในัก�รนีั�  
ญี�ป่�นัจะยังให�ก�รสันัับสัน่ันัก�รแลุ่กเปลีุ่�ยนันัักเรียนั/นัักศึกษ�ระหวิ��งประเทศสัม�ชิำกอำ�เซีียนับวิกสั�มอำย��งต�อำเนืั�อำงภู�ยหลัุ่ง 
จ�กสัถ�นัก�รณ์โควิิดั-19 ผู้��นัไป
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มาเลเซีย    

จ�กวิิกฤตโควิิดั-19 ทำ�ให�ต�อำงเผู้ชำิญกับควิ�มท��ท�ยที�ค�ดัไม�ถึงแต�ก็เป็นั
โอำก�สัที�ทำ�ให�เร�ไดั�พิัจ�รณ�ก�รดัำ�เนิันัง�นัดั��นัก�รศึกษ�เพืั�อำให�
สัอำดัคลุ่�อำงแลุ่ะปรับให�เข��กับควิ�มท��ท�ยที�เกิดัขึ�นั โดัยมีก�รประช่ำม 
เพืั�อำแลุ่กเปลีุ่�ยนัเรียนัร้�ระหวิ��งกันัเพืั�อำห�แนัวิท�งก�รดัำ�เนิันัง�นัเพืั�อำก��วิผู้��นั
ควิ�มท��ท�ยที�เกิดัขึ�นัโดัยเฉีพั�ะในัดั��นัก�รศึกษ� สิั�งหนึั�งที�สั�ม�รถ 
ดัำ�เนัินัก�รไดั�คือำ ก�รพััฒนั�แนัวิท�งเพืั�อำรับมือำกับปัญห�ที�จะเกิดัขึ�นั 
ในัอำนั�คตเพืั�อำให�มั�นัใจไดั�วิ��เมื�อำเกิดัปัญห�ขึ�นัม�พัวิกเร�จะสั�ม�รถรับมือำ
กับสัถ�นัก�รณ์ฉ่ีกเฉิีนัไดั�อำย��งทันัท�วิงทีเพืั�อำเป็นัหลัุ่กประกันัวิ��นัักเรียนั คร้ 
ผู้้�ปกครอำงแลุ่ะผู้้�ที�เกี�ยวิข�อำงไดั�รับผู้ลุ่ประโยชำน์ัอำย��งส้ังที�ส่ัดั นัอำกจ�กนีั� 
ควิรที�จะใชำ�ประโยชำน์ัจ�กเทคโนัโลุ่ยีในัก�รพับปะสัังสัรรค์กันัในัร้ปแบบ
อำอำนัไลุ่น์ั รวิมทั�งก�รเรียนัก�รสัอำนัต��ง ๆ ที�ดัำ�เนิันัก�รผู้��นัอำอำนัไลุ่น์ัให�ไดั�

ประสัทิธิ์ภู�พัส้ังส่ัดั ม�เลุ่เซีียพัย�ย�มที�จะพััฒนั�ก�รศกึษ�ผู้��นัดัจิิทัลุ่ แลุ่ะมโีครงก�รพััฒนั�ทกัษะควิ�มเข��ใจแลุ่ะก�รใชำ�เทคโนัโลุ่ยดิีัจิทัลุ่ แลุ่ะสันัับสัน่ันั
งบประม�ณสัำ�หรับก�รพััฒนั�ทักษะสัำ�หรับศตรวิรรษที� 21 ในัแผู้นัง�นัขอำงม�เลุ่เซีียไดั�ให�ควิ�มสัำ�คัญกับดิัจิทัลุ่แลุ่ะนัวัิตกรรมให�พัร�อำมส้ั�อำนั�คต 
โดัยจะพััฒนั�ทักษะอำ�ชีำพัสัำ�หรับอำนั�คตแลุ่ะก�รศึกษ�ตลุ่อำดัชีำวิิตเพืั�อำลุ่ดัชำ�อำงวิ��งขอำงประชำ�ชำนั โดัยเฉีพั�ะเด็ักแลุ่ะเย�วิชำนัเพืั�อำไม�ให�มีใครโดันัทิ�ง 
ไวิ�ข��งหลัุ่ง ในัสั�วินัขอำงก�รจัดัก�รเรียนัก�รสัอำนั ก็จำ�เป็นัต�อำงปรับตัวิเนืั�อำงจ�กจะต�อำงจัดัก�รเรียนัก�รสัอำนัอำอำนัไลุ่นั์ ม�เลุ่เซีียจึงต�อำงชำ�วิยเหลืุ่อำ 
ในัก�รจัดัเตรียมเครื�อำงมือำเพืั�อำให�คร้แลุ่ะนัักเรียนัสั�ม�รถเรียนัร้�ผู้��นัระบบอำอำนัไลุ่น์ัไดั�อำย��งมีประสิัทธิ์ภู�พั ทั�งนีั� กรอำบฟ้ิ�นัฟ้ิที�ครอำบคลุ่่มขอำงอำ�เซีียนั
จะเป็นัแนัวิท�งในัก�รจัดัก�รเรียนัก�รสัอำนัให�แก�สัถ�นัศึกษ� แลุ่ะควิ�มร�วิมมือำภู�ยใต�กรอำบอำ�เซีียนักับภู�คีเครือำข��ยภู�ยนัอำกจะทำ�ให�อำ�เซีียนั 
มีก�รดัำ�เนัินัง�นัที�ครอำบคลุ่่ม ในัสั�วินัขอำงภู้มิภู�คเอำเชีำยตะวัินัอำอำกเฉีียงใต�ถือำวิ��โชำคดีัที�มี 2 อำงค์กรที�ชำ�วิยขับเคลืุ่�อำนัก�รดัำ�เนิันัง�นัดั��นัก�รศึกษ� 
ขอำงภู้มิภู�ค คือำ อำ�เซีียนัแลุ่ะซีีมีโอำ ซึี�งทั�งสัอำงหนั�วิยง�นันีั�จำ�เป็นัต�อำงห�รือำร�วิมกันัเพืั�อำบ้รณ�ก�รก�รทำ�ง�นัให�สัอำดัคลุ่�อำงแลุ่ะไม�ทับซี�อำนักันั ม�เลุ่เซีีย
เชืำ�อำวิ��เมื�อำประเทศสัม�ชิำกไดั�ร�วิมมือำกันัจะสั�ม�รถก��วิผู้��นัอ่ำปสัรรคต��ง ๆ ไปไดั�อำย��งแนั�นัอำนั 

เมียนมา     

ก�รศึกษ�เป็นัสิั�งสัำ�คัญแลุ่ะมีควิ�มจำ�เป็นัต�อำอำนั�คตขอำงชำ�ต ิจึงให�ควิ�มสัำ�คัญ
กับก�รเปิดัสัถ�นัศึกษ�ม�ก แต�เนืั�อำงจ�กสัถ�นัก�รณ์โควิิดั-19 ทำ�ให�ก�รจัดั 
ก�รเรียนัก�รสัอำนัให�แก�นัักเรียนัจำ�เป็นัต�อำงใชำ�สืั�อำอำอำนัไลุ่น์ั โดัยก�รจัดัก�รสัอำนั
ผู้��นัโทรทัศน์ั 8 ชัำ�วิโมงต�อำวัินั แลุ่ะเมื�อำสัถ�นัก�รณดี์ัขึ�นัเมียนัม�จะเปดิัสัถ�นัศึกษ�
ขณะนีั�มีแผู้นัที�จะฉีีดัวัิคซีีนัให�แก�นัักเรียนัที�มีอำ�ย่ม�กกวิ�� 12 ปี นัอำกจ�กนีั�  
ในัก�รจัดัก�รเรียนัก�รสัอำนัเมียนัม�ยังม่�งเนั�นันัโยบ�ยก�รไม�ทิ�งใครไวิ�ข��งหลัุ่ง 
แลุ่ะมีก�รฝึึกอำบรมคร้ให�มีควิ�มร้�ดั��นัดิัจิทัลุ่เพืั�อำสั�ม�รถจัดัก�รเรียนัก�รสัอำนั
ผู้��นัอำอำนัไลุ่นั์ไดั�อำย��งมีประสิัทธิ์ภู�พั รวิมทั�งก�รสันัับสัน่ันัให�คร้แลุ่ะนัักเรียนั
สั�ม�รถเข��ถึงห�อำงสัม่ดัแลุ่ะห�อำงสัม่ดัอำอำนัไลุ่น์ัเพืั�อำสัะดัวิกต�อำก�รค�นัควิ�� 
ข�อำม้ลุ่ต��ง ๆ แลุ่ะขอำบค่ณประเทศสัม�ชิำกอำ�เซีียนับวิกสั�ม จีนั เก�หลีุ่ ญี�ป่�นั 
รวิมทั�งประเทศสัม�ชิำก EAS ที�ให�ก�รสันัับสัน่ันัท่นัก�รศึกษ�ให�แก�เมียนัม� รวิมทั�งยินัดีัให�ควิ�มร�วิมมือำในัโครงก�รต��ง ๆ ทั�งก�รศึกษ�ข��มพัรมแดันั 
ก�รประกันัค่ณภู�พัก�รศึกษ� ท่นัก�รศึกษ� แลุ่ะก�รดัำ�เนิันัง�นัเพืั�อำวิ�ระก�รพััฒนั�อำย��งยั�งยืนัขอำงสัหประชำ�ชำ�ติ

สิุงคโปร์ุ่    

นัับวิ��เป็นัชำ�วิงเวิลุ่�ที�ดีัที�ไดั�แลุ่กเปลีุ่�ยนัข�อำม้ลุ่ระหวิ��งกนััเกี�ยวิกับก�รดัำ�เนิันัง�นัเพืั�อำรับมือำ
กับโควิิดั-19 ถึงแม�วิ��ต�อำงอำ�ศัยเวิลุ่�ที�ย�วินั�นัแต�ยังมีอีำกหลุ่�ยประเด็ันัที�พัวิกเร�
จำ�เป็นัต�อำงดัำ�เนิันัก�ร สัำ�หรับในัประเด็ันัก�รเปลีุ่�ยนัแปลุ่งก�รศึกษ�ต�มวิิถีอำ�เซีียนั 
(Transform Education in ASEAN Way) จำ�เป็นัต�อำงตอำบสันัอำงต�อำก�รเปลีุ่�ยนัแปลุ่ง
ดั��นัก�รศึกษ�อำย��งกะทันัหันัจ�กโควิิดั-19 ทั�งก�รที�ต�อำงปิดัสัถ�นัศึกษ� ก�รเปิดัสัถ�นัศึกษ�
อำย��งปลุ่อำดัภัูย ก�รปรับเปลีุ่�ยนัหลัุ่กส้ัตรเพืั�อำให�สัอำดัคลุ่�อำงกับก�รเปลีุ่�ยนัแปลุ่งที�เกิดัขึ�นั 
แลุ่ะต�อำงไม�ทำ�ให�แผู้นัก�รดัำ�เนิันัง�นัระยะย�วิเสีัยห�ย ซึี�งก�รมีเครือำข��ยมีสั�วินัชำ�วิย
ให�สั�ม�รถผู้��นัชำ�วิงวิิกฤตไปไดั�อำย��งดีัเยี�ยม ทำ�ให�ทร�บวิ��ก�รดัำ�เนิันัก�รแบบไหนั 
มีประสิัทธิ์ภู�พัแลุ่ะแบบไหนัที�จำ�เป็นัต�อำงหลีุ่กเลีุ่�ยง ประเด็ันัสัำ�คัญที�สั�ม�รถเชืำ�อำมต�อำกันัไดั� 
เชำ�นั 1) ก�รเสัริมสัร��งเครือำข��ย 2) ก�รเสัริมสัร��งก�รแลุ่กเปลีุ่�ยนัดั��นัเทคโนัโลุ่ย ีแลุ่ะ 

3) ก�รสัร��งควิ�มหยืดัหย่�นั เพัร�ะโควิิดั-19 ไม�ใชำ�วิิกฤตครั�งส่ัดัท��ย ฉีะนัั�นัพัวิกเร�จำ�เป็นัต�อำงเตรียมควิ�มพัร�อำมโดัยเฉีพั�ะกับกลุ่่�มเด็ักดั�อำยโอำก�สั 
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1) ก�รสั�งเสัริมก�รฟ้ิ�นัตัวิขอำงระบบส่ัขภู�พั
2) ก�รเพิั�มศักยภู�พัขอำงตลุ่�ดัภู�ยในัอำ�เซีียนั
3) ก�รเร�งให�เกิดัระบบดิัจิทัลุ่ที�ครอำบคลุ่่ม
4) ก�รเสัริมสัร��งควิ�มมั�นัคงขอำงมน่ัษย์ แลุ่ะ
5) ก�รก��วิไปส้ั�อำนั�คตที�ยั�งยืนัแลุ่ะยืดัหย่�นัที�ม�กขึ�นั 

เลขาธิุ์การุ่อาเซียน

เมื�อำ 3 ปีที�แลุ่�วิประเทศสัม�ชำิกไดั�มีโอำก�สัประช่ำมร�วิมกันัที�เมียนัม� แต�ตอำนันีั�สัถ�นัก�รณ์เปลีุ่�ยนัไปกวิ�� 2 ปีแลุ่�วิที�ทั�วิโลุ่กไดั�รับผู้ลุ่กระทบ 
จ�กโควิิดั-19 แลุ่ะสั�งผู้ลุ่ต�อำท่กภู�คสั�วินัขอำงสัังคม ถึงแม�วิ��อำ�เซีียนัจะไดั�รับผู้ลุ่กระทบแต�ก็มีกรอำบควิ�มฟ้ิ�นัฟ้ิที�ครอำบคลุ่่มขอำงอำ�เซีียนัเพืั�อำเป็นัแนัวิท�ง
ในัก�รดัำ�เนิันัก�รภู�ยหลัุ่งโควิิดั-19 โดัยมีประเด็ันัสัำ�คัญ ดัังนีั� 

นัอำกจ�กนีั� อำ�เซีียนัให�ควิ�มสัำ�คัญกับในัก�รพััฒนั�ทรัพัย�กรมน่ัษยด์ั��นัสั�ธ์�รณส่ัข 
แลุ่ะก�รดัำ�เนิันัง�นัต�มปฏิิญญ�อำ�เซีียนัวิ��ดั�วิยก�รพััฒนั�ทรัพัย�กรมน่ัษยส์ัำ�หรับ
โลุ่กที�เปลีุ่�ยนัแปลุ่งไปขอำงง�นั แลุ่ะแผู้นัที�นัำ�ท�งปฏิิญญ�อำ�เซีียนัวิ��ดั�วิยก�รพััฒนั�
ทรัพัย�กรมน่ัษย์ฯ ซึี�งสัอำดัคลุ่�อำงกับก�รพััฒนั�ทักษะสัำ�หรับศตวิรรษที� 21 แลุ่ะอ่ำตสั�หกรรม 4.0 ทั�งนีั� จ�กสัถ�นัก�รณ์โควิิดั-19  
ทำ�ให�ประชำ�ชำนัเผู้ชำิญกับปัญห�เกี�ยวิกับส่ัขภู�พัแลุ่ะส่ัขภู�พัจิตเป็นัอำย��งม�ก โดัยบร้ไนัดั�ร่สัซี�ลุ่�มไดั�เสันัอำควิ�มร�วิมมือำในัที�ประช่ำม 
ผู้้�นัำ�อำ�เซีียนับวิกสั�ม ในัเรื�อำง “Cooperation mental health among adolescents in Young Children” ซึี�งจะไดั�รับก�รรับรอำง 
ในัก�รประช่ำมส่ัดัยอำดัผู้้�นัำ�อำ�เซีียนับวิกสั�มต�อำไป แลุ่ะขอำบค่ณรัฐมนัตรีดั��นัศึกษ�ขอำงประเทศสัม�ชิำกที�ให�ควิ�มร�วิมมือำแลุ่ะสันัับสัน่ันั 
ก�รดัำ�เนิันัก�รดั��นัก�รศึกษ�อำย��งต�อำเนืั�อำง  

เวียดนาม 

ยินัดีัที�จะให�ควิ�มร�วิมมือำในัก�รดัำ�เนิันัง�นัภู�ยใต�กรอำบควิ�มร�วิมมือำต��ง ๆ  
ขอำงอำ�เซีียนับวิกสั�ม เชำ�นั Working Group on Student Mobility and Quality 
Assurance of Higher Education among APT Countries ก�รสันัับสัน่ันั 
ก�รเคลืุ่�อำนัย��ยนัักศกึษ� เปน็ัต�นั กิจกรรมเหลุ่��นัั�นัไม�เพีัยงแต�สั�งเสัรมิให�มีก�รแลุ่กเปลีุ่�ยนั
เรียนัร้�ระหวิ��งกันั ยังชำ�วิยกระชัำบควิ�มสััมพัันัธ์์ระหวิ��งประเทศดั�วิย เวีิยดันั�ม 
ก็เป็นัเหมือำนักับหลุ่�ย ๆ ประเทศสัม�ชิำกอำ�เซีียนับวิกสั�มที�ไดั�รับผู้ลุ่กระทบ 
จ�กโควิิดั-19 ที�สัถ�นัศึกษ�จำ�เป็นัต�อำงปิดัซึี�งกระทบต�อำก�รศึกษ�เป็นัอำย��งม�ก 
เพัร�ะฉีะนัั�นัก�รเปลีุ่�ยนัแปลุ่งก�รศึกษ�ในัแนัวิท�งขอำงอำ�เซีียนัต�มหัวิข�อำ 
ขอำงก�รประช่ำมนัั�นัเป็นัเรื�อำงที�จำ�เป็นั แลุ่ะเวีิยดันั�มคดิัวิ��ไม�วิ��จะมกี�รเปลีุ่�ยนัแปลุ่ง

ก�รศึกษ�อำย��งไรสิั�งที�จำ�เป็นัที�ส่ัดัคือำค่ณภู�พัท�งก�รศึกษ�แลุ่ะท่กคนัจำ�เป็นัต�อำงเข��ถึงก�รศึกษ� เวีิยดันั�มยินัดีัให�ร�วิมมือำกับสัม�ชิำกประเทศ 
อำ�เซีียนับวิกสั�ม

ปรุ่ะเทศไทย  
แนัวิท�งขอำงกระทรวิงศึกษ�ธิ์ก�รในัก�รรับมือำกับวิิกฤตก�รณ์โควิิดั-19 ในัดั��นัก�รจัดั 
ก�รเรียนัก�รสัอำนัในัร้ปแบบใหม� ทั�งในัร้ปแบบ on-air แลุ่ะ online ก�รพััฒนั�
หลัุ่กส้ัตรสัำ�หรับก�รเรียนัก�รสัอำนัท�งไกลุ่แลุ่ะก�รพััฒนั�ทักษะคร้ ซึี�งภู�ยหลัุ่งย่ค
ก�รระบ�ดัขอำงโควิิดั-19 จะเห็นัหลัุ่กส้ัตรก�รเรียนัก�รสัอำนัที�มีควิ�มทันัสัมัยม�กขึ�นั 
รวิมถึงก�รฉีีดัวัิคซีีนัให�แก�คร้ บ่คลุ่�กรท�งก�รศึกษ� แลุ่ะนัักเรียนั ที�อำ�ย่ระหวิ��ง 
12-18 ปี แลุ่ะก�รปฏิิบัติต�มม�ตรก�รท�งสั�ธ์�รณส่ัขขอำงสัถ�นัศึกษ� นัอำกจ�กนีั�
กระทรวิงศึกษ�ธิ์ก�รยังให�ก�รสันัับสัน่ันัก�รพััฒนั�ระบบ big data ก�รจัดัทำ�
หลัุ่กส้ัตรฐ�นัสัมรรถนัะ ก�รพััฒนั�ทักษะท�งวิิชำ�ชีำพั  ก�รเรียนัร้�ตลุ่อำดัชีำวิิตสัำ�หรับ
ท่กชำ�วิงวัิย ก�รจัดัก�รศึกษ�พิัเศษ เป็นัต�นั รวิมถึงก�รพััฒนั�ทักษะคร้ในัดั��นัดิัจิทัลุ่ 
อำย��งไรก็ต�มสิั�งที�หลุ่�ยประเทศในัอำ�เซีียนัต�อำงเผู้ชิำญคือำเรื�อำงเด็ักตกหลุ่�นั (out-of-school) เด็ักอำอำกกลุ่�งคันัจ�กปัจจัยต��ง ๆ สั�วินัหนึั�ง ม�จ�กปัญห�
ท�งเศรษฐกิจ ดัังนัั�นัระบบก�รจัดัก�รเรียนัก�รสัอำนัท�งไกลุ่แลุ่ะร้ปแบบใหม�จะชำ�วิยเติมเต็มให�กับเด็ักกลุ่่�มนีั� แต�ก็ต�อำงไดั�รับก�รสันัับสัน่ันัจ�กภู�ครัฐ
แลุ่ะอำงค์กรต��งๆ ทั�งในัแลุ่ะต��งประเทศในัหลุ่�ยๆ ดั��นั
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ก�รชำ�วิยเหลืุ่อำขอำงประเทศสัม�ชิำกบวิกสั�มที�มีแก�ประเทศสัม�ชิำกอำ�เซีียนั รวิมถึงควิ�มคิดัริเริ�มขอำงอำ�เซีียนัในัดั��นัก�รศึกษ� ไดั�แก�  

1) ก�รเห็นัชำอำบแลุ่ะก�รดัำ�เนิันัก�รต�มแผู้นัปฏิิบัติก�รอำ�เซีียนับวิกสั�มดั��นัก�รศึกษ� พั.ศ. 2561-2568
2)   ผู้ลุ่สัำ�เร็จขอำงก�รประช่ำมคณะทำ�ง�นัดั��นัก�รเคลืุ่�อำนัย��ยนัักศึกษ�แลุ่ะก�รประกันัค่ณภู�พัก�รศึกษ�ระดัับอ่ำดัมศึกษ� 

ขอำงอำ�เซีียนับวิกสั�ม ครั�งที� 8
3) ก�รรับรอำงแนัวิท�งก�รเปิดัเผู้ยข�อำม้ลุ่ท�งอำอำนัไลุ่น์ัเพืั�อำสั�งเสัริมก�รเคลืุ่�อำนัย��ยนัักศึกษ�ในัภู้มิภู�คอำ�เซีียนับวิกสั�ม 

โดัยคณะทำ�ง�นัอำ�เซีียนับวิกสั�ม

แถลงการณ์์ร่วมการประชุุมรัฐมนตรีด้้านการศึึกษาของอาเซีียนบวกสาม ครั�งทีี่� 5

ก�รเคลืุ่�อำนัย��ยขอำงนัักเรียนัผู้��นัก�รประกันัค่ณภู�พัระหวิ��งประเทศอำ�เซีียนับวิกสั�ม ก�รรับรอำง “แนัวิท�งก�รเปิดัเผู้ยข�อำม้ลุ่อำอำนัไลุ่น์ั
เพืั�อำสั�งเสัริมก�รเคลืุ่�อำนัย��ยนัักศึกษ�ในัภู้มิภู�คอำ�เซีียนับวิกสั�ม” แลุ่ะผู้ลุ่สัร่ป “แนัวิปฏิิบัติร�วิมกันัวิ��ดั�วิยก�รจัดัให�มีสัถ�บันัอ่ำดัมศึกษ�
ร้ปแบบใหม�”   

ก�รสันัับสัน่ันัท่นัก�รศึกษ�ขอำงสั�ธ์�รณรัฐประชำ�ชำนัจีนั แลุ่ะสั�ธ์�รณรัฐเก�หลีุ่ โครงก�ร ASEAN-ROK Mobility ก�รเรียนัร้� 
ผู้��นัสืั�อำอิำเล็ุ่กทรอำนิักส์ัหรือำ e-learning ผู้��นัโครงก�รมห�วิิทย�ลัุ่ยไซีเบอำร์ขอำงสั�ธ์�รณรัฐเก�หลีุ่ แลุ่ะก�รสันัับสัน่ันัก�รจัดัม่มอำ�เซีียนั 
ในัมห�วิิทย�ลัุ่ยที�ไดั�รับก�รคัดัเลืุ่อำกจ�กประเทศสัม�ชิำกอำ�เซีียนัขอำงประเทศญี�ป่�นั  
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2. การุ่ปรุ่ะช่มสุ่ดยอดเอเชียต์ะวันออกด้านการุ่ศึกษา ครัุ่�งที� 5 (5th EAS EMM) 
2.1 ผู้ลุ่ก�รประช่ำมเจ��หนั��ที�อำ�ว่ิโสัดั��นัก�รศึกษ�ขอำงก�รประช่ำมส่ัดัยอำดัผู้้�นัำ�เอำเชีำยตะวัินัอำอำก ครั�งที� 7 ซึี�งที�ประช่ำมมีก�รนัำ�เสันัอำ

โครงก�ร/กจิกรรมที�สัอำดัคลุ่�อำงกบัแผู้นัง�นัอำ�เซีียนัดั��นัก�รศกึษ�แลุ่ะแผู้นัปฏิิบัติก�รมะนัลิุ่�วิ��ดั�วิยโครงก�รพััฒนั� EAS 
สัำ�หรับปี พั.ศ. 2561-2565  รวิมทั�งเนั�นัยำ��ก�รให�ควิ�มสัำ�คัญกับควิ�มร�วิมมือำกับอำ�เซีียนัในัก�รดัำ�เนิันัโครงก�รต��ง ๆ  
อำย��งต�อำเนืั�อำง

2.2 ก�รนัำ�เสันัอำจ�กรัฐมนัตรีดั��นัก�รศึกษ�ขอำงก�รประช่ำมส่ัดัยอำดัเอำเชีำยตะวัินัอำอำก ดัังนีั�

สาธารณ์รัฐฟิิลิปปิน้ส์	    
ในัฐ�นัะประธ์�นัอำ�เซีียนักลุ่��วิวิ��สัถ�นัก�รณ์โควิิดั–19 เป็นัทั�งสัถ�นัก�รณ์ที�ทำ�ให�เกิดัผู้ลุ่กระทบอำย��งร่นัแรงแลุ่ะ 
ในัเวิลุ่�เดีัยวิกันัก็ทำ�ให�เร�คิดัค�นันัวัิตกรรมใหม� ๆ ขึ�นัม�โดัยเฉีพั�ะในัวิงก�รก�รศึกษ� แลุ่ะประเทศสัม�ชำิกพัย�ย�ม 
ที�จะห�ท�งแก�ปัญห�ในัเรื�อำงนีั� โดัยดัำ�เนิันัก�รต�มแผู้นัปฏิิบัติก�รมะนิัลุ่� แผู้นัง�นัดั��นัก�รศึกษ�ขอำงอำ�เซีียนั  
พั.ศ. 2564 - 2568 แลุ่ะกรอำบควิ�มฟ้ิ�นัฟ้ิที�ครอำบคลุ่่มขอำงอำ�เซีียนัร�วิมกับประเทศสัม�ชิำกที�ประช่ำมส่ัดัยอำดัเอำเชีำยตะวัินัอำอำก
ให�ควิ�มร�วิมมือำกันัเพืั�อำจัดัก�รกับควิ�มท��ท�ยนีั� นัอำกจ�กนีั� ยังมีควิ�มร�วิมมือำอำ�เซีียนั-รัสัเซีีย อำ�เซีียนัพัย�ย�มที�จะนัำ�
ก�รบริห�รจัดัก�รแบบอำงค์รวิมเข��ม�ใชำ� เพืั�อำให�มั�นัใจวิ��นัักเรียนัสั�ม�รถเรียนัไดั� มีก�รจัดัก�รเรียนัก�รสัอำนัอำอำนัไลุ่น์ั 
กิจกรรมต��ง ๆ แลุ่ะไดั�รับควิ�มร�วิมมือำจ�กภู�คเอำกชำนัเพืั�อำที�จะทำ�ให�มั�นัใจวิ��ท่กคนัจะไดั�รับก�รศึกษ�อำย��งมีค่ณภู�พั
แลุ่ะเสัมอำภู�ค อำ�เซีียนัสันัับสัน่ันัก�รประกันัค่ณภู�พัแลุ่ะก�รศึกษ�ข��มพัรมแดันัระหวิ��งอำ�เซีียนับวิกสั�ม แลุ่ะ 
ก�รศึกษ�ดั��นัอำ�ชีำวิศึกษ�จะเนั�นัยำ��ก�รนัำ�เทคโนัโลุ่ยีม�ใชำ�ประโยชำน์ัรวิมทั�งก�ร reskill and upskill แลุ่ะเร�ตระหนััก
ถึงควิ�มร�วิมมือำอำย��งเข�มแข็งขอำงประเทศสัม�ชิำก EAS ที�มีต�อำควิ�มร�วิมมือำดั��นัก�รศึกษ� แลุ่ะเร�สั�ม�รถที�จะเผู้ชิำญ
ควิ�มท��ท�ยแลุ่ะจะผู้��นัมันัไปไดั�

ออสเตรเลีย     

รัฐมนัตรีวิ��ก�รกระทรวิงศึกษ�ธิ์ก�ร อำอำสัเตรเลีุ่ย กลุ่��วิวิ��สัถ�นัก�รณ์โควิิดั-19 ทำ�ให�เกิดัผู้ลุ่กระทบไปทั�วิโลุ่ก แลุ่ะ 
ผู้ลุ่กระทบที�เกิดักับเศรษฐกิจขอำงแต�ลุ่ะประเทศซึี�งจะต�อำงมีแผู้นัก�รฟ้ิ�นัฟ้ิเศรษฐกจิที�มีประสิัทธิ์ภู�พัแลุ่ะท่กประเทศจำ�เป็นั
ต�อำงร�วิมมือำกันั ซึี�งจำ�เป็นัต�อำงมีก�รปรับแผู้นัควิ�มร�วิมมือำต��ง ๆ ให�สัอำดัคลุ่�อำงกับวิิกฤตโควิิดั-19 แลุ่ะในัดั��นัแผู้นัง�นั 
ดั��นัก�รศึกษ�ก็จำ�เป็นัต�อำงบ้รณ�ก�รก�รดัำ�เนิันัก�รต��ง ๆ เพืั�อำรับมือำกับควิ�มเปลีุ่�ยนัแปลุ่งที�เกิดัขึ�นั ทั�งก�รพััฒนั�
ทรัพัย�กรมน่ัษย์ที�เปลีุ่�ยนัแปลุ่งไป ก�รทำ�ง�นัในัร้ปแบบใหม� ๆ แลุ่ะแผู้นัปฏิิบัติก�รมะนิัลุ่�ที�ให�ควิ�มสัำ�คัญกับประเทศ
สัม�ชำกิที�ต�อำงร�วิมมอืำกันัในัก�รปรบัเปลีุ่�ยนัก�รเรียนัก�รสัอำนัให�เป็นัแบบผู้สัมผู้สั�นับนัแฟิลุ่ตฟิอำรม์ดิัจิทัลุ่แลุ่ะใชำ�ประโยชำน์ั
จ�กเทคโนัโลุ่ยีสั�รสันัเทศให�ม�กขึ�นั อำอำสัเตรเลีุ่ยให�ควิ�มสัำ�คัญกับประกันัค่ณภู�พัท�งก�รศึกษ�ในัระดัับอ่ำดัมศึกษ�ดั�วิย 
ทั�งนีั� ในัชำ�วิงสัถ�นัก�รณ์โควิิดั-19 มีก�รจัดัก�รศึกษ�อำอำนัไลุ่น์ัให�แก�นัักเรียนั นัักศึกษ� แลุ่ะก�รแลุ่กเปลีุ่�ยนัเรียนัร้� 
ดั��นัก�รศึกษ�ก็ดัำ�เนิันัก�รผู้��นัระบบก�รประช่ำมท�งไกลุ่ เชำ�นั มีก�รจัดัก�รประช่ำมระดัับนัโยบ�ยผู้��นัระบบก�รประช่ำม
ท�งไกลุ่ แลุ่ะมีก�รแลุ่กเปลีุ่�ยนัเรียนัร้�เกี�ยวิกับก�รจัดัก�รเรียนัก�รสัอำนัระดัับอ่ำดัมศึกษ� ก�รแลุ่กเปลีุ่�ยนัดั��นัก�รวิิจัย 
ร�วิมกับม�เลุ่เซีีย เป็นัต�นั นัอำกจ�กนีั� อำอำสัเตรเลีุ่ยยังให�ควิ�มสัำ�คัญกับควิ�มร�วิมมือำในัก�รดัำ�เนิันัง�นัดั��นักรอำบค่ณว่ิฒิ
อำ��งอิำงขอำงอำ�เซีียนัอีำกดั�วิย

สาธารณ์รัฐประชาชน้จิีน้	    

ให�ควิ�มสัำ�คัญกับก�รศึกษ�เป็นัอำย��งม�ก แลุ่ะสันัับสัน่ันัควิ�มร�วิมมือำภู�ยใต� EAS เชำ�นั ท่นัก�รศึกษ�ขอำงรัฐบ�ลุ่จีนั  
ก�รฝึึกอำบรมให�แก�คร้ อำ�จ�รย์ เป็นัต�นั ในัชำ�วิงวิิกฤตโควิิดั-19จีนัร�วิมมือำกับท่กประเทศในัก�รปรับเปลีุ่�ยนัแนัวิท�ง 
ก�รพััฒนั�ดั��นัก�รศึกษ�เพืั�อำรอำงรับต�อำก�รเปลีุ่�ยนัแปลุ่งที�เกิดัขึ�นั รวิมทั�งก�รดัำ�เนิันัก�รต�มแผู้นัปฏิิบัติก�รมะนิัลุ่�  
โดัยมีก�รพััฒนั�ดั��นัก�รอำ�ชีำวิศึกษ� มีก�รฝึึกทักษะอำ�ชีำพัที�จำ�เป็นั แลุ่ะปีนีั�จีนัไดั�เริ�มแผู้นัก�รพััฒนั�ขอำงจีนัฉีบับลุ่��ส่ัดั 
(ระยะ 5 ปี) ดั�วิย จีนัหวัิงวิ��ก�รดัำ�เนิันัง�นัภู�ยหลัุ่งโควิิดั-19 ท่กประเทศจะสั�ม�รถร�วิมมือำกันัเพืั�อำพััฒนั�ก�รศึกษ� 
เพืั�อำให�สัอำดัคลุ่�อำงกับแผู้นัปฏิิบัติก�รมะนิัลุ่� แลุ่ะพััฒนั�ให�ค่ณภู�พัชีำวิิตแลุ่ะควิ�มเป็นัอำย้�ขอำงประชำ�ชำนัดีัขึ�นั 
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อิน้เดำีย	    
ไดั�เนั�นัยำ��ก�รกระชัำบควิ�มสััมพัันัธ์์ระหวิ��งประเทศสัม�ชิำกแลุ่ะควิ�มร�วิมมือำระหวิ��งกันัเพืั�อำให�เป็นัไปต�มเป้�หม�ยหลัุ่ก
ในัแผู้นัปฏิิบัติก�รมะนัลิุ่� นัอำกจ�กนีั� เมื�อำเดัอืำนักรกฎ�คม 2563 รัฐบ�ลุ่อิำนัเดัยีไดั�ให�ก�รรบัรอำงแผู้นัยท่ธ์ศ�สัตรด์ั��นัก�รศกึษ�
ขอำงอำินัเดัียซึี�งวัิตถ่ประสังค์ขอำงแผู้นัย่ทธ์ศ�สัตร์นีั�มีควิ�มสัอำดัคลุ่�อำงกับแผู้นัปฏิิบัติก�รมะนัิลุ่�ทั�งในัประเดั็นัก�รเข��ถึง
ก�รศึกษ� ค่ณภู�พัดั��นัก�รศึกษ� ก�รอำ�ชีำวิศึกษ� ก�รอ่ำดัมศึกษ� แลุ่ะประเด็ันัอืำ�นั ๆ ที�เกี�ยวิข�อำง สัำ�หรับในัชำ�วิง 
ขอำงสัถ�นัก�รณโ์ควิิดั-19 ที�นัักเรียนัไดั�รับผู้ลุ่กระทบจ�กก�รปดิัสัถ�นัศกึษ� แต�ยงัจำ�เป็นัต�อำงไดั�รับก�รศึกษ�อำย��งต�อำเนืั�อำง 
อิำนัเดีัยให�ควิ�มสัำ�คัญกับประเด็ันันีั� โดัยมีก�รก�รเรียนัก�รสัอำนัในัร้ปแบบขอำงอำอำนัไลุ่น์ั ก�รสัอำนัท�งไกลุ่ ก�รนัำ�ดิัจิทัลุ่
เข��ม�ใชำ�ประโยชำน์ั ทำ�ให�สั�ม�รถจดััก�รศึกษ�ให�แก�นัักเรียนัผู้��นัชำ�อำงท�งต��ง ๆ  ไดั�อำย��งมปีระสิัทธิ์ภู�พั แลุ่ะมห�วิิทย�ลัุ่ย 
Nalanda มีควิ�มร�วิมมือำกับAUN แลุ่ะจะมีท่นั 1,000 คนั ให�แก�อำ�เซีียนั ทั�งนีั� อิำนัเดีัยยินัดีัให�ควิ�มร�วิมมือำกับประเทศ
สัม�ชิำกในัก�รพััฒนั�ดั��นัก�รศึกษ�ในัก�รสัร��งเครือำข��ย ก�รพััฒนั�ก�รอำ�ชีำวิศึกษ� ก�รเรียนัร้�ตลุ่อำดัชีำวิิต ก�รวิิจัยแลุ่ะ
ก�รประกันัค่ณภู�พัก�รศึกษ�

ญี�ปุ�น้	    

ไดั�กลุ่��วิวิ��ในัชำ�วิงปีที�ผู้��นัม�ก�รเรียนัก�รสัอำนัไดั�รับผู้ลุ่กระทบเป็นัอำย��งม�กเนืั�อำงจ�กสัถ�นัก�รณ์โควิิดั-19 ซึี�งพับกับ
ควิ�มท��ท�ยเป็นัอำย��งม�ก ประเทศสัม�ชิำกจำ�เป็นัต�อำงแลุ่กเปลีุ่�ยนัเรียนัร้�แนัวิท�งก�รดัำ�เนิันัก�รระหวิ��งกันัโดัยเฉีพั�ะ
ในัชำ�วิงภู�ยหลัุ่งสัถ�นัก�รณ์โควิิดั-19 เพืั�อำให�สั�ม�รถก��วิไปข��งหนั��ไดั�อำย��งมั�งคง แลุ่ะก�รดัำ�เนิันัก�รดั��นัก�รเคลืุ่�อำนัย��ย
นัักศึกษ�ระหวิ��งอำ�เซีียนับวิกสั�มไดั�มีก�รดัำ�เนิันัก�รม�ตั�งแต� 2013 โดัยไดั�มีก�รดัำ�เนัินัก�รเกี�ยวิกับก�รเทียบโอำนั
หนั�วิยกิตขอำงนัักศึกษ� ญี�ป่�นัจะยังให�ควิ�มร�วิมมือำในัภู้มิภู�คแลุ่ะยังสันัับสัน่ันัก�รแลุ่กเปลีุ่�ยนัดั��นัอ่ำดัมศึกษ�ซึี�งเป็นัหนึั�ง
ในัโครงก�รที�ถือำวิ��เป็นัพืั�นัฐ�นัขอำงก�รเข��ใจกันั ญี�ป่�นัยงัให�ก�รสันัับสัน่ันัดั��นัท่นัก�รศึกษ� สัำ�หรับก�รเดิันัท�งม�ศึกษ�
ต�อำในัญี�ป่�นัสัำ�หรับนัักศึกษ�ต��งชำ�ติเนืั�อำงจ�กสัถ�นัก�รณ์โควิิดั-19 ทำ�ให�ก�รเดิันัท�งหยด่ัชำะงักไปบ��ง เมื�อำสัถ�นัก�รณ์
ดีัขึ�นัก็จะมีก�รเดิันัท�งเข��ไปศึกษ�ต�อำในัประเทศญี�ป่�นั แลุ่ะญี�ป่�นัจะยงัให�ก�รสันัับสัน่ันัในัก�รแลุ่กเปลีุ่�ยนัระหวิ��งนัักเรียนั 
นัักศึกษ�อำย��งต�อำเนืั�อำง โดัยจะให�ควิ�มสัำ�คัญกับก�รดัำ�เนิันัก�รต�มวิ�ระก�รพััฒนั�อำย��งยั�งยืนั ญี�ป่�นัมีก�รดัำ�เนิันัก�ร
ในัเรื�อำงก�รศึกษ�เพืั�อำก�รพััฒนั�อำย��งยั�งยืนั มีก�รพััฒนั�แพัลุ่ตฟิอำร์มก�รเรียนัร้�สัำ�หรับนัักศึกษ�เพืั�อำให�นัักศึกษ� 
จ�กสัถ�บันัต��ง ๆ สั�ม�รถเข��ถึงก�รเรียนัร้�ไดั� แลุ่ะหวัิงวิ��สัม�ชิำก EAS จะสั�ม�รถเข��ถึงไดั�ดั�วิย 

สาธารณ์รัฐเก้าหลี		    

ในัก�รดัำ�เนิันัควิ�มร�วิมมือำภู�ยใต�แผู้นัปฏิิบัติก�รมะนิัลุ่� เก�หลีุ่ให�ก�รสันัับสัน่ันัก�รดัำ�เนิันักิจกรรมก�รพััฒนั�ค่ณภู�พั
ก�รอำ�ชีำวิศึกษ� ตั�งแต�ปี 2013 KRIVET ไดั�ให�ควิ�มร�วิมมือำผู้��นัเครือำข��ย EAS TVET Network ในัก�รจัดัประช่ำมแลุ่ะ
แลุ่กเปลีุ่�ยนัเรียนัร้�ขอำงผู้้�เชีำ�ยวิชำ�ญดั��นัอำ�ชำวีิศึกษ� แลุ่ะก�รแลุ่กเปลีุ่�ยนัคร้แลุ่ะนัักเรียนัจ�กสัถ�บนััอำ�ชีำวิศึกษ�ขอำงเก�หลุ่ี
กับอำ�เซีียนัภู�ยใต�บันัทึกควิ�มเข��ใจอัำนัดีัดั��นัอำ�ชีำวิศึกษ� แลุ่ะสันัับสัน่ันัก�รปรับปร่งหลัุ่กส้ัตรดั��นัอำ�ชีำวิศึกษ�ให�กับ
สัถ�บันัอำ�ชีำวิศึกษ� เก�หลีุ่มีแผู้นัที�จะสัร��งควิ�มเข�มแข�งให�แก�ก�รอำ�ชีำวิศึกษ�ในัภู้มิภู�ค EAS  เก�หลีุ่ยงัให�ควิ�มสัำ�คัญ
เกี�ยวิกับก�รศึกษ�เพืั�อำควิ�มเป็นัพัลุ่เมือำงโลุ่กโดัยจะให�ก�รสันัับสัน่ันัในัก�รจัดัฝึึกอำบรมให�แก�คร้ขอำงประเทศสัม�ชิำก EAS 
แลุ่ะก�รแลุ่กเปลีุ่�ยนัคร้ นัอำกจ�กนีั� ยังให�ควิ�มสัำ�คัญกับก�รสั�งเสัริมควิ�มเข��ใจอัำนัดีัระหวิ��งกันัแลุ่ะก�รให�ควิ�มร้� 
ดั��นัเก�หลีุ่ศึกษ�กับประเทศสัม�ชิำก EAS ดั�วิย

สหรัฐอเมริก้า		    

เห็นัวิ��เรื�อำงที�เผู้ชิำญอำย้�ทั�งวิิกฤตโควิิดั-19 แลุ่ะปัญห�สิั�งแวิดัลุ่�อำมจำ�เป็นัต�อำงร�วิมมือำกันัทั�งระหวิ��งบ่คคลุ่ อำงค์กรแลุ่ะ
ประเทศเพืั�อำแลุ่กเปลีุ่�ยนัเรียนัร้�ระหวิ��งกันั แลุ่ะสัหรัฐฯ ยืนัหยันัที�จะให�ก�รสันัับสัน่ันัแลุ่ะร�วิมมือำกับประเทศในัภู้มิภู�ค
อำ�เซีียนัเพืั�อำพััฒนั�ดั��นัก�รเรียนัก�รสัอำนั ก�รให�ควิ�มร้� ก�รสั�งเสัริมให�นัักเรียนัต��งชำ�ติเข��ม�ศึกษ�ในัสัหรัฐฯ เชำ�นั 
โครงก�รขอำง Fulbright เป็นัต�นั นัอำกจ�กนีั� ยังมีโครงก�ร Young Southeast Asian Leaders Initiative-YSEALI  
ที�สันัับสัน่ันัผู้้�นัำ�เย�วิชำนัในัภู้มิภู�คเอำเชีำยตะวัินัอำอำกเฉีียงใต�ไดั�แลุ่กเปลีุ่�ยนัเรียนัร้� แลุ่ะชำ�วิยกันัห�แนัวิท�งในัก�รจัดัก�ร
ควิ�มท��ท�ยที�เกิดัขึ�นัในัภู้มิภู�คแลุ่ะให�ท่นัสัำ�หรบัโครงก�รภู�ยใต� YSEALI ในัดั��นัก�รศกึษ�แลุ่ะสิั�งแวิดัลุ่�อำม ซึี�งในัปีหนั��
จะให�ท่นัประม�ณ 15 ท่นั แลุ่ะสัหรัฐฯ ยังมีโครงก�ร Young Southeast Asian Leaders Initiative Women's 
Leadership Academy เพืั�อำสันัับสัน่ันัผู้้�หญิงในัภู้มิภู�คเอำเชีำยตะวัินัอำอำกเฉีียงใต�ให�เป็นัผู้้�นัำ�ซึี�งเร�เนั�นัไปในัดั��นัสัิทธิ์
มน่ัษยชำนั แลุ่ะสัหรัฐฯ ยังสันัับสัน่ันัให�มีก�รฝึึกอำบรมสัำ�หรับนัักศึกษ�ในัสัถ�นัประกอำบก�รแลุ่ะบริษัทที�เป็นัพัันัธ์มิตร
อีำกดั�วิย 



แถลงการณ์์ร่วมการประชุุมสุด้ยอด้เอเชีุยตะวันออกด้้านการศึึกษา ครั�งทีี่� 5 
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สำน้ัก้เลขาธิก้ารอาเซีียน้	
ไดั�กลุ่��วิวิ��สัถ�นัก�รณ์โควิิดั-19 เกดิัผู้ลุ่กระทบกบัผู้้�คนัทั�งท�งสัังคม ควิ�มเปน็ัอำย้�แลุ่ะเศรษฐกจิทำ�ให�ท่กประเทศจำ�เปน็ั
ต�อำงร�วิมมือำกันัเพืั�อำแก�ไขปัญห� โดัยในัสั�วินัขอำงอำ�เซีียนัไดั�มีก�รเห็นัชำอำบกรอำบควิ�มฟิ้�นัฟ้ิที�ครอำบคลุ่่มขอำงอำ�เซีียนั 
เพืั�อำเป็นัแนัวิท�งในัก�รดัำ�เนัินัก�รภู�ยหลุ่ังโควิิดั- 19 ดัังนีั� 1) ก�รสั�งเสัริมก�รฟิ้�นัตัวิขอำงระบบส่ัขภู�พั 2) ก�รเพิั�ม
ศักยภู�พัขอำงตลุ่�ดัภู�ยในัอำ�เซีียนั 3) ก�รเร�งให�เกิดัระบบดิัจิทัลุ่ที�ครอำบคลุ่่ม 4) ก�รเสัริมสัร��งควิ�มมั�นัคงขอำงมน่ัษย์ 
แลุ่ะ 5) ก�รก��วิไปส้ั�อำนั�คตที�ยั�งยืนัแลุ่ะยืดัหย่�นัที�ม�กขึ�นั ซึี�งวัิตถ่ประสังค์หลัุ่กเพืั�อำประชำ�ชำนัอำ�เซีียนัโดัยเฉีพั�ะกลุ่่�ม
ดั�อำยโอำก�สั แลุ่ะอำ�เซีียนัตระหนัักถึงควิ�มสัำ�คัญขอำงก�รสั�ธ์�รณส่ัขวิ��มีควิ�มสัำ�คัญม�ก สัถ�นัก�รณ์ที�เกิดัขึ�นัในัครั�งนีั�
ทำ�ให�เร�ตระหนัักถึงจ่ดัอำ�อำนัที�เกิดัขึ�นัในัดั��นัก�รศึกษ�แลุ่ะขณะเดีัยวิกันัก็ทำ�ให�ร้�ถึงสิั�งที�จำ�เป็นัต�อำงพััฒนั� แต�สิั�งที�เป็นั
เรื�อำงที�นั��เป็นัห�วิงม�กกคื็อำมีเด็ักแลุ่ะเย�วิชำนักวิ�� 140,000,000 คนัที�ไดั�รับผู้ลุ่กระทบทำ�ให�ก�รเรียนัหยด่ัชำะงกั ประเทศ
สัม�ชิำกจึงมีควิ�มพัย�ย�มในัก�รใชำ�ดิัจิทัลุ่เข��ม�เพืั�อำเป็นัเครื�อำงมือำให�ก�รเรียนัก�รสัอำนัเข��ถึงท่กคนั นัอำกจ�กนีั� อำ�เซีียนั
ยงัไดั�เห็นัชำอำบปฏิิญญ�อำ�เซีียนัวิ��ดั�วิยก�รพััฒนั�ทรัพัย�กรมน่ัษยส์ัำ�หรับโลุ่กที�เปลีุ่�ยนัแปลุ่งไปขอำงง�นัแลุ่ะแผู้นัที�นัำ�ท�ง
ขอำงปฏิิญญ�ฯ ซึี�งจะเป็นัก�รพััฒนั�ทรัพัย�กรมน่ัษย์เพืั�อำให�เหม�ะสัำ�หรับทักษะอำ�ชีำพัในัอำนั�คต ก�รพััฒนั�ก�รศึกษ�
ให�เข�มแข็งเป็นัสิั�งที�จำ�เป็นัที�ต�อำงดัำ�เนิันัง�นัเพืั�อำให�เกิดัก�รศึกษ�ที�ครอำบคลุ่่ม แลุ่ะก�รที�ฟิิลิุ่ปปินัส์ัไดั�กำ�หนัดัหัวิข�อำหลัุ่ก
ขอำงก�รประช่ำมครั�งนีั� คือำ “Transforming Education the ASEAN Way: Forging Partnerships in the Age of 
Global Disruptions” ถือำวิ��เหม�ะสัมม�กเพัร�ะท่กภู�คสั�วินัจำ�เป็นัต�อำงร�วิมมือำกันัในัก�รดัำ�เนิันัง�นัเพืั�อำให�สั�ม�รถ
ก��วิผู้��นัก�รเปลีุ่�ยนัแปลุ่งขอำงโลุ่กไดั� แลุ่ะขอำขอำบค่ณสัม�ชิำก EAS ที�ให�ก�รสันัับสัน่ันัก�รดัำ�เนิันัง�นัต��ง ๆ ในัภู้มิภู�ค
อำ�เซีียนัดั�วิยดีั

ควิ�มก��วิหนั��แลุ่ะก�รมีสั�วินัร�วิมขอำงประเทศสัม�ชิำกที�ประช่ำมส่ัดัยอำดัเอำเชีำยตะวัินัอำอำกในัก�รดัำ�เนิันัก�รต�มประเด็ันัสัำ�คัญ 14 ดั��นั
ขอำงควิ�มร�วิมมือำภู�ยใต�แผู้นัปฏิิบัติก�รมะนิัลุ่�ซึี�งต�อำยอำดัม�จ�กปฏิิญญ�พันัมเปญวิ��ดั�วิยโครงก�รริเริ�มดั��นัพััฒนั� 
ขอำงที�ประช่ำมส่ัดัยอำดัเอำเชีำยตะวัินัอำอำก (พั.ศ. 2561 - 2565)  

ควิ�มห�วิงใยถึงผู้ลุ่กระทบขอำงก�รระบ�ดัขอำงโควิิดั-19 ที�มีต�อำระบบก�รศึกษ�ทั�งในัระดัับชำ�ติแลุ่ะควิ�มร�วิมมือำระดัับภู้มิภู�ค  
ควิ�มม่�งมั�นัแลุ่ะก�รดัำ�เนิันัก�รอำย��งรวิดัเร็วิขอำงประเทศแลุ่ะพัันัธ์มิตรจ�กสัม�ชิำกที�ประช่ำมส่ัดัยอำดัเอำเชีำยตะวัินัอำอำกในัก�รปกป้อำง
ก�รศึกษ�แลุ่ะจัดัก�รกับควิ�มท��ท�ยอัำนัเนืั�อำงม�จ�กวิิกฤตระดัับโลุ่ก 

ก�รรับรอำงแผู้นัง�นัดั��นัก�รศึกษ�ขอำงอำ�เซีียนั พั.ศ. 2564-2568 แลุ่ะก�รห�รือำอำย��งต�อำเนืั�อำงเพืั�อำให�ก�รรับรอำงแผู้นัปฏิิบัติก�ร 
ดั��นัก�รศึกษ�ขอำงอำ�เซีียนั-รัสัเซีีย พั.ศ. 2564-2568 

ควิ�มพัย�ย�มในัก�รฟ้ิ�นัฟ้ิอำ�เซีียนั ผู้��นักรอำบก�รฟ้ิ�นัฟ้ิที�ครอำบคลุ่่มขอำงอำ�เซีียนั (ASEAN Comprehensive Framework-ACRF) 
โดัยจะจัดัลุ่ำ�ดัับควิ�มสัำ�คัญขอำงก�รเปลีุ่�ยนัแปลุ่งดั��นัดิัจิทัลุ่ในัระบบก�รศึกษ� โดัยสั�งเสัริมทักษะควิ�มเข��ใจแลุ่ะก�รใชำ�เทคโนัโลุ่ยี
ดิัจิทัลุ่ รวิมถึงทักษะในัศตวิรรษที� 21 ในัหม้�เด็ักแลุ่ะเย�วิชำนั

ก�รดัำ�เนิันัง�นัอำย��งย�วินั�นัขอำงอำอำสัเตรเลีุ่ยผู้��นัโครงก�รริเริ�มกรอำบค่ณว่ิฒิขอำงอำ�เซีียนั ก�รอำน่ัมัติโครงก�รแลุ่กเปลีุ่�ยนัเจ��หนั��ที�
เครือำข��ยมห�วิิทย�ลัุ่ยอำ�เซีียนั-อิำนัเดีัยแลุ่ะก�รสันัับสัน่ันัท่นัก�รศึกษ�อำย��งต�อำเนืั�อำงขอำงสั�ธ์�รณรัฐประชำ�ชำนัจีนั ญี�ป่�นั สั�ธ์�รณรัฐ
เก�หลีุ่ แลุ่ะสัหรัฐอำเมริก�

ควิ�มพัย�ย�มที�เพิั�มขึ�นัในัก�รทำ�ง�นัร�วิมกันัขอำงท่กภู�คสั�วินั แลุ่ะก�รแสัวิงห�ควิ�มร�วิมมือำในัก�รดัำ�เนิันัง�นัต�มโปรแกรม/
โครงก�ร/กิจกรรมที�เกี�ยวิข�อำง โดัยเฉีพั�ะดั��นัก�รศึกษ�ระดัับประถมศึกษ� มัธ์ยมศึกษ� แลุ่ะอ่ำดัมศึกษ� อำย��งครอำบคลุ่่มแลุ่ะ 
มีค่ณภู�พั รวิมถึงดั��นัก�รเทคนิัคอำ�ชีำวิศึกษ�แลุ่ะก�รฝึึกอำบรม
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ก้้าวข้้าม
วิกฤต Covid -19

ทางออกของประเทศในภููมิิภูาคเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้              
สูู่�การจััดการศึกษาที�ท้าทาย        

โดย สิุริุ่ภััคค์ ธุ์รุ่รุ่มบ่ศย์ 1

1 นัักวิิเทศสััมพัันัธ์์ชำำ�นั�ญก�ร

ท��มกลุ่�งควิ�มท��ท�ยขอำงโลุ่กปจัจ่บันัที�เหลุ่��นั�นั�ประเทศต�อำงเผู้ชำญิกับ
สัภู�วิะวิิกฤตก�รแพัร�ระบ�ดัขอำงโรคติดัเชืำ�อำไวิรัสัโคโรนั� 2019 (โควิิดั-19) 
สั�งผู้ลุ่กระทบต�อำก�รพััฒนั�ประเทศในัท่กมิติ โดัยเฉีพั�ะก�รพััฒนั�
ทรัพัย�กรมน่ัษย์ดั��นัก�รศึกษ� ทำ�ให�กระทรวิงศึกษ�ธิ์ก�รต�อำงประก�ศ
ปิดัก�รเรียนัก�รสัอำนัในัโรงเรียนั แลุ่ะเร�งปรับเปลีุ่�ยนัร้ปแบบก�รจัดั 
ก�รเรียนัก�รสัอำนัให�สัอำดัรับกับสัถ�นัก�รณ์ดัังกลุ่��วิ รวิมทั�งวิ�งม�ตรก�ร
ในัก�รให�บริก�รฉีีดัวัิคซีีนัแก�คร้แลุ่ะนัักเรียนัเพืั�อำให�สั�ม�รถจัดัก�รศึกษ�
ไดั�อำย��งมีค่ณภู�พั ต�อำเนืั�อำง แลุ่ะครอำบคลุ่่มท่กระดัับก�รศึกษ� โด้ยไม่ทิี่�ง

ผ้้เร่ยน้คน้ใด้ไวุ้เบ้�องหล้ง 

สัำ�หรับม่มมอำงขอำงก�รพััฒนั�ในัระดัับภู้มิภู�ค จะเห็นัไดั�ชัำดัวิ��ประเทศ 
ในัภู้มิภู�คเอำเชีำยตะวัินัอำอำกเฉีียงใต�มีก�รจัดัก�รศึกษ�ที�ม่�งไปในัทิศท�ง
เดีัยวิกันั ทั�งนีั� เพืั�อำให�สั�ม�รถจัดัก�รศึกษ�ไดั�อำย��งมีประสิัทธิ์ภู�พั 
กระทรวิงศึกษ�ธิ์ก�รขอำงหลุ่�ยประเทศสั�วินัใหญ�ไดั�วิ�งแผู้นัเตรียม 
ควิ�มพัร�อำมในัก�รจัดัก�รศึกษ�แบบปกติต�มวิิถีใหม� (New normal in 
education) ดั�วิยก�รพัลิุ่กโฉีมระบบดิัจิทัลุ่ แลุ่ะมีนัโยบ�ยเปิดัก�รเรียนั
ก�รสัอำนัในัโรงเรียนั โดัยเริ�มภู�คปลุ่�ยขอำงปีก�รศึกษ� 2564  
ทั�งในัลุ่กัษณะขอำงก�รเรียนัที�โรงเรียนัแบบเตม็ร้ปแบบแลุ่ะแบบผู้สัมผู้สั�นั
ผู้��นัระบบท�งไกลุ่ ซึี�งรวิมถึงก�รฉีีดัวัิคซีีนัให�กับคร้แลุ่ะนัักเรียนัเพืั�อำสัร��ง
ควิ�มมั�นัใจให�กับพั�อำแม�แลุ่ะผู้้�ปกครอำงถึงควิ�มปลุ่อำดัภัูยในัก�รสั�ง
บ่ตรหลุ่�นัเข��เรียนัในัโรงเรียนัดัังเดิัม    
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จัดัก�รเรียนัร้�แบบผู้สัมผู้สั�นั (blended learning) ทั�งแบบตัวิต�อำตัวิ 
(face-to-face) แลุ่ะแบบอำอำนัไลุ่น์ั เพืั�อำกระต่�นัก�รเรียนัร้�ขอำงนัักเรียนัแลุ่ะ
เตรียมพัร�อำมดั��นัทักษะในัอำนั�คตที�ม่�งเทคโนัโลุ่ยีเป็นัศ้นัย์กลุ่�ง รวิมทั�ง
สันัับสัน่ันัก�รเข��ถึงแหลุ่�งทรัพัย�กรขอำงโรงเรียนั โดัยจำ�เป็นัต�อำงพััฒนั�
สัมรรถนัะคร้ ภู�วิะผู้้�นัำ� โครงสัร��งพืั�นัฐ�นั แหลุ่�งเรียนัร้�ดิัจิทัลุ่ ควิ�มพัร�อำม
ขอำงนัักเรียนั ก�รมีสั�วินัร�วิมขอำงพั�อำแม�แลุ่ะผู้้�มีสั�วินัไดั�สั�วินัเสีัย แนัวิท�ง
แลุ่ะนัโยบ�ย ตลุ่อำดัจนัก�รประเมินัผู้ลุ่   

บรููไนดารูุสซาลาม 

จัดัฝึึกอำบรมคร้เพืั�อำจัดัก�รเรียนัร้�ที�หลุ่�กหลุ่�ย ทั�งแบบอำอำนัไลุ่น์ัแลุ่ะ 
จ�กที�บ��นั (home-based learning: HBL) แลุ่ะในัพืั�นัที�ชำนับท 
ที�ข�ดัแคลุ่นัทรพััย�กรโดัยร�วิมมือำกับผู้้�มีสั�วินัไดั�สั�วินัเสัยีในัก�รจัดัก�รสัอำนั
ผู้��นัโทรทัศน์ัเพืั�อำก�รศึกษ� จัดัตั�งศ้นัย์ดัิจิทัลุ่เพืั�อำเอืำ�อำต�อำก�รเรียนัร้� 
ท�งไกลุ่ แลุ่ะเปิดัก�รเรียนัก�รสัอำนัในัโรงเรียนับ�งพืั�นัที�โดัยจำ�กัดัจำ�นัวินั
นัักเรียนั 20 คนัต�อำห�อำง

กััมพููชา

จัดัก�รเรียนัร้�แบบผู้สัมผู้สั�นั ก�รเรียนัร้�ท�งไกลุ่ผู้��นัแพัลุ่ตฟิอำรม์อำอำนัไลุ่นั์ 
โทรทัศน์ัเพืั�อำก�รศึกษ� ก�รเรียนัแบบเผู้ชิำญหนั��โดัยจำ�กัดัจำ�นัวินันัักเรียนั 
งดัก�รสัอำบระดัับชำ�ติในัปี 2563 แลุ่ะจัดัประเมินัผู้ลุ่ในัปี 2564  
ปรับหลัุ่กส้ัตรให�สัอำดัคลุ่�อำงกับบริบทขอำงผู้้�เรียนั สันัับสัน่ันัก�รเข��ถึง
อิำนัเตอำร์เน็ัต จัดัทำ�โมด้ัลุ่ก�รเรียนัร้� แลุ่ะพััฒนั�ควิ�มร�วิมมือำ
ดั��นัเทคโนัโลุ่ยีส้ั�แอำพัพัลิุ่เคชัำ�นัท�งก�รศึกษ� 

อิินโดนีเซีย

จัดัก�รเรียนัร้�ผู้��นัโทรทัศน์ัเพืั�อำก�รศึกษ� (on-air) ก�รเรียนัร้�จ�กที�บ��นั 
(home school) ก�รเรียนัร้�แบบผู้สัมผู้สั�นั เปิดัก�รเรียนัก�รสัอำนั 
ในัโรงเรียนับ�งพืั�นัที� (on-site) ต�มม�ตรก�รป้อำงกันัขอำงกระทรวิง
ศึกษ�ธิ์ก�ร จัดัทำ�ค้�มือำหลัุ่กส้ัตรสัำ�หรับสั�ระวิิชำ�หลัุ่กโดัยปรับลุ่ดัเนืั�อำห�
จ�กหลัุ่กส้ัตรร�ยวิิชำ�ศึกษ�ทั�วิไป สั�งเสัริมแพัลุ่ตฟิอำร์มอำอำนัไลุ่น์ัสัำ�หรับ
ก�รเรียนัก�รสัอำนัแลุ่ะก�รประเมินัผู้ลุ่ระหวิ��งเรียนั (formative assessment) 
รวิมทั�งดัำ�เนิันัควิ�มร�วิมมือำกับผู้้�มีสั�วินัไดั�สั�วินัเสีัย

สปป.ลาว

ในัระหวิ��งก�รประช่ำมคณะกรรมก�รบริห�รขอำงศ้นัย์ระดัับภู้มิภู�ควิ��ดั�วิยนัวัิกรรมแลุ่ะเทคโนัโลุ่ยีท�งก�รศึกษ�ขอำงซีีมีโอำ 
- อิำนัโนัเทค ครั�งที� 65 (65th SEAMEO INNOTECH Governing Board Meeting: GBM) ผู้��นัระบบก�รประช่ำมท�งไกลุ่ 
ระหวิ��งวัินัที� 19 - 20 ต่ลุ่�คม 2564 ไดั�เปิดัโอำก�สัให�ประเทศสัม�ชิำกขอำงอำงค์ก�รรัฐมนัตรีศึกษ�แห�งเอำเชีำยตะวัินัอำอำกเฉีียงใต� 
(ซีีมีโอำ) จำ�นัวินั 11 ประเทศ ไดั�แก� บร้ไนัดั�ร่สัซี�ลุ่�ม กัมพ้ัชำ� อิำนัโดันีัเซีีย สัปป.ลุ่�วิ ม�เลุ่เซีีย เมียนัม� ฟิิลิุ่ปปินัส์ั สิังคโปร์  
ไทย ติมอำร์ เลุ่สัเต แลุ่ะเวีิยดันั�ม ร�วิมแลุ่กเปลีุ่�ยนัประสับก�รณแ์ลุ่ะแนัวิท�งสัำ�คัญในัก�รจดััก�รศึกษ�ขอำงประเทศในัหวัิข�อำ 
“The Future Learning Ecosystem - Emerging Roles for Learners, Teachers, School Heads and Communities”  
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สั�งเสัริมก�รเรียนัร้�อำย��งต�อำเนืั�อำงผู้��นัแพัลุ่ตฟิอำร์มก�รเรียนัร้�อำอำนัไลุ่น์ั 
แลุ่ะดิัจิทัลุ่ จัดัก�รเรียนัก�รสัอำนัอำอำนัไลุ่น์ัทั�งในัร้ปแบบที�ผู้้�เรียนักับผู้้�สัอำนั
สั�ม�รถโต�ตอำบกันัไดั�ทันัที (synchronous) ผู้��นัก�รแชำทแลุ่ะวิิดีัโอำ 
คอำนัเฟิอำเรนัซ์ี แลุ่ะผู้้�เรียนัสั�ม�รถเรียนัร้�ไดั�เอำงต�มควิ�มสัะดัวิก  
(asynchronous) ผู้��นัเว็ิบไซีต์แลุ่ะอีำเมล์ุ่ รวิมทั�งจัดัทำ�โทรทศัน์ัเพืั�อำก�รศกึษ�
แลุ่ะก�รเรียนัร้�โดัยใชำ�โมด้ัลุ่เป็นัฐ�นั (module-based learning) แลุ่ะ
โครงง�นัเป็นัฐ�นั (project-based learning) โดัยต�อำงอำ�ศัยควิ�มร�วิมมือำ
จ�กคร้ ผู้้�บริห�รสัถ�นัศึกษ� แลุ่ะช่ำมชำนัในัก�รจัดัก�รศึกษ�ส้ั�ก�รเรียนัร้�
ในัอำนั�คต

มาเลเซีย

จัดัทำ�แผู้นัฟ้ิ�นัฟ้ิเศรษฐกิจขอำงประเทศแลุ่ะแผู้นัก�รศึกษ�ในัชำ�วิงโควิิดั-19 
โดัยสั�งเสัริมก�รศึกษ�อำย��งต�อำเนืั�อำงผู้��นัก�รเรียนัท�งไกลุ่ ก�รเรียนั
อำอำนัไลุ่น์ั ฝึึกอำบรมคร้ระดัับก�รศึกษ�ขั�นัพืั�นัฐ�นั ก�รศึกษ�นัอำกระบบ 
อำ�ชีำวิะศึกษ� แลุ่ะอ่ำดัมศึกษ� สั�งเสัริมส่ัขภู�พัแลุ่ะควิ�มเป็นัอำย้�ที�ดีั 
ขอำงนัักเรียนัแลุ่ะคร้ รวิมถึงก�รมีสั�วินัร�วิมขอำงคร้ นัักเรียนั พั�อำแม� ช่ำมชำนั 
แลุ่ะรัฐบ�ลุ่ ตลุ่อำดัจนัสันัับสัน่ันัก�รเปิดัก�รเรียนัก�รสัอำนัที�โรงเรียนั 
โดัยไม�ทิ�งผู้้�เรียนัคนัใดัไวิ�เบื�อำงหลัุ่ง 

สัร��งนัวัิตกรรมท�งก�รศึกษ�โดัยเนั�นัก�รอำอำกแบบพืั�นัที�ก�รเรียนัร้� 
(learning space) ในัร้ปแบบที�แตกต��งไปจ�กเดิัมเพืั�อำให�สัอำดัรับกับบริบท
ที�เปลีุ่�ยนัแปลุ่งไป รวิมทั�งสั�งเสัรมิบทบ�ทแลุ่ะก�รมสีั�วินัร�วิมขอำงผู้้�มีสั�วินัไดั�
สั�วินัเสีัยในัก�รร�วิมกันัอำอำกแบบพืั�นัที�ก�รเรียนัร้�แห�งอำนั�คต

ฟิิลิิปปินส์์

สั�งเสัริมบทบ�ทแลุ่ะก�รสันัับสัน่ันัจ�กผู้้�บริห�รสัถ�นัศึกษ� คร้ ผู้้�บริห�ร 
พั�อำแม� แลุ่ะช่ำมชำนัในัก�รจัดัก�รศึกษ�อำย��งต�อำเนืั�อำง สัร��งนัวัิตกรรมใหม� ๆ  
โดัยประย่กต์ใชำ� เทคโนัโลุ่ยีเพืั�อำก�รศึกษ�สัำ�หรับคร้แลุ่ะนัักเรียนั  
เตรียมควิ�มพัร�อำมขอำงนัักเรียนัดั��นัทกัษะในัอำนั�คต จัดัก�รเรียนัร้�จ�กที�บ��นั 
แลุ่ะชำ�วิยเหลุ่อืำนัักเรียนัที�ดั�อำยโอำก�สัท�งก�รศกึษ� พััฒนั�ก�รเข��ถึงดิัจิทัลุ่
แลุ่ะก�รร้� ดิั จิทัลุ่ (digital l iteracy) รวิมทั�งเพิั�มประสิัทธิ์ภู�พั 
ในัก�รอำอำกแบบบทเรียนัแลุ่ะติดัต�มประเมินัผู้ลุ่ก�รเรียนัร้�ขอำงนัักเรียนั

ส์ิงคโปร์์

เนั�นัก�รมีสั�วินัร�วิมขอำงผู้้�เรียนั คร้ ผู้้�บริห�รสัถ�นัศึกษ� แลุ่ะช่ำมชำนั  
เพืั�อำบรรลุ่่ผู้ลุ่สัำ�เร็จในัก�รจัดัก�รศึกษ�โดัยไม�ทิ�งผู้้�เรียนัคนัใดัไวิ�เบื�อำงหลัุ่ง 
ก�รพัลิุ่กโฉีมก�รศึกษ�ดั�วิยระบบดิัจิทัลุ่ ก�รสัร��งควิ�มไวิ�วิ�งใจจ�กสัังคม 
(TRUST) โดัยเนั�นัควิ�มโปร�งใสั (T-Transparency) ควิ�มรับผิู้ดัชำอำบ 
(R-Responsibility) ควิ�มเป็นัอัำนัหนึั�งอัำนัเดัียวิจ�กควิ�มร�วิมมือำ 
ขอำงท่กภู�คสั�วินั (U-Unity) ผู้้�เรียนัเป็นัเป้�หม�ยแห�งก�รพััฒนั�  
(S-Student-Centricity) แลุ่ะเทคโนัโลุ่ยี (T-Technology) จัดัก�รเรียนัร้�
โดัยใชำ�ปร�กฏิก�รณ์เป็นัฐ�นั (phenomenon-based learning) พััฒนั�
หลัุ่กส้ัตรฐ�นัสัมรรถนัะ(competency-based curriculum) จัดัก�รเรียนั
ก�รสัอำนัท�งไกลุ่ 5 ร้ปแบบ ไดั�แก� On-site, On-air, On-line, On-demand, 
On-hand พััฒนั�ทักษะ CODING ก�รเรียนัร้�แบบสัตีมศึกษ� (STEAM 
Educat ion)  รวิมทั� ง จัดัก�รเรียนัร้�แบบ Act ive Learn ing  
ผู้��นักระบวินัก�รคิดัขั�นัส้ังเชิำงระบบ “GPAS 5 Steps” 

ไทย

ปรับปร่งแนัวิท�งในัก�รเข��ถึงก�รศึกษ� สั�งเสัริมโอำก�สัในัก�รเรียนัร้� 
อำย��งต�อำเนืั�อำง จัดัทำ�แผู้นัรับมือำชำ�วิงโควิิดั-19 โดัยจัดัก�รเรียนัก�รสัอำนัท�งไกลุ่
ผู้��นัโทรทัศน์ั วิิทย่ แลุ่ะแอำพัพัลิุ่เคชัำ�นัเคลืุ่�อำนัที�เพืั�อำให�สั�ม�รถดั�วิน์ัโหลุ่ดั
สืั�อำก�รเรียนัร้�อำอำนัไลุ่นั ์รวิมทั�งสันัับสัน่ันัก�รมสีั�วินัร�วิมขอำงพั�อำแม�เพืั�อำเอืำ�อำ
ต�อำก�รเรียนัร้�ขอำงเด็ัก     

ติิมอร์์ เลิส์เติ

นัำ�เสันัอำยท่ธ์ศ�สัตร์ในัก�รรับมือำกับวิิกฤตโควิิดั-19 ขอำงมห�วิิทย�ลัุ่ยดั�นััง 
โดัยม่�งเรื�อำงควิ�มปลุ่อำดัภัูยขอำงประชำ�ชำนัในัประเทศ ปรับปร่งค่ณภู�พั 
ในัก�รฝึึกอำบรมแลุ่ะก�รวิิจัยเชิำงวิิทย�ศ�สัตร ์ประยก่ต์ใชำ�ข�อำม้ลุ่สั�รสันัเทศ
แลุ่ะก�รพัลิุ่กโฉีมก�รศึกษ�ดั�วิยระบบดิัจิทัลุ่ รวิมทั�งสั�งเสัริมแพัลุ่ตฟิอำร์ม
อำอำนัไลุ่น์ัทั�งในัก�รจัดัก�รเรียนัก�รสัอำนัแลุ่ะก�รดัำ�เนิันักิจกรรมอืำ�นั อำ�ทิ 
ก�รรับสัมัครนัักเรียนัเข��เรียนั ก�รสัอำบวิิทย�นิัพันัธ์์ ก�รประช่ำม/ 
ก�รสััมมนั�เชิำงปฏิิบัติก�ร แลุ่ะก�รประกันัค่ณภู�พั เป็นัต�นั  

เวียดนาม

เมียนมา



โดย กนกวรุ่รุ่ณ แกว�นถิิ่�นภูั 1

        จิต์รุ่ลดา จันทร์ุ่แหยม 2

1 นัักวิิเทศสััมพัันัธ์์ชำำ�นั�ญก�ร
2 ผู้้�อำำ�นัวิยก�รกลุ่่�มควิ�มร�วิมมือำทวิิภู�คี
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ครูไทย-ญี่ปุ่ นร่วมเรียนรู้ แลกเปลี่ยน รับมือโควิด-19
ภายใติ้โคร์งการ์แลิกเปลิี่ยน
ทางการ์ศึกษาร์ะหว่าง
ปร์ะเทศไทย-ญี่ปุ ่น

โครงการแลกเปล่�ยนที่างการ
ศึึกษาระหว่่างประเที่ศึไที่ย-ญ่ี่�ป่�น้  
ค วิ � ม ร� วิ ม มื อำ ร ะ ห วิ� � ง ก ร ะ ท ร วิ ง
ศึกษ�ธิ์ก�รไทย กระทรวิงศึกษ�ธิ์ก�ร 
วัิฒนัธ์รรม กีฬ� วิิทย�ศ�สัตร์แลุ่ะ
เ ท ค โ นั โ ลุ่ ยี  ป ร ะ เ ท ศ ญี� ป่� นั  แ ลุ่ ะ 
ศ้นัย์ วัิฒนัธ์รรมแห�งเอำเชีำยแลุ่ะแปซีิ ฟิิก 
เพืั�อำย้เนัสัโก (ACCU) ประเทศญี�ป่�นั ซึี�งผู้ลัุ่ดักันั
เป็นัเจ��ภู�พัเชิำญคร้ขอำงทั�งสัอำงประเทศเข��ร�วิม
กิจกรรมที�จัดัขึ�นัในัไทยแลุ่ะญี�ป่�นัเป็นัประจำ�ท่กปี  
แต�ไดั�งดัก�รดัำ�เนิันัก�รในัปี 2563 เนืั�อำงจ�กสัถ�นัก�รณ์
ก�รแพัร�ระบ�ดัขอำงโรคติดัเชืำ�อำไวิรัสัโคโรนั� 2019 (โควิิดั-19) 
สัำ�หรับก�รดัำ�เนิันัโครงก�รแลุ่กเปลีุ่�ยนัฯ ในัปี 2564 ไดั�ปรับเปลีุ่�ยนั
ร้ปแบบก�รดัำ�เนิันัโครงก�รในัร้ปแบบอำอำนัไลุ่น์ั เพืั�อำเปิดัโอำก�สัให�คร้แลุ่ะ
บ่คลุ่�กรท�งก�รศกึษ�ขอำงไทยแลุ่ะญี�ป่�นัไดั�มีเวิทีแลุ่กเปลีุ่�ยนัเรียนัร้�กันัอำย��งต�อำเนืั�อำง 
แลุ่ะม่�งเนั�นัเนืั�อำห�เกี�ยวิกับแนัวิท�งแลุ่ะวิิธี์ก�รจัดัก�รเรียนัร้�ในัสัถ�นัก�รณ์ก�รแพัร�ระบ�ดัขอำงโรคโควิิดั-19 ตลุ่อำดัจนั
ร�วิมแบ�งปันัประสับก�รณ์เกี�ยวิกับก�รปรับตัวิ/รับมือำกับก�รเปลีุ่�ยนัแปลุ่งในัชีำวิิตวิิถีใหม� (New Normal) รวิมถึง 
ก�รใชำ�เทคโนัโลุ่ยแีลุ่ะสืั�อำต��งๆ เข��ม�เกี�ยวิข�อำงในัก�รเรียนัก�รสัอำนั นัับไดั�วิ��โครงก�รในัปีนีั�ไดั�เปิดัโอำก�สัให�คร้ไทย-ญี�ป่�นั
ไดั�ร�วิมเรียนัร้�แลุ่ะแลุ่กเปลีุ่�ยนัเพืั�อำรับมือำโควิิดั 19 ซึี�งเป็นัประโยชำน์ัแลุ่ะสัอำดัคลุ่�อำงกับสัถ�นัก�รณ์ในัปัจจ่บันัเป็นัอำย��งยิ�ง 

โครงก�รในัปีนีั� สัำ�นัักควิ�มสััมพัันัธ์์ต��งประเทศ สัำ�นัักง�นัปลัุ่ดักระทรวิงศึกษ�ธิ์ก�รไดั�ร�วิมมือำกับสัถ�บันัอ่ำดัมศึกษ�ที�มีควิ�มเชีำ�ยวิชำ�ญดั��นัก�รสัอำนั
แลุ่ะอำบรมคร้คือำ คณะคร่ศ�สัตร์ จ่ฬ�ลุ่งกรณ์มห�วิิทย�ลัุ่ย ดัำ�เนิันัโครงก�รฯ ในัร้ปแบบอำอำนัไลุ่นั์ผู้��นัโปรแกรม Zoom ระหวิ��งวิันัที�  
13-17 กันัย�ยนั 2564 กิจกรรมในัโครงก�รเนั�นัก�รแลุ่กเปลีุ่�ยนัเรียนัร้�เกี�ยวิกับหลัุ่กส้ัตรแลุ่ะแนัวิท�งจัดักิจกรรมก�รเรียนัก�รสัอำนัในัสัถ�นัก�รณ์ 
โรคระบ�ดัโควิิดั 19 ผู้้�เข��ร�วิมโครงก�รประกอำบดั�วิย คร้ไทยจำ�นัวินั 10 คนั แลุ่ะคร้ญี�ป่�นัจำ�นัวินั 10 คนั รวิมทั�งสิั�นั 20 คนั พิัธี์เปิดัโครงก�รจัดัขึ�นั 
เมื�อำวัินัที� 13 กันัย�ยนั 2564 โดัยมีนั�งสั�วิชำฎ�รัตน์ั  สิังหเดัชำ�ก่ลุ่ ผู้้�ตรวิจร�ชำก�รกระทรวิงศึกษ�ธิ์ก�ร Mr. ONO Kohei ผู้้�อำำ�นัวิยก�รฝึ��ยแผู้นั 
แลุ่ะย่ทธ์ศ�สัตร์ต��งประเทศ กอำงก�รต��งประเทศ กระทรวิงศึกษ�ธิ์ก�ร วัิฒนัธ์รรม กีฬ� วิิทย�ศ�สัตร์แลุ่ะเทคโนัโลุ่ยี ประเทศญี�ป่�นั แลุ่ะ 
รอำงศ�สัตร�จ�รย์ ดัร.ศิริเดัชำ ส่ัชีำวิะ คณบดีัคณะคร่ศ�สัตร์ จ่ฬ�ลุ่งกรณ์มห�วิิทย�ลัุ่ย เป็นัผู้้�แทนัร�วิมกลุ่��วิเปิดัโครงก�ร ฯ
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ร้ปแบบขอำงกิจกรรมไดั�จัดัให�คร้ขอำงทั�งสัอำงฝึ��ยเข��ร�วิมกิจกรรมวิันัลุ่ะ  
2 ชัำ�วิโมง โดัยในัแต�ลุ่ะวัินัไดั�กำ�หนัดัให�มีกิจกรรมในัร้ปแบบต��ง ๆ  ประกอำบดั�วิย 
(1) ก�รศึกษ�ดั�วิยตนัเอำงเกี�ยวิกับระบบก�รศึกษ�ขอำงไทย แลุ่ะกรณีศึกษ�
สัภู�พัก�รจัดัก�รเรียนัก�รสัอำนัในัชำ�วิงสัถ�นัก�รณ์โรคโควิิดั-19  
จ�กโรงเรียนัตัวิอำย��งขอำงไทย (2) ก�รเข��ร�วิมกิจกรรมกลุ่่�มสััมพัันัธ์์ 
แลุ่ะก�รแบ�งกลุ่่�มย�อำยเพืั�อำห�รอืำแลุ่ะแลุ่กเปลีุ่�ยนัข�อำคิดัเห็นัร�วิมกันัในัหวัิข�อำ
ประสับก�รณ์ก�รสัอำนัทั�งในัชำ�วิงสัภู�วิะปกติรวิมถึงชำ�วิงสัถ�นัก�รณ์ 
โรคระบ�ดั แลุ่ะก�รนัำ�เสันัอำผู้ลุ่ง�นั (3) พิัธี์ปิดัโครงก�รซึี�งมีนั�ยสัมทรง  
ง�มวิง ษ์  ผู้้� อำำ�นัวิยก�รสัำ� นัักควิ�มสััมพัันั ธ์์ต� � งประเทศ สัป.  
Ms. SHINDO Yumi ผู้้�อำำ�นัวิยก�รฝึ��ยแลุ่กเปลีุ่�ยนัท�งก�รศึกษ� 
ระหวิ��งประเทศ ศ้นัย์ ACCU แลุ่ะรอำงศ�สัตร�จ�รย์ ดัร.ศิริเดัชำ ส่ัชีำวิะ 
คณบดีัคณะคร่ศ�สัตร์ จ่ฬ�ลุ่งกรณ์มห�วิิทย�ลุ่ัย ร�วิมเป็นัผู้้�แทนั 
กลุ่��วิในัพัิ ธี์ ปิดั แลุ่ะ (4) ก�รมอำบเกียรติบัตรแลุ่ะขอำงที�ระลึุ่ก 
ให�แก�ผู้้�เข��ร�วิมโครงก�รผู้��นัระบบอำอำนัไลุ่น์ั 

ตัวิแทนัผู้้�เข��ร�วิมโครงก�รให�ข�อำคิดัเห็นัต�อำก�รสัะท�อำนัควิ�มคิดัในัก�รเข��ร�วิม
โครงก�ร โดัยมีสั�ระสัำ�คัญวิ��ถึงแม�กิจกรรมก�รแลุ่กเปลีุ่�ยนัในัครั�งนีั� 
จะถ้กจัดัขึ�นัในัร้ปแบบอำอำนัไลุ่น์ัในัชำ�วิงสัถ�นัก�รณ์ที�ย�กลุ่ำ�บ�กขอำงท่กฝึ��ย 
แต�ดั�วิยก�รเตรียมก�รแลุ่ะก�รบริห�รจัดัก�รที�ดีัทำ�ให�ผู้้�เข��ร�วิมโครงก�ร
สั�ม�รถเรียนัร้�แลุ่ะไดั�รับประสับก�รณ์ดั��นัก�รศึกษ�ขอำงไทยแลุ่ะญี�ป่�นั 
ที�เป็นัประโยชำน์ัอำย��งยิ�ง รวิมทั�งไดั�เกิดัก�รแลุ่กเปลีุ่�ยนัม่มมอำงดั��นัก�รปรับตัวิ
แลุ่ะจัดัก�รต�อำอ่ำปสัรรคแลุ่ะควิ�มท��ท�ยที�เกิดัขึ�นัระหวิ��งสัถ�นัก�รณ์ 
โรคระบ�ดัสัำ�หรับก�รจัดัก�รเรียนัก�รสัอำนัจ�กคร้ขอำงทั�งสัอำงฝึ��ย 
เพืั�อำนัำ�ไปปรับใชำ�อำย��งเหม�ะสัมในับริบทขอำงตนัเอำง ทั�งนีั� ยังหวัิงวิ�� 
จะสั�ม�รถจัดักิจกรรมแลุ่กเปลีุ่�ยนัระหวิ��งนัักเรียนัขอำงไทยแลุ่ะญี�ป่�นั 
ในัอำนั�คตดั�วิย นัอำกจ�กนีั� ศ้นัย์ ACCU ประเทศญี�ป่�นัไดั�ขอำบค่ณ 
กระทรวิงศึกษ�ธิ์ก�รสัำ�หรับก�รเตรียมก�รที�ดีัรวิมทั�งก�รจัดักิจกรรม 
ในัโครงก�รฯ ไดั�อำย��งโดัดัเดั�นัแลุ่ะนั��สันัใจ โดัยโครงก�รฯ ไดั�ประสับ 
ควิ�มสัำ�เร็จอำย��งดีัยิ�งถึงแม�จะถ้กจัดัขึ�นัภู�ยใต�สัถ�นัก�รณ์ที�ย�กลุ่ำ�บ�ก
จ�กก�รแพัร�ระบ�ดัขอำงโรคโควิิดั-19 อีำกทั�งมีควิ�มเชืำ�อำมั�นัวิ��มิตรภู�พั 
ก�รเรียนัร้�บริบทดั��นัก�รศึกษ�ขอำงแต�ลุ่ะฝึ��ยแลุ่ะก�รแบ�งปันั
ประสับก�รณ์ที�ไดั�รับก�รปลุ้่กฝัึงผู้��นัโครงก�รนีั�นัำ�ไปส้ั�ควิ�มสัำ�เร็จ 
ขอำงก�รจัดัโครงก�รในัร้ปแบบอำอำนัไลุ่น์ั ตลุ่อำดัจนัชำ�วิยสั�งเสัริมควิ�มเข��ใจ
ซึี�งกันัแลุ่ะกันัระหวิ��งคร้ชำ�วิไทยแลุ่ะชำ�วิญี�ป่�นั รวิมทั�งเป็นัโอำก�สั 
ที�จะชำ�วิยกระชัำบควิ�มสััมพัันัธ์์ระหวิ��งโรงเรียนั คร้ แลุ่ะนัักเรียนั 
ขอำงทั�งสัอำงประเทศต�อำไป



เรียนเพ่ือโลกของเรา:
ส่ิงที่คุณจำ�เป็นต้องรู้

โดย ชฎารััตน์์ สิิงหเดชากุุล 1

 1 ผู้้�ตรวจราชการ กระทรวงศึึกษาธิิการ
 1 อดีีตผู้้�ตรวจราชการกระทรวงศึึกษาธิิการ

“เรีียนร้ี�เพ่ื่�อโลกของเรีา” ค่ืออะไรี

การเรียนเป็็นหััวใจในการแสวงหัาวิธีิแก�ปั็ญหัาและสร�างโลกที�มีีความียั�งยนื
มีากขึึ้�น การศึึกษาที�ทำาใหั�เกิดีการเป็ลี�ยนแป็ลงเป็็นการแก�ปั็ญหัาระยะยาว
เพืื่�อช่วยป็รับเป็ลี�ยนวิถีีชีวิตและด้ีแลโลกขึ้องเรา ทว่าการศึึกษาไม่ีใช่ 
การใหั�ความีร้�ที�เพีื่ยงพื่อแก่นักเรียนที�จะนำาไป็ป็รับใช� กระทำาการ และ 
ตอบสนองต่อการเป็ลี�ยนแป็ลงขึ้องสภาพื่ภ้มีิอากาศึและวิกฤต 
ดี�านสิ�งแวดีล�อมี ตามีรายงานฉบับใหัม่ี “เรียนร้�เพืื่�อโลกขึ้องเรา” ที�จัดี
พิื่มีพ์ื่โดียองค์การย้เนสโกก่อนการป็ระชุมีระดัีบโลกว่าดี�วยการศึึกษา 
เพืื่�อการพัื่ฒนาที�ยั�งยืน
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เรียนรู้เพ่ือโลกของเรา:
ส่ิงที่คุณจำ�เป็นต้องรู้

โดย ชฎารััตน์์ สิิงหเดชากุุล 1

การีศึึกษาต้�องเต้รีียมผู้้�เรีียนให้�เข�าใจวิิกฤต้ปััจจุบัันและกำาห้นดร้ีปัแบับัอนาคืต้  
เพ่ื่�อทีี่�จะปักปั้องโลกของเรีา เรีาต้�องปัรัีบัเปัลี�ยนวิิถีีชีีวิิต้ ผู้ลิต้ บัริีโภคื และ 
มีปัฏิิสััมพัื่นธ์์กับัธ์รีรีมชีาติ้ การีบ้ัรีณาการีการีศึึกษาเพ่ื่�อการีพัื่ฒนาทีี่�ยั�งย่น 
กับัห้ลักส้ัต้รีการีเรีียนทัี่�งห้มดต้�องเปัน็เร่ี�องสัำาคัืญทุี่กทีี่� 

                                        – Audrey Azoulay ผู้้�อำานวิยการีให้ญ่องค์ืการีย้เนสัโก

มัีนไม่ีใช่เรื�องปิ็ดีบังแต่อยา่งใดี วิถีีชีวิตขึ้องเรานั�นไม่ียั�งยนื โลกขึ้องเรากำาลัง
เผู้ชิญกับวิกฤตมีากมีายที�มีีความีเชื�อมีโยงกันอันเกิดีจากพื่ฤติกรรมี 
ขึ้องมีนษุย์ เรากำาลังใช�ทรัพื่ยากรขึ้องโลกอยา่งสิ�นเป็ลือง การเป็ลี�ยนแป็ลง
ขึ้องสภาพื่ภ้มิีอากาศึส่งผู้ลต่อเราและทุกชีวิต ทำาลายระบบนิเวศึ และ 
นำาไป็ส่้ความีเสื�อมีโทรมีขึ้องสิ�งแวดีล�อมีอย่างคาดีไมี่ถึีง ปี็ พื่.ศึ. 2563  
เป็็นปี็ที�อากาศึร�อนที�สุดีที�เคยมีีการบันทึกมีา พืื่ชและสัตว์หันึ�งล�านชนิดี
กำาลังอย้่ในความีเสี�ยงที�จะส้ญพัื่นธ์ุิ รายการเตือนภัยที�ยาวเหัยียดี 
ยังจะมีีต่อไป็ หัากเรายังคงใช�ชีวิตอย่างที�เราทำาอย้ใ่นวันนี� เราจะต�องการ
ใช�ทรัพื่ยากรขึ้องโลกถึีงสามีใบภายในปี็ พื่.ศึ. 2593



27
วารสารความร่วมมือกับต่างประเทศ

การีศึึกษาเพ่ื่�อการีพัื่ฒนาทีี่�ยั�งย่นค่ืออะไรี

การศึึกษาเพืื่�อการพัื่ฒนาที�ยั�งยืน (Education for Sustainable 
Development - ESD) เสริมีสร�างผู้้�เรียนใหั�มีีความีร้� ทักษะ  
ค่านิยมี และทัศึนคติที�จะกระทำาการเพื่ื�อโลก และจัดีการกับ 
สิ�งท�าทายระดัีบโลกที�เราป็ระสบดี�วยการไดี�รับการศึึกษา นักเรียน
ไดี�รับการส่งเสริมีใหั�เป็็นนักป็ฏิิบัติที�มีีความีรับผิู้ดีชอบผู้้�มีีส่วน 
ช่วยเหัลือในการสร�างโลกใหั�มีีความียั�งยืนมีากขึ้ึ�น การศึึกษา 
เพืื่�อการพัื่ฒนาที�ยั�งยืนส่งเสริมีใหั�เกิดีการกระทำาที�ทำาใหั�เกิดี 
การเป็ลี�ยนแป็ลงส่วนบุคคลและทางสังคมีในตัวผู้้�เรียนทุกช่วงอายุ 
โดียใหั�เครื�องมืีอแก่พื่วกเขึ้าเพืื่�อใช�ออกแบบระบบและวิถีีชีวิตใหัม่ี
ที�มีีความียั�งยืน “การศึึกษาเพืื่�อการพัื่ฒนาที�ยั�งยืน พื่.ศึ. 2573” 
(ESD for 2030) เป็็นกรอบการดีำาเนินงานระดีับโลกสำาหัรับ
ทศึวรรษใหัมีแ่ห่ังการศึึกษาเพื่ื�อการพัื่ฒนาที�ยั�งยืน ซึึ่�งมีีจุดีมุ่ีงหัมีาย
ที�จะจัดีการกับแนวป็ฏิิบัติดี�านสิ�งแวดีล�อมี สังคมี และเศึรษฐกิจ 
ที�ไม่ีมีีความียั�งยืน และช่วยเป็ลี�ยนแป็ลงสังคมีผู่้านการศึึกษา

การศึึกษาเพืื่�อการพัื่ฒนาที�ยั�งยืน พื่.ศึ. 2573 จะเร่งดีำาเนินกิจกรรมี
สำาคัญใน 5 สาขึ้า โดียเน�นยำ�าบทบาทสำาคัญขึ้องการศึึกษา 
เพืื่�อการพัื่ฒนาที�ยั�งยืนในการบรรลุเป้็าหัมีายขึ้องการศึึกษา 
เพืื่�อการพัื่ฒนาที�ยั�งยืนจำานวน 17 เป้็าหัมีายอย่างป็ระสบ 
ความีสำาเร็จ และในการเป็ลี�ยนแป็ลงส่วนบุคคลและทางสังคมี 
ที�ต�องการเพืื่�อจัดีการกับสิ�งท�าทายความียั�งยืนที�เป็็นเรื�องเร่งด่ีวน

สัาขากิจกรีรีมสัำาคัืญทีี่� 1 
ดี�านนโยบาย การศึึกษาเพืื่�อการพัื่ฒนาที�ยั�งยืนต�องบ้รณาการกับนโยบายระดัีบโลก ระดัีบภ้มิีภาค ระดัีบชาติ และระดัีบท�องถิี�นที�เกี�ยวกับการศึึกษา
และการพัื่ฒนาที�ยั�งยืน

สัาขากิจกรีรีมสัำาคัืญทีี่� 2

สัาขากิจกรีรีมสัำาคัืญทีี่� 3

สัาขากิจกรีรีมสัำาคัืญทีี่� 4

สัาขากิจกรีรีมสัำาคัืญทีี่� 5

ดี�านสภาพื่แวดีล�อมีขึ้องการศึึกษาและการฝึึกอบรมี ใหั�ความีสำาคัญกับการส่งเสริมีแนวทางการดีำาเนินงานขึ้องทกุภาคส่วนในสถีาบนั เพืื่�อทำาใหั�มัี�นใจไดี�ว่า 
เราเรียนเกี�ยวกับสิ�งที�เราใช�ชีวิตและใช�ชีวิตเกี�ยวกับสิ�งที�เราเรียน (We learn what we live and live what we learn)

ดี�านการเสริมีสร�างขีึ้ดีความีสามีารถีใหั�แก่นักการศึึกษา ใหั�ความีสำาคัญกับการเสริมีพื่ลังใหั�แก่นักการศึึกษาดี�วยความีร้� ทักษะ ค่านิยมี และทัศึนคติ 
ที�จำาเป็็นสำาหัรับการเป็ลี�ยนผู่้านไป็ส่้ความียั�งยืน

ดี�านเยาวชน สังคมีต�องตระหันักว่าคนหันุ่มีสาวเป็็นนักป็ฏิิบัติที�สำาคัญในการจัดีการกับสิ�งท�าทายความียั�งยืน และกระบวนการตัดีสินใจที�เกี�ยวขึ้�อง

ดี�านการดีำาเนินการในระดัีบท�องถิี�น เน�นยำ�าความีสำาคัญขึ้องการดีำาเนินการในชุมีชน เนื�องจากชุมีชนเป็็นจุดีที�การดีำาเนินการเป็ลี�ยนแป็ลงที�สำาคัญ 
มัีกจะเกิดีขึึ้�นไดี�มีาก

การศึึกษาเรื�อง เรีียนร้ี�เพ่ื่�อโลกของเรีา ไดี�วิเคราะห์ัแผู้นการศึึกษา
และโครงสร�างหัลักส้ตรขึ้องป็ระเทศึในทุกภ้มิีภาคป็ระมีาณ  
50 ป็ระเทศึ พื่บว่า ร�อยละ 45 ขึ้องเอกสารดี�านการศึึกษาขึ้องชาติ
ที�ศึึกษาโดียองค์การย้เนสโกกล่าวถึีงป็ระเด็ีนดี�านสิ�งแวดีล�อมี  
รวมีถึีงความียั�งยืน การเป็ลี�ยนแป็ลงขึ้องสภาพื่ภ้มีิอากาศึ และ
ความีหัลากหัลายทางชีวภาพื่น�อยจนถึีงไม่ีไดี�กล่าวถึีงเลย น�อยกว่า
ครึ�งหันึ�งขึ้องเอกสารเหัล่านั�นมีีการกล่าวถึีงการเป็ลี�ยนแป็ลง 
ขึ้องสภาพื่ภ้มิีอากาศึ และเพีื่ยงร�อยละ 19 กล่าวถึีงความีหัลากหัลาย
ทางชีวภาพื่ การศึึกษาดัีงกล่าวแสดีงถึีงการขึ้าดีความีใส่ใจ 
ในทักษะทางสังคมีและอารมีณ์ รวมีถึีงความีสามีารถีในการป็ฏิิบัติ 
ซึึ่�งเป็็นปั็จจัยสำาคัญต่อการดีำาเนินการดี�านสิ�งแวดีล�อมีและ 
สภาพื่ภ้มิีอากาศึ ในการตอบแบบสำารวจทางออนไลน์ขึ้องคร้และ
ผู้้�นำาดี�านการศึึกษาจำานวน 1,600 คนเพืื่�อทำาการศึึกษาดัีงกล่าว  
1 ใน 3 ขึ้องผู้้�ตอบแบบสำารวจระบุว่าป็ระเด็ีนดี�านสิ�งแวดีล�อมี 
ไม่ีไดี�เป็็นส่วนหันึ�งขึ้องการอบรมีคร้ สิ�งนี�จะต�องเป็ลี�ยน

นั�นเป็็นสาเหัตุที�องค์การยเ้นสโกไดี�ริเริ�มีรณรงค์เรื�อง เรียนร้�เพืื่�อโลก
ขึ้องเรา ในการป็ระชุมีระดัีบโลกว่าดี�วยการศึึกษาเพืื่�อการพัื่ฒนา
ที�ยั�งยนื เรียกร�องใหั�โลกลงทุนกับการศึึกษาเพื่ื�อการพัื่ฒนาที�ยั�งยนื 
และทำาใหั�มัี�นใจไดี�ว่าการศึึกษาเพืื่�อการพัื่ฒนาที�ยั�งยืนจะฝัึงตัว 
ในระบบการเรียนทั�วโลก เพืื่�อใหั�โลกขึ้องเราอย้ร่อดีเราจำาเป็็นต�อง 
#เรียนเพืื่�อโลกขึ้องเรา
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การีปัรีะชุีมรีะดับัโลกว่ิาด�วิยการีศึึกษาเพ่ื่�อการีพัื่ฒนา 
ทีี่�ยั�งย่นค่ืออะไรี

การป็ระชมุีระดีบัโลกวา่ดี�วยการศึึกษาเพื่ื�อการพื่ฒันาที�ยั�งยนืคือกิจกรรมี
เสมืีอนซึึ่�งจัดีขึึ้�นระหัว่างวันที� 17-19 พื่ฤษภาคมี พื่.ศึ. 2564 ที�กรุงเบอร์ลิน 
ป็ระเทศึเยอรมีนี ผู้้�มีีอำานาจในการตัดีสินใจและนักวิชาชีพื่จากชุมีชน 
การศึึกษาและการพัื่ฒนาที�ยั�งยืนขึ้องโลกไดี�มีารวมีตัวกัน โดียมีีจุดีมุ่ีงหัมีาย
เพืื่�อเพิื่�มีพ้ื่นความีตระหันักในเรื�องสิ�งท�าทายการพัื่ฒนาที�ยั�งยนื และยืนยนั
คำามัี�นระดัีบโลกอีกครั�งที�จะนำาไป็ส่้ “การศึึกษาเพื่ื�อการพัื่ฒนาที�ยั�งยืน 
พื่.ศึ. 2573” มุีมีมีองสำาคัญขึ้องการป็ระชุมีคือการส่งเสริมีการศึึกษา 
ที�ทำาใหั�เกิดีการเป็ลี�ยนแป็ลง เพืื่�อสนับสนุนผู้้�เรียนใหั�เป็็นผู้้�มีีส่วนช่วยเหัลือ
ในการสร�างสังคมีใหั�มีีความียั�งยืนมีากขึึ้�นและสร�างโลกที�แข็ึ้งแรง  
อย่างมีีความีรับผิู้ดีชอบและกระตือรือร�น

แผู้นดัีงกล่าวยังไดี�เน�นยำ�าสาขึ้าการดีำาเนินการที�สำาคัญตามีกรอบ 
การดีำาเนินงานการศึึกษาเพืื่�อการพัื่ฒนาที�ยั�งยืน พื่.ศึ. 2573 ขึ้�อริเริ�มี 
ระดัีบป็ระเทศึต่าง ๆ  เกี�ยวกับการศึึกษาเพื่ื�อการพัื่ฒนาที�ยั�งยนื พื่.ศึ. 2573 
จะเป็็นแกนนำาในการทำาใหั�การศึึกษาเพื่ื�อการพัื่ฒนาที�ยั�งยืนไดี�รับ 
การยอมีรบัในการศึึกษาและการพื่ฒันาที�ยั�งยนื กรอบการดีำาเนนิงานใหัมีนี่�
มีีจุดีมุ่ีงหัมีายที�จะส่งเสริมีใหั�ป็ระเทศึสมีาชิกและผู้้�มีีส่วนไดี�ส่วนเสียต่าง ๆ 
จากชุมีชนการศึึกษาและการพัื่ฒนาที�ยั�งยืน มีีบทบาทนำาที�เขึ้�มีแข็ึ้ง 
ในระดีับโลกและระดีับภ้มิีภาคผู่้านเครือข่ึ้ายการศึึกษาเพื่ื�อการพัื่ฒนา 
ที�ยั�งยนื พื่.ศึ. 2573 (ESD for 2030 Network - ESD-Net) ความีพื่ยายามี
ในการสื�อสารและสนับสนุนเรื�องนี� รวมีถึีงการมีอบรางวัลดี�านการศึึกษา
เพืื่�อการพื่ัฒนาที�ยั�งยืนโดียองค์การย้เนสโกร่วมีกับป็ระเทศึญี�ปุ็�น  
(UNESCO-Japan ESD Prize) จะไดี�รบัการพัื่ฒนาใหั�มีีป็ระสิทธิิภาพื่มีากขึึ้�น 
การดีำาเนินการตามีกรอบการดีำาเนินงานดัีงกล่าวที�ระบุหัลักฐาน  
โดียการติดีตามีความีก�าวหัน�าขึ้องป็ระเด็ีนและแนวโน�มีดี�านการศึึกษา
และการพัื่ฒนาที�ยั�งยืน และการระดีมีทรัพื่ยากรผู่้านการใช�ลักษณะ 
ความีร่วมีมืีอระหัว่างสาขึ้าและสหัสาขึ้าวชิาขึ้ององคก์ารยเ้นสโกอยา่งเต็มีที� 
เช่นเดีียวกับหุั�นส่วนที�หัลากหัลายขึ้ององค์การย้เนสโกก็ควรไดี�รับ 
การพัื่ฒนาใหั�มีีความีเขึ้�มีแข็ึ้งมีากขึึ้�น จะมีีการดีำาเนินการติดีตามี 
ความีก�าวหัน�าขึ้องเรื�องนี�เพืื่�อที�จะบรรลุเป้็าหัมีายที� 4.7 ขึ้องเป้็าหัมีาย 
การพัื่ฒนาที�ยั�งยืนภายในปี็ พื่.ศึ. 2573



การรณรงคเ์รื�องความีรว่มีมืีอในการจดัีการขึ้ยะ (Trash Hack Campaign) 
ขึ้ององคก์ารย้เนสโกซึ่ึ�งริเริ�มีดีำาเนนิการเมืี�อเดืีอนกันยายน 2563 ส่งเสริมี
ใหั�คนหันุ่มีสาวเรียนร้�เกี�ยวกับความียั�งยนืผู่้านการจัดีการขึ้ยะ การจัดีการขึ้ยะ
เป็็นเรื�องเล็ก ๆ ที�คุณสามีารถีเรียนร้�เพืื่�อโลก เพืื่�อช่วยใหั�คุณกระทำาการ
และใช�ชีวิตอย่างยั�งยืนมีากขึ้ึ�น คนหันุ่มีสาวจำานวนมีากทั�วโลกไดี�ร่วมีมืีอ
กับองค์การยเ้นสโกในการจดัีการขึ้ยะในบ�าน โรงเรียน และชุมีชนขึ้องพื่วกเขึ้า 
และเป็ลี�ยนแป็ลงโลก
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รีางวััลด้�านการีศึึกษาเพ่ื่�อการีพื่ัฒนาทีี่�ยั�งย่นโด้ยองค์์การีย้เนสโกรี่วัมกับ
ปรีะเที่ศึญีี่�ป่�นมีอบใหั�แก่โครงการดีีเด่ีนที�ช่วยใหั�ป็ระชาชนไดี�เรียนร้�เกี�ยวกับ
โลกขึ้องเรา รางวัลดัีงกล่าวจำาแนกเป็็นรางวัลป็ระจำาปี็จำานวน 3 รางวัล 
ม้ีลค่ารางวัลละ 50,000 เหัรียญสหัรัฐสำาหัรับผู้้�ไดี�รับรางวัล รางวัลนี� 
และผู้้�ไดี�รับรางวัลตระหันักดีีถึีงบทบาทขึ้องการศึึกษาในการเชื�อมีโยง 
กับมิีติดี�านสังคมี เศึรษฐกิจ วัฒนธิรรมี และสิ�งแวดีล�อมีขึ้องการพื่ัฒนา 
ที�ยั�งยืน โดียสามีารถีด้ีรายชื�อผู้้�ไดี�รับรางวัลที�ผู่้านมีาและโครงการ 
ดีีเด่ีนต่าง ๆ เพืื่�อรับแรงบันดีาลใจจากพื่วกเขึ้าและโครงการเหัล่านั�น 
ไดี�จากเว็บไซึ่ต์ท�ายบทความี

โครงการระดีบัป็ระเทศึและระหัวา่งป็ระเทศึจำานวนมีากมีายทั�วโลกดีำาเนนิ
กิจกรรมีดี�านพื่ลังงานและการตัดีสินใจขึ้องพื่ลเมืีองเพืื่�อทำาใหั�เกิดี 
การเป็ลี�ยนแป็ลงในทางบวก โค์รีงการีพื่ลเม่องสเีขียวัขององค์์การีย้เนสโก 
(UNESCO Green Citizens) เป็็นเวทีที�ส่งเสริมีการคัดีเลือกผู้้�ที�ทำาใหั�เกิดี
การเป็ลี�ยนแป็ลงทั�วโลก โครงการใหัม่ี ๆ  เหัล่านี�สามีารถีนำาไป็ดีำาเนินการ
ตามีไดี�โดียง่าย

ข�อริีเริี�มของย้เนสัโกเพ่ื่�อให้�พื่ลเม่องมีส่ัวินร่ีวิม 
ในการีศึึกษาเพ่ื่�อการีพัื่ฒนาทีี่�ยั�งย่น



 1 อาจารย์ป็ระจำา คณะศิึลป็ศึาสตร์ มีหัาวิทยาลัยชินวัตร
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บัที่นำา

การเรยีนการสอนในศตวรรษที่ี� 21 กำาลัังรุดหน้าไปอยา่งเร่งรีบ 
แลัะเน่�องจากการศึกษาในศตวรรษทีี่� 21 มีีการเปลีั�ยนแปลัง
อย่างรวดเร็ว นักศึกษาของเราจึงมีีการศึกษาแลัะมีีอำานาจ
มีากขึ�นกว่าทีี่�เคยเป็นมีา การเปลีั�ยนแปลังอย่างต่อเน่�อง 
ของการศึกษาในศตวรรษทีี่� 21 เช่ื่�อมีโยงกับโลักาภิิวัตน์แลัะ
ปัจจัยมีากมีายที่ี�มีีอิที่ธิิพลัต่อการเปลีั�ยนแปลังที่างสังคมี 
บที่ความีนี�นำาเสนอความีแตกต่างทีี่�สำาคัญระหว่างการเรียน
การสอนในศตวรรษทีี่� 21 แลัะ 20 นอกจากนี�ยังจะอธิิบายถึึง
ผลักระที่บสำาคัญทีี่�เกิดจากการเปลีั�ยนแปลังในยุคโลักาภิิวัตน์ 
เพ่�อให้ระบบการศึกษาทีี่�เรามีีในปัจจุบันนี�ช่ื่วยเตรียมีผ้้เรียน
รุ่นเยาว์ให้มีีทัี่กษะขั�นส้งในการรับม่ีอกับความีท้ี่าที่าย 
ในอนาคต ความีสามีารถึหลัักบางอยา่ง เช่ื่น การที่ำางานรว่มีกัน 
เที่คโนโลัยีดิจิทัี่ลั การร้้หนังส่อ การคิดเชิื่งวิพากษ์แลัะ 
การแก้ปญัหาได้รับการสนับสนุนโดยการส่�อสาร เที่คโนโลัยี 
แลัะการศึกษาทีี่�มีีให้ในศตวรรษทีี่� 21

จากการเปรียบเทีี่ยบการเรียนการสอนในศตวรรษที่ี� 20  
กับการเรียนการสอนในศตวรรษทีี่�  21  ที่ำาให้เราเห็น 
การเปลีั�ยนแปลังมีากมีายมีหาศาลั ในศตวรรษทีี่�  20  
การเรียนร้้ส่วนใหญ่ขับเคล่ั�อนด้วยตำาราเรียน ปัจจุบัน 
การเรียนร้้ถ้ึกขับเคลั่�อนโดยการค้นหาแลัะวิจัย เที่คโนโลัยี
ดิจิทัี่ลั แลัะโลักรอบตัวผ้้เรียน ในศตวรรษที่ี� 20 คร้จะต้อง 
จัดให้มีีการเรียนร้้แบบผ้้สอนเป็นหลััก ปจัจุบันในศตวรรษทีี่� 21 
คร้มีีหน้าทีี่�จัดการเรียนการสอนเพ่�อพัฒนาการเรียนร้้ ทัี่กษะ 
แลัะความีร้้สำาหรับนักศึกษาในโลักปัจจุบันแบบการมีีส่วนร่วมี
หร่อมีีผ้้เรียนเป็นศ้นย์กลัาง ดังนั�น เราจึงต้องไตร่ตรอง
ประสบการณ์์ด้านการศึกษาของเราเอง โดยพิจารณ์า 
ถึึงอิที่ธิิพลัของการเปลีั�ยนแปลังในการศึกษา โลักาภิิวัตน์ 
แลัะการเปลีั�ยนแปลังที่างสังคมี พร้อมีกับอภิิปราย 
ถึึงประโยชื่นข์องการเปลีั�ยนแปลังในหลัักส้ตรแลัะความีหลัาก
หลัาย ความีท้ี่าที่ายในการเข้าที่ำางาน แลัะการเข้าถึึงเที่คโนโลัยี

Introduction

Teaching-learning in the 21st century is advancing 
at fast pace, and because 21st century education is 
changing at a rapid rate, our students are now more 
educated and empowered than ever before.  
The constant change in 21st century education links 
in with globalization and the many factors that  
influence social change. This paper will entail the 
major differences between 21st and 20th century 
teaching and learning.  It will also discuss the major 
impacts that the changes in globalization. The  
education system that we have today prepares our 
young learners with the advanced skills to address their 
challenges in their future. Certain core competencies 
such as collaboration, digital technology, literacy and 
critical thinking and problem solving are supported 
by the communication, technology and education 
that is provided in the 21st century.

Comparing teaching and learning in the 20th century 
to teaching and learning in the 21st century a high 
and vast amount of change can be experienced.  
In the 20th century, learning was mainly textbook 
driven, today learning is driven by re-search, digital 
technology, and the world around the learner. In the 
20th century teachers would provide passive learning, 
today in the 21st century teachers are now obliged to 
provide teaching and learning to develop learning, 
skills and knowledge for students in today's world, 
comparing the difference to the 20th century.

Therefore, we need to reflect on our own educational 
experience, while looking at influences of change in 
education, globalization and social change while 
discussing the benefits of change in the curriculum 
and diversity, challenges of entering the workforce 
and accessing technology.

เพ่งพินิจการเรียนการสอน ในศตวรรษท่ี่� 21
โดย ธี์รีวิิที่ย์ ภิญโญณัฐกานต์้ 1
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ก�รสร้�งระบบใหม่่สำ�หรับก�รศึึกษ�

ดัีงนั�นจึงเป็็นสิ�งสำาคัญที�การศึึกษาควรไดี�รับการกำาหันดีค่าใหั�เป็็นวิธีิการ
เรียนร้�ร้ป็แบบใหัม่ีที�เน�นความีร้�เป็็นศ้ึนยก์ลางมีากขึึ้�น การรื�อโครงสร�าง
และกิจวัตรที�กำาหันดีไว�ในระบบการศึึกษาจึงเกี�ยวขึ้�องกับการวางแผู้น
และการป็ฏิิบัติหัลายอยา่งรวมีกนัในการเรียนร้�และการสอนเพื่ื�อสะท�อน
ความีต�องการขึ้องโลกในศึตวรรษที� 21 ไดี�ดีียิ�งขึึ้�น การเรียนร้�ส่วนบุคคล 
(personalized learning) ยึดีหัลักว่าระบบการศึึกษาต�องเป็ลี�ยน 
จากยุคดัี�งเดิีมีหัรือยุคอุตสาหักรรมีที�เคยคิดีในร้ป็แบบที�ว่า “เสื�อผู้�า
ขึ้นาดีเดีียวเหัมีาะกับทุกคน” (one size fits all model) การเรียนร้�
ส่วนบุคคลเป็็นส่วนหันึ�งขึ้องระบบการศึึกษาที�อย้่ล�อมีรอบนักศึึกษา 
ในสถีานการณ์การศึึกษาในปั็จจุบัน

การเรียนการสอนในช่วงต�นศึตวรรษที� 21 จะแตกต่างไป็จากบรรพื่บุรุษ
ในศึตวรรษที� 20 อย่างแน่นอน การเป็ลี�ยนแป็ลงบางอย่างกำาลังดีำาเนิน
ไป็ดี�วยดีี สิ�งเหัล่านี�จะรวมีถึีงการเปิ็ดีรับทรัพื่ยากรการศึึกษาแบบเป็ิดี 
ที�เพิื่�มีขึึ้�นและหัลักส้ตรที�ออกแบบและพื่ัฒนาโดียทีมีรวมีถึีงผู้้�เชี�ยวชาญ
ดี�านเนื�อหัาพื่ร�อมีกับนักเทคโนโลยีการศึึกษาและนักออกแบบการเรียน
การสอน

เหตุผลของก�รบูรณ�ก�รหลักสูตรและก�รสร้�ง 
คว�ม่แตกต่�ง

ในศึตวรรษที� 21 นักศึึกษาจะต�องสามีารถีเรียนร้�ในบริบทที�เกี�ยวขึ้�องกับ
ชีวิตขึ้องพื่วกเขึ้าและป็ระสบการณ์ทุกวันในฐานะผู้้�เรียนในศึตวรรษที� 21 
(Australian Curriculum and Reporting Authority, 2013)  
การบ้รณาการหัรือหัลักส้ตรบ้รณาการที�เป็็นแก่นขึ้องหัลักส้ตร เป็็นเพีื่ยง
การสร�างความีสัมีพัื่นธ์ิ (Murdoch & Hornsby, 1997) การเชื�อมีต่อ
ระหัว่างพืื่�นที�การเรียนร้�หัลัก เช่น การร้�หันังสือ การคิดีเลขึ้ หัรือ
วิทยาศึาสตร์ สร�างความีเขึ้�าใจที�เชื�อมีโยงลึกซึึ่�งยิ�งขึึ้�นเมืี�อนำาเสนอ 
ผู่้านหัลักส้ตรแบบบ้รณาการ

วัฒนธรรม่ก�รเรียนก�รสอนแห่งศึตวรรษที� 21

แนวทางการพัื่ฒนาสภาพื่แวดีล�อมีการเรียนการสอนในศึตวรรษที� 21 
น่าจะเป็็นแบบจำาลองที�ดีีสำาหัรับโรงเรียนหัรือสถีาบันการศึึกษา 
ที�มีีผู้ลการเรียนตำ�าและมีีความีคืบหัน�าไม่ีเพีื่ยงพื่อในการรับสมัีครรายปี็  
ร้ป็แบบนี�น่าจะไดี�รับการพิื่จารณาเพืื่�อจัดีการกบัปั็ญหัาต่าง ๆ  โดียพัื่ฒนา
แนวคิดีเฉพื่าะ เช่น ความีไว�วางใจ การร่วมีมืีอ ความีเคารพื่ และ 
ความีสัมีพัื่นธ์ิเชิงบวกอื�น ๆ ระหัว่างสมีาชิกในโรงเรียน ทำาใหั�โรงเรียน
ในเมืีองมีีรากฐานที�มัี�นคงในการเอาชนะปั็ญหัาและเตรียมีพื่ร�อมี 
รับการเป็ลี�ยนแป็ลงต่าง ๆ ไดี�ดีี

Creating a New System for Education

It is important, then, that education should be con-
figured into a new, more knowledge centered way 
of learning.  So, deconstructing established structures 
and routines in education systems involves several 
planning and practices coming together in learning 
and teaching to better reflect the demands of the 
21st century world. Personalized learning advocates 
that educational systems must change from the 
traditional or industrial age of thinking of one size 
fits all model. Personalized learning is a part of an 
educational system that surrounds the student in 
today’s scenario of education.

The teaching and learning in the early 21st century 
will definitely differ from its 20th century predecessor. 
Some of the shifts are already well underway. These 
will include the growing embrace of the open  
educational resources and its courses with the  
collaboratively designed and developed by the 
teams including content area specialists, along with 
the educational technologists, and instructional 
designers.

Rationale of Curriculum Integration and  
Differentiation

In the 21st century, students must be able to learn 
in a context that is relevant to their lives and every 
day experiences as 21st century learners (Australian 
Curriculum and Reporting Authority, 2013). Integration 
or integrated curriculum at its core, is solely about 
making connections (Murdoch & Hornsby, 1997). 
Connections between core learning areas such as 
literacy, numeracy or science, create deeper  
connected understandings when delivered through 
an integrated curriculum.

21st Century Teaching and Learning Culture

The developed approach of the 21st century teaching 
and learning environment provides a good model 
for other public schools with low performance and 
non-adequate yearly progress to apply. This model 
is considered to deal with different issues by  
developing specific concepts such as trust,  
collaboration, respect, and other positive relationships 
between school members. It gives the urban  
high school a solid foundation to overcome its 
problems and be prepared to adopt a change.
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สถ�นก�รณ์ประเทศึไทย

ขึ้�อม้ีลจากร้ป็แบบการศึึกษาขึ้องคนัีน (Kenan Model of Education) 
ในปั็จจุบัน สำาหัรับป็ระเทศึไทย นักศึึกษาจะต�องสามีารถีคิดี 
อย่างมีีวิจารณญาณและป็ระยุกต์ใช� วิทยาศึาสตร์ เทคโนโลยี 
วิศึวกรรมีศึาสตร์ และคณิตศึาสตร์ (STEM) อย่างมีีวิจารณญาณ 
และแบบมีีพื่ลวัตร เ พืื่�อแก� ปั็ญหัาที� ซัึ่บซึ่�อนในโลกยุคใหัม่ีไดี�  
หัากป็ราศึจากการพัื่ฒนาทักษะที�สำาคัญขึ้องศึตวรรษที� 21 เช่น การคิดี
อยา่งมีีวิจารณญาณ การแก�ปั็ญหัาและการทำางานเป็็นทีมี และการศึึกษา
ในร้ป็แบบขึ้อง STEM เด็ีกไทยจะถ้ีกลิขิึ้ตใหั�จมีป็ลักในยุคอุตสาหักรรมี 
4.0 อย่างรวดีเร็ว ปั็จจุบันป็ระเทศึไทยมีีตำาแหัน่งช่างเทคนิคที�ยังว่าง
มีากกว่า 15,000 ตำาแหัน่ง แมี�ว่าจะมีีนักศึึกษามีากกว่า 120,000 คน 
ที�สำาเร็จการศึึกษาจากโครงการอาชีวศึึกษาเมืี�อป็ีที�แล�ว พ้ื่ดีง่าย ๆ คือ 
ระบบการศึึกษาขึ้องไทยเราไม่ีไดี�ผู้ลิตนักศึึกษาที�มีีทักษะดี�านเทคนิคและ
ทักษะที�จำาเป็็นเพืื่�อเติมีเต็มีงานที�ต�องการ ซึึ่�งมีีความีสำาคัญต่อการพัื่ฒนา
ป็ระเทศึในอนาคต

บทสรุป

โดียสรุป็ การศึึกษาในศึตวรรษที� 21 เป็็นแนวคิดีที�ป็ฏิิวัติวงการ 
อยา่งชัดีเจน ทั�งอาจารย์และนักศึึกษากำาลังป็รับตัวและค�นหัาวิธีิการใหัม่ี ๆ  
ในการสอนและเรียนร้�ตามีลำาดัีบ ดัีงนั�น การสอนนักการศึึกษา 
จึงมีีขึ้�อกำาหันดีเบื�องต�นในการพัื่ฒนาใหั�ครอบคลุมีเทคโนโลยีใหัม่ี 
และเทคนิคล่าสุดีขึ้องกิจกรรมีการศึึกษา การวางตำาแหัน่งความีสนใจ 
ในผู้้�เรียน การสร�างการสอนที�เน�นนักศึึกษาและการจัดีหัาเครื�องมืีอ 
ที�จำา เ ป็็นสำาหัรับการผู้ลิตความีร้�ความีเขึ้�าใจขึ้องตนเอง และ 
ความีต�องการในการฝึึกอบรมีแกนั่กวิชาการ เพื่ื�อเปิ็ดีรับความีหัลากหัลาย
ในการตอบสนองความีท�าทายและความีต�องการใหัม่ีในโลกปั็จจุบัน
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Based on Kenan education model, today, in Thailand, 
students must be able to think critically and  
dynamically apply science, technology, engineering 
and math (STEM) to solve complex problems. Without 
developing key 21st century skills such as critical 
thinking, problem solving and teamwork, and STEM 
education, Thai children are destined to sink in the 
fast-paced, Industry 4.0 era. Now, Thailand has over 
15,000 unfilled STEM technician positions, despite 
over 120,000 students graduating from vocational 
education programs last year. To put it simply, our 
education system is not producing students with the 
needed technical and soft skills to fill in-demand jobs, 
that are critical to Thailand’s future development.

In summary, 21st century education is a clear  
revolutionizing concept, both instructors and  
students are adjusting and finding new innovative 
methods to teach and learn correspondingly. Therefore, 
an educator’s pedagogy has a prerequisite to develop 
to encompass new technology and the latest  
techniques of educational activities, positioning the 
attention on the learner, creating student-focused 
teaching and providing scholars with the tools  
essential to manufacture their own cognition, and 
training needs to embrace diversity in order to meet 
new challenges and demands.  
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พันธกรณีของยูเนสโก

1 นักวิเทศึสัมีพัื่นธ์ิป็ฏิิบัติการ
2 ผู้้�อำานวยการกลุ่มีสารสนเทศึต่างป็ระเทศึ

โดย ฐิติ้ ฟอกสัันเทีี่ยะ 1
                                                       พิื่มพ์ื่วิรัีชีญ์ เม่องนิล 2

คืวิามห้ลากห้ลายที่างชีีวิภาพื่เป็ันเห้ม่อนโคืรีงสัรี�างห้ลักทีี่�คือยคืำ�าจุนสิั�งมีชีีวิิต้ในโลก 
ทีี่�เรีาอาศัึยอย่้และเปั็นรีากฐานของคืวิามเปั็นอย่้ทีี่�ดีของมนุษย์ในปััจจุบัันและในอนาคืต้  
การีทีี่�คืวิามห้ลากห้ลายที่างชีีวิภาพื่ลดลงอย่างรีวิดเร็ีวิจึงถ่ีอเปัน็ภัยคุืกคืามทัี่�งต่้อธ์รีรีมชีาติ้
และมนุษย์ ข�อม้ลจากรีายงานทีี่�เผู้ยแพื่ร่ีในปีั 2561 โดยเวิทีี่วิิที่ยาศึาสัต้ร์ี-นโยบัายรีะห้ว่ิาง
รัีฐบัาลว่ิาด�วิยคืวิามห้ลากห้ลายที่างชีีวิภาพื่และบัรีกิารีจากรีะบับันเิวิศึ (IPBES) รีะบุัว่ิาสัาเห้ตุ้ห้ลัก
ของการีส้ัญเสีัยคืวิามห้ลากห้ลายที่างชีีวิภาพื่ในรีะดับัโลก ได�แก่ การีเปัลี�ยนแปัลงสัภาพื่ 
ภ้มิอากาศึ ชีนิดพัื่นธ์ุ์ (พ่ื่ชีห้ร่ีอสััต้ว์ิ) ทีี่�รุีกรีาน การีใชี�ปัรีะโยชีน์จากที่รัีพื่ยากรีธ์รีรีมชีาติ้ 
มากเกินไปั มลพิื่ษ และการีขยายตั้วิของเม่อง                                          

การส้ญเสียความีหัลากหัลายทางชีวภาพื่มีีความีหัมีายถึีงการที�ชนิดีพัื่นธ์ุิและความีหัลากหัลาย 
ทางพัื่นธุิกรรมีขึ้องพืื่ชหัรือสัตว์ลดีลงและหัายไป็ รวมีถึีงความีเสื�อมีโทรมีขึ้องระบบนิเวศึดี�วย ซึึ่�งสิ�งเหัล่านี�
จะส่งผู้ลใหั�ธิรรมีชาตสิามีารถีเอื�อป็ระโยชน์ที�มีีอย้อ่ยา่งมีหัาศึาลใหั�กับมีนุษย์ลดีลง อีกทั�งยังส่งผู้ลกระทบ
ต่อระบบเศึรษฐกิจ การดีำารงชีวิต ความีมัี�นคงดี�านอาหัารอีกดี�วย

การหัยุดีการส้ญเสียความีหัลากหัลายทางชีวภาพื่เป็็นหันึ�งในเป้็าหัมีายการพัื่ฒนาที�ยั�งยืน  
เป้็าหัมีายที� 15 (SDG 15) ซึึ่�งเป็็นเป้็าหัมีายที�มีีความีเชื�อมีโยงอย่างลึกซึึ่�งกับเป้็าหัมีาย SDG อื�น ๆ 
การรักษาระบบนิเวศึใหั�สามีารถีทนต่อการเป็ลี�ยนแป็ลงและป็กป็้องความีหัลากหัลายทางชีวภาพื่
ขึ้องโลกไว�ไดี�นับเป็็นปั็จจัยพืื่�นฐานสำาคัญในการจัดีการป็ัญหัาเกี�ยวกับความียากจน สุขึ้ภาวะ 
และความีเป็็นอย้่ที�ดีีขึ้องป็ระชากรโลก

ปัรีะเด็นเร่ี�องคืวิามห้ลากห้ลายที่างชีีวิภาพื่ในวิารีะการีพัื่ฒนาทีี่�ยั�งย่น 2573                                  

คืวิามห้ลากห้ลายที่างชีีวิภาพื่และการีเปัลี�ยนแปัลงสัภาพื่ภ้มิอากาศึ

การเป็ลี�ยนแป็ลงสภาพื่ภ้มิีอากาศึเป็็นสาเหัตุหัลักขึ้องการส้ญเสียความีหัลากหัลายทางชีวภาพื่  
การเป็ลี�ยนแป็ลงขึ้องอุณหัภ้มิีขึ้องชั�นบรรยากาศึ การที�นำ�าในมีหัาสมุีทรมีีความีเป็็นกรดีส้งขึึ้�น การเพิื่�มีขึึ้�น
ขึ้องระดัีบนำ�าทะเล ป็รากฏิการณ์เหัล่านี�ล�วนแล�วแต่ส่งผู้ลกระทบต่อความีหัลากหัลายทางชีวภาพื่ 
และบริการทางระบบนิเวศึ

เพืื่�อใหั�สอดีคล�องกับยุทธิศึาสตร์การดีำาเนินการดี�านการเป็ลี�ยนแป็ลงสภาพื่ภ้มิีอากาศึ (2561-2565)  
องค์การย้เนสโกไดี�ใหั�บริการขึ้�อม้ีลและสารสนเทศึสภาพื่ภ้มิีอากาศึเกี�ยวกับความีมัี�นคงดี�านนำ�า  
ธิรณีศึาสตร์ ความีหัลากหัลายทางชีวภาพื่และมีหัาสมุีทรผู่้านโครงการอุุทกวิิทยาสากล (IHP)  
โครงการธรณีีศาสตร์และอุุทยานธรณีีระหว่ิางประเทศ (IGGP) โครงการมนุษย์และชีีวิมณีฑล (MAB) 
คณีะกรรมการระหว่ิางรัฐบาลว่ิาด้้วิยสมุทรศาสตร์ (IOC) โครงการการจััด้การการเปลี�ยนแปลง 
ทางสังคม (MOST) โครงการระบบอุงค์ควิามร้้ขอุงท้อุงถิิ่�นและชีนพ้ื้�นเม้อุง (LINKS) และอุนุสัญญา
มรด้กโลก

ต้่อปัรีะเด็นคืวิามห้ลากห้ลายที่างชีีวิภาพื่
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ผู้ลการดีำาเนินการขึ้องโครงการต่าง ๆ เหัล่านี�ช่วยเสริมีสร�างฐานความีร้�แบบสหัวิทยาการในดี�านการเป็ลี�ยนแป็ลงสภาพื่ภ้มีิอากาศึ นอกจากนี�  
องค์การย้เนสโกยังไดี�ตระหันักและส่งเสริมีความีสำาคัญขึ้ององค์ความีร้�ทางวัฒนธิรรมีและความีหัลากหัลายในฐานะที�เป็็นปั็จจัยสำาคัญสำาหัรับ 
การเป็ลี�ยนแป็ลงและการป็รับตัวทางสังคมีซึึ่�งเป็็นสิ�งจำาเป็็นต่อการตอบสนองต่อปั็ญหัาการเป็ลี�ยนแป็ลงสภาพื่ภ้มิีอากาศึ

ที่ศึวิรีรีษแห่้งการีฟ้� นฟ้รีะบับันิเวิศึของสัห้ปัรีะชีาชีาติ้

สมัีชชาใหัญ่แห่ังสหัป็ระชาชาติไดี�ป็ระกาศึใหั�ป็ี 2564-2573 เป็็นทศึวรรษแห่ังการฟ้ื้�นฟ้ื้ระบบนิเวศึขึ้องสหัป็ระชาชาติ เพืื่�อเรียกร�อง 
ใหั�มีีการป็กป้็องและฟ้ื้�นฟ้ื้ระบบนิเวศึทั�วโลก เพืื่�อป็ระโยชน์ขึ้องผู้้�คนและธิรรมีชาติ การดีำาเนินงานในเรื�องดัีงกล่าวนำาโดีย UNEP และ FAO 
ย้เนสโกในฐานะที�เป็็นหันึ�งในหักหัน่วยงานหัลักในการดีำาเนินงานไดี�ตั�งเป้็าหัมีายที�จะเป็ลี�ยนความีคิดีขึ้องมีนุษย์ 100% เพืื่�อใหั�มีนุษย ์
หัันกลับมีาดีำารงรักษาและเป็็นผู้้�พิื่ทักษ์โลกใบนี�ซึ่ึ�งเป็็นทั�งบ�านที�เราอาศึัยอย้่และเป็็นมีรดีกที�เราไดี�รับตกทอดีมีาร่วมีกันกับสิ�งมีีชีวิตอื�น ๆ 
ทั�งหัมีดี

กลไกการีกำากับัด้แลรีะห้ว่ิางปัรีะเที่ศึ

มีีอนุสัญญาระหัว่างป็ระเทศึหัลายฉบับที�มุ่ีงเน�นการอนุรักษ์ความีหัลากหัลายทางชีวภาพื่ อนุสัญญาเหัล่านี�ก่อใหั�เกิดีกลไกธิรรมีาภิบาล
ระดัีบโลกในดี�านความีหัลากหัลายทางชีวภาพื่ องค์การย้เนสโกรับหัน�าที�เป็็นสำานักเลขึ้าธิิการขึ้องอนุสัญญามีรดีกโลกซึึ่�งเป็็น 1 ใน 8 
อนุสัญญาหัลักที�เกี�ยวขึ้�องกับความีหัลากหัลายทางชีวภาพื่ ในบรรดีาอนุสัญญาที�เกี�ยวขึ้�องกับความีหัลากหัลายทางชีวภาพื่นั�น อนุสัญญา
มีรดีกโลกมีีความีโดีดีเด่ีนในแง่ที�มีีเป้็าหัมีายและความีพื่ยายามีที�จะป็กป้็องมีรดีกทางวัฒนธิรรมีและธิรรมีชาติที�มีีคุณค่าโดีดีเด่ีน 
อันเป็็นสากล โดียตระหันักถึีงความีเชื�อมีโยงกันอย่างใกล�ชิดีระหัว่างความีหัลากหัลายทางวัฒนธิรรมีและชีวภาพื่

อนุสัญญาที�เกี�ยวขึ้�องกับความีหัลากหัลายทางชีวภาพื่อื�น ๆ ไดี�แก่

• อนุสัญญาว่าดี�วยความีหัลากหัลายทางชีวภาพื่ (CBD)
• อนุสัญญาแรมีซึ่าร์ (อนุสัญญาว่าดี�วยพืื่�นที�ชุ่มีนำ�า)
• อนุสัญญาว่าดี�วยชนิดีพัื่นธ์ุิที�มีีการเคลื�อนย�ายถิี�น (CMS)
• อนุสัญญาว่าดี�วยการค�าระหัว่างป็ระเทศึซึึ่�งชนิดีพัื่นธ์ุิสัตว์ป็�าและพืื่ชป็�าที�ใกล�ส้ญพัื่นธ์ุิ (CITES)
• อนุสัญญาว่าดี�วยการอารักขึ้าพืื่ชระหัว่างป็ระเทศึ (IPPC)
• สนธิิสัญญาระหัว่างป็ระเทศึว่าดี�วยทรัพื่ยากรพัื่นธุิกรรมีพืื่ชเพืื่�ออาหัารและการเกษตร (PGRFA)
• คณะกรรมีการว่าดี�วยการล่าวาฬระหัว่างป็ระเทศึ (IWC)

เวิทีี่วิิที่ยาศึาสัต้ร์ี-นโยบัายรีะห้ว่ิางรัีฐบัาลว่ิาด�วิยคืวิามห้ลากห้ลายที่างชีีวิภาพื่และบัริีการีที่างรีะบับันิเวิศึ (IPBES)

IPBES เป็็นองค์กรระหัว่างรัฐบาลที�มีีการดีำาเนินงานโดียอิสระ ก่อตั�งขึึ้�นในปี็ 2555 ในปี็ 2562 IPBES มีีสมีาชิก 130 ป็ระเทศึ IPBES เป็็นแพื่ลตฟื้อร์มี
นโยบายดี�านวิทยาศึาสตร์ระดัีบโลกซึึ่�งมีีหัน�าที�จัดีหัาหัลักฐานที�ดีีที�สุดีเพืื่�อเป็็นขึ้�อม้ีลสำาหัรับการตัดีสินใจเกี�ยวกับนโยบายต่าง ๆ ที�อาจส่งผู้ลต่อ 
ความีหัลากหัลายทางชีวภาพื่และบริการทางระบบนิเวศึ องค์การย้เนสโกเป็็นหันึ�งในหุั�นส่วนหัลักร่วมีกับหุั�นส่วนหัลักอื�น ๆ อาทิ FAO UNDP และ 
UNEP ที�มีีการดีำาเนินงานร่วมีกับ IPBES โดียองค์การยเ้นสโกไดี�ใหั�การสนับสนุนและมีีส่วนร่วมีในการดีำาเนินงานกับ IPBES ตั�งแต่ในระยะเริ�มีต�น

ในปี็ 2561 IPBES ไดี�จัดีทำารายงานการป็ระเมิีน 5 ฉบับเกี�ยวกับสถีานะขึ้ององค์ความีร้�ต่าง ๆ  เกี�ยวกับความีหัลากหัลายทางชีวภาพื่ ระบบนิเวศึ และ
ป็ระโยชน์ขึ้องธิรรมีชาติที�มีีต่อมีนุษย์ รายงาน 4 ฉบับมีีรายละเอียดีครอบคลุมีพืื่�นที�ภ้มิีภาคต่าง ๆ ขึ้องโลก ส่วนฉบับที� 5 มีีเนื�อหัาเกี�ยวกับ 
ความีเสื�อมีโทรมีขึ้องดีนิและการฟ้ื้�นฟ้ื้ดีนิทั�งในระดัีบภ้มิีภาคและระดีบัโลก รายงานการป็ระเมีนิขึ้อง IPBES มีีความีสำาคัญต่อการทำาความีเขึ้�าใจบทบาท
และกิจกรรมีขึ้องมีนุษย์ที�มีีต่อการส้ญเสียความีหัลากหัลายทางชีวภาพื่และการอนุรักษ์ และขีึ้ดีความีสามีารถีในการดีำาเนินการแก�ไขึ้ปั็ญหัาร่วมีกัน
เพืื่�อจัดีการกับปั็ญหัาและความีท�าทายในอนาคต
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ห้น่วิยสันับัสันุนด�านเที่คืนิคืสัำาห้รัีบัคืณะที่ำางานเฉพื่าะกิจ IPBES ว่ิาด�วิยรีะบับัองค์ืคืวิามร้ี�ของชีนพ่ื่�นเม่องและที่�องถิี�น

โครงการระบบองค์ความีร้�ขึ้องท�องถิี�นและชนพืื่�นเมืีอง (LINKS) ขึ้ององค์การย้เนสโกไดี�ใหั�การสนับสนุน IPBES ดี�วยการจัดีตั�งหัน่วยสนับสนุน 
ดี�านเทคนิคสำาหัรับคณะทำางานเฉพื่าะกิจ IPBES ว่าดี�วยระบบองค์ความีร้�ขึ้องชนพืื่�นเมืีองและท�องถิี�นขึึ้�นในโครงการ LINKS หัน่วยสนับสนุนดี�านเทคนิคนี�
ไดี�จัดีทำารายงานต่อเนื�องหัลายฉบับเกี�ยวกับองค์ความีร้�ขึ้องชนพืื่�นเมืีองและท�องถิี�นตามีผู้ลการป็ระชุมีเชิงป็ฏิิบัติการระหัว่างป็ระเทศึ รายงานเหัล่านี� 
ไดี�นำาเสนอกรณีศึึกษาขึ้องระบบองค์ความีร้�ขึ้องชนพืื่�นเมืีองและท�องถิี�นที�มีีวัตถุีป็ระสงค์ในการสนับสนุนการจัดีทำารายงานป็ระเมิีนขึ้อง IPBES

ปัรีะเด็นทีี่�เปัน็ปัญัห้าที่�ายที่ายในการีแก�ปัญัห้าคืวิามเส่ั�อมถีอยของคืวิามห้ลากห้ลายที่างชีีวิภาพื่

วัฒนธิรรมีและค่านิยมีคือวิธีิที�ผู้้�คนใหั�คุณค่าและรับร้�ว่าความีหัลากหัลายทางชีวภาพื่ส่งผู้ลกระทบต่อพื่ฤติกรรมีขึ้องคนทั�งในระดัีบปั็จเจก 
ระดัีบสถีาบันและระดัีบสังคมี ยังต�องมีีการศึึกษาอีกมีากเพืื่�อทำาความีเขึ้�าใจเกี�ยวกับค่านิยมีเรื�องความีหัลากหัลายทางชีวภาพื่ขึ้องผู้้�คน
ที�มีีความีแตกตา่งกันออกไป็ โดียเฉพื่าะอยา่งยิ�งในสังคมีที�ไม่ีใช่สังคมีตะวันตกและกลุ่มีชนชายขึ้อบ วิธีิการในการรบัร้�และป็ระเมีนิคุณค่า
เรื�องความีหัลากหัลายทางชีวภาพื่นั�นขึึ้�นอย้่กับวัฒนธิรรมี เพื่ศึ การศึึกษา อาชีพื่ บริบทต่าง ๆ (เช่น อาศัึยอย้่ในเมืีองหัรือชนบท)  
หัรือปั็จจัยอื�น ๆ อีกมีากมีาย

ชุีมชีนของคืนพ่ื่�นเม่องและคืนที่�องถิี�น

ชนพืื่�นเมืีองและชุมีชนท�องถิี�นนั�นมีีค่านิยมีที�หัลากหัลายและแตกต่างกันออกไป็เกี�ยวกับธิรรมีชาติ ดัีงนั�นเราจึงควรใหั�ความีสนใจศึึกษา
ค่านิยมีต่าง ๆ  ขึ้องชนพืื่�นเมืีองและชุมีชนท�องถิี�นเป็็นพิื่เศึษ ชุมีชนพืื่�นเมืีองและท�องถิี�นหัลายแห่ังพึื่�งพื่าความีหัลากหัลายทางชีวภาพื่และ
มีีความีสัมีพัื่นธ์ิร้ป็แบบพิื่เศึษโดียเฉพื่าะกับภ้มิีป็ระเทศึและท�องทะเลที�พื่วกเขึ้าอาศัึยอย้ ่ชนพืื่�นเมืีองเหัล่านี�ไม่ีมีองว่ามีนุษยกั์บธิรรมีชาติ
แตกต่างออกไป็เป็็นคนละพื่วก และมัีกจะใหั�ความีสำาคัญอย่างลึกซึึ่�งต่อจิตวิญญาณขึ้องสัตว์และพืื่ช

องค์ืคืวิามร้ี�ของสัต้รีี: ยาแผู้นโบัรีาณและธ์รีรีมชีาติ้ในมอริีเชีียสั  
เรีอ้ว์ินียงและโรีดริีก

โครงการระบบองค์ความีร้�ขึ้องท�องถิี�นและชนพืื่�นเมืีอง (LINKS) ขึ้ององค์การย้เนสโก 
ไดี�ดีำาเนินโครงการเพืื่�อบันทึกองค์ความีร้�เกี�ยวกับพืื่ชสมุีนไพื่รขึ้องสตรีที�อาศัึยอย้่ในเขึ้ต
หัม่้ีเกาะในมีหัาสมุีทรอินเดีีย โครงการนี�แสดีงใหั�เห็ันว่าเพื่ศึสภาพื่มีีความีเชื�อมีโยง 
อยา่งใกล�ชิดีกับธิรรมีชาติ ความีหัลากหัลายทางวัฒนธิรรมีและการอาศัึยอย่้บนเกาะเล็ก ๆ  
ที�โดีดีเดีี�ยวทำาใหั�เกิดีความีเขึ้�าใจอย่างลึกซึึ่�งถึีงคุณค่าทั�งในดี�านการแพื่ทยแ์ละจิตวิญญาณ
ขึ้องพืื่ช

1. วัฒนธรรม่และค่�นิยม่
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โคืรีงการีร่ีวิมรีะห้ว่ิางองค์ืการีย้เนสัโกและสัำานักเลขาธิ์การีอนุสััญญาว่ิาด�วิยคืวิามห้ลากห้ลาย 
ที่างชีีวิภาพื่ (CBD) ว่ิาด�วิยคืวิามเช่ี�อมโยงรีะห้ว่ิางคืวิามห้ลากห้ลายที่างชีีวิภาพื่และวัิฒนธ์รีรีม

สำานักเลขึ้าธิิการอนสัุญญา CBD และองคก์ารยเ้นสโกไดี�จดัีตั�งโครงการรว่มีว่าดี�วยการเชื�อมีโยงระหัวา่งความีหัลากหัลายทางชวีภาพื่
และวฒันธิรรมีในป็ ี2553 โดียมีีวัตถุีป็ระสงคห์ัลักในการค�นหัาจดุีร่วมีและยกระดีบัการทำางานระหัวา่ง บทบญัญัติขึ้องอนสัุญญาและ
โครงการที�ดีำาเนินการเกี�ยวกับความีหัลากหัลายทางชีวภาพื่และวัฒนธิรรมีใหั�มีีความีสอดีคล�องกัน ซึึ่�งโครงการระบบองค์ความีร้� 
ขึ้องท�องถิี�นและชนพืื่�นเมืีอง (LINKS) โครงการมีนุษยแ์ละชีวมีณฑล (MAB) และอนุสัญญามีรดีกโลกก็เป็็นส่วนหันึ�งขึ้องการดีำาเนินงาน
ที�สนับสนุนการดีำาเนินโครงการร่วมีระหัว่างองค์การยเ้นสโกและสำานักเลขึ้าธิิการอนุสัญญา CBD นี�ดี�วย

2. ก�รอนุรักษ์และใช้้ประโยช้น์อย่�งยั�งยืน

โลกในปั็จจุบันกำาลังส้ญเสียความีหัลากหัลายทางชีวภาพื่ไป็มีากถีึง 1,000 เท่าเมืี�อเทียบกับอัตราการส้ญเสียที�เกิดีขึึ้�น 
ตามีธิรรมีชาติ นักวิทยาศึาสตร์บางคนเชื�อว่าวิกฤติการส้ญเสียนี�เป็็น “การส้ญพัื่นธ์ุิครั�งใหัญ่ขึ้องโลก ครั�งที� 6” ซึึ่�งเทียบไดี�กับ
วิกฤตการส้ญพัื่นธ์ุิครั�งใหัญ่ครั�งล่าสุดีที�เกิดีขึึ้�นเมืี�อ 65 ล�านปี็ก่อน พัื่นธ์ุิพืื่ชและสัตว์ที�ส้ญพัื่นธ์ุิไป็เหัล่านี�ไม่ีสามีารถีนำากลับมีาไดี� 
และยังเป็็นภัยคุกคามีร�ายแรงต่อสุขึ้ภาวะและความีเป็็นอย้่ที�ดีีขึ้องมีนุษย์อีกดี�วย การกำาหันดีและการจัดีการพืื่�นที�คุ�มีครอง 
ถืีอเป็็นกุญแจสำาคัญขึ้องการอนุรักษ์ความีหัลากหัลายทางชีวภาพื่ ทว่าถึีงแมี�ว่าจำานวนพืื่�นที�คุ�มีครองในโลกจะเพิื่�มีขึึ้�นก็ตามี 
แต่ความีหัลากหัลายทางชีวภาพื่ก็ยังคงลดีลงอย่างต่อเนื�อง เนื�องจากพืื่�นที�คุ�มีครองจำานวนมีากไมี่ไดี�มีีการดีำาเนินงาน 
อย่างมีีป็ระสิทธิิภาพื่ตามีวัตถุีป็ระสงค์ที�ไดี�วางไว�ในตอนแรก

การีอนุรัีกษ์คืวิามห้ลากห้ลายที่างชีีวิภาพื่และส่ังเสัริีมการีใชี�ปัรีะโยชีน์อย่างยั�งย่น: พ่ื่�นทีี่�อนุรัีกษ์ ภ้มิทัี่ศึน์
และเคืร่ีอข่ายทีี่�เช่ี�อมต่้อกัน

องค์การย้เนสโกมีีการดีำาเนินงานเกี�ยวกับการอนุรักษ์ความีหัลากหัลายทางชีวภาพื่และการใช�ป็ระโยชน์อย่างยั�งยืนผู่้านทางพืื่�นที�
อนุรักษ์ที�องค์การย้เนสโกไดี�จัดีตั�งขึึ้�น อาทิ เช่น เขึ้ตสงวนชีวมีณฑล แหัล่งมีรดีกโลก และอุทยานธิรณีโลกขึ้องยเ้นสโก ในปี็ 2561 
พืื่�นที�อนุรักษ์ที�ไดี�รับการขึึ้�นทะเบียนโดียองคก์ารย้เนสโกมีีพืื่�นที�กว่า 10 ล�านตารางกโิลเมีตร ซึ่ึ�งเทียบเท่าไดี�กับขึ้นาดีขึ้องป็ระเทศึจนี 
ไดี�มีีการนำานโยบายและยุทธิศึาสตร์ที�มุ่ีงอนุรักษ์พืื่�นที�เหัล่านี�มีาใช�ในพืื่�นที�อนุรักษ์เหัล่านี� โดียในขึ้ณะเดีียวกันก็สนับสนุนวัตถุีป็ระสงค์
ในการพื่ัฒนาที�ยั�งยืนดี�วย ตัวอย่างหันึ�งก็คือนโยบายเกี�ยวกับการบ้รณาการแนวคิดีเกี�ยวกับการพื่ัฒนาที�ยั�งยืนเขึ้�ากับกระบวนการ
ทำางานขึ้องอนุสัญญามีรดีกโลก

โคืรีงการีมนุษย์และชีีวิมณฑล (MAB) และเคืร่ีอข่าย
พ่ื่�นทีี่�สังวินชีีวิมณฑลโลก (WNBR): การีเช่ี�อมโยงภ้มิทัี่ศึน์
และผู้สัมผู้สัานการีอนุรัีกษ์กับัการีพัื่ฒนา

เขึ้ตสงวนชีวมีณฑลไดี�รับการจัดีตั�งขึึ้�นภายใต�โครงการมีนุษยแ์ละชีวมีณฑล 
(MAB) ขึ้ององค์การยเ้นสโก โดียเขึ้ตสงวนนี�จะช่วยส่งเสริมีการใหั�มีีการนำา
แนวทางการอนุรักษ์ความีหัลากหัลายทางชีวภาพื่กับการใช�ป็ระโยชน์
อย่างยั�งยืนมีาใช�แก�ปั็ญหัาร่วมีกันอย่างสมีดุีลทั�งในระดัีบท�องถิี�น 
และระดีบัภ้มิีภาค จากขึ้�อม้ีลในปั็จจุบันมีีเครือข่ึ้ายป็ระกอบดี�วยเขึ้ตสงวน
ชีวมีณฑลอย้่ 701 แห่ังใน 124 ป็ระเทศึ ในจำานวนนี�เป็็นเขึ้ตสงวน 
ที�มีีพืื่�นที�ขึ้�ามีพื่รมีแดีน 20 แห่ัง
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3. องค์คว�ม่รู้ด้้�นวิทย�ศึ�สตร์ของช้นพืื้�นเมื่อง 
และท้องถิ�น

ความีร้�เกี�ยวกับวิทยาศึาสตร์ธิรรมีชาติและสังคมีศึาสตร์ เทคโนโลยีสมัียใหัม่ีและองค์ความีร้�ขึ้องชนพืื่�นเมืีองและท�องถิี�น 
ที�มีีอย้่ในป็ัจจุบันสามีารถีทำาใหั�เราทราบถีึงปั็จจัยหัลักที�ทำาใหั�เกิดีการส้ญเสียความีหัลากหัลายทางชีวภาพื่และแนวทาง 
ที�มีีป็ระสิทธิิภาพื่ในการฟ้ื้�นฟ้ื้ ป็รับตัวและเป็ลี�ยนแป็ลงพื่ฤติกรรมีขึ้องผู้้�คนไดี� ทว่าก็ยงัมีีช่องว่างทางความีร้�และขึ้�อม้ีลเกี�ยวกับ
แนวโน�มีและปั็จจัยอื�น ๆ ที�ทำาใหั�เกิดีการส้ญเสียความีหัลากหัลายทางชีวภาพื่ในระบบนิเวศึและสายพัื่นธ์ุิอื�นอีกมีาก  
อาทิ เช่น ขีึ้ดีความีสามีารถีดี�านวิทยาศึาสตร์ในระดีับป็ระเทศึที�แต่ละป็ระเทศึมีีไมี่เท่าเทียมีกัน การขึ้าดีแคลนผู้้�เชี�ยวชาญ 
ที�มีีทักษะที�จำาเป็็นและแหัล่งเงินทุน ความีมีีอคติต่อเพื่ศึสภาพื่ การขึ้าดีความีร่วมีมืีอแบบสหัวิทยาการ การขึ้าดีความีร้� 
ความีเขึ้�าใจว่าต�องเก็บรวบรวมีขึ้�อม้ีลป็ระเภทใดีเพืื่�อนำามีาใช�สำาหัรับการตัดีสินใจเชิงนโยบายที�มีีความีเหัมีาะสมี  
รวมีถึีงการแบ่งปั็นขึ้�อม้ีลระหัว่างหัน่วยงานและป็ระเทศึต่าง ๆ ที�ยังมีีไม่ีมีากพื่อ

คืณะกรีรีมการีรีะห้ว่ิางรัีฐบัาลว่ิาด�วิยสัมุที่รีศึาสัต้ร์ี (IOC) กับัการีพัื่ฒนา
ขีดคืวิามสัามารีถี

การพัื่ฒนาขีึ้ดีความีสามีารถีนั�นสอดีแทรกอย่้ในการดีำาเนนิงานทุกดี�านขึ้อง IOC โดีย IOC ไดี�รว่มีกับ
โครงการแลกเป็ลี�ยนขึ้�อม้ีลและสารสนเทศึดี�านสมุีทรศึาสตร์ระหัว่างป็ระเทศึ (IODE) จัดีตั�งเครือข่ึ้าย
ศ้ึนย์ฝึึกอบรมีระดัีบภ้มิีภาคภายใต�โครงการ Ocean Teacher Global Academy (OTGA)  
ซึึ่�งมีีสำานักงานอย้่ 7 แห่ังทั�วโลก (เบลเยียมี โคลอมีเบีย อินเดีีย เคนยา มีาเลเซีึ่ย โมีซัึ่มีบิก และ
เซึ่เนกัล) OTGA ไดี�จัดีการฝึึกอบรมีเกี�ยวกับโครงการและการดีำาเนินงานขึ้อง IOC ซึึ่�งมีีส่วนช่วย 
ในการจัดีการมีหัาสมุีทรและพืื่�นที�ชายฝัึ�งทะเลทั�วโลกอย่างยั�งยืน ตั�งแต่ปี็ 2555 มีีการจัดีการ 
ฝึึกอบรมีเกี�ยวกับการจัดีการขึ้�อม้ีลความีหัลากหัลายทางชีวภาพื่ทางทะเลและการจัดีเก็บขึ้�อม้ีล 
ในระบบสารสนเทศึชีวภ้มิีศึาสตร์ขึ้องมีหัาสมุีทร (OBIS) ใหั�แก่นักวิทยาศึาสตร์ 270 คน 
จาก 69 ป็ระเทศึ นอกจากนี� OTGA ยังไดี�พัื่ฒนาแพื่ลตฟื้อร์มีการเรียนร้� e-Learning  
ที�รองรับแหัล่งทรัพื่ยากรและขึ้�อม้ีลสำาหัรับหัลักส้ตรการฝึึกอบรมีและเป็ิดีใหั� ผู้้�สนใจ 
สามีารถีเขึ้�าใช�บริการไดี�ฟื้รีอีกดี�วย

คืณะกรีรีมการีรีะห้ว่ิางรัีฐบัาลว่ิาด�วิยสัมุที่รีศึาสัต้ร์ี (IOC) กับัคืวิามห้ลากห้ลายที่างชีีวิภาพื่
ในที่�องที่ะเล

มีหัาสมีุทรยังคงเป็็นระบบนิเวศึที�มีีความีสำาคัญมีากที�สุดีในโลก แต่เราก็มีีความีเขึ้�าใจระบบนิเวศึที�สำาคัญที�สุดีนี� 
น�อยที�สุดีเช่นกัน น�อยที�สุดีแห่ังหันึ�งขึ้องโลก ในปี็ 2504 คณะกรรมีการ IOC ขึ้ององค์การย้เนสโกไดี�ดีำาเนินโครงการ 
แลกเป็ลี�ยนขึ้�อม้ีลและสารสนเทศึทางสมีทุรศึาสตรร์ะหัว่างป็ระเทศึ (IODE) เพื่ื�อส่งเสริมีการวจัิย การแสวงหัาป็ระโยชน์
และการพัื่ฒนาดี�านสมุีทรศึาสตร์ ดี�วยการแลกเป็ลี�ยนขึ้�อม้ีลและสารสนเทศึดี�านสมุีทรศึาสตร์โดียใช�ขึ้�อม้ีลจากระบบ
สารสนเทศึชีวภ้มิีศึาสตร์ขึ้องมีหัาสมุีทร (OBIS) ซึึ่�งเป็็นฐานขึ้�อม้ีลเกี�ยวกับความีหัลากหัลายทางชีวภาพื่ การกระจายตัว 
และความีอุดีมีสมีบ้รณ์ขึ้องสิ�งมีีชีวิตในมีหัาสมีุทรที�มีีความีครอบคลุมีมีากที�สุดีในโลก OBIS มีีขึ้�อม้ีลเกี�ยวกับสายพัื่นธ์ุิ
ต่าง ๆ  กว่า 50 ล�านชนิดีจากการสำารวจขึ้องหัน่วยงานต่าง ๆ  กว่า 600 แห่ังทั�วโลก จึงสามีารถีสนับสนุนการดีำาเนินงาน
ดี�านสมุีทรศึาสตร์ขึ้องอนุสัญญาว่าดี�วยความีหัลากหัลายทางชีวภาพื่ไดี�เป็็นอย่างดีี

โคืรีงการี Sandwatch: การีดำาเนินงานด�านวิิที่ยาศึาสัต้ร์ีแบับัมีส่ัวินร่ีวิม

เป็็นเวลากว่า 18 ปี็ที�ป็ระเทศึกำาลังพัื่ฒนาที�เป็็นหัม่้ีเกาะขึ้นาดีเล็ก (SIDS) และแผู้นกองค์ความีร้�ขึ้องชนพืื่�นเมืีองขึ้ององค์การ
ย้เนสโกไดี�ดีำาเนินงานร่วมีกับรัฐบาล องค์กรพัื่ฒนาเอกชน โรงเรียนและสำานักงานภ้มิีภาคในการจัดีตั�ง Sandwatch  
ซึึ่�งเป็็นระบบเฝ้ึาติดีตามีพืื่�นที�ชายฝัึ�ง บนชายฝัึ�งขึ้องกลุ่มีป็ระเทศึ SIDS และป็ระเทศึอื�น ๆ โครงการ Sandwatch  
จะทำาหัน�าที�เป็็นเหัมีือนสะพื่านเชื�อมีต่อช่องว่างทางความีร้�โดียใหั�การสนับสนุนระบบองค์ความีร้�เพิื่�มีเติมี เช่น  
การสังเกตการณ์จากภาคพื่ลเมืีอง การเก็บขึ้�อม้ีล การใช�ระบบ GIS แบบมีีส่วนร่วมี และเครื�องมืีอทางวิทยาศึาสตร์ 
สำาหัรับใหั�ภาคพื่ลเมืีองเขึ้�ามีาร่วมีใช�งานไดี�
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รีะบับัสัารีสันเที่ศึสัถีานะการีอนุรัีกษ์มรีดกโลก (SOC)

ระบบสารสนเทศึสถีานะการอนุรักษ์มีรดีกโลก (SOC) เป็็นหันึ�งในระบบขึ้�อม้ีลการติดีตามีตรวจสอบที�ครอบคลุมี 
มีากที�สุดีที�มีีการดีำาเนินการโดียอนุสัญญาระหัว่างป็ระเทศึ นับตั�งแต่ปี็ 2522 กระบวนการติดีตามีตรวจสอบภายใต�
อนุสัญญาระหัว่างป็ระเทศึไดี�จัดีทำารายงานการอนุรักษ์ 3,627 ฉบับเกี�ยวกับทรัพื่ย์สิน 566 รายการที�ขึึ้�นทะเบียน 
เป็็นมีรดีกโลกในรัฐภาคี 144 แหั่ง ระบบ SOC ออนไลน์นี�ช่วยใหั�สามีารถีป็ระเมีินสถีานะการอนุรักษ์มีรดีกโลก 
และดีำาเนินการวิเคราะห์ัภัยคุกคามีไดี�อย่างครอบคลุมีเพืื่�อระบุแนวโน�มีที�อาจเกิดีขึึ้�นในอนาคต

4. ก�รศึึกษ�และก�รตระหนักรู้

การศึึกษาเป็็นสิ�งที�มีีความีจำาเป็็นมีากหัากเราต�องการจะใช�ป็ระโยชน์ 
จากความีหัลากหัลายทางชีวภาพื่อย่างยั�งยืนและเท่าเทียมี รวมีถีึง 
หัากต�องการจะอนุรักษ์ความีหัลากหัลายทางชีวภาพื่ไว�ดี�วย นอกจากนี� 
ยังเป็็นสิ�งสำาคัญที�ต�องทำาใหั�ความีหัลากหัลายทางชีวภาพื่เป็็นเรื�องที�ผู้้�คน
ในสังคมีใหั�ความีสนใจโดียทั�วไป็ การเสื�อมีถีอยขึ้ององคค์วามีร้�ขึ้องชนพืื่�นเมืีอง
และท�องถิี�น และการใช�ป็ระโยชน์จากผืู้นดิีนในแบบดัี�งเดิีมีที�ลดีลง 
ล�วนเป็็นภัยคุกคามีต่อความีหัลากหัลายทางชีวภาพื่และบริการทางระบบนิเวศึ 
ตลอดีจนการมีีส่วนร่วมีขึ้องชุมีชนในการบรรลุเป้็าหัมีาย SDG 4  
(การศึึกษาที�ครอบคลุมีและมีีคุณภาพื่) อีกดี�วย ดัีงนั�นจึงเป็็นสิ�งสำาคัญ 
ที�ต�องมีีการบ้รณาการเนื�อหัาเรื�องความีหัลากหัลายทางชีวภาพื่ 
เขึ้�ามีาใส่ในหัลักส้ตรการศึึกษาและการเรียนร้�

บัที่บัาที่ของย้เนสัโกในด�านการีศึึกษา การีต้รีะห้นักร้ี�และการีส่ั�อสัารี

องค์การย้เนสโกเป็็นองค์กรหัลักที�ดีำาเนินการเกี�ยวกับวาระการศึึกษาเพืื่�อการพัื่ฒนาที�ยั�งยืน (ESD) ในระดัีบโลก  
และใหั�การสนับสนุนการศึึกษาดี�านความีหัลากหัลายทางชีวภาพื่อย่างแข็ึ้งขัึ้น ย้เนสโกไดี�ริเริ�มีกิจกรรมีเพืื่�อเสริมีสร�าง 
ความีเขึ้�มีแข็ึ้งใหั�การศึึกษาและการเรียนร้�เกี�ยวกับความีหัลากหัลายทางชีวภาพื่ โดียเฉพื่าะอย่างยิ�งในดี�านการฝึึกอบรมี
คร้และการพัื่ฒนาสื�อการเรียนร้�ในบริบทขึ้องเขึ้ตสงวนชีวมีณฑล แหัล่งมีรดีกโลกและอุทยานธิรณีโลกขึ้องย้เนสโก  
โดียเครือข่ึ้ายโครงการการศึึกษาเพืื่�อความีเขึ้�าใจอันดีีระหัว่างชาติ (ASPnet) และโครงการความีร่วมีมืีอระหัว่างยเ้นสโก
กับสถีานศึึกษาหัรือสถีาบันวิจัย (UNESCO Chairs)

โคืรีงการี Great Apes Survival Partnership (GRASP)

โครงการมีนุษย์และชีวมีณฑล (MAB) ขึ้องย้เนสโกมีีการดีำาเนินงานผู่้านโครงการ Great Apes Survival Partnership 
(GRASP) เพืื่�อสนับสนุนการอนุรักษ์ลิงชิมีแป็นซีึ่ ลิงอุรังอุตัง กอริลลา และโบโนโบ รวมีถึีงถิี�นที�อย้่อาศัึยขึ้องสัตว์เหัล่านี�
ในแอฟื้ริกาและเอเชียใหั�สามีารถีอย้ร่อดีไดี�ในอนาคต
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ค่้ืม่อ UNESCO/UNEP YouthXchange Guidebook 
on Biodiversity and Lifestyles

ค่้มืีอความีหัลากหัลายทางชีวภาพื่และวิถีีการใช�ชีวิตสำาหัรับเยาวชน 
ซึึ่�งจัดีทำาขึึ้�นโดีย UNEP ย้เนสโกและสำานักเลขึ้าธิิการอนุสัญญา CBD  
จะช่วยใหั�เยาวชนอายรุะหัว่าง 15-24 ปี็ไดี�เรียนร้�เกี�ยวกับแง่มุีมีที�หัลากหัลาย
ในเรื�องความีหัลากหัลายทางชีวภาพื่และวัฒนธิรรมี และสามีารถีพัื่ฒนา
ทักษะที�จำาเป็็นในการอนุรกัษ์ความีหัลากหัลายทางชีวภาพื่และวัฒนธิรรมี

โคืรีงการีการีศึึกษามรีดกโลก

โครงการการศึึกษามีรดีกโลกขึ้ององค์การย้เนสโกเป็็นโครงการพื่ิเศึษ 
ในป็ี 2537 เป็ิดีโอกาสใหั�เยาวชนไดี�แสดีงความีคิดีเหั็นและมีีส่วนร่วมี 
ในการคุ�มีครองมีรดีกทางวัฒนธิรรมีและธิรรมีชาติร่วมีกันขึ้องเรา 
โครงการนี�ส่งเสริมีใหั�เยาวชนเขึ้�ามีามีีส่วนร่วมีในการอนุรักษ์มีรดีก 
ทางวัฒนธิรรมีและธิรรมีชาติ และตอบสนองต่อภัยที�คุกคามีมีรดีกโลก 
อย้่อย่างต่อเนื�อง

ชุีดการีเรีียนร้ี�เร่ี�องคืวิามห้ลากห้ลายที่างชีีวิภาพื่ 
ของย้เนสัโก/CBD

ชุดีการเรียนร้�เรื�องความีหัลากหัลายทางชีวภาพื่ขึ้องย้เนสโก/CBD  
ไดี�มีีการนำาไป็ทดีลองใช�โดียโรงเรียนมัีธิยมีศึึกษาในเครือข่ึ้ายโครงการ 
การศึึกษาเพืื่�อความีเขึ้�าใจอันดีีระหัว่างชาติ (ASPnet) ชุดีการเรียนร้�นี� 
มีี 2 เล่มี มีีเนื�อหัาเกี�ยวกับทศึวรรษแห่ังความีหัลากหัลายทางชีวภาพื่ 
แห่ังสหัป็ระชาชาต ิ(2554-2563) และสง่เสรมิีการดีำาเนนิโครงการป็ฏิิบัติ
การระดัีบโลกว่าดี�วยการศึึกษาเพืื่�อการพัื่ฒนาที�ยั�งยนืซึึ่�งองค์การยเ้นสโก
เป็็นผู้้�ป็ระสานงาน
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ยุที่ธ์ศึาสัต้ร์ีการีส่ั�อสัารีในรีะดับัโลกของโคืรีงการีมนุษย์และชีีวิมณฑล (MAB)

โครงการมีนุษย์และชีวมีณฑล (MAB) ไดี�พัื่ฒนาและจัดีทำาเอกสาร 
ชุดีเครื�องมืีอสำาหัรับผู้้�มีีส่วนไดี�ส่วนเสีย ยทุธิศึาสตร์การสื�อสารระดัีบโลก
และแผู้นป็ฏิิบัติการ โดียมีีกลุ่มีเป้็าหัมีาย ไดี�แก่ ภาคธุิรกิจในท�องถิี�น 
กลุ่มีเยาวชนและเดีก็ ผู้้�นำาชุมีชน และผู้้�ที�อย้อ่าศึยัในท�องถิี�น เอกสาร
ชุดีเครื�องมืีอนี�มีีตัวอยา่งที�เป็็นร้ป็ธิรรมีที�จัดีทำาโดียเขึ้ตสงวนชีวมีณฑล
ในเครือข่ึ้ายพืื่�นที�สงวนชีวมีณฑลโลก (WNBR)

มีีวิธีิแก�ปั็ญหัามีากมีายที�สามีารถีช่วยบรรเทาการลดีลงขึ้องความีหัลากหัลายทางชีวภาพื่ไดี� ในการหัยุดียั�ง 
หัรือบรรเทาการส้ญเสียความีหัลากหัลายทางชีวภาพื่นั�นจำาเป็็นต�องมีีการเป็ลี�ยนแป็ลงบทบาท กิจกรรมีและ 
ความีสัมีพัื่นธ์ิขึ้องมีนุษย์กับความีหัลากหัลายทางชีวภาพื่ ย้เนสโกไดี�ร่วมีมืีอกับป็ระเทศึสมีาชิกและผู้้�คนทั�วโลก 
เพืื่�อส่งเสริมีการทำาความีเขึ้�าใจ ตระหันกัถึีงคุณค่า ใหั�การป็กป็อ้งและนำาความีหัลากหัลายทางชวีภาพื่มีาใช�ป็ระโยชน์
อยา่งยั�งยนื การดีำาเนินงานขึ้องยเ้นสโกไดี�ช่วยลดีการส้ญเสียความีหัลากหัลายทางชีวภาพื่อีกทั�งยงัสามีารถียกระดัีบ
การใช�ชีวิตขึ้องผู้้�คนจำานวนมีากทั�วโลก เครือข่ึ้าย โครงการและองค์กรหุั�นส่วนที�หัลากหัลายขึ้ององค์การย้เนสโก 
ไดี�ช่วยใหั�เกิดีการเป็ลี�ยนแป็ลงในเชิงบวกและสร�างแรงบนัดีาลใจไป็ทั�วโลก การดีำาเนนิการในเชิงบวก เช่น การแบง่ปั็น
ค่านิยมี แนวทางการแก�ป็ัญหัา องค์ความีร้� และความีเชื�อมัี�นในความีสามีารถีและความีคิดีสร�างสรรค์ขึ้องมีนุษย์ 
จะสามีารถีเป็ลี�ยนความีสัมีพัื่นธ์ิขึ้องเรากับความีหัลากหัลายทางชีวภาพื่เพืื่�ออนาคตขึ้องพื่วกเราทุกคน

สืืบค้้นุข้้อมูลเพ่ิ่�มเต่ิมได้้จาก

• The convention on biological diversity. https://www.cbd.int/convention/
• World Heritage Convention. https://whc.unesco.org/
• Biosphere Reserves. https://en.unesco.org/biosphere  

• Intergovernmental Oceanographic Commission. http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/ioc-oceans/
• Local and Indigenous Knowledge Systems. https://en.unesco.org/links
• World Heritage Education Programme. https://whc.unesco.org/en/wheducation
• YouthXchange biodiversity & lifestyles guidebook. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000233877
• UNESCO MAB Brand & Story Toolkit: A Guide to Engaging People and Telling Our Powerful Story. http://www.unesco.org/

new/en/natural-sciences/environment/ecological-sciences/related-info/publications/mab-brand-story-toolkit/
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 ^ ภาพวนอุุทยานแห่่งชาติิแวดบิิลลิกาในรััฐนิวเซาท์เวลส์์ ซ่�งถ่่ายเม่ื่�อุ 2 เด่อุนห่ลังจากมื่ห่ันติภัยไฟป่่า 
ได้ทำาลายล้างพ่�นท่�น่�ในเด่อุนธัันวาคมื่ 2020...แส์ดงให่้เรัาเห่็นสั์ญญาณบิางอุย่างในการัฟ้�นตัิวขอุงป่่า  
ไฟป่่าท่�อุุบัิติิข่�นในช่วงคาบิปี่ 2019-2020 นับิเป็่นมื่หั่นติภัยร้ัายแรังท่�สุ์ดท่�อุอุส์เติรัเล่ยเคยป่รัะส์บิมื่า  
พรัะเพลิงได้เผาผลาญพ่ชพรัรัณในอุาณาบิริัเวณกว้างให่ญ่ไพศาลถ่่ง 81,250,000 ไร่ั



ความเส่ื่�อมถอยขนานใหญ่่จนคาดไม่ถึง

การฟ้ื นฟู ความหลายหลายทางชีวภาพ: 

ชููชุูบสรรพชีูวิิต
อักเนส์ื่ บาร์์ดง ยูเนสื่โก

พิิศวาสื่ ปทุุมุต์์ต์รั์งษีี แปล

น่ี่�คืือสถานี่การณ์์เร่งด่่วนี่ เดื่อนี่พฤษภาคืม 2019 ณ์ สำานัี่กงานี่ใหญ่่ยููเนี่สโก 
แพลตฟอร์มนี่โยูบายูวิทยูาศาสตร์ระหว่างรัฐบาลว่าด้่วยูคืวามหลากหลายู
ทางช่ีวภาพและการบริการของระบบนิี่เวศ (IPBES) ได้่นี่ำาเสนี่อผลงานี่
ประเมินี่อันี่น่ี่าตกใจ แต่สำาคัืญ่ยูิ�งในี่รายูงานี่การประเมินี่ระดั่บโลก  
เรื�องการบริการด้่านี่ระบบนิี่เวศและคืวามหลากหลายูทางช่ีวภาพ
รายูงานี่ชิี�นี่น่ี่�นี่ำาเสนี่อหลักฐานี่อยูา่งท่วมท้นี่ท่�ช่ี�ให้เห็นี่ว่า สุขภาวะของระบบ
นิี่เวศทั�งหลายูทั�งปวงกำาลังเสื�อมโทรมในี่อตัราคืวามเร็วท่�ไม่เคืยูปรากฏมากอ่นี่
โด่ยูม่ตัวเลขยูืนี่ยูันี่ข้อสรุปอยู่างชัีด่เจนี่
บรรด่าผู้เช่ี�ยูวชีาญ่ของคืณ์ะกรรมการระหว่างรัฐบาลเรื�องการเปล่�ยูนี่แปลง
สภาพอากาศ (IPCC) ซ่ึ่�งกระทบต่อคืวามหลากหลายูทางช่ีวภาพ ระบุว่า
กิจกรรมต่าง ๆ ของมนีุ่ษย์ูในี่ปัจจุบันี่กำาลังคุืกคืามสายูพันี่ธ์ุุ์พืชีและสัตว์ 
จนี่ใกล้จะสูญ่พันี่ธ์ุุ์ทั�วโลกมากกว่ายูุคืสมัยูใด่ในี่ประวัติศาสตร์
มนุี่ษย์ูเราเข้าไปปรับเปล่�ยูนี่สภาพแวด่ล้อมภาคืพื�นี่ดิ่นี่อยู่างม่นัี่ยูสำาคัืญ่ 
ไม่ตำ�ากว่า 3 ในี่ 4 ส่วนี่ และปรับแปลงสภาวะทางทะเลเกือบ 66% นี่อกจากน่ี่� 
ในี่บรรด่าพืชีและสัตว์ 8 ล้านี่สายูพันี่ธ์ุุ์บนี่โลกท่�ข่�นี่ทะเบ่ยูนี่ไว้นัี่�นี่ 1 ล้านี่
สายูพันี่ธ์ุุ์กำาลังถูกคุืกคืามจนี่ใกล้จะสูญ่พันี่ธ์ุุ์อยูู่แล้ว นัี่�นี่หมายูคืวามว่าพืชี
และสัตว์ 1 ในี่ 8 สายูพันี่ธ์ุุ์น่ี่าจะสูญ่พันี่ธ์ุุ์ภายูในี่ไม่ก่�ปีท่�จะถ่ง

การลด่น้ี่อยูถอยูลงของสายูพันี่ธ์ุุ์พืชีและสัตว์ การลด่ทอนี่พื�นี่ท่�ธุ์รรมชีาติ 
มลพิษในี่นี่ำ�าและในี่ดิ่นี่ ตลอด่จนี่การปรับแปลงบรรด่าระบบนิี่เวศ 
อันี่เนืี่�องมาจากการเปล่�ยูนี่แปลงสภาพอากาศ… เราทราบกันี่ด่่ถ่งอาการ
เจ็บป่วยูเหล่าน่ี่� ซ่ึ่�งถาโถมใส่โลกของเราเนืี่�องเพราะม่เอกสารข้อมูลยืูนี่ยูันี่
มาเป็นี่เวลาช้ีานี่านี่ แต่กระนัี่�นี่ แนี่วทางปฏิบัติท่�สำาคัืญ่ๆ เพื�อแก้ไขปัญ่หา
ทั�วโลกกลับเป็นี่ไปอยู่างเชืี�องช้ีา
ดั่งนัี่�นี่องคืก์ารสหประชีาชีาตจ่ิงประกาศใหช่้ีวงปี 2021-2030 เปน็ี่ทศวรรษ
ฟ้�นี่ฟูระบบนิี่เวศ เพื�อเร่งคืวามเร็วสำาหรับปฏิบัติการแก้ไขปรากฏการณ์์น่ี่�
คืวามเสื�อมถอยูของสรรพชีวิ่ตบนี่โลกจะเปน็ี่หัวใจของการประชีมุคืรั�งสำาคัืญ่
ท่�วางแผนี่ไว้ในี่ปี 2021 ท่�รวมการประชุีมการอนุี่รักษ์โลก ซ่ึ่�งจัด่โด่ยูองค์ืกร
ระหว่างประเทศเพื�อการอนุี่รักษ์ธุ์รรมชีาติ (IUCN) ท่�เมืองมาร์เซึ่ยู 
ของฝรั�งเศส ช่ีวงเดื่อนี่กันี่ยูายูนี่
การประชีุมคืรั�งสำาคัืญ่อ่กวาระหนี่่�งท่�จะจัด่ข่�นี่ท่�เมืองคุืนี่หมิงในี่จ่นี่  
ช่ีวงเดื่อนี่ตุลาคืม คืือการประชุีมภาค่ืสมาชิีกของอนุี่สัญ่ญ่าว่าด้่วยู 
คืวามหลากหลายูทางช่ีวภาพ หรือ COP 15 ภาค่ืสมาชิีก 196 รายูจะร่วมกันี่
กำาหนี่ด่กรอบงานี่คืวามหลากหลายูทางชี่ วภาพในี่ระด่ั บ โลก  
เพื�อวางแนี่วทางปฏิบัติในี่การปกป้องระบบนี่ิเวศสำาหรับชุีมชีนี่นี่านี่าชีาติ 
ภายูในี่ปี 2050

 บูร์ณาการ์เร่์�องสิื่�งแวดล้อมในหลักสูื่ต์ร์ของโร์งเรี์ยนภายในปี 2025

หลัักสููตรในโรงเรียนทัั่�วโลักมัักจะลัะเลัยเร่�องความัหลัากหลัายทั่างชีีวภาพ นี�ค่อหน่�งในข้้อเทั่็จจริงทีั่�ได้้จากผลัการศึ่กษาวิจัย 
ซ่ึ่�งตีพิมัพ์โด้ยยูเนสูโก ในช่ีวงเวลัาก่อนการประชุีมัโลักด้้านการศ่ึกษาเพ่�อการพัฒนาอย่างยั�งย่นในกรุงเบอร์ลิัน ประเทั่ศึเยอรมันี 
ในเด่้อนพฤษภาคมั 2021

รายงานช่ี�อ “เรียนรู้เพ่�อโลักข้องเรา” (Learn for our Planet) ทั่ำาการสูำารวจแผนการศ่ึกษา แลัะหลัักสููตรใน 50 ประเทั่ศึ
ทัั่�วโลัก พบว่าจำานวนเกินกว่าคร่�งไม่ัมัีการกล่ัาวถ่ึงการเปลีั�ยนแปลังสูภาพภูมัิอากาศึ แลัะมีัเพียง 19% เท่ั่านั�นทีั่�พูด้เร่�อง 
ความัหลัากหลัายทั่างชีีวภาพในการสูำารวจครูอาจารย์ แลัะบุคลัากรทั่างการศึ่กษา 1,600 คนทั่างออนไลัน์ แสูด้งให้เห็นว่า  
1 ใน 3 ข้องผู้ตอบแบบสูอบถึามักล่ัาวว่า การอบรมัครูไม่ัได้้ครอบคลุัมัประเด็้นเกี�ยวกับสิู�งแวด้ล้ัอมัเลัย

ด้้วยเหตุนี� ยูเนสูโกจ่งได้้กำาหนด้เป้าหมัายใหม่ั ให้สิู�งแวด้ล้ัอมัศ่ึกษาเป็นองค์ประกอบสูำาคัญในหลัักสููตรข้องโรงเรียน 
ในทุั่กประเทั่ศึภายในปี 2025 ทัั่�งนี�เพ่�อสูร้างหลัักประกันให้ทัุ่กคนได้้รับความัรู้ มีัทั่ักษะ แลัะค่านิยมัทีั่�จำาเป็นต่อการสูร้าง 
ความัเปลีั�ยนแปลังในทั่างบวกสูำาหรับโลักใบนี� ตั�งแต่ยังเป็นเด็้กเล็ักๆ
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อยู่างไรก็ตาม ชุีมชีนี่คืนี่พื�นี่เมืองเหล่าน่ี่�มักจะเป็นี่ 
ผู้พิทักษ์องค์ืคืวามรู้และแนี่วปฏิบัติท่�คืวรค่ืาแก่การสงวนี่
รักษาและส่งเสริม น่ี่�คืือภารกิจภายูใต้กรอบงานี่โคืรงการ
ระบบองคืค์ืวามรู้ของชีนี่พื�นี่เมอืงและภมิูปัญ่ญ่าชีาวบา้นี่ 
(LINKS) ของยููเนี่สโก ไม่ว่าจะเป็นี่องค์ืคืวามรู้เรื�อง  
พืด่นี่ำ�าแข็งแถบอาร์กติก หรือเกษตรกรรมการทำาไร่
หมุนี่เว่ยูนี่ของชีาวกะเหร่�ยูงในี่ภาคืเหนืี่อของไทยู  
หรือภูมิปัญ่ญ่าด้่านี่อุตุนิี่ยูมวิทยูาของกลุ่มคืนี่เล่�ยูงสัตว์
เร่ร่อนี่ในี่แอฟริกาตะวันี่ออก ต่างก็เป็นี่ประจักษ์พยูานี่
ของคุืณ์ประโยูชีน์ี่จากองค์ืคืวามรู้ดั่�งเดิ่ม ซ่ึ่�งเกื�อหนุี่นี่ 
ให้มนุี่ษยู์สามารถใช้ีช่ีวิตได้่อยู่างกลมกลืนี่สอด่คืล้อง 
กับธุ์รรมชีาติ

การกระทำาของมนุี่ษยู์ต้องได้่รับการตำาหนิี่ไปเต็ม ๆ 
เพราะกอ่ให้เกิด่สภาวะเช่ีนี่น่ี่� การเปล่�ยูนี่สภาพแวด่ลอ้ม
ธุ์รรมชีาติ โด่ยูเฉพาะอยู่างยูิ�งท่�เก่�ยูวกับการพัฒนี่า
เกษตรกรรมและสังคืมเมือง นัี่บเป็นี่สาเหตุเบื�องต้นี่ 
ของการทำาลายูและแบ่งแยูกท่�อยูู่อาศัยูทางธุ์รรมชีาติ
ออกเป็นี่ส่วนี่ ๆ ตามมาด้่วยูการแสวงประโยูชีน์ี่ 
จากทรัพยูากรธุ์รรมชีาติและมลพิษในี่ดิ่นี่ นี่ำ�า และอากาศ
ปัจจุบันี่ การเปล่�ยูนี่แปลงสภาพอากาศซ่ึ่�งถูกมองว่า 
เป็นี่ปัจจัยูท่�ทำาให้สถานี่การณ์์รุนี่แรงมาเปน็ี่เวลาชีา้นี่านี่
ก็ได้่เพิ�มคืวามเส่�ยูงข่�นี่โด่ยูปริยูายู หน่ี่�งในี่ผลกระทบ 
อันี่มากมายู คืือ ก่อให้เกิด่การยู้ายูถิ�นี่ของพืชีและสัตว์
หลายูสายูพันี่ธ์ุุ์สู่ขั�วโลก ยูอด่เขา หรือไม่ก็ก้นี่ทะเลและ
มหาสมุทร ส่วนี่พืชีและสัตว์จากต่างถิ�นี่ก็เป็นี่อ่กปัจจัยู
หน่ี่�งท่�ทำาให้เกิด่การสูญ่พันี่ธ์ุุ์ขนี่านี่ใหญ่่ โด่ยูเฉพาะ 
ตามเกาะแก่ง เนืี่�องเพราะเข้าไปทำาลายูพันี่ธ์ุุ์พืชีและสัตว์
พื�นี่เมือง

ถักทุอสื่ายใยเส้ื่นใหม่ ๆ เพ่ิ�อโยงใย
กับธร์ร์มชาติ์

การสูญ่เส่ยูคืวามหลากหลายูทางชี่วภาพกัด่กร่อนี่ 
บ่อนี่ทำาลายูสมรรถนี่ะในี่การบรรลุเป้าหมายูหลายูข้อ
ตามแผนี่ปฏิบัติการเพื�อการพัฒนี่าอยู่างยูั�งยูืนี่ ปี 2030 
ของสหประชีาชีาติ สรุปสั�นี่ ๆ คืือ ทำาให้อนี่าคืต 
ของมนุี่ษยูชีาติตกอยูู่ในี่สภาวะง่อนี่แง่นี่ ธุ์รรมชีาติ 
ได้่จัด่สรรบรกิารต่าง ๆ  นี่านี่าท่�สำาคัืญ่ยูิ�งต่อการด่ำารงชีพ่
ของมนุี่ษยู์ แค่ืเพ่ยูงตัวเลขอยู่างเด่่ยูวก็สามารถฉายู 
ให้เห็นี่การพ่�งพาดั่งกล่าว นัี่�นี่คืือเกือบ 75% ของอาหาร
จำาพวกพืชีผักของเราต้องอาศัยูพ่�งพาหรือพ่�งพา 
เพ่ยูงบางส่วนี่เป็นี่อยู่างน้ี่อยูจากการผสมเกสรด่อกไม้
ตามธุ์รรมชีาติ ส่วนี่มหาสมุทร แผ่นี่ดิ่นี่ และผืนี่ป่า  
ช่ีวยูดู่ด่ซัึ่บก๊าซึ่เรือนี่กระจกท่�มนุี่ษย์ูปล่อยูออกมา 
ได้่ถ่ง 60%
เมื�อพูด่ถ่งการเปล่�ยูนี่แปลงสภาพแวด่ล้อม ประชีากร
ด่่านี่หน้ี่าท่�ได้่รับผลกระทบคืือ กลุ่มผู้ท่�ยูากจนี่ท่�สุด่  
กลุ่มชีนี่พื�นี่เมืองผู้ดู่แลผืนี่ดิ่นี่อยูา่งน้ี่อยู 1 ในี่ 4 ของโลก 
และมากกว่า 1 ในี่ 3 ของพื�นี่ท่�ท่�มนุี่ษย์ูยูังไม่ได้่เข้าไป
แทรกแซึ่ง กำาลังทำาหน้ี่าท่�ปกปักรักษามรด่กของพวกเขาอยูู่ 
แ ม้ ก ระ นัี่� นี่คืว าม โลภ ท่� จ ะแสว งหาประ โยูชี น์ี่ 
จากทรัพยูากรธุ์รรมชีาติก็ทว่มากข่�นี่ทุกขณ์ะ

สื่ายพัินธ์พ่ิชและสัื่ต์ว์ทีุ�ถูกคุกคาม 
จนใกล้จะสูื่ญ่พัินธ์ุ: 1 ล้าน

- สัื่ต์ว์เลี�ยงลูกด้วยนม 25 %
- สัื่ต์ว์เล่�อยคลาน 19 %
- แนวปะการั์ง  33 %

เช่�อมั�นต่์อการ์ปร์ับตั์วของสื่ายพิันธ์ุพ่ิช
และสัื่ต์ว์

ถ่งแม้จะปรากฏสญั่ญ่าณ์เตอืนี่ภัยูหลายูอยูา่ง แตก็่ยูงัพอม่
ข่าวด่่ให้เห็นี่อยูู่บ้างจากการอัพเด่ทรายูชืี�อสายูพันี่ธ์ุุ์พืชี
และสัตว์ท่�ถูกคุืกคืามถ่งขั�นี่วิกฤติขององคื์กรระหว่าง
ประเทศเพื�อการอนุี่รักษ์ธุ์รรมชีาติ (IUCN) ช่ี�ให้เห็นี่ว่า 
นี่โยูบายูอนุี่ รัก ษ์ ท่� ม่ประ สิท ธิุ์ผลทำา ใ ห้ สิ� ง ม่ ช่ี วิต 
บางสายูพันี่ธ์ุุ์กำาลังฟ้�นี่ตัว ในี่ขณ์ะท่�อ่กหลายูสายูพันี่ธ์ุุ์ 
ก็สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวด่ล้อมใหม่ได้่ 
อยูา่งคืาด่ไม่ถ่ง อาทิ ในี่บริเวณ์พื�นี่ท่�เขตเมือง ซ่ึ่�งแตกต่าง
กับท่�อยูู่อาศัยูดั่�งเดิ่มเป็นี่อยู่างมาก

การกำาหนี่ด่เพิ�มจำานี่วนี่พื�นี่ท่�คุ้ืมคืรองช่ีวยูให้มนุี่ษยู์เรา
สามารถปกป้องระบบนิี่เวศต่าง ๆ ได้่ด่่ยูิ�งข่�นี่ อาทิ  
เคืรือข่ายูแหล่งมรด่กโลก เขตสงวนี่ช่ีวมณ์ฑล และ
บรรด่าอุทยูานี่ธุ์รณ่์วทิยูาของยูเูนี่สโก ซ่ึ่�งคืรอบคืลุมพื�นี่ท่�
เกือบ 10 ล้านี่ตารางกิโลเมตร – ขนี่าด่ใหญ่่เท่าประเทศจ่นี่
เลยูท่เด่่ยูว
ทว่าอนุี่สัญ่ญ่าคืวามหลากหลายูทางช่ีวภาพก้าวไปไกล
ยูิ�งกว่านัี่�นี่ ในี่การอัพเด่ท “ฉบับร่างเป็นี่สูญ่” ท่�จะใช้ี 
เป็นี่จุด่เริ�มในี่การอภิปรายูต่อรองกันี่ในี่อนี่าคืต นี่ำาเสนี่อ
ให้ภาค่ืสมาชิีก 196 ประเทศมุ่งมั�นี่อนุี่รักษ์อยู่างน้ี่อยู 
30% ของโลกให้ได้่ภายูในี่ปี 2030 เอกสารฉบับน่ี่� 
เร่ยูกร้องให้ลด่มลพิษด้่านี่พลาสติกและเคืม่อยู่างน้ี่อยู 
50% รวมทั�งหยูุด่ยัู�งการแพร่กระจายูของสายูพันี่ธ์ุุ์ 
ต่างถิ�นี่ในี่แหล่งพื�นี่ท่�ท่�กำาหนี่ด่ให้ได้่คืร่�งหน่ี่�ง
แม้วตัถุประสงค์ืด่งัท่�กล่าวมาจะดู่สงูเกินี่เอื�อม แต่กส็อด่รับ
กับปัญ่หาท้าทายูท่�เรากำาลังเผชิีญ่อยูู่ 

 
คร์บร์อบ 50 ปีของงานอนุรั์กษ์ีปกปักสื่ร์ร์พิชีวิต์

เกาะเชีจูในเกาหลีัใต้ ภูเข้าหวงซึ่านในจีน สูามัเหลีั�ยมัซึ่าลูัมัในเซึ่เนกัลั ทั่ะเลัสูาบแซึ่งต์-ปีแยร์ในแคนาด้า แลัะเข้ตพ่�นทีั่�สีูเขี้ยวข้องนครเซึ่าเปาโลัในบราซิึ่ลั 
สูถึานทีั่�เหล่ัานี�เป็นสู่วนหน่�งในเคร่อข่้ายเข้ตสูงวนชีีวมัณฑลัโลัก (WNBR) ข้องยูเนสูโก

โครงการมันุษย์แลัะเข้ตสูงวนชีีวมัณฑลั (MAB) ซ่ึ่�งเปิด้ตัวในปี 1971 เฉลิัมัฉลัองวาระครบรอบ 50 ปี ในปี 2021 โด้ยมีัเจน กู�ด้ดั้ลัล์ั นักชีาติพันธ์ุุ์วิทั่ยา
แลัะนักอนุรักษ์สิู�งแวด้ล้ัอมัผู้มีัช่ี�อเสีูยงเป็นผู้อุปถัึมัภ์คำ�าจุน

โครงการบุกเบิกนี�เป็นโครงการแรก ๆ ทีั่�สู่งเสูริมัแนวคิด้การพัฒนาทีั่�ยั�งย่น เข้ตสูงวนชีีวมัณฑลัมุ่ังอนุรักษ์ระบบนิเวศึทีั่�หลัากหลัาย อาทิั่ เข้ตพ่�นทีั่�แห้ง  
ป่าชีายเลัน หร่อป่าในเข้ตร้อนช่ี�น เป็นต้น ข้ณะเดี้ยวกันก็มุ่ังยกระดั้บการทั่ำามัาหากินข้องคนในท้ั่องถิึ�น แลัะสูนับสูนุนให้มีัการศ่ึกษาวิจัยแลัะยกระดั้บ 
การตระหนักรู้ในเร่�องนี�

นับตั�งแต่มีัการกำาหนด้เข้ตสูงวนชีีวมัณฑลัเป็นครั�งแรกในปี 1976 สูภาประสูานงานโครงการ MAB ระหว่างประเทั่ศึ ซ่ึ่�งประกอบด้้วยภาคีสูมัาชิีกยูเนสูโก 
34 ประเทั่ศึ ทีั่�ได้้รับเล่ัอกโด้ยวิธีุ์หมุันเวียน ก็ได้้ประกาศึข่้�นทั่ะเบียนเข้ตสูงวนชีีวมัณฑลัแห่งใหม่ั ๆ เป็นประจำาทุั่กปี

ปัจจุบัน WNBR ครอบคลุัมั 714 เข้ตใน 129 ประเทั่ศึทัั่�วโลัก ซ่ึ่�งรวมั 21 เข้ตทีั่�มีัอาณาบริเวณข้้ามัชีายแด้นประเทั่ศึ พ่�นทีั่�โด้ยรวมัมัากกว่า  
7 ล้ัานตารางกิโลัเมัตร หร่อมัากกว่า 5% ข้องพ่�นผิวโลัก
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โรคระบาดคร้�งใหญ่่ :ๆ
มนุษย์คือตััวต้ันเหตุั
การทำำาลายระบบนิิเวศทำ้�งหลายท้ำ�งปวงไม่่เพีียงทำำาร้ายโลก แต่่ย้งก่อให้เกิด 
สร้างอน้ิต่รายต่่อสุขภาพีของม่นุิษย์ด้วย โรคระบาดโควิด-19 ทีำ�อบุ้ติ่ข้�นิในิปี 2020  
เป็นิเพีียงกรณีีหน่ิ�งทีำ�เผยให้เห็นิโรคติ่ดเช้ื้�อซ้ึ่�งคนิร้บม่าจากส้ต่ว์

โดย จอห์น วิดัล

แปลโดย นุชนาฏ เนต์ร์ปร์ะเสื่ริ์ฐศรี์

จอห์น วิดัล  

นัี่กข่าว นัี่กเข่ยูนี่ และอด่่ตบรรณ์าธิุ์การข่าวสิ�งแวด่ล้อม
ของหนัี่งสือพิมพ์ The Guardian

เมื�อปี 1997 ผมเดิ่นี่ทางไปบอร์เน่ี่ยูวเพื�อสำารวจ 
ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้ซ่ึ่�งลุกลามเกินี่การคืวบคุืม 
อยููน่ี่านี่หลายูเดื่อนี่ทั�วบริเวณ์ป่าเขตร้อนี่เก่าแก่กว้างใหญ่่ 
ภาวะเอลนี่โิญ่ท่�รุนี่แรงทำาให้เกิด่คืวามแหง้แล้งอยูา่งหนัี่ก 
แลเห็นี่หมอกเหลืองขุ่นี่หนี่าลอยูปกคืลุมพื�นี่ท่�ไพศาล 
ในี่อินี่โด่น่ี่เซ่ึ่ยู มาเลเซ่ึ่ยู และเลยูไกลไปกว่านัี่�นี่

คืวามเส่ยูหายูต่อสิ� งแวด่ล้อมและมนีุ่ษย์ู เ กิด่ข่�นี่ 
อยู่างมหาศาล บางส่วนี่ของป่าธุ์รรมชีาติดั่�งเดิ่ม 
ท่� อุด่มสมบูรณ์์ท่� สุด่ในี่โลกกำา ลัง ถูกเผามอด่ไหม้  
สรรพชี่วิตหลายูสายูพันี่ธ์ุุ์ทั�งพืชีพรรณ์ นี่ก และสัตว์ 
หายูากอยูา่งลิงอุรงัอุตงัล้วนี่ตกอยููใ่นี่สภาพเส่�ยูงอันี่ตรายู 
แสงอาทิตย์ูมัวหม่นี่ อุณ์หภูมิลด่ตำ�า ไม้ยูนืี่ต้นี่ไม่ออกด่อก 
พืชีผลแทบไมเ่จริญ่เตบิโต และผู้คืนี่นี่บัล้านี่ก็กำาลังเจ็บป่วยู
ด้่วยูโรคืทางเดิ่นี่หายูใจขั�นี่รุนี่แรง

หลายูเดื่อนี่หลังลมมรสุมหอบฝนี่มาด่ับไฟป่าให้ 
ในี่ ท่� สุ ด่  ม่ โรคื ร้ ายู ล่ก ลับ อุ บั ติ ข่� นี่ ห่ า งออก ไป 
หลายูร้อยูไมล์  ณ์ บริเวณ์ใกล้ เ มืองซัึ่งไกนิี่ปาห์  
ทางตะวันี่ตกของกรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซ่ึ่ยู 
แถบน่ี่� ม่ฟาร์มซ่ึ่�งเล่�ยูงหมูจำานี่วนี่หลายูหมื�นี่ตัวไว้ 
ในี่สวนี่มะม่วงและทุเร่ยูนี่ท่�ปลูกขายู จู่ ๆ หมูในี่ฟาร์ม
เกิด่ล้มป่วยู จากนัี่�นี่คืนี่จำานี่วนี่มากก็ม่อาการปวด่ศ่รษะ
และชัีกเกร็ง โด่ยูไม่รู้สาเหตุ จนี่ต้องฆ่่าหมูทิ�งเกือบ ๆ 
ล้านี่ตัวเพื�อยูับยูั�งการแพร่ระบาด่ของโรคืติด่เชืี�อใหม่น่ี่� 
แต่ก็หลังจากผู้ป่วยูเส่ยูช่ีวิตไปแล้วถ่ง 105 รายู

นัี่ก นิี่ เวศ วิทยูา ด้่านี่โรคืระบาด่ใช้ี เวลา ถ่ งหกปี 
กว่าจะพบว่าป่าในี่บอร์เน่ี่ยูวซ่ึ่�งถูกเผาวอด่วายูนัี่�นี่ 
เชืี�อมโยูงกับโรคืในี่ฟาร์มหมูท่�มาเลเซ่ึ่ยู ข้อมูลท่�ปรากฏ
ในี่ปี 2004 ก็คืือ ค้ืางคืาวกินี่ผลไม้บางสายูพันี่ธ์ุุ์ 
ซ่ึ่� งปกติอาศัยูกินี่ด่อกผลของต้นี่ไม้ใหญ่่ในี่ป่าล่ก 
ท่�บอร์เน่ี่ยูวจำาต้องยู้ายูไปหาแหล่งอาหารใหม่หลังเหตุ
ไฟไหม้ป่าเมื�อปี 1997 

ฝูง ค้ืางคืาวบางส่วนี่ยู้ ายูไปหากินี่ท่� ซัึ่ ง ไกนิี่ปาห์  
โด่ยูพบเห็นี่พวกมันี่เกาะห้อยูตามต้นี่ไม้และทิ�งเศษผลไม้
ท่�กินี่เหลือลงในี่คือกหมูด้่านี่ล่าง เป็นี่ท่�ทราบกันี่ด่่ 
ว่าในี่ตัวค้ืางคืาวม่เชืี�อไวรัสอยูู่หลายูชีนิี่ด่ และเช่ีนี่กันี่ 
กับท่�มันี่ถูกโยูงกับโรคืร้ายูอยู่าง อ่โบลาและมาร์บูร์ก 
ซ่ึ่�งเกิด่ในี่แอฟริกา นัี่กวิทยูาศาสตร์พบว่าเหล่าค้ืางคืาว
ซ่ึ่�งยู้ายูมายูังมาเลเซ่ึ่ยูม่เชืี�อไวรัสนิี่ปาห์ เศษผลไม้และ 
ฉ่�ของมันี่แพร่เชืี�อนัี่�นี่ให้แก่หมู

ค้างคาวค่อแหล่งร์วมเช่�อไวรั์สื่
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 ^ การเล้ี้�ยงวััวัในพ้ื้�นท้ี่�หวังห้ามแห่งหน่�งในแถบอเมซอน ประเที่ศบราซิลี้ เม้�อปี 2015



โรคืนิี่ปาห์เป็นี่เพ่ยูงหน่ี่�งในี่หลายูร้อยูโรคืท่�มนุี่ษยู ์
รับเชืี�อมาจากสัตว์ โด่ยูแพร่กระจายูจากสัตว์สู่คืนี่ 
ในี่ระยูะห้าสิบปีท่�ผ่านี่มา ม่คืวามเชืี�อมากข่�นี่เรื�อยู ๆ  
ว่าโรคืระบาด่มากมายูจากสัตว์สู่คืนี่ดั่งกล่าวเป็นี่ผล
โด่ยูตรงจากการท่�มนุี่ษยูท์ำาลายูล้างธุ์รรมชีาติ จนี่กระทั�ง
ปัจจุบันี่เห็นี่ได้่ว่าพืชีและสัตว์หน่ี่�งล้านี่ชีนิี่ด่พันี่ธ์ุุ์เส่�ยูง 
จะสูญ่พันี่ธ์ุุ์แล้ว

เคืต โจนี่ส์ อาจารยูด้์่านี่นิี่เวศวิทยูาและคืวามหลากหลายู
ทางชี่วภาพท่�มหาวิทยูาลัยูคือลเลจลอนี่ด่อนี่ (UCL)  
ระบุวา่ “ยูิ�งคืนี่เราทำาลายูธุ์รรมชีาติมากเท่าใด่ ก็ยูิ�งม่แนี่วโน้ี่ม
จะเจอโรคืร้ายู ๆ อยู่างโคืวิด่-19 อุบัติมากข่�นี่เท่านัี่�นี่” 
เธุ์อเชืี�อว่าโรคือุบัติใหม่ ๆ ประจวบกับการทำาลายู 
คืวามหลากหลายูทางช่ีวภาพอยู่างม่นัี่ยูสำาคัืญ่ยูิ�ง

โรคืดั่งกล่าวคืรอบคืลุมหลายูโรคืซ่ึ่�งรุนี่แรงมหันี่ต์ 
เท่าท่�มนุี่ษยู์เคืยูประสบมา อาทิ เอชีไอว่ อ่โบลา  
ไข้ลาสซึ่า  มาร์บูร์ก และไวรัสฟองซึ่ิเม่ยูนี่ ซ่ึ่�งกำาเนี่ิด่ 
ในี่แอฟริกา ไวรัสนิี่ปาห์ในี่เอเช่ียูตะวันี่ออกเฉ่ยูงใต้  
โรคืชีากาส มาชูีโป และฮัันี่ตาไวรัสในี่ละตินี่อเมริกา  
โรคืเฮันี่ด่ราในี่ออสเตรเล่ยู กลุ่มอาการทางเด่ินี่หายูใจ
ตะวันี่ออกกลาง (MERS) ในี่ซึ่าอุดิ่อาระเบ่ยู กลุ่มอาการ
ทางเดิ่นี่หายูใจอักเสบรุนี่แรงเฉ่ยูบพลันี่ (SARS) และ 
โรคืโคืโรนี่าไวรัส (Covid-19) ในี่จ่นี่

บางโรคื เช่ีนี่ อ่โบลาถูกโยูงเข้ากับการทำาลายูป่า  
ส่วนี่โรคือื�นี่ ๆ เช่ีนี่ โรคืไลม์ มักเกิด่บริเวณ์ท่�ชีานี่เมือง
ขยูายูตัวรุกเข้าไปในี่พื�นี่ท่�ถากถางใหม ่ส่วนี่อ่กหลายูโรคื
ก็เชืี�อว่าเกิด่จากการล่าสัตว์  หรือไม่ก็โยูงใยูกับตลาด่ 
ค้ืาสัตว์ป่าและการทำาฟาร์มเล่�ยูงสัตว์ขนี่าด่ใหญ่่โต

พ่ิ�นทีุ�ป่าถูกทุำาลายมหาศาล

“การสญู่เส่ยูคืวามหลากหลายูทางชีว่ภาพกลายูเป็นี่แรง
ผลักสำาคัืญ่ให้ไวรัสหลายูชีนิี่ด่ท่�ว่าน่ี่�เกิด่ข่�นี่ การทำาลายู
พื�นี่ท่� ป่าอยู่างมหาศาล ถิ�นี่ท่�อยูู่ของพืชีและสัตว์ 
เสื�อมสภาพและถูกตัด่แยูกส่วนี่ เกษตรกรรมแบบ 
ใช้ีพื�นี่ท่�มาก ๆ ระบบการผลิตอาหารของมนุี่ษย์ู  
การคื้ าสายูพันี่ ธ์ุุ์ สัต ว์และพืชี สภาพภู มิอากาศ
เปล่�ยูนี่แปลงด้่วยูนี่ำ�ามือมนุี่ษย์ู ปัจจัยูทั�งหมด่น่ี่�ล้วนี่ผลักดั่นี่
ให้คืวามหลากหลายูทางช่ีวภาพหมด่สิ�นี่ไป รวมทั�งทำาให้
เกิด่โรคืใหม่ ๆ  ข่�นี่มา ทุกวันี่น่ี่�การติด่เชืี�อและโรคืระบาด่
ท่�อุบัติใหม่สองในี่สามม่ท่�มาจากสัตว์ป่า” โจนี่ส์ช่ี�แจง
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สองในสามของการติิด
เช้ื้�อและโรคระบาดท่ี่�พบ
ทุี่กวัันน่�มาจากสัติว์ัป่า่

“สองในสามของการติิด
เช้ื้�อและโรคระบาดท่ี่�พบ
ทุี่กวัันน่�มาจากสัติว์ัป่า่

“

เช้ื้�อไวัรัส เช่ื้น โคโรนา
แพร่มาถึึงคนได้ 
ก็ต่ิอเม้�อระบบธรรมชื้าติิ
ถูึกรบกวันเท่ี่านั�น

“

 ^ ธุัรักิจการัเกษติรัซ่�งใช้พ่�นท่�มื่ากในแถ่บิมื่าโติพบิิา
ทางติะวันอุอุกเฉ่ียงเห่น่อุขอุงบิรัาซิลเป็่นเห่ตุิ 
ใ ห้่ ป่่ า เซอุรั์ รั า โดซ่� ง เ ป็่นรัะบิบินิ เวศ เขติรั้ อุน 
ท่� ม่ื่ความื่ห่ลากห่ลายส์ู ง สุ์ดแห่่งห่น่� งขอุงโลก 
ถู่กทำาลายอุย่างมื่โห่ฬารั



ฌอนี่ โอ’เบร่ยูนี่ ประธุ์านี่และซ่ึ่อ่โอของ NatureServe 
องคืก์รไม่แสวงผลกำาไรซ่ึ่�งสำานัี่กงานี่ใหญ่่ตั�งอยููใ่นี่สหรัฐฯ 
และม่นี่ักวิทยูาศาสตร์ทำางานี่ร่วมกับองค์ืกรอนุี่รักษ์ 
ทั�วโลก ยูืนี่ยูันี่ว่า “การท่�คืวามหลากหลายูทางช่ีวภาพ
หายูไปหรือลด่ลงไม่ใช่ีต้นี่เหตุ แต่ต้นี่เหตุอยููท่่�ปฏิสัมพันี่ธ์ุ์
ระหว่างมนุี่ษยู์กับคืวามหลากหลายูต่างหาก”

โอ’เบร่ยูนี่อธิุ์บายูว่าเกษตรกรรมขนี่าด่ใหญ่่โด่ยูเฉพาะ
การถางป่าเพื�อขยูายูพื�นี่ท่�เกษตรทำาให้มนุี่ษย์ูกับสัตว์ป่า 
ม่โอกาสสัมผัสสัมพันี่ธ์ุ์กันี่มากข่�นี่ ส่งผลให้เราต้อง
ประสบกับโรคืซ่ึ่�งมนุี่ษย์ูไม่เคืยูพบเจอมาก่อนี่ “เรานี่ำาเอา
สัตว์ป่าท่�ในี่ธุ์รรมชีาติไม่ม่ทางจะพบกันี่เองมารวมกันี่ 
เท่ากับสร้างโยูงใยูผิด่ประหลาด่ในี่ห่วงโซ่ึ่ซ่ึ่�งเอื�อให้เชืี�อโรคื
กระโด่ด่จากสายูพันี่ ธ์ุุ์หน่ี่� ง ผ่านี่อ่กสายูพันี่ธ์ุุ์หน่ี่� ง 
มาถ่งมนุี่ษยู์ได้่ แม้ว่าเชืี�อโรคืนัี่�นี่อาจจะติด่คืนี่โด่ยูตรง 
ไม่ได้่ก็ตาม”

ร์บกวนร์ะบบนิเวศทัุ�งมวล

ริชีาร์ด่ ออสต์เฟลด์่ นัี่กวิชีาการอาวุโสประจำาสถาบันี่
ศ่กษาระบบนิี่เวศแคืร่ (Cary Institute of Ecosystem 
studies) ในี่เมืองมิลบรูคื รัฐนิี่วยูอร์ก ซ่ึ่�งศ่กษาวิจัยูกรณ่์
พบโรคือยู่างไลม์อุบัติข่�นี่ในี่พื�นี่ท่�เสื�อมโทรม ช่ี�แจงว่า 
“เชืี�อโรคืหมุนี่เว่ยูนี่อยูู่ในี่ตัวสัตว์ป่าต่าง ๆ เชืี�อบางชีนิี่ด่
อาจติด่ต่อถ่งคืนี่ได้่แต่ก็แทบจะไม่เกิด่ข่�นี่เลยูในี่ระบบ
นิี่เวศธุ์รรมชีาติต่าง ๆ ซ่ึ่�งไม่โด่นี่รบกวนี่ ทว่า เมื�อคืนี่
เข้าไปทำาลายูถิ�นี่ท่�อยูู่ตามธุ์รรมชีาติของสัตว์ให้หมด่ไป
หรือเสื�อมโทรมลง สังคืมสัตว์ก็เปล่�ยูนี่ไปแบบพลิกโฉม”

ออสต์เฟลด์่เสริมว่า “สัตว์ชีนิี่ด่สำาคัืญ่ ๆ ท่�ม่เชืี�อโรคื 
อยูู่ในี่ตัว เช่ีนี่ สัตว์จำาพวกหนูี่และบางท่ก็ค้ืางคืาว  
มักแพร่พันี่ธ์ุุ์ได้่มากมายูเมื�อไม่ม่สัตว์ผู้ล่าหรือคู่ืแข่ง  
การสูญ่เส่ยูคืวามหลากหลายูทางช่ีวภาพทำาให้อัตรา 
การสมัผัสระหว่างสัตว์ฟันี่แทะหรอืค้ืางคืาวกับผู้คืนี่เพิ�มข่�นี่ 
คืวามเส่�ยูงต่อโรคืติด่เชืี�อจ่งสูงข่�นี่ตามไปด้่วยู” 

คืาร์ลอส ซัึ่มบรานี่า-ตอร์เรลิโอ รองประธุ์านี่ร่วม 
ด้่านี่สุขภาพและการอนุี่รักษ์ของกลุ่ม EcoHealth  
Alliance ซ่ึ่�งเป็นี่นัี่กวิจัยูประจำาพิพิธุ์ภัณ์ฑ์พืชีแห่งชีาติ
โบลิ เว่ยู (Bol iv ian Nat ional Herbar ium)  
ศ่กษาคืวามเชืี�อมโยูงระหว่างคืวามหลากหลายู 
ทางชีว่ภาพกับกิจกรรมของมนี่ษุยู ์ตามอนี่สัุญ่ญ่าวา่ด้่วยู
คืวามหลากหลายูทางช่ีวภาพ (Convention on  
Biological Diversity – CBD) ขององค์ืการ
สหประชีาชีาติ เขาระบุว่า “โรคืโคืวิด่-19 ท่�แพร่ระบาด่
ในี่ปัจจุบันี่ยูอ่มไม่ใช่ีคืรั�งแรกท่�เราพบโรคืและโรคืระบาด่
ซ่ึ่�งติด่มาจากสัตว์ป่าและทำาให้จำานี่วนี่คืนี่เจ็บป่วยู 
เส่ยูช่ีวิตสูงมากขนี่าด่น่ี่� เชืี�อเอชีไอว่ก็แพร่จากลิงไพรเมต
สู่มนุี่ษยู ์ผู้ป่วยูโรคืท่�ม่อาการไข้เลือด่ออกจากไวรัสฮัันี่ตา
และมาชูีโปในี่โบลิเว่ยูก็รับเชืี�อมาจากสัตว์จำาพวกหนูี่”

หากสื่ายพัินธ์ุสัื่ต์ว์มากข้�น  
โร์คก็จะลดน้อยลง

การท่�จะสรุปว่าการสญู่เส่ยูคืวามหลากหลายูทางชีว่ภาพ
เพิ�มหรือลด่จำานี่วนี่ไวรัสท่�ถ่ายูทอด่สู่มนุี่ษยู์นัี่�นี่เป็นี่ 
เรื�องซัึ่บซ้ึ่อนี่ ตามหลักเหตุผลแล้ว หากยูิ�งม่คืวามหลากหลายู
ทางช่ีวภาพสูง ยู่อมม่เชืี�อโรคืและไวรัสหมุนี่เว่ยูนี่ 
ในี่หมู่สัตว์มากข่�นี่ ดั่งนัี่�นี่จ่งน่ี่าจะแพร่เชืี�อต่อมาถ่งคืนี่ 
ได้่มากข่�นี่ แต่งานี่วิจัยูหลายูชิี�นี่กลับช่ี�ให้เห็นี่ว่ายูิ�งม่ 
สายูพันี่ธ์ุุ์สัตว์มากข่�นี่โรคืก็ยูิ�งลด่น้ี่อยูลง พร้อมทั�งระบุว่า
คืวามหลากหลายูทางช่ีวภาพท่� อุด่มสมบูรณ์์ช่ีวยู
คุ้ืมคืรองสัตว์สายูพันี่ธ์ุุ์ต่าง ๆ  ให้ค่ือยู ๆ  พัฒนี่าไปด้่วยูกันี่ 
เชืี�อไวรัสอยู่างโคืโรนี่าหรืออ่โบลาจะแพร่ระบาด่มาถ่ง
มนุี่ษยู์ก็ต่อเมื�อระบบธุ์รรมชีาติถูกรบกวนี่ทำาลายู

เฟลิเซ่ึ่ยู ค่ืซิึ่ง นัี่กนิี่เวศโรคืระบาด่ท่�บาร์ด่คือลเลจ 
ในี่เมืองอันี่นี่านี่เด่ล รัฐนิี่วยูอร์ก ศ่กษาวิจัยูโรคืระบาด่ 
12 โรคืในี่ระบบนิี่เวศต่าง ๆ  ทั�วโลก รวมทั�งโรคืเวสต์ไนี่ล์
ฟีเวอร์และโรคืไลม์ ในี่งานี่วิจัยูทุกกรณ่์ เธุ์อพบว่าโรคื 
จะแพร่ระบาด่มากข่�นี่เมื�อขาด่คืวามหลากหลายูทางช่ีวภาพ

อ่ริคื แฟบร์ ประธุ์านี่กลุ่มศ่กษาโรคืติด่เชืี�อจากสัตว์ 
ท่�มหาวิทยูาลัยูลิเวอร์พูลในี่สหราชีอาณ์าจักรเห็นี่ว่า 
สายูพันี่ธ์ุุ์สัตว์ท่�แออัด่รวมกันี่ในี่ถิ�นี่ท่�อยููซ่่ึ่�งม่คืวามหลากหลายู
ทางช่ีวภาพตำ�า ยูิ�งจะกระจายูโรคืท่�อุบัติข่�นี่ได้่มากด้่วยู 
เขาอธิุ์บายูว่า “สัตว์ท่�เล่�ยูงในี่ฟาร์มมักเป็นี่ผลพวง
สุด่ท้ายูของการสูญ่เส่ยูคืวามหลากหลายูทางชี่วภาพ 
เมื�อเราคัืด่พันี่ธ์ุุ์วัว ไก่ หรือหมูให้ด่่ข่�นี่แล้วก็มักจะนี่ำา
ประชีากรสัตว์จำานี่วนี่มากให้มาอยูู่รวมกันี่แบบแออัด่  
แต่พันี่ธุุ์กรรมสัตว์ในี่ฟาร์มคืล้ายูกันี่มาก จ่งเป็นี่สภาพ 
ซ่ึ่�งเส่�ยูงต่อการเกดิ่โรคืต่าง ๆ  เพราะถา้หากสตัว์จำานี่วนี่มาก
ท่�พันี่ธุุ์กรรมเหมือนี่กันี่หมด่เส่�ยูงจะรับเชืี�อได้่ง่ายู  
โรคืก็จะแพร่กระจายูไปได้่อยู่างรวด่เร็วมาก”

ผู้เช่ี�ยูวชีาญ่รายูน่ี่�เห็นี่ตรงกับคืริสท่นี่ คืรูเด่อร์ จอห์นี่สันี่ 
ผู้บริหารศูนี่ยู์ศ่กษาระบาด่วิทยูาของโรคื แห่งสถาบันี่ 
One Health ของคืณ์ะสตัวแพทยูศาสตร ์มหาวทิยูาลัยู
แคืลิฟอร์เน่ี่ยู ในี่งานี่วิจัยูชิี�นี่ใหม่ซ่ึ่�งทำามา 4 ปี เธุ์อช่ี�ให้เห็นี่
ว่าบรรด่าสัตว์ท่�มนุี่ษยูล่์าและทำาลายูถิ�นี่ท่�อยููไ่ปมากท่�สุด่
นัี่�นี่แหละท่�ม่ไวรัสซ่ึ่�งเป็นี่อันี่ตรายูอยู่างยูิ�งต่อมนุี่ษย์ู

เธุ์อสรุปว่า “ผลท่�ตามมาคืือสัตว์เหล่านัี่�นี่แพร่ไวรัส 
ในี่ตัวของมันี่สู่คืนี่ การกระทำาของมนุี่ษยู์ นัี่�นี่เอง 
ท่�ก่อให้เกิด่อันี่ตรายูต่อคืวามอยูู่รอด่ของสายูพันี่ธ์ุุ์สัตว์
พร้อมกับเพิ�มคืวามเส่�ยูงท่�เชืี�อจะรั�วไหลมาถ่งคืนี่ โชีคืร้ายู
ท่�ปัจจัยูหลายูอยู่างเกิด่มาบรรจบกันี่พอด่่ทำาให้เกิด่
สถานี่การณ์์ยูากลำาบากอยูา่งท่�เรากำาลังเผชิีญ่อยููใ่นี่ขณ์ะน่ี่�”

เธุ์อยูืนี่ยูันี่ว่าการทำาลายูสิ�งก่ด่กั�นี่ตามธุ์รรมชีาติระหว่าง
สายูพันี่ธ์ุุ์สัตว์พร้อมกับทำาลายูคืวามหลากหลายู 
ทางช่ีวภาพไปด้่วยู ก็เท่ากับว่าเราได้่เปิด่ประตูรับโรคืร้ายู 
ไม่เฉพาะโคืวิด่-19 แต่อาจรวมเชืี�อโรคืและไวรัสอื�นี่ ๆ  
อ่กมากมายู
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ชูนพ้�นเม้ืองด้�งเดิมื: ผู้พิทักษ์ที่ตัระหนัก
ในเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ

บริเวณีพ้ี�นิแผ่นิดินิในิโลกอย่างน้ิอยหน่ิ�งในิสี�มี่การครอบครองเปน็ิเจ้าของ บริหารจ้ดการ ใชื้ส้อย
หร้อถ้ือครองส้บต่่อก้นิม่าโดยกลุ่ม่ชื้นิพ้ี�นิเม้่องด้�งเดิม่ ในิขณีะทีำ�องค์ความ่ร้้ของชื้นิพ้ี�นิเม้่อง
ด้�งเดิม่เหล่านีิ�ได้ร้บการยอม่ร้บเพิี�ม่ม่ากข้�นิ ทำว่าบรรดาน้ิกวิจ้ยและผ้้กำาหนิดนิโยบายม้่กไม่่ค่อย
คำาน่ิงถ่ืงเร้�องนีิ�เท่ำาใดน้ิก

ปีเต์อร์์ เบต์ส์ื่  

หน่ี่วยูสนัี่บสนุี่นี่ด้่านี่เทคืนี่คิืเรื�องภูมิปัญ่ญ่าชีาวบา้นี่และ
ชีนี่พื�นี่เมืองของยููเนี่สโก บนี่แพลตฟอร์มนี่โยูบายู
ระหว่างรัฐบาลด้่านี่วิทยูาศาสตร์ว่าด้่วยูคืวามหลากหลายู
ทางช่ีวภาพและบริการจากระบบนิี่เวศ (IPBES)

โดย ปีเต์อร์์ เบต์ส์ื่/ปร์ะเสื่ริ์ฐ ต์ร์ะการ์ศุภกร์

แปลโดย นุชนาฏ เนต์ร์ปร์ะเสื่ริ์ฐศรี์

ปร์ะเสื่ริ์ฐ ต์ร์ะการ์ศุภกร์ 

สมาคืมปกาเกอะญ่อเพื�อการพัฒนี่าอยู่างยูั� ง ยืูนี่ 
ประเทศไทยู

ชีาวกะเหร่�ยูงท่�หมู่บ้านี่หินี่ลาด่ในี่ซ่ึ่�งซึุ่กตัวอยูู่ในี่ผืนี่ป่า
เข่ยูวชีอุ่มของจังหวัด่เช่ียูงรายูท่�ภาคืเหนืี่อของไทยู 
ปลูกพืชีผลแบบทำาไร่หมุนี่เว่ยูนี่กันี่มาหลายูร้อยูปีแล้ว 
เทคืนี่ิคืการเพาะปลูกอยู่างยูั�งยูืนี่โด่ยูแผ้วถางและ 
เผาพื�นี่ท่�ซ่ึ่�งเคืยูถูกวิจารณ์์ผิด่ ๆ ว่าม่ส่วนี่สร้างปัญ่หา 
ภูมิอากาศเปล่�ยูนี่แปลงน่ี่�เป็นี่วิถ่ปฏิบัติท่�ใช้ีกันี่ทั�วโลก 
เ พื�อสลับสับเปล่�ยูนี่ฟ้�นี่ฟูสภาพดิ่นี่และส่ง เส ริม 
คืวามหลากหลายูทางช่ีวภาพ

ไม้ต้นี่และไม้พุ่มในี่ปา่หยูอ่มเล็ก ๆ  ถูกถางทิ�งก่อนี่จะเผา
โด่ยูคือยูคืวบคุืมไฟเพื�อคืืนี่ธุ์าตุอาหารให้แก่ดิ่นี่ จากนัี่�นี่
จ่งค่ือยูปลูกพืชีหลากหลายูชีนิี่ด่ภายูในี่ระยูะเวลาจำากัด่ 
แล้วจ่งปล่อยูทิ�งท่�แปลงนัี่�นี่ให้พักฟ้�นี่ตัวจนี่สุด่ท้ายู 
กลายูเป็นี่ป่ารกเหมือนี่เดิ่ม หมุนี่เว่ยูนี่ทำาซึ่ำ�าเป็นี่วงจร
เรื�อยูไป

การเพาะปลูกในี่ลักษณ์ะน่ี่�เท่ากับว่าชุีมชีนี่ได่ส้ร้างถิ�นี่ท่�อยูู่
ในี่ป่ากระจายูเป็นี่หยู่อม ๆ โด่ยูสลับท่�เพาะปลูก 
และฟ้�นี่ฟูวนี่เว่ยูนี่ไป ช่ีวงท่�ทั�วโลกพบว่าม่ผ่�งน้ี่อยูลง 
บ้านี่หินี่ลาด่ในี่ก็ยูังคืงพบผ่�งป่า 3 สายูพันี่ธ์ุุ์ได้่มากมายู 
นี่ำ�าผ่�งซ่ึ่�งเก็บจากแปลงเพาะปลกูท่�พักทิ�งไว้คุืณ์ภาพสูงกว่า
ท่�เสาะหามาจากป่า และจัด่ส่งขายูทั�วไทยู

กรณ่์บ้านี่หินี่ลาด่ในี่เป็นี่เพ่ยูงตัวอยู่างหน่ี่�งอันี่แสด่งถ่ง
การยูอมรับมากข่�นี่ทุกท่ของนี่ักอนุี่รักษ์สิ�งแวด่ล้อมว่า 
ชีนี่พื�นี่เมืองดั่�งเดิ่มม่บทบาทในี่การปกป้องมรด่ก
ธุ์รรมชีาติของตนี่ รายูงานี่การประเมินี่ทั�วโลกของ IPBES 
ซ่ึ่�งเผยูแพร่เมื�อเดื่อนี่พฤษภาคืม 2019 ตระหนี่ัก 
ชัีด่ว่าการนี่ำาภูมิปัญ่ญ่าทางนิี่เวศแบบดั่�งเดิ่มของชีนี่พื�นี่เมือง
มาช่ีวยูปกป้องคืวามหลากหลายูทางช่ีวภาพท่�โลกกำาลัง
สูญ่เส่ยูไปนัี่�นี่เป็นี่เรื�องสำาคัืญ่ยูิ�ง

ยููเนี่สโกสนัี่บสนุี่นี่แนี่วทางใหม่ดั่งกล่าวน่ี่�มานี่านี่แล้ว 
โด่ยูเฉพาะท่�ผ่านี่โคืรงการ LINKS ซ่ึ่�งเป็นี่ต้นี่สังกัด่ 
ของหน่ี่วยูสนัี่บสนุี่นี่ด้่านี่เทคืนิี่คืว่าด้่วยูภูมิปัญ่ญ่า 
พื�นี่บ้านี่ในี่ท้องถิ�นี่

ตัวอยู่างเช่ีนี่ ภูมิปัญ่ญ่าซ่ึ่�งสืบทอด่กันี่มาหลายูร้อยูปี 
เรื�องคืลื�นี่ส่นี่ามิช่ีวยูให้ชีาวมอแกนี่หรือ “ชีาวเล”  
แถบทะเลอันี่ด่ามันี่ตามแนี่วชีายูฝั�งตะวันี่ตกของไทยู 
อยูู่ รอด่ปลอด่ภัยูเมื�อหมู่บ้านี่ถูกมหันี่ตภัยูส่นี่ามิ 
ซัึ่ด่กระหนี่ำ�าในี่ปี 2004

ภูมิปัญ่ญ่าดั่�งเดิ่มทำานี่องน่ี่�ใช้ีคืาด่คืะเนี่ฤดู่กาลและ 
บ่งบอกสภาพอากาศล่วงหน้ี่าได้่ด้่วยู คืนี่เล่�ยูงสัตว์ 
แถวแอฟริกาตะวันี่ออกคืาด่เด่าได้่ว่าฝนี่จะตกท่�ไหนี่ 
เมื�อไหร่โด่ยูสังเกตจากรูปแบบท่�ต้นี่ไม้ออกด่อก รวมถ่ง
พฤติกรรมของพวกแมลงและนี่ก พวกเขาจะตระเวนี่
ตรวจดู่ภูมิทัศน์ี่และคือยูสังเกตตัวบ่งช่ี�ทางช่ีวภาพ 
เหล่าน่ี่� เพื�อตัด่สินี่ใจว่าเมื�อไหร่คืวรจะเคืลื�อนี่ยู้ายู 
ฝูงสัตว์ไปท่�ไหนี่

องค์ืคืวามรู้ดั่�งเดิ่มของคืนี่พื�นี่ถิ�นี่ไม่ได้่หยุูด่อยูู่ นิี่� ง  
แต่จะงอกเงยูข่�นี่เรื�อยูไป โด่ยูเพิ�มพูนี่คืวามรู้ท่�ได้่ 
จากปรากฏการณ์์ใหม่ ๆ ซ่ึ่�งกระทบต่อสิ�งแวด่ล้อม

ชุีมชีนี่คืนี่พื�นี่เมืองดั่�งเดิ่มในี่แคืนี่าด่าตอนี่เหนี่ือสังเกต 
พบว่าพฤติกรรมการล่าและการรวมฝูงของหมาป่า 
ซ่ึ่�งเปล่�ยูนี่ไปสัมพันี่ธ์ุ์กับจำานี่วนี่กวางแคืริบูท่�ลด่ลง  
การเปล่�ยูนี่แปลงดั่งกล่าวน่ี่�เกิด่ข่�นี่เนืี่�องจากปัจจุบันี่ 
ผืนี่ป่าท่�พวกเขาอยูู่ โด่นี่ตัด่แบ่งแยูกยู่อยูเพราะม่ 
การตัด่ถนี่นี่และวางท่อส่งนี่ำ�ามันี่

สัื่�งสื่มความรู้์หลายศต์วร์ร์ษี

ชุีมชีนี่พื�นี่เมืองดั่�งเดิ่มจำานี่วนี่มากอาศัยูอยูู่ในี่พื�นี่ท่� 
ห่างไกลซ่ึ่�งมักม่คืวามหลากหลายูทางช่ีวภาพสูง และ 
การจะอยูู่รอด่ได้่ก็ต้องรู้จักวิธุ่์การอยูู่ร่วมกับธุ์รรมชีาติ 
ได้่อยู่างสมดุ่ล การหมั�นี่สังเกตสิ�งแวด่ล้อมทำาให้ 
ชีนี่พื�นี่เมืองดั่�งเดิ่มม่องค์ืคืวามรู้เชืี�อมโยูงสารพัด่
ปรากฏการณ์์เข้ากับการเปล่�ยูนี่แปลงของระบบนิี่เวศ 
อาทิ รูปแบบสภาพอากาศเปล่�ยูนี่ไป หรือผลกระทบ 
จากพืชีและสัตว์สายูพันี่ธ์ุุ์ใหม่ท่�เข้ามาในี่ถิ�นี่ของตนี่
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พ่ิช สัื่ต์ว์ และดวงวิญ่ญ่าณ

ระบบองคืค์ืวามรู้พื�นี่ถิ�นี่ดั่�งเดิ่มต่าง ๆ  คืรอบคืลุมค่ืานิี่ยูม
การบริหารจัด่การสัมพันี่ธุ์ภาพระหว่างมนุี่ษย์ูกับ 
คืวามหลากหลายูทางช่ีวภาพ ตามมโนี่ทัศน์ี่ของชีนี่พื�นี่เมือง 
“ธุ์รรมชีาติ” หมายูรวมทั�งพืชี สัตว์ แผ่นี่ดิ่นี่ มนุี่ษยู ์และ
ด่วงวิญ่ญ่าณ์ ซ่ึ่�งล้วนี่ผูกโยูงใยูเป็นี่คืวามสัมพันี่ธ์ุ์ 
อันี่เก่�ยูวเนืี่�องถ่งกันี่หมด่ ไม่ได้่มองว่ามนุี่ษยู์เหนืี่อกว่า
ธุ์รรมชีาติ และธุ์รรมชีาติก็ไม่ได้่ม่ไว้เพื�อรับใช้ีมนุี่ษยู์

ชุีมชีนี่พื�นี่เมืองหลายูแห่งเชืี�อว่าสัตว์ยูอมมอบตนี่ 
เป็นี่กำานัี่ลแก่นัี่กล่า มนุี่ษยู์จ่งคืวรให้คืวามเคืารพชืี�นี่ชีม
ผ่านี่พิธุ่์กรรมโด่ยูการแบ่งปันี่เนืี่�อสัตว์ท่�ได้่มาให้แก่
สมาชิีกอื�นี่ ๆ ในี่ชุีมชีนี่ รวมถ่งสัตว์ต่าง ๆ ดั่งเห็นี่ได้่ชัีด่
ในี่ชุีมชีนี่ล่าวาฬท่� รัฐอะแลสกา ระบบอันี่ซัึ่บซ้ึ่อนี่ 
ซ่ึ่�งประกอบด้่วยูสถาบันี่ตามขนี่บประเพณ่์ กฎระเบ่ยูบ
และข้อห้ามใช้ีบอกกล่าวและกำากับดู่แลสัมพันี่ธุ์ภาพ
ระหว่างชุีมชีนี่กับสิ�งแวด่ล้อม

อยู่างไรก็ด่่ ทุกวันี่น่ี่�ชีนี่พื�นี่เมืองดั่�งเดิ่มทั�วโลกต่างพบว่า
พวกตนี่เป็นี่ด่่านี่หน้ี่าท่�เผชิีญ่กับคืวามเปล่�ยูนี่แปลง 
ทางสังคืมและสิ�งแวด่ล้อม การเกษตร การทำาไม้  
และการพัฒนี่าอุตสาหกรรมบั�นี่ทอนี่ทำาลายูพื�นี่ท่� 
ซ่ึ่�งม่คืวามหลากหลายูทางช่ีวภาพสูง และท่�ทำากินี่เดิ่ม
ตั� งแ ต่สมัยูบรรพบุ รุษก็ มัก ถูก รุกรานี่หรือยู่ด่ ชิีง 
ไปแล้วกลายูสภาพเป็นี่ฟาร์มขนี่าด่ใหญ่่และแปลง 
ปลูกพืชีเชิีงเด่่�ยูว

บางคืรั�งการแทรกแซึ่งเหล่าน่ี่�ก็มาพร้อมกับคืวามรุนี่แรง 
แหล่งนี่ำ�าปนี่เป้�อนี่มลพิษมากข่�นี่เรื�อยู ๆ พืชีและสัตว์ 
ถูกล่าและเก็บเก่�ยูวไปมากจนี่เกินี่จะรักษาคืวามยูั�งยูนืี่ไว้ได้่ 
ทำาให้อาหารของชุีมชีนี่พื�นี่ถิ�นี่แทบจะไม่เหลือ คืวามเป็นี่อยูู่
แบบดั่�งเดิ่มจ่งถูกทำาลายูอยู่างฉับพลันี่
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เขต์สื่งวนชีวมณฑล: ระดม่พีล้งต้่านิการทำำาลายป่าในิแถืบแอม่ะซึ่อนิ

ยูเนสูโกจับม่ัอกับ LVMH กลุ่ัมัผู้ผลิัตสิูนค้าหรูเพ่�อสูู้รบกับแรงผลัักดั้นทัั่�งทั่างตรงแลัะทั่างอ้อมัให้ทั่ำาลัายป่าในลุ่ัมันำ�าแอมัะซึ่อน

มีัทีั่มังานคอยกำากับดู้แลัโครงการนี�ซ่ึ่�งใช้ีวิธีุ์การมีัสู่วนร่วมัผสูมัผสูานความัรู้ทั่างวิทั่ยาศึาสูตร์กับองค์ความัรู้ดั้�งเดิ้มัข้องท้ั่องถิึ�น ในเข้ตสูงวนชีีวมัณฑลั  
8 แห่งทีั่�โบลิัเวีย (ปิลัอน-ลัาฆััสู แลัะเบนิ) บราซิึ่ลั (แอมัะซึ่อนตอนกลัาง) เอกวาด้อร์ (ยาซูึ่นี ซูึ่มัาโก แลัะโปโด้การ์ปุสู-เอลั กอนด้อร์) แลัะเปรู (มัานู แลัะ
ออกซึ่าปัมัปา-อาชีานินกา-ยาเนชีา)

จุด้มุ่ังหมัายข้องการริเริ�มัโครงการนี�ค่อสู่งเสูริมัการฟ้ื้�นฟูื้สูภาพทีั่�ดิ้นเสู่�อมัโทั่รมั ข้ณะเดี้ยวกันก็เป็นการสูร้างงานอย่างยั�งย่นเพ่�อประชีากรท้ั่องถิึ�น เช่ีน  
ในเข้ตสูงวนชีีวมัณฑลัเบนิ ทั่างโครงการวางแผนจะสูร้างเร่อนเพาะชีำาแลัะจัด้หาเมัล็ัด้พันธ์ุุ์คุณภาพดี้ทัั่�งไม้ัเน่�อแข็้งพันธ์ุุ์พ่�นถิึ�น (มัะฮอกกานี) แลัะพันธ์ุุ์ไม้ั
ผลัในป่าท้ั่องถิึ�น (กล้ัวย กาแฟื้ โกโก้ แลัะมัะนาว) ให้แก่ครัวเร่อนในชุีมัชีน 4 แห่ง พันธ์ุุ์ไม้ัเหล่ัานี�จะใช้ีเพาะปลูักลังในแปลังข้องระบบวนเกษตรตามัทีั่�ดิ้น
ทิั่�งร้างซ่ึ่�งเคยใช้ีเพาะปลูักอยู่แต่เดิ้มั

 ^ ชนเผ่าบิากาในแคเมื่อุรูัน 
ซ่� ง เ ป็่นพวกห่าขอุงป่่าล่า สั์ติว์ 
อุา ศัยอุ ยู่ ในป่่า ซ่� ง ใ ห้่ ทุกอุย่าง 
ท่� จำา เ ป็่ น ต่ิ อุ ก า รั ดำา รั ง ช่ วิ ติ  
พวกผู้ห่ญิงเก็บิใบิไม้ื่ขนาดให่ญ่น่�

ไป่ใช้ส์ร้ัางกรัะท่อุมื่



คืวามพยูายูามบูรณ์าการชีนี่พื�นี่เมืองดั่�งเดิ่มเข้ากับสังคืม
โด่ยูรวมของประเทศก็คุืกคืามวิถ่ช่ีวิตพวกเขาเช่ีนี่กันี่ 
การต้องเข้าเร่ยูนี่ตามระบบในี่ห้องเร่ยูนี่ลด่ทอนี่โอกาส 
ท่�เด็่ก ๆ จะได้่เร่ยูนี่รู้แผ่นี่ดิ่นี่เกิด่จากผู้ใหญ่่ในี่ชุีมชีนี่

เรื�องท่�ยูอ้นี่แยู้งคืือ มาตรการท่�มุ่งสงวนี่รักษาคืวามหลากหลายู
ทางช่ีวภาพ เช่ีนี่ การกำาหนี่ด่พื�นี่ท่�คุ้ืมคืรอง หรือการตั�งกฎ
ห้ามเก็บพืชีหรือห้ามล่าสัตว์บางชีนิี่ด่ก็พิสูจน์ี่แล้วว่าเป็นี่
ภัยูคุืกคืามเช่ีนี่กันี่ เพราะขดั่ขวางไมใ่ห้ชีนี่พื�นี่เมอืงเข้าไป
หาอาหารและใช้ีพื�นี่ท่�ได้่ตามวิถ่เดิ่ม ๆ

เรี์ยนรู้์จากผูู้้อาวุโสื่

ชุีมชีนี่พื�นี่เมืองดั่�งเดิ่มม่องค์ืคืวามรู้ท่�จะสั�งสอนี่เรา
มากมายู แต่การพยูายูามนี่ำาไปผสานี่กับศาสตร์ตะวันี่ตก
มักไม่สำาเร็จ เนืี่�องจากส่วนี่มากจะได่้จากการบอกเล่า
หรือประสบด่้วยูตนี่เอง ทว่านัี่กวิจัยูและผู้กำาหนี่ด่
นี่โยูบายูม่แนี่วโน้ี่มจะหาข้อมูลจากภูมิปัญ่ญ่าพื�นี่บ้านี่ 
ซ่ึ่�งม่บันี่ท่กเป็นี่ลายูลักษณ์์อักษรมากกว่าการประสานี่งานี่
กับคืนี่เหล่านัี่�นี่เอง

ถ่งกระนัี่�นี่ ตัวอยู่างและแนี่วปฏิบัติด่่ ๆ ในี่การร่วมมือ
กับชีนี่พื�นี่เมืองก็ม่มากข่�นี่เรื�อยู ๆ ทั�งด้่านี่งานี่วิจัยู  
การศ่กษา การบริหารจัด่การ และการตัด่สินี่ใจ 
ในี่เรื�องคืวามหลากหลายูทางช่ีวภาพ แต่ตัวอยู่างเหล่าน่ี่�
มักต้องอาศัยูการมองชีนี่พื�นี่เมืองว่าเป็นี่พันี่ธุ์มิตร 
ท่�เท่าเท่ยูม

แทนี่ท่�จะถือชุีมชีนี่พื�นี่เมืองเป็นี่เป้าหมายูการวิจัยู  
เราอาจสนัี่บสนุี่นี่ให้ชุีมชีนี่ออกแบบโคืรงการวิจัยูเอง 
โด่ยูสร้างคืำาถาม ระเบ่ยูบวิธุ่์วิจัยู และผลวิจัยูซ่ึ่�งพวกเขา
สามารถเข้าใจและเล็งเห็นี่ประโยูชีน์ี่ได้่

ตัวอยู่างหน่ี่�งได้่แก่ โคืรงการแลกเปล่�ยูนี่องค์ืคืวามรู้และ
ข้อสังเกตในี่ท้องถิ�นี่อาร์กติก (Exchange for Local 
Observations and Knowledge of the Arctic - 
ELOKA) ซ่ึ่�งรวบรวมภูมิปัญ่ญ่าพื�นี่บ้านี่ของชีาวอินูี่อิต 
ในี่บริเวณ์ท่�ทะเลเป็นี่นี่ำ�าแข็ง

ส่วนี่หลักสูตรในี่โรงเร่ยูนี่ก็สามารถพัฒนี่าข่�นี่โด่ยูและ
เพื�อชีนี่พื�นี่เมืองดั่�งเดิ่ม ให้ส่งเสริมและเอื�อต่อการเร่ยูนี่รู้
ในี่พื�นี่ท่�จากผู้อาวุโส ไม่ใช่ีนัี่�งเร่ยูนี่อยูู่แต่ในี่ห้องเร่ยูนี่ 
ชุีมชีนี่พื�นี่เมืองในี่แคืนี่าด่าตอนี่เหนืี่อและชุีมชีนี่ดั่�งเดิ่ม
ของรัฐฮัาวายูในี่สหรัฐฯ เริ�มจะใช้ีวิธุ่์การน่ี่�กันี่มากข่�นี่

ถ่งเวลาแล้วท่�จะต้องเกื�อหนุี่นี่ให้ชีนี่พื�นี่เมืองดั่�งเดิ่มม่สิทธิุ์�
กำากับคืวบคุืมการตัด่สินี่ใจซ่ึ่�งจะส่งผลกระทบต่อผืนี่แผ่นี่ดิ่นี่ 
แหล่งนี่ำ�า และชีุมชีนี่ของตนี่ได่้อยู่างเต็มท่� ให้พวกเขา
สามารถนี่ำาองค์ืคืวามรู้ท่�ม่อยูู่ไปใช้ีโด่ยูตรงเพื�อให้ตัด่สินี่ใจ
ได้่อยูา่งเอื�อต่อคืวามหลากหลายูทางช่ีวภาพจริง ๆ  พื�นี่ท่�ไหนี่
ทำาเช่ีนี่น่ี่�ได้่ยูอ่มจะเกดิ่ประโยูชีนี่ม์ากมายูตอ่ผู้คืนี่ ต่อโลก 
และต่อคืวามหลากหลายูทางช่ีวภาพ
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 ^ คนหาปลี้าจากชุุมชุนชุาวัมอแกนที่้�อย่่บนหม่่เกาะสุุรินที่ร์ในที่ะเลี้อันดามันแถบชุายฝ่ั่�งตะวัันตกของไที่ย  
ใชุ้ที่างมะพื้ร้าวัผู่กที่ำาเป็นปะการังเท้ี่ยมไว้ัล่ี้อปลี้าใต้นำ�า

ม่การร่วัมม้อกับกลุ่มชื้น
พ้�นเม้องดั�งเดิมมากขึ�น
เร้�อย ๆ

“

เห็็นได้ชัื้ดแล้วัว่ัาการใช้ื้
ป่ระโยชื้น์จากภููมิป่ญัญา
ที่างนิเวัศแบบดั�งเดิม
เป็่นเร้�องสำาคัญ

“



เอ็ดเวิิร์ด นอร์ต้น:
"ประวัติัศาสตัร์จะไม่ปรานีปราศรัยผู้คน 
ที�ปฏิิเสธความจริง"
ความ่หลากหลายทำางชื้ีวภาพีทีำ�เส้�อม่ถือยลดน้ิอยลงส่งผลกระทำบต่่ออนิาคต่อ้นิใกล้ 
ในิการอย่้รอดของม่นุิษยชื้าติ่ ทำว่าแม้่จะมี่ส้ญญาณีเต้่อนิซึ่ำ�าแล้วซึ่ำ�าเล่า แต่่ม่นุิษย์เรา 
ก็ย้งคง “แข่งข้นิก้นิมุ่่งส่้หุบเหวด้วยความ่เร็วเฉพีาะหน้ิาแบบด่วนิจี�” แถืม่ย้ง  
“สร้างความ่หายนิะแก่สรรพีชีื้วิต่ร่วม่โลกอย่างอเนิกอน้ินิต์่” เอ็ดเวิร์ด นิอร์ต้่นิ  
น้ิกแสดง น้ิกสร้างภาพียนิต่ร์ น้ิกเคล้�อนิไหว และท้ำต่ส้นิถืวไม่ต่รีด้านิความ่หลากหลาย 
ทำางชีื้วภาพีขององค์การสหประชื้าชื้าติ่ ออกม่าเรียกร้องให้เปลี�ยนิแปลงวิถีืปฏิิบ้ติ่เสียใหม่่

บทุสัื่มภาษีณ์โดย มิลา อิบร์าฮิิโมวา - ยูเนสื่โก

แปลโดย พิิศวาสื่ ปทุุมุต์์ต์รั์งษีี

 y พ่ชีแลัะสัูตว์ถ่ึงหน่�งล้ัานสูายพนัธ์ุุ์ตกอยู่ในสูภาวะ
ถูึกคุกคามัจนใกล้ัจะสููญพันธ์ุุ์ ในแง่ข้องปัจเจกบุคคลั 
คุณรู้สู่กเช่ีนไรกับการคุกคามัทีั่�จะกระทั่บตอ่การสููญพนัธ์ุุ์
ในปริมัาณมัหาศึาลัข้นาด้นี�?

หด่หู่ใจและรู้ส่กโกรธุ์คืรับ ท่�จริงถ้าจะถามใหต้รงจุด่ยูิ�งข่�นี่
คืำาถามคืือ ‘ผมรู้ส่กอยู่างไรกับการสูญ่พันี่ธ์ุุ์ในี่ปริมาณ์
มหาศาลท่�กำาลังถูกคุืกคืามโด่ยูนี่ำ�ามือของมนีุ่ษยู์เรา?’  
สิ�งเด่่ยูวท่�รู้ส่กได้่คืือ หด่หู่ใจเมื�อรู้ว่ามนุี่ษย์ูกำาลังทำาลายูล้าง
สรรพชี่วิตอื�นี่ ๆ ซ่ึ่�งอยูู่ในี่พื�นี่ท่�อันี่กว้างใหญ่่ไพศาล 
อยู่างรุนี่แรง

ปัจจุบันี่เราตระหนัี่กถ่งผลกระทบเหล่าน่ี่�ท่�ม่ข้อมูล 
ทางวิทยูาศาสตร์แบบลุ่มล่กช่ีวยูยูืนี่ยูันี่ ทว่าทั�ง ๆ ท่�ม่
หลักฐานี่โจ่งแจ้งว่าพฤติกรรมมนุี่ษยู์เยู่�ยูงท่�เป็นี่อยูู่
คุืกคืามเสถ่ยูรภาพการด่ำาเนิี่นี่ช่ีวิตและเศรษฐกิจของเราเอง 
แต่อุตสาหกรรมส่วนี่ใหญ่่ก็ยูังคืงแข่งกันี่ลงสู่หุบเหว 
ด้่วยูคืวามเร็วเฉพาะหน้ี่าแบบด่่วนี่จ่� เจตคืติประเภท  
“ยูังไงฉันี่ก็ต้องตายู คุืณ์ก็ต้องตายู งั�นี่เรามากอบโกยู 
ผลกำาไรให้มากท่�สุด่โด่ยูเร็วกันี่ด่่กว่า แล้วทิ�งปัญ่หา 
ให้ลูกหลานี่เราแก้ไขกันี่เอง”…น่ี่�แหละท่�ทำาให้ผมโกรธุ์เกร่�ยูว 
ประวติัศาสตรจ์ะไมป่ราน่ี่ปราศรยัูผู้คืนี่ท่�ปฏิเสธุ์คืวามจรงิ
โด่ยูมุ่งกอบโกยูผลประโยูชีนี่์ใส่ตัว เราต้องเผยูตัวตนี่ 
คืนี่พวกน่ี่�

 y คุณได้้เรียนรู้อะไรบ้างจากความัมุ่ังมัั�นทุ่ั่มัเทั่
อนุรักษ์ความัหลัากหลัายทั่างชีีวภาพข้องคุณ?

คืำาว่า “คืวามหลากหลายูทางชี่วภาพ” บางคืรั�งก็ฟังดู่
เ ป็นี่ วิชีาการไปหนี่่อยู ผมอยูากจะเร่ยูกมันี่ ว่า  
“คืวามอุด่มสมบูรณ์์ของช่ีวิต” เพราะคืรอบคืลุม 
คุืณ์ค่ืาทางจิตวิญ่ญ่าณ์ของพวกเราทุกคืนี่ท่�เก่�ยูวพันี่ 
กับสายูใยูอันี่สลับซัึ่บซ้ึ่อนี่และมหัศจรรยู์ของสรรพช่ีวิต
ท่�ด่ำารงอยูู่บนี่โลกใบท่�เรากำาลังอาศัยูพักพิง …คืือ
ปาฏิหาริยู์อยู่างแท้จริงของช่ี วิตซ่ึ่� ง ม่การเกิด่ดั่บ 
ตามธุ์รรมชีาติในี่พงไพร ขณ์ะเด่่ยูวกันี่ เราก็ได้่ 
เร่ยูนี่รู้ว่าองค์ืรวมของเศรษฐกิจมนุี่ษย์ูนัี่�นี่ผูกติด่อยูู่กับ
คืวามหลากหลายูท่�อุด่มสมบูรณ์์
ผมชีอบตัวอยู่างของพวกผ่�งและผ่เสื�อ ถ่งแม้มนุี่ษย์ู 
จะลงทุนี่เป็นี่ล้านี่ล้านี่เหร่ยูญ่สหรัฐเพื�อสร้างเทคืโนี่โลยู่
ผสมเกสรพืชีผักท่�เราปลูก แต่ก็ไม่สามารถลอกเล่ยูนี่แบบ
นัี่กผสมเกสรด่อกไม้ในี่ธุ์รรมชีาติท่�ทำาให้มนุี่ษย์ูเราฟร่ ๆ 
ทว่ามนุี่ษยู์ก็ยูังคืงปล่อยูให้บรรด่าบริษัทเคืม่ภัณ์ฑ์ 
ผลิตยูาฆ่่าศัตรูพืชีออกมาทำาลายูล้างประชีากรแมลง 
นัี่กผสมเกสรด่อกไม ้น่ี่�คืือการฆ่่าตวัตายูทั�งในี่ด้่านี่เศรษฐกจิ
และคืวามมั�นี่คืงทางอาหาร
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 y การเปลีั�ยนแปลังสูภาพภมิูัอากาศึแลัะผลัทีั่�ตามัมัา
มัักจะสู่งผลักระทั่บต่อกลุ่ัมัทีั่�ยากจนทีั่�สุูด้ข้องโลัก 
ก่อนใครเพ่�อน คุณเคยได้้พบเจอการเปลีั�ยนแปลัง 
ภู มิั อากาศึ กับการ สููญ เ สีูยความัหลัากหลัาย 
ทั่างชีีวภาพด้้วยตนเองบ้างหร่อไม่ั?

เคืยูคืรับ ในี่หลายู ๆ  พื�นี่ท่�และหลากหลายูรปูแบบด้่วยูกันี่ 
พวกคืนี่เล่�ยูงสัตว์และเกษตรกรในี่อนุี่ภูมิภาคืซึ่าฮัารา
ของแอฟริกา ท่�ท่�ผมใช้ีเวลาอยูู่ท่�นัี่�นี่นี่านี่พอสมคืวร  
กำาลังเผชิีญ่กับวัฏจักรภัยูแล้งและอุทกภัยูท่�รุนี่แรง  
ซ่ึ่�งเป็นี่ผลโด่ยูตรงจากสภาวะโลกร้อนี่และการตัด่ไม้
ทำาลายูป่า ส่วนี่สถานี่ท่�อยู่างสามเหล่�ยูมปะการัง 
ของอินี่โด่น่ี่เซ่ึ่ยู ซ่ึ่�งพ่อผมเคืยูทำางานี่ร่วมกับองค์ืกร
อนุี่รักษ์ธุ์รรมชีาติอยูู่หลายูปี ท่� นัี่�นี่การทำาประมง 
เกินี่ศักยูภาพกำาลังทำาลายูวิถ่ช่ีวิตการทำามาหากินี่ 
ของชุีมชีนี่ยูากจนี่ และท่�แอฟริกาตะวันี่ตกก็เผชิีญ่ปัญ่หา
เด่่ยูวกันี่ การไร้เสถ่ยูรภาพทางอาหารอันี่เนืี่�องมาจาก
การทำาประมงเกินี่ศักยูภาพท่�จะฟ้�นี่ตัวกำาลังส่งผล 
ให้ม่การฆ่่าสัตว์ป่าเพิ�มมากข่�นี่ ซ่ึ่�งส่งผลโด่ยูตรง 
กับมนุี่ษยู ์ทำาให้เส่�ยูงต่อการติด่เชืี�อไวรัสจากสัตว์ป่า และ
น่ี่�คืือสภาวะท่�มนุี่ษยูเ์ราทุกคืนี่กำาลังประสบอยููใ่นี่ขณ์ะน่ี่�

 y หน่� ง ในภารกิจเร่ง ด่้วนข้องคุณในสูถึานะ 
ทูั่ตสัูนถึวไมัตรีด้้านความัหลัากหลัายทั่างชีีวภาพ ค่อ 
การยกระด้ับ “การรับรู้ข้องผู้คนว่าความัเป็นอยู่ทีั่�ดี้
ข้องมันุษย์โด้ยพ่�นฐานแล้ัวเกี�ยวพันโยงใยกับ 
ความัหลัากหลัายทั่างชีีวภาพ” คุณรู้สู่กว่าผู้คนรับฟัื้ง
สิู�งทีั่�คุณกำาลัังพูด้อยู่หร่อไม่ั?

บางคืรั�งก็เป็นี่เรื�องท่�น่ี่าผิด่หวังอยูา่งมาก เมื�อเส่ยูงเร่ยูกร้อง
ในี่ประเด่็นี่เหล่าน่ี่�จากทั�วทุกมุมโลกกำาลังดั่งกระห่�ม  
ทว่าเจตนี่ารมณ์์ทางการเมืองเพื�อออกมาแก้ไขปัญ่หา
อยู่างกล้าหาญ่กลับถูกบรรด่ากลุ่มอุตสาหกรรมออกมา
ขัด่ขวางการปรับเปล่�ยูนี่นี่โยูบายูท่�จำาเป็นี่
ผมไม่ได้่ประเมินี่ “คืวามสำาเร็จของผม” ในี่แง่การรับรู้ 
ผมมองว่าผมเป็นี่เพ่ยูงส่วนี่หน่ี่�งของเส่ยูงเพร่ยูกจากคืนี่
รุ่นี่ของเราท่�พยูายูามยูืนี่หยูัด่เร่ยูกร้องให้ เรื�องน่ี่� 
กลายูมาเป็นี่ประเด็่นี่ท่�สำาคัืญ่ท่�สุด่ในี่ยูคุืสมัยูของเรา และ
ผมคิืด่ว่าการรับรู้กับคืวามวิตกกังวลก็จะยูิ�งเพิ�มมากข่�นี่
สำาหรับคืนี่รุ่นี่ต่อ ๆ ไป

 y ผลัสูำาเร็จทีั่�สูำาคัญทีั่�สุูด้ข้องคุณในแง่การเพิ�มัระดั้บ
การตระหนักรู้ในเร่�องนี�มีัอะไรบ้าง?

ผมจะรู้ส่กว่าประสบผลสำาเร็จก็ต่อเมื�องานี่ท่�บากบั�นี่ทำา
มานี่านี่หลายูปีสามารถบรรลุเป้าหมายู เช่ีนี่ การพัฒนี่า
โคืรงการคืาร์บอนี่ป่าชียููลูในี่เคืนี่ยูา เราใช้ีเวลามากกว่า 
6 ปีในี่การทำาโคืรงการน่ี่� เป็นี่การร่วมมือระหว่างทรัสต์
อ นุี่ รั ก ษ์ ป่ า ขอ งชีาวมา ไซึ่ กับอ ง ค์ื ก า รอ นุี่ รั ก ษ์ 
ระหว่างประเทศ โด่ยูได้่รับการรับรองเป็นี่โคืรงการ 
REDD+/VCS* ทั�งน่ี่�สามารถทำาปริมาณ์คืาร์บอนี่ชีด่เชียู
ได้่ราว 650,000 ตันี่ต่อปี ตอนี่น่ี่�เรากำาลังขายูเคืรดิ่ต
คืาร์บอนี่จำานี่วนี่น่ี่� เ พื� อนี่ำารายูไ ด้่มาอนุี่ รักษ์และ 
พัฒนี่าชุีมชีนี่ น่ี่�คืือคืวามสำาเร็จท่�จับต้องได้่

 y คุณเดิ้นทั่างไปทัั่�วโลักเพ่�อยกระดั้บการตระหนกัรู้
ว่าด้้วยการด้ำาเนินชีีวิตทีั่�สูร้างความัยั�งย่นให้โลักข้องเรา 
คุณเรียนรู้อะไรบ้างจากผู้คนทีั่�คุณพบเจอระหว่างทั่าง?

ผมเร่ยูนี่รู้ว่า น่ี่�คืือภารกจิท้าทายูท่�สามารถทำาคืวามเข้าใจ
ได้่อยูา่งแท้จริงโด่ยูปราศจากเสน้ี่แบง่แยูกทางวฒันี่ธุ์รรม 
เชืี�อชีาติ เศรษฐกิจ และศาสนี่า เป็นี่ภารกิจท่�ก้าวข้าม
คืวามหลากหลายูด่ังกล่าว แต่กลับช่ีวยูผูกโยูงพวกเรา
เข้าไว้ด้่วยูกันี่ ผมม่เพื�อนี่ ๆ ชีาวมาไซึ่ในี่เคืนี่ยูาท่�ม่ 
คืวามรู้ส่กอยู่างแรงกล้าในี่เรื�องพวกน่ี่�พอ ๆ กับเพื�อนี่ 
ชีาวอินี่โด่น่ี่เซ่ึ่ยูและชีาวอเมริกันี่ของผม สิ�งน่ี่�แหละ 
ท่�ทำาให้ผมม่คืวามหวัง

 y รายงานจากแพลัตฟื้อร์มันโยบายวิทั่ยาศึาสูตร์
ระหว่างรัฐบาลัว่าด้้วยความัหลัากหลัายทั่างชีีวภาพ
แลัะการบริการข้องระบบนิเวศึ (IPBES) พบว่า 
วิ ถีึปฏิิบัติทีั่� เ ป็นอยู่ในปัจจุบันไม่ัสูามัารถึทั่ำาให้ 
บรรลัุเป้าหมัายต่าง ๆ ข้องโลักเกี�ยวกับการอนุรักษ์
ธุ์รรมัชีาติ เราจะเปลีั�ยนแปลังวิถีึปฏิิบัติได้้อย่างไร?

บรรด่าผู้นี่ำาทางการเมืองระดั่บชีาติของพวกเราจำาต้องหยูดุ่
เอาหน้ี่ากับมาตรการต่าง ๆ ท่�เพิ�มข่�นี่ ทั�ง ๆ ท่�ในี่ท่�สุด่
แล้วไม่ได้่เก่�ยูวข้องกับเป้าหมายูเลยู เราจำาเป็นี่ต้อง 
ม่นี่โยูบายูทางเศรษฐกิจท่�บังคัืบให้ผู้ท่�ปล่อยูคืาร์บอนี่
และทำาให้สิ�งแวด่ล้อมเสื�อมโทรมในี่ทุกรูปแบบเป็นี่ผู้จ่ายู
ต้นี่ทุนี่ทางสังคืมซ่ึ่�งมากมายูมหาศาล แนี่วปฏิบัติ 
ซ่ึ่�งไม่ยูั�งยูนืี่ท่�เป็นี่อยููใ่นี่ปัจจุบันี่จะไม่ม่ทางสิ�นี่สุด่ลงได้่เลยู 
หากเรายูังคืงไม่ยูอมแยูกแยูะต้นี่ทุนี่ทางสังคืมดั่งกล่าว 
แล้วทำาให้ “ตลาด่เสร่” เข้ามาแบกรับต้นี่ทุนี่ท่�แท้จริง 
ในี่การทำาธุุ์รกิจ

 y ท้ั่ายทีั่�สุูด้แล้ัว คุณมัองอนาคตว่าจะเป็นเช่ีนไร?

น่ี่าหวาด่หวั�นี่คืรับ แต่เราก็จะต้องมุ่งมั�นี่ปฏิบัติภารกิจ
ต่อไป ผมคิืด่ว่าคืวามฉลาด่ปราด่เปรื�องของมนุี่ษย์ู
สามารถสรรหาวิธุ่์แก้ปัญ่หาท่�สลับซัึ่บซ้ึ่อนี่สำาเร็จมาได้่
คืรั�งแล้วคืรั�งเล่า บ่อยูคืรั�งเป็นี่ไปในี่แนี่วทางท่�คืาด่ไม่ถ่ง
จวบจนี่วินี่าท่สุด่ท้ายูท่�คิืด่ค้ืนี่สำาเร็จ เราสามารถทำาได้่คืรับ 

* REDD+ แสด่งให้เห็นี่คืวามพยูายูามของบรรด่า
ประเทศท่�มุ่งลด่การปล่อยูก๊าซึ่เรือนี่กระจกจากการตัด่ไม้
ทำาลายูป่าและการทำาให้ป่าเสื�อมโทรม โด่ยูการอนุี่รักษ์
พร้อมกับการจัด่การป่าแบบยูั�งยืูนี่ และการเพิ�มสต็อก
คืาร์บอนี่ชีด่เชียูของป่า

The Verified Carbon Standard (VCS) คืือ มาตรฐานี่
ท่�ใช้ีรับรองการลด่การปล่อยูก๊าซึ่คืาร์บอนี่ 
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องค์รวัมเศรษฐกิจ 
ของมนุษย์เราเก่�ยวัพัน
กับควัามอุดมสมบูรณ์์
ของควัามห็ลากห็ลาย
ที่างธรรมชื้าติิ

“

ด้วยรั์กทีุ�มีต่์อแมลงผึู้�ง

เพิ�มัพลัังให้สูตรีด้้วยการมัอบหมัายภารกิจดู้แลัผ่�งอย่างยั�งย่น – นี�ค่อเป้าหมัายข้องโครงการสูตรีสูำาหรับผ่�ง ระยะเวลัา 5 ปี ซ่ึ่�งเปิด้ตัวโด้ยยูเนสูโก 
กับบริษัทั่เคร่�องสูำาอางแลัะนำ�าหอมั “เกอร์แลัง” 

โครงการนี�ซ่ึ่�งเป็นผลัพวงข้องพันธุ์มิัตรระหว่างบริษัทั่แม่ัข้องเกอร์แลัง ค่อกลุ่ัมับริษัทั่ผลิัตสิูนค้าหรูหรา LVMH กับโครงการเข้ตสูงวนชีีวมัณฑลั 
(MAB) ข้องยูเนสูโก จัด้การอบรมัสูตรีในเร่�องการดู้แลัผ่�งในเข้ตสูงวนชีีวมัณฑลั ผ่านวิธีุ์การแบ่งปันความัรู้แลัะสูร้างเคร่อข่้ายสูนับสูนุน 
ด้้านวิทั่ยาศึาสูตร์แลัะเทั่คนิค ข้ณะเดี้ยวกันก็สูร้างหลัักประกันรายได้้ทีั่�มัั�นคง

สูตรีนักเลีั�ยงผ่�งทีั่�ทั่ำางานอยู่ในเข้ตสูงวนชีีวมัณฑลั 25 แห่ง ใน 25 ประเทั่ศึ จะเก็บเกี�ยวผลัประโยชีน์จากโครงการนี�ได้้ภายในปี 2025
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 ^ เอ็ด้เวิร์ด้ นอร์ตัน ทูั่ตสัูนถึวไมัตรีด้้านความัหลัากหลัายทั่างชีีวภาพข้ององค์การสูหประชีาชีาติ กล่ัาวถ่ึงอันตราย 
จากการสููญเสีูยความัหลัากหลัายทั่างชีีวภาพทัั่�วโลัก ในงานแถึลังข่้าวทีั่�สูำานักงานใหญ่ข้อง UN ณ กรุงนิวยอร์ก เม่ั�อปี 2010

ภูารกิจท้ี่าที่ายในการดำาเนินช่ื้วิัติ 
ในแบบท่ี่�สร้างควัามยั�งย้นให้็โลก
ของเราก้าวัข้ามควัามแติกต่ิาง 
ทัี่�งมวัล พร้อมกับโยงใยพวักเรา
เข้าไว้ัด้วัยกัน

“



วิ วัฒนาการอันเงียบเชียบ
พ้นธ์ุุ์พ้ชูและส้ตว์ิพาก้ันย้้าย้ถิิ่�น:

โดย โฌนาต็์อง เลอนัวร์์

แปลโดย นุชนาฏ เนต์ร์ปร์ะเสื่ริ์ฐศรี์

การเปลี�ยนิแปลงทีำ�ทำำาให้สายพ้ีนิธ์ุุ์พ้ีชื้และส้ต่ว์กระจายต้่วต่่างไปจากเดิม่เป็นิเร้�องซ้ึ่�งร้บร้้ก้นิได้น้ิอยกว่า  
และไม่่น่ิาต้่�นิเต้่นิเป็นิทีำ�ร้้ก้นิดีเท่ำาก้บเร้�องธุ์ารนิำ�าแข็งหดต้่วหร้อนิำ�าแข็งข้�วโลกละลาย ซ้ึ่�งเป็นิต้่วบ่งชีื้�ภาวะโลกร้อนิ
ได้อย่างช้ื้ดเจนิ นิอกจากกระทำบต่่อความ่หลากหลายทำางชีื้วภาพีแล้ว ความ่เปลี�ยนิแปลงเหล่านีิ�ย้งส่งผลโดยต่รง
ต่่อสุขภาพีและอาหารของคนิเราด้วย

โฌนาต็์อง เลอนัวร์์

การ์อยู่ร่์วมกันครั์�งใหม่ของพัินธ์ุพ่ิช 
และสัื่ต์ว์

นัี่กวิจัยูด้่านี่นิี่เวศวิทยูา ศูนี่ยู์วิจัยูวิทยูาศาสตร์แห่งชีาติ 
(National Centre for Scientific Research - CNRS) 
ท่�มหาวิทยูาลัยูปิการ์ด่่ ฌูล แวร์นี่ ในี่เมืองอาม่แยู็ง 
ประเทศฝรั�งเศส

ทุกระดั่บเส้นี่รุ้งทั�วโลกม่คืวามเปล่�ยูนี่แปลงเกิด่ข่�นี่ 
หลายูอยู่าง ซ่ึ่�งส่วนี่ใหญ่่เป็นี่ไปโด่ยูท่�เราไม่ได้่รับรู้  
ทว่าคืวามเปล่�ยูนี่แปลงเหล่าน่ี่�ก็ทำาให้แนี่วการกระจายู
ตัวของพนัี่ธ์ุุ์พืชีและสตัว์ซ่ึ่�งเราพ่�งพาโด่ยูตรงแปรเปล่�ยูนี่ไป 
ลักษณ์ะการกระจายูตัวอันี่เปล่�ยูนี่ไปของสิ�งม่ช่ีวิต 
เช่ีนี่น่ี่�คืือรูปธุ์รรมท่�สำาแด่งชัีด่เจนี่ถ่งการเคืลื�อนี่ตัว 
ซ่ึ่�งเรามองไม่เห็นี่ของเส้นี่อุณ์หภูมิ (isotherm) อันี่เป็นี่
เส้นี่สมมุติท่�ลากโยูงอุณ์หภูมิเฉล่�ยูเท่า ๆ กันี่บนี่แผนี่ท่�
อากาศ ซ่ึ่�งกำาลังขยูับเคืลื�อนี่ตัวสู่ขั�วโลกและยูอด่เขา 
คืล้ายูกับระลอกคืลื�นี่ท่�เกิด่จากภาวะโลกร้อนี่

การบ่งช่ี�ให้เห็นี่คืวามเปล่�ยูนี่แปลงในี่การกระจายูตัว 
ของสิ�งม่ช่ีวิตดั่งกล่าวจำาต้องอาศัยูข้อมูลมากมายู 
ทั�งในี่อด่่ตและปัจจุบันี่ นัี่กวิทยูาศาสตร์ได้่บันี่ท่กข้อมูล
คืวามหลากหลายูทางชี่วภาพไว้โด่ยูละเอ่ยูด่ จากนัี่�นี่ 
จ่งทำาแผนี่ท่�การกระจายูตัวของพันี่ธ์ุุ์พืชีและสัตว์ในี่อด่่ต
และปัจจุบันี่เพื�อพยูายูามติด่ตามตรวจสอบการกระจายู
ยู้ายูถิ�นี่ซ่ึ่�งอาจจะเกิด่ข่�นี่ต่อไป

ในี่กรณ่์ของสิ�งแวด่ล้อมบนี่พื�นี่แผ่นี่ดิ่นี่ นัี่กวิทยูาศาสตร์
พบการเคืลื�อนี่ยู้ายูซ่ึ่�งหลัก ๆ แล้วจะขยูับไปหาขั�วโลก 
ในี่แนี่วเส้นี่รุ้งและเคืลื�อนี่ข่�นี่สู่ยูอด่เขาในี่แนี่วคืวามสูง  
ท่�กล่าวมาน่ี่�คืรอบคืลุมทั�งสัตว์เล่�ยูงลูกด้่วยูนี่ม นี่ก สัตว์
คืร่�งบกคืร่�งนี่ำ�า ปลานี่ำ�าจืด่ แมลง และแม้กระทั�งสิ�งม่ช่ีวิต
ท่�แทบไม่เคืลื�อนี่ไหวเองอยู่างพืชี ส่วนี่มากอัตรา 
การเคืลื�อนี่ยู้ายูโด่ยูเฉล่�ยูของสิ�งม่ช่ีวิตเหล่าน่ี่�ในี่พื�นี่ท่�ตำ�า
จะช้ีากว่าเนืี่�องจากกิจกรรมของมนุี่ษยูไ์ด้่ตัด่แบ่งถิ�นี่ท่�อยูู่
แยูกเป็นี่ส่วนี่ ๆ

แต่ในี่พื�นี่ท่�แถบภูเขาไม่เป็นี่เช่ีนี่น่ี่� เพราะได้่รับผลกระทบ
จากกิจกรรมของคืนี่น้ี่อยูกว่าและเส้นี่อุณ์หภูมิก็อยูู่ใกล้
กันี่มากกว่า

ท่�ฝรั�งเศสนัี่�นี่ พืชีพรรณ์ตามป่าเขาเคืลื�อนี่ยู้ายูถิ�นี่ 
ในี่อัตราเฉล่�ยู  30 เมตรต่อทศวรรษระหว่างปี  
1971-1993 เมื�อถูกบ่บคัื�นี่ด้่วยูอุณ์หภูมิท่�สูงข่�นี่และ 
เส้นี่อุณ์หภูมิขยัูบเปล่�ยูนี่ พืชีหลายูสายูพันี่ธ์ุุ์ได้่เคืลื�อนี่
ยู้ายูตัวเองข่�นี่ไปถ่งยูอด่เขาของเทือกเขาหลายูแห่ง 
ในี่ทว่ปยูุโรปแล้ว การติด่ตามสังเกตซ่ึ่�งทำาท่�ยูอด่เขา  
302 แห่งในี่ยูุโรปแสด่งให้เห็นี่ว่ายูิ�งนี่านี่ก็ยูิ�งม่จำานี่วนี่
พันี่ธ์ุุ์พืชีซ่ึ่�งรุกเข้ายู่ด่คืรองยูอด่เขาต่าง ๆ เพิ�มมากข่�นี่  
แนี่วโน้ี่มน่ี่� เริ�ม เ ห็นี่ชัีด่เจนี่ข่�นี่เ มื�อภาวะโลกร้อนี่ 
ทว่คืวามรุนี่แรง

โด่ยูเฉล่�ยูพบว่าม่สายูพันี่ธ์ุุ์ใหม่ ๆ เพิ�มข่�นี่ตามยูอด่เขา 
ในี่ยูุโรปร้อยูละ 87 ของกรณ่์ท่�ศ่กษา คืือสูงข่�นี่จากเดิ่ม 
5 เท่าในี่ช่ีวงระหว่างปี 2007-2016 เมื�อเท่ยูบกับ 
ช่ีวงปี 1957-1966

ปรากฏการณ์์เหล่าน่ี่�นี่ำาไปสู่การอยูู่ร่วมกันี่คืรั�งใหม่
ระหว่างสายูพันี่ธ์ุุ์ประจำาถิ�นี่ของยูอด่เขาบางแห่ง เช่ีนี่ 
ด่อกแอนี่ด่รอซึ่าค่ืชีนิี่ด่ม่ขนี่ (ciliated androsaceus) 
ซ่ึ่�งพบได้่เฉพาะท่�เทือกเขาพ่เรน่ี่สฟากตะวันี่ออกเท่านัี่�นี่ 
กับสายูพันี่ธ์ุุ์แข่งขันี่เก่งซ่ึ่�งพบท่�ระดั่บตำ�ากว่า เช่ีนี่  
ด่อกอาร์นิี่กาภูเขาหรือหญ้่าท่�ข่�นี่ในี่ทุ่งอัลไพน์ี่ การท่�ยูอด่เขา
ในี่เทือกเขาของยูุโรปม่คืวามหลากหลายูทางช่ีวภาพ 
เพิ�มข่�นี่เช่ีนี่น่ี่�ท่แรกอาจดู่เหมือนี่เป็นี่เรื�องด่่ หากแต่ 
ในี่ระยูะยูาวม่คืวามเส่�ยูงท่� ว่าสายูพันี่ธ์ุุ์ประจำาถิ�นี่ 
อาจจะแข่งขันี่กับสายูพันี่ธ์ุุ์ใหม่ท่�รุกเข้ามาคืรอบคืรอง
พื�นี่ท่�ไม่ไหว ทำาให้สายูพันี่ธ์ุุ์ดั่�งเดิ่มบางส่วนี่อาจจะ
สูญ่หายูไปจนี่หมด่

ปรากฏการณ์์สูญ่พันี่ธ์ุุ์น่ี่�ได้่เกิด่ข่�นี่แล้วท่�เทือกเขาในี่เปรู 
กล่าวคืือ นี่ก 8 ในี่ 16 ชีนิี่ด่ซ่ึ่�งเมื�อปี 1985 เคืยูพบว่า
อาศัยูอยูู่บนี่สันี่เขาระดั่บคืวามสูงกว่า 1,300 เมตร 
ก็ไม่พบอ่กเลยูในี่ปี 2017
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การเคล้�อนย้ายของพันธ์ุ
ป่ลาม่ผลกระที่บที่างติรง 
ต่ิออาห็ารการกิน
ของคนเรา

“



ทีุ�มาของความขัดแย้งร์ะหว่างปร์ะเทุศ

ส่วนี่ในี่สภาพแวด่ล้อมทางทะเล สิ�งม่ช่ีวิตส่วนี่ใหญ่่ 
อ่อนี่ไหวกว่ามากต่ออุณ์หภูมิท่�สูงข่�นี่ ลักษณ์ะท่�สายูพันี่ธ์ุุ์
ในี่ทะเลและมหาสมุทรเคืลื�อนี่ยู้ายูถิ�นี่เข้าไปหาขั�วโลก 
จ่งรวด่เร็วและม่นัี่ยูสำาคัืญ่กว่าบนี่บกมาก โด่ยูเฉล่�ยูแล้ว
สิ� ง ม่ชี่ วิตในี่ทะเลยู้ายูถิ�นี่เข้าหาขั�วโลกประมาณ์  
60 กิโลเมตรต่อหน่ี่�งทศวรรษ ซ่ึ่�งเร็วกว่าพวกท่�อยูู ่
บนี่แผ่นี่ดิ่นี่ 5-6 เท่า

งานี่วิจัยูบางชิี�นี่ยูังแสด่งให้เห็นี่ว่าปลาทะเลหลายูชีนิี่ด่
เคืลื�อนี่ยู้ายูในี่แนี่วดิ่�งลงสู่นี่ำ�าล่กกว่าเดิ่มเพื�อหลบ
อุณ์หภูมิผิวนี่ำ�าท่�เพิ�มสูงข่�นี่ เช่ีนี่ ระหว่างปี 1980-2004  
ปลาในี่เขตหน้ี่าดิ่นี่ (ก้นี่ทะเล) ท่�ทะเลเหนืี่ออพยูพ 
ลงไปอยูู่ท่�ล่กข่�นี่ด้่วยูอัตราคืวามเร็วเฉล่�ยู 4 เมตร 
ต่อทศวรรษ เนืี่�องจากคืวามหลากหลายูทางช่ีวภาพ 
ในี่ทะเลแปรเปล่�ยูนี่ไวเช่ีนี่น่ี่�ทำาให้เห็นี่ได้่ชัีด่กว่า เราจ่งรับรู้
ได้่ง่ายูกว่าสภาพในี่สิ�งแวด่ล้อมบนี่ผืนี่แผ่นี่ดิ่นี่ งานี่วิจัยู
จ่งใช้ีทะเลและมหาสมุทรเป็นี่ตัวตรวจสอบอยู่างด่่ 
ถ่งผลกระทบจากภาวะโลกร้อนี่อันี่ม่ต่อการเคืลื�อนี่ยู้ายู
กระจายูตัวท่�เปล่�ยูนี่ไปของสิ�งม่ช่ีวิต

มนุี่ษยูพ่์�งพาคืวามหลากหลายูทางชีว่ภาพทั�งด้่านี่อาหาร 
สุขภาพ คืวามผาสุก กิจกรรมการผลิต นัี่นี่ทนี่าการ และ
คืวามอุด่มทางวัฒนี่ธุ์รรม ดั่งนัี่�นี่การท่�คืวามหลากหลายู
ทางช่ีวภาพทั�วโลกเคืลื�อนี่ยูา้ยูตัวเช่ีนี่น่ี่�ยูอ่มจะม่ผลกระทบ
ต่อทุกด้่านี่ดั่งกล่าว

การเคืลื�อนี่ยู้ายูของพันี่ ธ์ุุ์ พืชีและสัตว์ ซ่ึ่� งกระทบ 
ต่อทรัพยูากรทางทะเล (โยูงกับการประมง) นัี่�นี่เด่่นี่ชัีด่
เ ป็นี่พิ เศษ และม่ผลโด่ยูตรงต่ออาหารการกินี่ 
ของผู้คืนี่ ทั�งน่ี่�โด่ยูเฉพาะกรณ่์ท่�ฝูงปลาแมกเคือเรล 
ในี่แอตแลนี่ติกเหนืี่ออพยูพข่�นี่เหนี่ือ ซ่ึ่�งถ่งปี 2010  
ได้่นี่ำาไปสู่คืวามขัด่แยู้งสำาคัืญ่ด้่านี่เศรษฐกิจและ
ภูมิศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศยุูโรปต่าง ๆ  
ท่�จับปลาในี่บริเวณ์นัี่�นี่

เ นืี่� องจากคืวามหลากหลายูทางช่ีวภาพไม่ รับ รู้ 
เรื�องของพรมแด่นี่ จ่งคืาด่ได่ว่้าต่อไปจะเกิด่คืวามขดั่แยูง้ 
เพิ�มข่�นี่ระหว่างประเทศเพื�อนี่บ้านี่อันี่เนืี่�องจากพันี่ธ์ุุ์พืชี
และสัตว์เชิีงพาณิ์ชียู์เคืลื�อนี่ยู้ายูถิ�นี่จากเขตเศรษฐกิจ 
แห่งหน่ี่�งไปยูังอ่กแห่ง การกระจายูตัวทางภูมิศาสตร์ 
ของสินี่ค้ืาและบริการทั�งหลายูอันี่เกิด่จากคืวามหลากหลายู
ทางช่ีวภาพจะสลับสับเปล่�ยูนี่ใหม่โด่ยูสิ�นี่เชิีงทั�วทั�งโลก

การเคืลื�อนี่ยู้ายูกระจายูถิ�นี่ใหม่ของพาหะนี่ำาโรคื 
และตัวเชืี�อโรคืก็เช่ีนี่กันี่ ภาวะโลกร้อนี่ทำาให้พบพาหะ 
นี่ำาโรคืใหม่ ๆ (ยูุงและเห็บ) ท่�เส้นี่รุ้งและระดั่บคืวามสูง
ซ่ึ่�งไม่เคืยูพบมาก่อนี่ พร้อมกับต้องคืาด่คืะเนี่ถ่งต้นี่ทุนี่
ด้่านี่สุขภาพ สังคืม และเศรษฐกิจไว้ล่วงหน้ี่าด้่วยู

ในี่อเมริกาใต้และแอฟริกาตะวันี่ออก ประชีากรท่�อาศัยู
อยูู่ในี่บริเวณ์ภูเขาป่วยูเป็นี่โรคืมาลาเร่ยูกันี่มากกว่า 
ในี่อด่่ต อุณ์หภูมิท่�เพิ�มสูงทำาให้ยูุงชีอบอพยูพข่�นี่ไป 
หาท่�สูงและนี่ำาพาเชืี�อซ่ึ่�งทำาให้เกิด่โรคืดั่งกล่าว ฤดู่ร้อนี่ 
ท่�แห้งแล้งข่�นี่และฤดู่หนี่าวท่�อุ่นี่ข่�นี่ในี่ยูุโรปเหนี่ือทำาให้ 
ม่สัตว์เล่�ยูงลูกด้่วยูนี่มขนี่าด่เล็กเพิ�มขยูายูกระจายูตัว
มากมายู เช่ีนี่ พวกหนูี่ ซ่ึ่�งเป็นี่เจ้าบ้านี่หลักของตัวเห็บ 
(ixodes ricinus tick) พาหะนี่ำาเชืี�อแบคืท่เร่ยู Borrelia 
burgdorferi ท่�ทำาให้เกิด่โรคืไลม์

นี่อกเหนืี่อจากผลกระทบโด่ยูตรงต่อคืวามผาสุก 
ของมนุี่ษย์ูแล้ว การเคืลื�อนี่ยูา้ยูกระจายูตัวของสิ�งม่ช่ีวิต
ยูังส่งผลกระทบทางอ้อมต่อพลวัตของภาวะโลกร้อนี่  
เช่ีนี่ ในี่แถบอาร์กติก ในี่ลักษณ์ะเด่่ยูวกับท่�นี่ำ�าแข็ง 
ในี่ทะเลละลายู การท่�ไม้พุ่มแถบทันี่ด่ราขยูายูตัวและ 
ป่าตอนี่เหนืี่อรุกคืืบข่�นี่สู่ขั�วโลกเหนืี่อก็เป็นี่ปัจจัยู 
ท่�ลด่อัตราสะทอ้นี่กลับ (การสะทอ้นี่แสงกลบั) ในี่บรเิวณ์
ขั�วโลกเหนืี่อ จ่งทำาให้คืวามร้อนี่ยูิ�งสะสมมากข่�นี่

การ์ต์อบสื่นองต่์อภาวะโลกร้์อน

การเคืลื�อนี่ยู้ายูกระจายูตัวของสิ�งม่ช่ีวิตไม่จำาเป็นี่ต้อง
เกิด่ข่�นี่ในี่เวลาเด่่ยูวกับภาวะโลกร้อนี่ โด่ยูทั�วไปพบว่า
อัตราเฉล่�ยูของการเคืลื�อนี่ตัวท่�มุ่งสู่ยูอด่เขาคืือ 18 เมตร
ต่อทศวรรษ ซ่ึ่�งเร็วเพ่ยูงคืร่�งหน่ี่�งของอัตราท่�เส้นี่อุณ์หภูมิ
เคืลื�อนี่ขยูับข่�นี่ในี่ระยูะเวลาเท่ากันี่ คืือเฉล่�ยู 40 เมตร
ต่อทศวรรษ เช่ีนี่ ตัวอยู่างกรณ่์พันี่ธ์ุุ์พืชีในี่ป่า การสืบพันี่ธ์ุุ์
เป็นี่วิธุ่์เด่่ยูวท่�พืชีรุ่นี่ต่อไปจะยู้ายูถิ�นี่ฐานี่ได้่โด่ยูกระจายู
ไปในี่รูปแบบเมล็ด่พันี่ธ์ุุ์

เมล็ด่พันี่ธ์ุุ์ซ่ึ่�งเคืลื�อนี่ยู้ายูไปท่�อยูู่ ในี่สภาพอากาศ 
เหมาะสมเท่านัี่�นี่จ่งจะงอกงามและสร้างประชีากรใหม่
พ้นี่จากอาณ์าบริเวณ์เดิ่มก่อนี่การแพร่กระจายู  
พืชีพันี่ธ์ุุ์ท่�วงจรช่ีวิตเนิี่�นี่ช้ีาและยูาวนี่านี่ เช่ีนี่ ไม้ยูืนี่ต้นี่ 
จ่งตอบสนี่องต่อการบ่บคัื�นี่ของภูมิอากาศล่าช้ีา 
ยูิ�งไปกว่านัี่�นี่อ่ก คืวามล่าช้ีาดั่งกล่าวน่ี่�หมายูถ่งต่อให้
หยูุด่ภาวะโลกร้อนี่ในี่วันี่น่ี่�ได้่ เราก็จะยูังพบพันี่ธ์ุุ์พืชี
กระจายูยู้ายูถิ�นี่ต่อไปอ่กหลายูสิบปี

การเคืลื�อนี่ถิ�นี่กระจายูตัวของสิ�งม่ช่ีวิตซ่ึ่�งตอบสนี่อง 
ต่อภาวะโลกร้อนี่สร้างปัญ่หาท้าทายูใหม่ ๆ ดั่งนัี่�นี่ 
จ่งจำาเป็นี่ต้องพยูายูามเร่งทำางานี่วิจัยูสนัี่บสนุี่นี่เพื�อให้
เราเข้าใจผลสืบเนืี่�องของปรากฏการณ์์น่ี่�ได้่ด่่ยูิ�งข่�นี่  
เพื�อนี่ำาไปใช้ีพิจารณ์าประกอบการตัด่สินี่ใจด้่านี่การเมือง
และเศรษฐกิจ เราต้องอาศัยูการผสานี่รวมพลวัตด้่านี่น่ี่�
ของโลกเข้ากับธุ์รรมาภิบาลนี่านี่าชีาติอันี่เหมาะสม 
จ่งจะสามารถเพิ�มโอกาสในี่การลด่ทอนี่ผลสืบเนืี่�อง 
ด้่านี่ลบจากการเคืลื�อนี่ยู้ายูกระจายูตัวของสิ�งม่ช่ีวิต 
ท่�จะส่งผลต่อคืวามผาสุกของมนุี่ษย์ูเราได้่
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กอลิลาภูเขาเพิ� มจำานวนแอฟริกัา:

โดย เบเกอร์์ แบต์เต์ ลูเล 

แปลโดย จงจิต์ อนันต์์คูศรี์

ต์ร์วจแก้ไข นุชนาฏ เนต์ร์ปร์ะเสื่ริ์ฐศรี์

ในิแถืบเท้ำอกเขาวิรุงกา เน้ิ�อทีำ�ประม่าณี 450 ต่ารางกิโลเม่ต่ร ซ้ึ่�งต้่�งอย่้ในิเขต่รอยต่่อระหว่าง

สาธุ์ารณีร้ฐประชื้าธิุ์ปไต่ยคองโก รว้นิดา และย้ก้นิดา ประชื้ากรกอริลลาภ้เขาถ้ืกคุกคาม่ 

จนิเก้อบส้ญพ้ีนิธ์ุุ์จากการล้กลอบด้กจ้บและฆ่่าทำำาร้าย โรคภ้ยไข้เจ็บ รวม่ท้ำ�งการต้่ดไม้่ทำำาลายป่า 

ม่าต่รการอนุิร้กษ์อย่างมี่ประสิทำธิุ์ผลทีำ�ด่งชุื้ม่ชื้นิท้ำองถิื�นิเข้าม่ามี่ส่วนิร่วม่ ช่ื้วยเพิี�ม่จำานิวนิ

กอริลลาภ้เขาทีำ�เป็นิส้ต่ว์สายพ้ีนิธ์ุุ์อ้นิโดดเด่นิ

เบเกอร์์ แบต์เต์ ลูเล

ผู้สื�อข่าว ประจำากรุงกัมปาลา ยููกันี่ด่า

ช่ีวงหลายูปีก่อนี่หน้ี่าน่ี่� ไ ม่นี่านี่นัี่ก บรรด่าชุีมชีนี่ 
รอบอุทยูานี่คุ้ืมคืรองสัตว์ป่าแห่งชีาติบวินี่ด่่ของยููกันี่ด่า
และอุทยูานี่กอริลลาแห่งชีาติมกาฮิังกา ถือเป็นี่พื�นี่ท่�
อันี่ตรายูท่�สุด่สำาหรับกอริลลาภูเขา เพราะหากกอริลลา
พลัด่เดิ่นี่เข้าไปในี่ไร่สวนี่ของชีาวบ้านี่ ซ่ึ่�งอาศัยูอยูู่ใกล้
กับผืนี่ป่าฝนี่ด่งดิ่บอันี่หนี่าท่บ พวกเขาก็จะส่งเส่ยูง
สัญ่ญ่าณ์เตอืนี่เพื�อเผชีญิ่หนี่า้กับสัตว์เหล่าน่ี่� ซ่ึ่�งถูกมองวา่
เป็นี่ผู้บุกรุก แน่ี่นี่อนี่ว่าผลลัพธ์ุ์คืือกอริลลาภูเขาท่�ใกล้ 
สูญ่พันี่ธ์ุุ์ต้องเส่ยูช่ีวิตลงเป็นี่จำานี่วนี่มาก

25 ปีถัด่มา พวกเอปยูักษ์เหล่าน่ี่� โด่ยูเฉพาะสายูพันี่ธ์ุุ์
ห ลั ง ส่ เ งิ นี่ นัี่� นี่  ก อ ริ ล ล า เ พ ศ ผู้ ตั ว โ ต สู ง ไ ด้่ ถ่ ง  
180 เซึ่นี่ติเมตร และม่นี่ำ�าหนัี่กราว 220 กิโลกรัม  
ก็ยูังคืงเดิ่นี่เตร็ด่เตร่ผ่านี่ไร่สวนี่ของชีาวบ้านี่เช่ีนี่เคืยู  
แต่ทุกวันี่น่ี่�  หากจะได้่ยูินี่เส่ยูงสัญ่ญ่าณ์เตือนี่ภัยู  
มันี่ก็เป็นี่เพ่ยูงเส่ยูงแจ้งเตือนี่เจ้าหน้ี่าท่�อุทยูานี่เท่านัี่�นี่ 
จากข้อมูลสถิติ เจ้ายูักษ์ใหญ่่ท่�ม่นิี่สัยูทั�งอ่อนี่โยูนี่และ 
ข่�อายู (ถ้าไม่โด่นี่คุืกคืามทำาร้ายูก่อนี่) พวกน่ี่�ได้่เพิ�ม
จำานี่วนี่อยู่างก้าวกระโด่ด่จาก 620 ตัวในี่ปี 1998  
เป็นี่ 1,063 ตัวในี่ปัจจุบันี่

การเพิ�มจำานี่วนี่ข่�นี่อยู่างมากทำาให้สหพันี่ธ์ุ์นี่านี่าชีาติ 
เพื�อการอนุี่รักษ์ธุ์รรมชีาติ (International Union for 
Conservation of Nature: IUCN) ลด่ระดั่บคืวามเส่�ยูง
ต่อการสูญ่พันี่ธ์ุุ์ของกอริลลาในี่บัญ่ช่ีแด่ง จากการ  
"เส่�ยูงต่อการสญู่พันี่ธ์ุุ์ขั�นี่วิกฤติ" เป็นี่ "เส่�ยูงต่อการสญู่พันี่ธ์ุุ์" 
ในี่ปี 2018

การ์ลักลอบดักจับเข่นฆ่่า การ์ตั์ดไม้
ทุำาลายป่า และโร์คภัยไข้เจ็บ

GVTC เป็นี่หน่ี่วยูงานี่หนี่่� ง ท่� ไ ด้่ รับคืวามร่วมมือ 
จากรัฐบาลทั�งสามประเทศ (ยูกัูนี่ด่า รวันี่ด่า และคืองโก 
ซ่ึ่�งเป็นี่ถิ�นี่ท่�อยูู่ของกอริลลา) และจากองค์ืกรอนุี่รักษ์
ภาคืเอกชีนี่อ่กหลายูแห่ง หน่ี่�งในี่ภารกิจหลักของ GVTC 
คืือการจัด่ทำาสำามะโนี่ประชีากรของกอริลลาและ 
สัตว์สายูพันี่ธ์ุุ์อื�นี่ ๆ ในี่ภูมิภาคืน่ี่�

กลุ่มผู้เช่ี�ยูวชีาญ่กล่าวว่า การสำารวจสำามะโนี่ประชีากร
เป็นี่ประจำาคืือหัวใจสำาคัืญ่ในี่การปรบัเปล่�ยูนี่ยุูทธุ์วิธุ่์ดู่แล
จัด่การ การลงพื�นี่ท่�สำารวจจะช่ีวยูตรวจสอบว่าประชีากร
กอริลลากำาลังจะเพิ�มจำานี่วนี่ข่�นี่หรือลด่ลง เพื�อประเมินี่
ว่าคืวามพยูายูามในี่การอนุี่รักษ์ท่�ใช้ีอยูู่น่ี่�ม่ประสิทธิุ์ผล
หรือไม่? หรือจำาเป็นี่ต้องได้่รับการปรับเปล่�ยูนี่อยู่างไร?

ในี่บรรด่าไพรเมตท่�ยูังม่ช่ีวิตตัวใหญ่่ยูักษ์ท่�สุด่น่ี่� 1 ในี่ 2 
สายูพันี่ธ์ุุ์ยู่อยูของกอริลลาตะวันี่ออกท่�ม่ขนี่าด่เล็กกว่า
และพบได้่ทั�วไปในี่แถบพื�นี่ท่� สูง เร่ยูกว่ากอริลลา 
สายูพันี่ธ์ุุ์ beringei beringei กอรลิลาภูเขาม่ลักษณ์ะเด่่นี่
ตรงขนี่ท่�ม่ส่เข้มและหนี่ากว่า ซ่ึ่�งช่ีวยูป้องกันี่คืวามหนี่าวเย็ูนี่
และฝนี่ท่�ตกไม่หยูดุ่หยูอ่นี่ในี่แหล่งท่�อยููอ่าศัยูของพวกมันี่

ประชีากรกอริลลาต้องทนี่ทุกข์จากการถูกคุืกคืาม 
อยู่างหนัี่กมาเป็นี่เวลาหลายูทศวรรษ จากสาเหตุ 
การลักลอบดั่กจับเข่นี่ฆ่่า การถากถางทำาลายูป่า 
ซ่ึ่�งเป็นี่ถิ�นี่ท่�อยูู่ การแพร่กระจายูเชืี�อโรคืจากมนุี่ษยู์  
รวมถ่งคืวามขัด่แยู้งทางสังคืม ยูทุธุ์วิธุ่์ในี่การอนุี่รักษ์เชิีงรุก
ท่�ช่ีวยูเพิ�มจำานี่วนี่ประชีากรกอริลลา ได้่แก่ การติด่ตาม
ดู่แลและใส่ใจตรวจโรคืสัตว์อยูา่งต่อเนืี่�อง การรักษาโรคื
ระบบทางเด่ินี่หายูใจ และการกำาจัด่เคืลื�อนี่ยู้ายูชุีด่ 
กับดั่กสัตว์ขนี่าด่เล็ก ซ่ึ่�งลูกกอริลลามักจะไปติด่อยููเ่นืี่อง ๆ

จำานี่วนี่กอริลลาท่�เพิ�มข่�นี่นัี่�นี่เชืี�อมโยูงกับสัมพันี่ธุ์ภาพ
ระหว่างกอริลลากับชุีมชีนี่ท้องถิ�นี่ด้่วยูเช่ีนี่กันี่ “ในี่อด่่ต 
วิธุ่์การอนีุ่รักษ์อิงอยูู่กับกฎหมายูข้อบังคัืบ แต่ตอนี่น่ี่� 
คืนี่ในี่ชุีมชีนี่มองว่าวนี่อุทยูานี่เป็นี่มรด่กส่วนี่หน่ี่�ง 
ของพวกเขา ด้่วยูเหตุน่ี่� พวกเขาจ่งเข้ามาม่ส่วนี่ร่วม 
ในี่การจัด่การดู่แลเพื�อให้กอริลลาด่ำารงช่ีวิตอยูู่ได้่ และ 
ม่การขยูายูพันี่ธ์ุุ์” แอนี่ด่รูว์ เซึ่กูยูา ผู้อำานี่วยูการบริหาร
ขององค์ืการคืวามร่วมมือข้ามพรมแด่นี่เกรทเทอร์วิรุงกา 
(Greater Virunga Transboundary Collaboration: 
GVTC) หน่ี่วยูงานี่ท่�ทำาหน้ี่าท่�ปกป้องกอริลลาภูเขา  
ได้่อรรถาธิุ์บายู

ตั์วเลขทีุ�น่าช่�นชม

จากผลการสำารวจสำามะโนี่ประชีากรล่าสุด่โด่ยูกลุ่ม
พันี่ธุ์มิตร ปี 2018 ของบวินี่ด่่-ซึ่าแรมบเว ท่�เผยูแพร่ 
ในี่เดื่อนี่ธัุ์นี่วาคืม 2019 แสด่งให้เห็นี่ว่าระบบนิี่เวศ 
ของบวินี่ด่่-ซึ่าแรมบเว ซ่ึ่�งคืรอบคืลุมอุทยูานี่คุ้ืมคืรอง
สัตว์ป่าแห่งชีาติบวินี่ด่่ของยููกันี่ด่า (พื�นี่ท่�ประมาณ์  
321 ตารางกิโลเมตร) และเขตอนีุ่รักษ์ธุ์รรมชีาติ 
ซึ่าแรมบเวในี่คืองโก (พื�นี่ท่�ราว 9 ตารางกิโลเมตร)  
ม่กอริลลา 459 ตัวโด่ยูแยูกกันี่อยูู่ในี่ 50 ฝูง และแยูก 
อยูู่เด่่�ยูว 13 ตัว ในี่ส่วนี่ของเทือกเขาวิรุงกา ซ่ึ่�งรวม
อุทยูานี่แห่งชีาติมกาฮิังกาของยููกันี่ด่า อุทยูานี่แห่งชีาติ
ภูเขาไฟของรวนัี่ด่า (ได้่รับการข่�นี่ทะเบ่ยูนี่เปน็ี่เขตสงวนี่
ช่ีวมณ์ฑลของยููเนี่สโกตั�งแต่ปี 1983) และอุทยูานี่ 
แห่งชีาติวรุิงกาของคืองโก – ม่กอริลลาจำานี่วนี่รวม 604 ตัว
ในี่ปี 2016
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กอริลลาได้เพิ�มจำานวัน 
อย่างก้าวักระโดดจาก 620 ตัิวั 
ในป่ ี1998 เป่น็ 1,063 ตัิวัในปั่จจุบัน

“
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 ^ มื่าติาบิิชิ กอุริัลลาห่นุ่มื่กำาพร้ัา กำาลังอิุ�มื่เอุมื่ใจ
ในช่วงเวลาท่�แส์นพิเศษกับิแมื่ทธิัว ชามื่าวู เจ้าห่น้าท่�
อุุทยานท่�ศูนย์เซนค์เว็กเวเพ่�อุการัดูแลกอุริัลลา
กำาพร้ัา ณ ส์ำานักงานให่ญ่รูัมัื่งกาโบิ ในอุุทยานแห่่ง
ชาติิวิรุังกา ส์าธัารัณรััฐป่รัะชาธิัป่ไติยคอุงโก ปี่ 2016



ป่าสงวนี่บวินี่ด่่เป็นี่ป่าฝนี่เขตร้อนี่ทั�วไป ซ่ึ่�งได่้ รับ 
การข่�นี่ทะเบ่ยูนี่มรด่กโลกในี่ปี  1994 เพราะม่ 
คืวามหลากหลายูทางช่ีวภาพท่�โด่ด่เด่่นี่ ตั�งอยูู่ท่�ระดั่บ
คืวามสูงระหว่าง 1,160-2,600 เมตร เหนืี่อระดั่บนี่ำ�า
ทะเล สภาพเรือนี่ยูอด่อันี่หนี่าท่บทำาให้ป่าได้่ชืี�อน่ี่�  
เ นิี่นี่ ภู เขา ไฟ เ ป็นี่ ทิวแถวในี่ อุทยูานี่คืือ ถิ� นี่ ท่� อยูู ่
ของกอริลลาภูเขาจำานี่วนี่เกือบคืร่�งหน่ี่�งของโลก

ส่วนี่อุทยูานี่แห่งชีาติมฮิังกากอริลลานัี่บเป็นี่อุทยูานี่ 
แห่งชีาติขนี่าด่เล็กท่�สุด่ในี่ยููกันี่ด่า ม่เนืี่�อท่�แค่ืเพ่ยูง  
34 ตารางกิโลเมตร และม่พรมแด่นี่ติด่ต่อกับคืองโก 
และรวันี่ด่า

ผู้ลปร์ะโยชนต์์อบแทุนจากการ์ทุอ่งเทีุ�ยว

อุทยูานี่แห่งชีาติทุกแห่งท่�กล่าวมาน่ี่�เป็นี่จุด่หมายู 
ปลายูทางยูอด่นี่ิยูมสำาหรับการตามรอยูกอริลลา  
เมื�อม่คืวามปลอด่ภัยูท่�ด่่ข่�นี่ในี่ถิ�นี่ท่�อยูู่ พวกกอริลลา 
ก็เพิ�มจำานี่วนี่ข่�นี่อยู่างมาก เซึ่กูยูา อด่่ตผู้อำานี่วยูการ
บริหารองค์ืกรคุ้ืมคืรองสัตว์ป่าแห่งยููกันี่ด่า (Uganda 
Wildlife Authority: UWA) ซ่ึ่�งอยููใ่นี่ตำาแหน่ี่งถ่ง 6 ปี
จนี่ถ่งเด่อืนี่ม่นี่าคืม 2018 เลา่ว่าการรบพุ่งของพวกกบฏ
ในี่พื�นี่ท่�น่ี่�เมื�อช่ีวงปลายูทศวรรษ 1990 ได้่ส่งผลกระทบ
อันี่เลวร้ายูต่อกอริลลาและการท่องเท่�ยูว โด่ยูเสริมว่า 
“การพัฒนี่าการท่องเท่�ยูวช่ีวยูให้รัฐทั�ง 3 ประเทศ  
ม่รายูได้่จนี่สามารถนี่ำากลับไปช่ีวยูเรื�องการอนุี่รักษ์ได้่”

การท่องเท่�ยูวถือเป็นี่ปัจจัยูสร้างรายูได้่จากการแลกเปล่�ยูนี่
เงินี่ตราต่างประเทศได้่มากท่�สุด่ของยูกัูนี่ด่า โด่ยูม่มูลค่ืา
ถ่ง 1,600 ล้านี่ด่อลลาร์ในี่ปี 2017 และ 2,000  
ล้ านี่ด่อลลา ร์ ในี่ ปี  2018  ทั� ง น่ี่� คื าด่ ว่ ารายู ไ ด้่ 
จะลด่ลงกว่า 50% ในี่ปีงบประมาณ์ 2020-2021  
(เด่ือนี่กรกฎาคืมถ่งมิถุนี่ายูนี่) อันี่เนืี่�องมาจากการแพร่
ระบาด่ของโคืวิด่-19

สืบเนืี่�องจากการโจมต่คืรั�งล่าสุด่เมื�อวันี่ท่� 24 เมษายูนี่ 
2020 ม่คืนี่ 17 คืนี่ถูกฆ่่าตายูโด่ยูกองกำาลังกบฏติด่อาวุธุ์
ไม่ทราบฝ่ายู ในี่จำานี่วนี่น่ี่�เป็นี่เจ้าหน้ี่าท่�อุทยูานี่ 13 คืนี่ 
ซ่ึ่� ง ถื อ เ ป็นี่ เหตุ ก าร ณ์์คื รั� ง ร้ ายูแรง ท่� สุ ด่ ในี่หนี่้ า
ประวัติศาสตร์ปัจจุบันี่ของอุทยูานี่แห่งชีาติวิรุงกา 
แถลงการณ์์จากทางอทุยูานี่ดั่งกล่าวระบุว่าจะไม่ยูอมให้
โศกนี่าฏกรรมคืรั�งน่ี่� “มาทำาลายูคืวามมุ่งมั�นี่ของอทุยูานี่
ท่� ม่ต่อโคืรงการพัฒนี่าเศรษฐกิจและมนุี่ษยูธุ์รรม  
ด้่วยูคืวามร่วมมือและเพื�อประโยูชีน์ี่ของชุีมชีนี่รอบ ๆ 
อุทยูานี่ ทั�งน่ี่�ชุีมชีนี่ต่าง ๆ ของเรายูิ�งม่คืวามปรารถนี่า
อันี่แรงกล้าท่�จะใช้ีช่ีวิตอยูู่ในี่บรรยูากาศท่�สงบมั�นี่คืง 
ด่ำารงคืวามยูุติธุ์รรม และผาสุกมากกว่าคืรั�งใด่ ๆ  
ในี่อด่่ต” 

แม้ว่ายููกันี่ด่าจะม่อุทยูานี่แห่งชีาติถ่ง 10 แห่ง และ 
ม่เขตสงวนี่อนุี่รักษ์ฯ จำานี่วนี่มาก แต่บรรด่าอุทยูานี่
กอริลลาทำาเงินี่รายูได้่จากการท่องเท่�ยูวมากกว่า 
แหล่งอื�นี่ ๆ รวมกันี่เส่ยูอ่ก ใบอนุี่ญ่าตในี่การตามรอยู
กอริลลา ท่�จำากัด่จำานี่วนี่ผู้เข้าเยู่�ยูมชีมท่�ม่ปริมาณ์มาก  
ม่ราคืา 700 ด่อลลาร์ต่อคืนี่ สำาหรับกลุ่มละแปด่คืนี่  
โด่ยูใช้ีเวลาเข้าเยู่�ยูมชีมได้่ 1 ชัี�วโมงต่อวันี่ ส่วนี่ใบอนุี่ญ่าต
ในี่รวันี่ด่าม่ราคืา 1,500 ด่อลลาร์ ในี่ขณ์ะท่�คืองโก 
เร่ยูกเก็บในี่ราคืา 400 ด่อลลาร์เท่านัี่�นี่

เพื�อสนัี่บสนุี่นี่การม่ส่วนี่ร่วมของชุีมชีนี่ รัฐบาลยููกันี่ด่า
ได้่ผ่านี่กฎหมายูท่�กำาหนี่ด่ให้องค์ืกรคุ้ืมคืรองสัตว์ป่า 
แห่งยููกันี่ด่าต้องจัด่สรรรายูได้่ 20% ของค่ืาบัตร 
เข้าเยู่�ยูมชีมทั�งหมด่จากนัี่กท่องเท่�ยูวให้แก่ชุีมชีนี่ท่�อยูู่
บริเวณ์ใกล้เค่ืยูงอุทยูานี่ต่าง ๆ

เงินี่จำานี่วนี่น่ี่�จะถูกส่งต่อไปยัูงรัฐบาลท้องถิ�นี่เพื�อเป็นี่เงินี่
ช่ีวยูเหลือแบบม่เงื�อนี่ไขสำาหรับใช้ีในี่การปรับปรุงช่ีวิต
คืวามเป็นี่อยูู่ของประชีากรในี่พื�นี่ท่�นัี่�นี่ ๆ ก็อด่เฟรย์ู  
คิืวานี่ด่า รัฐมนี่ตร่กระทรวงการท่องเท่�ยูว สัตว์ป่า และ
โบราณ์วัตถุ ของยูกัูนี่ด่า กล่าวว่า “การแบ่งปันี่รายูได้่
ในี่ลักษณ์ะน่ี่�ช่ีวยูปรับปรุงสัมพันี่ธุ์ภาพระหว่างเรา 
กับชุีมชีนี่ท่�อยูู่รายูรอบอุทยูานี่เหล่าน่ี่� ตอนี่น่ี่�พวกเขา 
รู้ด่่ว่าถ้าม่คืนี่มาเยู่�ยูมเยูือนี่จำานี่วนี่มาก ก็จะส่งผล 
ให้ม่ผลประโยูชีน์ี่ตอบแทนี่เข้าโคืรงการในี่ชุีมชีนี่มากข่�นี่ 
เราได้่สร้างโรงเร่ยูนี่ โรงพยูาบาล และปรับปรุงเคืรือข่ายู
ท้องถนี่นี่ในี่พื�นี่ท่�ให้พวกเขาด้่วยู”

นี่อกเหนืี่อจากการแบ่งปันี่รายูได้่ องค์ืกรคุ้ืมคืรองสัตว์ป่า
แห่งยูกัูนี่ด่ายูงัช่ีวยูให้ชุีมชีนี่ริเริ�มกิจกรรมการสร้างรายูได้่
อื�นี่ ๆ อ่กเช่ีนี่กันี่

ก่อนี่ได้่ รับการประกาศให้ เ ป็นี่อุทยูานี่แห่งชีาติ  
ป่าบวินี่ด่่และมกาฮัิงกาเคืยูเป็นี่ถิ�นี่ฐานี่บ้านี่เกิด่ 
ของชีนี่เผา่แบตวา ดั่งนัี่�นี่การผลกัดั่นี่ใหพ้วกเขายูา้ยูออก
จากถิ�นี่ฐานี่ดั่�งเดิ่ม จ่งต้องม่การจดั่หาแหลง่ทำามาหากนิี่
ทางเลอืกอื�นี่ใหพ้วกเขา หนี่ว่ยูงานี่พิทักษ์สัตว์ป่าช่ีวยูให้
พวกเขาเริ�มปลูกกาแฟ ชีา และจัด่ให้ม่เวิร์กช็ีอปงานี่ฝีมือ 
เพื�อจำาหน่ี่ายูสินี่ค้ืาให้แก่นัี่กท่องเท่�ยูว

องค์ืกรอื�นี่ ๆ  เช่ีนี่มูลนิี่ธิุ์คุ้ืมคืรองสัตว์ป่าแอฟริกันี่ (AWF) 
ได้่ร่วมมือกับชุีมชีนี่นี่กูริงโก ใกลบ้วินี่ด่่ เพื�อสร้างบ้านี่พัก
ซ่ึ่�งเป็นี่มิตรต่อสิ�งแวด่ล้อมท่�นัี่�นี่ โด่ยูแบ่งปันี่ผลกำาไร 
กันี่ทุกปี

“ตอนี่น่ี่� ชุีมชีนี่น่ี่�ม่แหล่งรายูได้่ทางเลือกอื�นี่ ๆ  ท่�เชืี�อมโยูง
สัมพันี่ธ์ุ์กับกอริลลา เมื�อคุืณ์สร้างสภาพแวด่ล้อมได้่ 
เช่ีนี่น่ี่�แล้ว กอริลลาก็จะเพิ�มจำานี่วนี่เป็นี่ทว่คูืณ์”  
ซูึ่ด่่ บามูเลเซึ่วา ผู้อำานี่วยูการมูลนิี่ธิุ์คุ้ืมคืรองสัตว์ป่า 
แอฟริกันี่ ในี่ประเทศยูกัูนี่ด่า กล่าว
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 ^ ล่ี้กกอริลี้ลี้าภู่เขาในอุที่ยานคุ้มครองสัุตว์ัป่าแห่งชุาติบวิันด้ สุาธารณรัฐย่กันดา ในปี 2019

ในยูกันดา ม่การจัดสรร
รายได้ 20% ของค่าบัติร
เข้าเย่�ยมชื้มทัี่�งห็มดให้็แก่
ชุื้มชื้นต่ิางๆ ท่ี่�อยู่ใกล้
เค่ยงอุที่ยาน

“



ในแม่นำ�าแยงซีี

ปกัป้องส้ตว์ินำ�า 
เลี�ย้งลูกัด้วิย้นมื

โดย หวังติ์ง

แปลโดย นุชนาฏ เนต์ร์ปร์ะเสื่ริ์ฐศรี์

น้ิบต้่� งแ ต่่ ฉี ฉี  โลม่านิำ�า จ้ดหร้อไ ป่ จี� ต้่ว สุดท้ำายทีำ�พีบไ ด้ต่ายจากไป 
ในิสถืานิบริบาลเม้่�อปี 2002 ก็เช้ื้�อก้นิว่าโลม่าปากขวดท้ำองขาวในิแม่่นิำ�าแยงซีึ่
ส้ญพ้ีนิธ์ุุ์หม่ดแล้ว

ผ้้เขียนิซ้ึ่�งเป็นิผ้้เชีื้�ยวชื้าญช้ื้�นินิำาเร้�องโลม่าท้ำองขาว และเป็นิเลขาธิุ์การ 

คณีะกรรม่าธุ์ิการแ ห่งชื้า ติ่ของจีนิ ในิ โครงการม่นิุษ ย์ ก้บ ชีื้วม่ณีฑล  

(Man and the Biosphere - MAB) ของย้เนิสโก สรุปสาระสำาค้ญเร้�องทีำ�ร้ฐบาลจีนิ

พียายาม่ด้แลให้แน่ิใจว่าส้ต่ว์นิำ�าเลี�ยงล้กด้วยนิม่ชื้นิิดอ้�นิ ๆ ในิแหล่งนิำ�าจ้ด  

เช่ื้นิ โลม่าห้วบาต่รหล้งเรียบ จะไม่่ประสบชื้ะต่ากรรม่เดียวก้นิ

หวังติ์ง

อาจารยูป์ระจำาสถาบนัี่ชีลชีว่วิทยูา (Hydrobiology – HIB) 
ของสถาบันี่วิทยูาศาสตร์จ่นี่ ซ่ึ่�งเป็นี่สมาชิีกกลุ่ม 
ผู้เช่ี�ยูวชีาญ่ด้่านี่สัตว์นี่ำ�าเล่�ยูงลูกด้่วยูนี่ม ในี่คืณ์ะกรรมการ
สหภาพสากลเพื�อคุ้ืมคืรองคืวามอยูู่รอด่ของสายูพันี่ธ์ุุ์
ธุ์รรมชีาติ (International Union for Conservation 
of Nature Species Survival Commission – IUCN-SSC) 
รวมทั�งร่วมอยูู่ในี่คืณ์ะกรรมาธิุ์การ DIVERSITAS 
(โคืรงการวิ จัยูนี่านี่าชีาติ ท่� มุ่งบูรณ์าการวิชีาการ 
ด้่านี่คืวามหลากหลายูทางช่ีวภาพเพื�อคืวามผาสุก 
ของมนุี่ษยู์) ของจ่นี่

ส่วนี่หน่ี่�งของงานี่ซ่ึ่�งผมทำาท่�สถาบันี่ชีลวทิยูาในี่เมืองอู่ฮัั�นี่
ตั�งแต่ปี 1982 ทำาให้ผมได้่ใช้ีเวลา 20 ปีดู่แลฉ่ฉ่  
โลมาท้องขาวตัวเด่่ยูวในี่โลกซ่ึ่�งจับได้่จากแม่นี่ำ�าแยูงซ่ึ่ 
และนัี่บว่าเป็นี่ “ผู้ถือธุ์งท่�ถูกทิ�งไว้ข้างหลัง” (Lipotes 
vexillifer)
 

โลมาท้องขาวท่�ชีาวจ่นี่เร่ยูกว่า “เทพธิุ์ด่าแห่งแม่นี่ำ�าแยูงซ่ึ่” 
ม่การกล่าวถ่งไว้ในี่หนัี่งสือเอ้อร์หยูา อันี่เป็นี่พจนี่านุี่กรม
จ่นี่อายูุราว 200 ปีก่อนี่คืริสตกาล ซ่ึ่�งนัี่บว่าเก่าแก่ท่�สุด่
เท่าท่�ยูังหลงเหลืออยูู่ ทั�งน่ี่�ทำาให้เรายูิ�งมุ่งมั�นี่จะปกป้อง
เพื�อนี่ร่วมเผ่าพันี่ธ์ุุ์ของฉ่ฉ่ไว้ก่อนี่จะพากันี่หายูสาบสูญ่
ไปหมด่ น่ี่าเส่ยูด่ายูท่�เราพบว่ามันี่สายูเกินี่ไปเส่ยูแล้ว

ชนิดพัินธ์ุพิิเศษีจำาเพิาะ

เมื�อปี 2006 ผมนี่ำาทางสำารวจตามแม่นี่ำ�าแยูงซ่ึ่นี่านี่  
39 วันี่เพื�อค้ืนี่หาร่องรอยูสุด่ท้ายูของโลมาท้องขาว 
ท่�อาจยูั งหลงเหลือ ท่มสำารวจซ่ึ่� งประกอบด้่วยู 
นัี่กชีลช่ีววิทยูาชัี�นี่นี่ำากว่า 60 คืนี่จากจ่นี่ ญ่่� ปุ่นี่  
สวิตเซึ่อร์แลนี่ด์่ เยูอรมน่ี่ สหราชีอาณ์าจักร แคืนี่าด่า 
และสหรัฐฯ ใช้ีเทคืนิี่คืการตรวจสอบซ่ึ่�งก้าวหน้ี่าท่�สุด่ 
เท่าท่�ม่ให้ใช้ีในี่ขณ์ะนัี่�นี่ แต่ก็ไม่พบโลมาท้องขาวเลยู 
สักตัวเด่่ยูว หน่ี่�งปีต่อมาวารสาร Biology Letters  
ของราชีสมาคืมชี่ววิทยูาอังกฤษจ่งประกาศว่าสัตว์นี่ำ�า 
อันี่งามสง่าชีนิี่ด่น่ี่�สูญ่พันี่ธ์ุุ์แล้ว

แม้ยูังคืงม่รายูงานี่ซ่ึ่�งไม่ม่การยูืนี่ยูันี่ว่าพบโลมาท้องขาว 
แต่ก็ม่โอกาสนี่อ้ยูมากท่�จะพบโลมาปากขวด่ซ่ึ่�งอาศยัูอยูู่
ตามนี่ำ�าขุ่นี่โคืลนี่ในี่แม่นี่ำ�าโด่ยูอาศัยูคืลื�นี่เส่ยูงสะท้อนี่
นี่ำาทางมากกว่าการพ่�งพาสายูตา

ฉ่ฉ่ซ่ึ่�งได้่รับบาด่เจ็บตอนี่ได้่รับการช่ีวยูเหลือหลังจาก
บังเอิญ่ติด่อวนี่ชีาวประมงในี่ปี 1980 เวลานัี่�นี่อายูุเพ่ยูง 
2 ปี ได้่พำานัี่กอยูู่ในี่สถานี่จัด่แสด่งโลมาท่�เมืองอู่ฮัั�นี่ 
นี่านี่กว่าสองทศวรรษ โด่ยูส่วนี่ตัวผมรู้ส่กสะเทือนี่ใจมาก
ท่�เมื�อปี 2002 “ฟอสซิึ่ลม่ช่ีวิต” จากยุูคืโบราณ์ตัวน่ี่�
สิ�นี่ช่ีพไป ไม่อยูากยูอมรับเลยูว่าไม่ช้ีาสัตว์ชีนิี่ด่น่ี่� 
ท่�เชืี�อกันี่ว่าอาศัยูอยูู่ตามแม่นี่ำ�าแยูงซ่ึ่มาเนิี่�นี่นี่านี่กว่า  
20 ล้านี่ปีแล้วจะถูกข่�นี่ป้ายูว่า “สูญ่พันี่ธ์ุุ์” 
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เมื�อเดื่อนี่มกราคืม 2021 ทางการจ่นี่สั�งห้ามทำา 
การประมงในี่ลำานี่ำ�าธุ์รรมชีาติทุกสาขาของแม่นี่ำ�าแยูงซ่ึ่
นี่านี่ 10 ปี เพื�อฟ้�นี่ฟูระบบนิี่เวศและรักษาคืวามหลากหลายู
ทางช่ีวภาพ สองเดื่อนี่ต่อมาคืือในี่เดื่อนี่ม่นี่าคืม  
กฎหมายู คุ้ืมคืรองแ ม่นี่ำ�า แยู ง ซ่ึ่ ก็ ม่ ผล บั ง คัืบ ใช้ี  
ส่งผลให้การยูกระดั่บการปกป้องระบบนิี่เวศและฟ้�นี่ฟู
สภาพบริเวณ์ลุ่มแม่นี่ำ�าเข้มงวด่ยูิ�งข่�นี่ นี่อกจากสนัี่บสนุี่นี่
ให้ออกกฎห้ามทำาการประมงแล้วกฎหมายูฉบับใหม่น่ี่� 
ยูังเน้ี่นี่ยูำ�าด้่วยูว่าการพัฒนี่าเศรษฐกิจ-สังคืมทั�งในี่ระดั่บ
ภูมิภาคืและระดั่บชีาติต้องทำาอยู่างยูั�งยูืนี่

แยูงซ่ึ่เป็นี่แม่นี่ำ�าสายูยูาวท่� สุด่ซ่ึ่�งไหลผ่านี่จ่นี่เพ่ยูง
ประเทศเด่่ยูว และยูาวเป็นี่อันี่ดั่บสามของโลก  
ได้่รับฉายูาว่า “แม่นี่ำ�าแห่งช่ีวิต” ด้่วยูเหตุผลอันี่ชัีด่เจนี่ 
เนืี่�องจากแม่นี่ำ�าสายูน่ี่�คืือแหล่งนี่ำ�าจืด่ร้อยูละ 40 ของจ่นี่ 
จ่งถือเป็นี่แหล่งนี่ำ�าซ่ึ่�งหล่อเล่�ยูงช่ีวิตผู้คืนี่นัี่บล้านี่ ๆ 
ตลอด่จนี่บรรด่าสัตว์ท่�อยูู่ ในี่ถิ�นี่ธุ์รรมชีาติ  อาทิ 
ปลาสเตอร์เจ่ยูนี่พันี่ธ์ุุ์โบราณ์ ลิงจมูกเชิีด่ และหม่แพนี่ด้่า
ยูักษ์ แม้พื�นี่ท่�บริเวณ์ลุ่มแม่นี่ำ�าแยูงซ่ึ่รวมแล้วเพ่ยูง 
หน่ี่�งในี่ห้าของแผ่นี่ดิ่นี่จ่นี่ แต่สามารถสร้างผลิตภัณ์ฑ์
มวลรวม (GDP) ให้แก่ประเทศจ่นี่ได้่สูงถ่งหน่ี่�งในี่สาม
ของทั�งหมด่

โลมานี่ำ�าจืด่ท่�ม่อัตลักษณ์์พิเศษชีนิี่ด่น่ี่�ซ่ึ่�งสมัยูโบราณ์ 
เชืี�อกันี่ว่าช่ีวยูพิทักษ์ชีาวเรือและคืนี่หาปลาตลอด่ 
เส้นี่ทางนี่ำ�าท่�ทอด่ยูาว 1,700 กิโลเมตรจากพื�นี่ท่� 
ตอนี่กลางของจ่นี่เรื�อยูไปจนี่ถ่งมหาสมุทรแปซิึ่ฟิก  
พบได้่เฉพาะตอนี่กลางและท้ายูแม่นี่ำ�าแยูงซ่ึ่ รวมทั�ง 
ในี่ทะเลสาบใหญ่่ ๆ ซ่ึ่�งเชืี�อมต่อกับแม่นี่ำ�าสายูน่ี่�เท่านัี่�นี่

ตามสถิติบางส่วนี่ระบุว่ากิจกรรมของมนุี่ษยู์เป็นี่สาเหตุ
การตายูของโลมาท้องขาวถ่งร้อยูละ 90 ก่อนี่ปี 1985 
การจับปลาแบบอุตสาหกรรม การลักลอบทำาประมง 
เกินี่ศักยูภาพ และเรือบรรทุกสินี่ค้ืา เรือขนี่ถ่านี่หินี่ และ
เรือเร็วท่�เพิ�มจำานี่วนี่โด่ยูไม่ได้่คืวบคืุมคืือสาเหตุหลัก ๆ 
ซ่ึ่�งทำาใหป้ระชีากรโลมานี่ำ�าจืด่ลด่ลงและถกูจำากัด่ถิ�นี่ท่�อยูู่
ในี่ช่ีวงหลายูสิบปีท่�ผ่านี่มา

กล่าวในี่เชิีงวิชีาการแล้ว ถือได้่ว่าโลมานี่ำ�าจืด่ม่บทบาท
เป็นี่ตัวช่ี� วัด่ท่�สำาคัืญ่เป็นี่พิเศษ เพราะสามารถใช้ี 
ตรวจสอบสถานี่ะและแนี่วโน้ี่มของคืวามหลากหลายู
ของชีนิี่ด่พันี่ธ์ุุ์สัตว์นี่ำ�าจืด่ในี่แม่นี่ำ�า

โลมาหัวบาตรหลังเร่ยูบ (Neophocaena asiaeorientalis 
ssp. asiaeorientalis) สัตว์นี่ำ�าจืด่เล่�ยูงลูกด้่วยูนี่ม 
อ่กชีนิี่ด่หน่ี่�งในี่แม่นี่ำ�าแยูงซ่ึ่ก็อาศัยูในี่ถิ�นี่ท่�อยูู่แทบจะ
เหมือนี่กันี่กับโลมาท้องขาว จ่งเผชิีญ่ภัยูคุืกคืาม 
อยู่างเด่่ยูวกันี่ โลมาชีนิี่ด่น่ี่�ม่ขนี่าด่เท่าอ่างอาบนี่ำ�า  
ไม่ม่คืร่บหลังท่�สมบูรณ์์ แต่ม่สันี่เล็ก ๆ บนี่หลังแทนี่  
คืนี่ทั�วไปตั�งฉายูาให้ว่า “เงือกแม่นี่ำ�าแยูงซ่ึ่” ได้่รับ 
การ ข่� นี่ทะ เ บ่ยูนี่เป็นี่ สัต ว์ ใก ล้ สูญ่พันี่ ธ์ุุ์อยู่ า งยูิ� ง 
ตามบญั่ช่ีแด่งของสหภาพสากลเพื�อการอนุี่รักษ์ธุ์รรมชีาติ 
(International Union for Conservation of Nature 
– IUCN) ซ่ึ่�งพบว่าลด่จำานี่วนี่ลงอยู่างรวด่เร็ว โด่ยูในี่ปี 
2017 โลมาหลังเร่ยูบท่�อาศัยูอยููต่ามธุ์รรมชีาติเหลืออยูู่
เพ่ยูง 1,012 ตัวแม้จะพยูายูามอนุี่รักษ์เอาไว้ก็ตาม

ทว่าก็ยูังคืงม่คืวามหวังอยูู่ ช่ีวงหลายูทศวรรษท่�ผ่านี่มา 
รั ฐบาล ท้อง ถิ� นี่ ไ ด้่ป รับป รุ งการบ ริหาร จัด่การ 
ด้่านี่สิ�งแวด่ล้อมให้ด่่ข่�นี่มาก ขณ์ะท่�จ่นี่ยูกให้การพัฒนี่า
เศรษฐกิจสำาคัืญ่เป็นี่อันี่ดั่บแรกในี่ทศวรรษ 1980 รัฐบาล
กลางและหน่ี่วยูงานี่ท้องถิ�นี่ก็เริ�มตระหนัี่กถ่งผลกระทบ
ต่อสิ�งแวด่ล้อมในี่ระยูะหลายูสิบปีหลังจากนัี่�นี่ จ่งเริ�ม 
ใช้ีมาตรการต่าง ๆ เพื�อพิทักษ์รักษาสิ�งแวด่ล้อม

ปกป้อง “แม่นำ�าแห่งชีวิต์”
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การสิ�นช่ื้พของ “ฟอสซิิล
ม่ช่ื้วิัติ” ที่ำาให้็ผมรู้สึก
สะเท้ี่อนใจเป่น็อย่างมาก

“

 ^ เน่�อุงจากในป่ี 2017 เห่ล่อุโลมื่าห่ลังเร่ัยบิ 
อุยู่ในถิ่�นธัรัรัมื่ชาติิเพ่ยง 1,012 ตัิว จ่งได้ ม่ื่ 
การัข่�นทะเบ่ิยนเป็่นสั์ติว์ใกล้สู์ญพันธ์ุัอุย่างยิ�ง 
ติามื่บัิญช่แดงขอุง IUCN



ยกร์ะดับสื่ถานภาพิการ์อนุรั์กษ์ี

นี่อกจากน่ี่�ยูังม่การกำาหนี่ด่เขตอนุี่รักษ์ธุ์รรมชีาติ 
ระดั่บท้องถิ�นี่และระดั่บชีาติ 9 แห่ง ซ่ึ่�งบางแห่งม่แม่นี่ำ�า
ไหลผ่านี่และอนุี่รักษ์ชีนิี่ด่พันี่ธ์ุุ์แบบก่�งธุ์รรมชีาติจาก 
นี่อกถิ�นี่ตามแนี่วแม่นี่ำ�าสายูน่ี่�เพื�อสงวนี่รักษาโลมานี่ำ�าจืด่  
เขตอนุี่รักษ์ธุ์รรมชีาติทะเลสาบรูปแอกเท่ยูนี่อ่�โจว  
ซ่ึ่�งเป็นี่ทะเลสาบยูาว 21 กิโลเมตรท่�ได้่รับฉายูาว่าเป็นี่ 
“แยูงซ่ึ่ยู่อส่วนี่” นัี่�นี่ เดิ่มได้่ถูกกำาหนี่ด่ไว้ในี่ศตวรรษ 
ท่�แล้วว่าให้เป็นี่แหล่งหลบภัยูของโลมาท้องขาว  
เป็นี่พื�นี่ท่�ชุ่ีมนี่ำ�าใกล้เมืองจ่โจวในี่จังหวัด่หูเป่ยู ปัจจุบันี่ 
ม่โลมาหลังเร่ยูบอยูู่ประมาณ์ 100 ตัว เท่ากับว่าโลมา
ชีนิี่ด่น่ี่�ได้่รับอานิี่สงส์จากมาตรการอนุี่รักษ์ชีนิี่ด่พันี่ธ์ุุ์สัตว์
นี่ำ�าต่างถิ�นี่ซ่ึ่�งเริ�มแรกกำาหนี่ด่ข่�นี่เพื�ออนุี่รักษ์โลมา 
ท้องขาวนัี่�นี่เอง

จ่นี่พยูายูามเ ก็บรักษาคืวามทรงจำา ท้องถิ�นี่และ
วัฒนี่ธุ์รรมดั่�งเดิ่มเอาไว้ในี่รูปแบบตำานี่านี่และเรื�องเล่า
เพื�อมุ่งอนุี่รักษ์วัฒนี่ธุ์รรมท้องถิ�นี่ท่�ไม่อาจจับต้องได้่  
รวมทั�งคืวามรู้ด้่านี่นิี่เวศวิทยูาเก่�ยูวกับโลมาท้องขาว  
ม่การจัด่พิมพ์เผยูแพร่เรื�องราวของฉ่ฉ่ให้เด็่กชีาวจ่นี่ 
ทั�วประเทศได้่อ่านี่ด้่วยู ผมหวังเป็นี่อยูา่งยูิ�งว่าโลมาท้องขาว
ท่�สวยูงามพิเศษสุด่เหล่าน่ี่�จะด่ำารงคืงอยูู่ในี่คืวามทรงจำา
ไปตลอด่กาลนี่านี่

รัฐบาลจ่นี่พยูายูามเพิ�มจำานี่วนี่สตัว์ท่�ใกล้สูญ่พันี่ธ์ุุ์อยูา่งยิู�ง
ชีนิี่ด่น่ี่�โด่ยูในี่เดื่อนี่กุมภาพันี่ธ์ุ์ 2021 ได้่ยูกระดั่บ 
การคุ้ืมคืรองโลมาหลังเร่ยูบแห่งลุ่มนี่ำ�าแยูงซ่ึ่ให้เป็นี่สัตว์
สงวนี่ชัี�นี่หน่ี่�ง อันี่เป็นี่การคุ้ืมคืรองสัตว์ในี่ถิ�นี่ท่�อยูู ่
ตามธุ์รรมชีาติระดั่บสูงท่�สุด่ของประเทศ

เกือบ 20 ปีนัี่บตั�งแต่ฉ่ฉ่จากไป ปัจจุบันี่องค์ืกรพัฒนี่า
เอกชีนี่กว่า 20 แห่งต่างร่วมมือกันี่ปกป้องคุ้ืมคืรองญ่าติ
ของฉ่ฉ่ซ่ึ่�งม่ขนี่าด่เลก็กว่า ส่งเสริมให้คืนี่ทั�วไปม่ส่วนี่ร่วม
โด่ยูม่อาสาสมัคืรท้องถิ�นี่ตระเวนี่ตรวจตราตลอด่ทั�งวันี่
ทั�งคืืนี่ตามลำานี่ำ�าสาขาบริเวณ์ตอนี่กลางและตอนี่ท้ายู
แม่นี่ำ�าสายูน่ี่� รวมถ่งในี่บริเวณ์ทะเลสาบโปหยูางและ
ต้งถิง เพื�อคุ้ืมคืรองโลมาหลังเร่ยูบ

60
วารสารความร่วมมือกับต่างประเทศ

ม่การสั�งห้็ามที่ำาป่ระมง
ติามแม่นำ�าแยงซ่ินานสิบปี่
เพ้�อฟ้� นฟูระบบนิเวัศ

“



จงจิต์ อนันต์์คูศรี์ แปล

นุชนาฏ เนต์ร์ปร์ะเสื่ริ์ฐศรี์ ต์ร์วขแก้ไข

ภายหลังมหันตัภัยไฟป่า
ออสเตรเลีย้:

 
พ้ื้�นท่ี่�ป่่าเขาจำำานวนหลายล้านเฮกตาร์์1 ถููกเผาที่ำาลาย และสััตว์ป่่าถึูง 3,000 ล้านตัวต้องตายหรื์อพื้ลัดถู่�นท่ี่�อยู�

ความสูัญเส่ัยจำากไฟป่่าท่ี่�โหมกร์ะหนำ�าที่ำาลายล้างรั์ฐน่วเซาท์ี่เวลส์ัและวิกที่อเรี์ยอย�างแสันสัาหัสั
ในช่�วงปี่ 2019-2020 นั�นน�าสัะพื้รึ์งกลัวมากกว�าท่ี่�เคยคาดการ์ณ์์ไว้

บร์ร์ดาผู้เชี่�ยวช่าญกล�าวว�าการ์ฟ้�นฟูความหลากหลายที่างชี่วภาพื้ท่ี่�สูัญเส่ัยไป่แล้วของออสัเตร์เล่ยนั�น
จำะต้องใช้่เวลาเน่�นนานหลายต�อหลายปี่

และผู้คนก็จำำาเป็่นต้องเข้ามาม่สั�วนร์�วมด้วยช่�วยกัน โดยเฉพื้าะถู้าสัภาพื้อากาศยังคงยำ�าแย�อยู�เช่�นน่�

แกรี์� นันน์

นัี่กข่าวอิสระ ประจำานี่คืรซิึ่ด่น่ี่ยู์

“หากคุืณ์เดิ่นี่เข้าไปในี่ป่าท่�โด่นี่ไฟเผาผลาญ่มาอยู่างหนัี่ก
ขนี่าด่น่ี่� บรรยูากาศท่�จะกระทบใจคุืณ์อยูา่งสุด่ ๆ  เลยูก็คืือ 
คืวามเง่ยูบสงัด่ ไร้ซ่ึ่�งเส่ยูงนี่กร้อง ไม่ม่เส่ยูงใบไม้ 
ดั่งกรอบแกรบ ม่เพ่ยูงคืวามสงัด่เง่ยูบ…”  ไมค์ื คืลาร์ก 
ศาสตราจารยู์ด้่านี่สัตววิทยูาจากมหาวิทยูาลัยูลาโทรบ
แห่งเมลเบิร์นี่ บรรยูายูให้เห็นี่สภาพป่ากว้างใหญ่่ไพศาล
หลายูผืนี่ท่�ไม่นี่านี่มาน่ี่�ถูกไฟป่าโหมทำาลายูล้างอยูา่งเลวร้ายู
ท่�สุด่เท่าท่�ประเทศน่ี่�เคืยูประสบมา

คืลาร์กกล่าวว่า “นัี่บเป็นี่ประวัติศาสตร์คืรั�งเลวร้ายูท่�สุด่
เท่าท่� เคืยูบันี่ท่กไว้ของออสเตรเล่ยู” ขนี่าด่พื�นี่ท่� 
กว้างใหญ่่ถ่ง 13 ล้านี่เฮักตาร์ (81,250,000 ไร่)  
ท่�ถูกไฟไหม้ป่านัี่�นี่ “ยูากต่อการจินี่ตนี่าการ” ม่ขนี่าด่ใหญ่่
กว่าการนี่ำาประเทศฮัอลแลนี่ด่์  เด่นี่มาร์ก และ 
สวิตเซึ่อร์แลนี่ด์่ มารวมกันี่เส่ยูอ่ก ทุกอยู่างถูกเผาไหม้
เกร่ยูมแห้งกรอบไปจนี่หมด่ ทั�งบ้านี่เรือนี่ ป่าเขา  
สัตว์ พืชีพรรณ์ทั�งหลายู ล้วนี่มลายูสูญ่สิ�นี่

ช่ีวงเวลาท่�เกิด่ไฟไหม้ป่าก็เป็นี่ปัจจัยูสำาคัืญ่ท่�ช่ีวยูให้เรา
เข้าใจถ่งขนี่าด่ของผลกระทบท่�เกิด่ข่�นี่ คืลาร์กกล่าวว่า 
“2-3 ปีก่อนี่หน้ี่าน่ี่�เป็นี่ระยูะเวลาท่�แห้งแล้งท่� สุด่ 
ของออสเตรเล่ยูเท่าท่�เคืยูบันี่ท่กไว้” ทั�งยูังเสริมอ่กว่า 
“เป็นี่ช่ีวงเวลาท่�ประชีากรสัตว์ต้องประสบคืวามยูาก
ลำาบากอยู่างมากอันี่เนืี่�องมาจากภัยูแล้งอยูู่ก่อนี่แล้ว  
ดั่งนัี่�นี่สภาพอากาศของออสเตรเล่ยูในี่อ่ก 3-4 ปีข้างหน้ี่า
จะทว่คืวามสำาคัืญ่ยูิ�งต่อการฟ้�นี่ตัวของป่า”

 1 เฮักตาร์ ม่ขนี่าด่พื�นี่ท่�ประมาณ์ 6.25 ไร่

คืลาร์กยูังกล่าวเสริมอ่กว่า ผลกระทบกับสัตว์ท่�เส่�ยูง 
ต่อการสูญ่พันี่ธ์ุุ์ในี่ออสเตรเล่ยูกำาลังสร้างคืวามเส่ยูหายู
ร้ายูแรงตามมา ในี่จำานี่วนี่ 70 สายูพันี่ธ์ุุ์เฉพาะถิ�นี่ท่�เส่�ยูง
ต่อการสูญ่พันี่ธ์ุุ์นัี่�นี่ ท่�อยูู่อาศัยูของพวกมันี่อยู่างน้ี่อยู 
คืร่�งหน่ี่�งโด่นี่ไฟผลาญ่ทำาลายู อาทิ จิงโจ้โปโตรูเท้ายูาว 
และนี่กกระตั�วส่ด่ำาขนี่มันี่วาวแห่งเกาะจิงโจ้ ซ่ึ่�งเป็นี่  
“นี่กหายูากและสวยูงามด่่งดู่ด่ใจ” แต่ไฟป่าได้่เผาผลาญ่
แหล่งอาหาร ท่�อยููอ่าศัยู หรือไม่กเ็ผาทำาลายูทั�งสองอยูา่ง
จนี่สูญ่สิ�นี่ 

ท่�อยูู่อาศัยูส่วนี่ใหญ่่ของโคือาลาทางตอนี่เหนี่ือ 
ของรัฐนิี่วเซึ่าท์เวลส์ถูกไฟป่าเผาผลาญ่ คืลาร์กเล่าอ่กว่า 
ธุ์รรมชีาติอันี่น่ี่ารักโด่ด่เด่่นี่ของโคือาลาเหล่าน่ี่�บางคืรั�ง 
ก็ไปบด่บังซ่ึ่อนี่เร้นี่คืวามนี่่าสะพร่งกลัวของระบบนิี่เวศ 
“ภาพโคือาลากลายูเป็นี่ภาพรณ์รงคื์ให้เห็นี่หายูนี่ะ 
จากวิกฤติคืรั�งน่ี่� แต่ในี่คืวามเป็นี่จริงแล้ว สรรพช่ีวิต 
ในี่ป่าทั�งปวงไม่ว่าจะเป็นี่ตัวพอสซัึ่�มขนี่าด่ใหญ่่ พืชีพรรณ์
ทุกชีนิี่ด่ในี่ป่าอัลไพน์ี่แอชี (ยููคืาลิปตัสพื�นี่ถิ�นี่ตะวันี่ออก
เฉ่ยูงใต้ของออสเตรเล่ยู) รวมถ่งบรรด่าชุีมชีนี่สิ�งม่ช่ีวิต – 
ตอนี่น่ี่�ทั�งหมด่ทั�งมวลล้วนี่เส่�ยูงต่อวิกฤติอันี่ตรายูทกุขณ์ะ”

ความสูื่ญ่เสีื่ยทีุ�ไม่เคยปร์ากฏมาก่อน

ผู่้นป่าในออสื่เต์ร์เลียจะฟ้ื้�นตั์วกลับมาได้
แค่ไหน?

ไฟไห็ม้ผ้นป่า่ฝน 
เป็่นจำานวันถึึง 70%
“

ผลการศ่กษาของเด่อืนี่กรกฎาคืม 2020 โด่ยูนี่กัวิทยูาศาสตร์ 
10 คืนี่ของ 5 สถาบันี่ท่� ไ ด้่ รับมอบหมายูหน้ี่าท่� 
จากองค์ืการกองทุนี่สัตว์ ป่าโลกสากล (WWF)  
พบว่าม่สัตว์ถ่ง 3,000 ล้านี่ตัวต้องมาตายูหรือ 
พลัด่ถิ�นี่ท่�อยูู่ในี่มหันี่ตภัยูไฟป่าดั่งกล่าว คืริสโตเฟอร์  
ดิ่�กแมนี่ ศาสตราจารย์ูด้่านี่นิี่เวศวิทยูาภาคืพื�นี่ดิ่นี่ 
แ ห่ ง ม ห า วิ ท ยู า ลั ยู ซิึ่ ด่ น่ี่ ย์ู  ผู้ เ ป็ นี่ ร า ชี บั ณ์ ฑิ ต 
ด้่านี่วิทยูาศาสตร์ของออสเตรเล่ยู ซ่ึ่�งดู่แลงานี่ศ่กษาวิจัยู
ชิี�นี่น่ี่�เล่าว่า แม้แต่ในี่กลุ่มผู้วิจัยูเองยูังตระหนี่กตกใจ 
กับผลการค้ืนี่พบท่�สำาคัืญ่ว่า “สัตว์ม่กระดู่กสันี่หลัง
เฉพาะถิ�นี่ถ่ง 3,000 ล้านี่ตัวเป็นี่ตัวเลขท่�ไม่ใช่ีแค่ืมากมายู
ก่ายูกอง แต่มากจนี่คุืณ์น่ี่กภาพไม่ออกเลยู” เขาให้ข้อมูล
กับหนัี่งสือพิมพ์เด่อะการ์เด่่ยูนี่

คืลาร์กเชืี�อว่าจำานี่วนี่น่ี่�เป็นี่ตัวเลขคืร่าว ๆ “น่ี่�พูด่ถ่ง 
แค่ืสัตว์เล่�ยูงลูกด้่วยูนี่ม นี่ก สัตว์เลื�อยูคืลานี่ ถ้าหาก 
เพิ�มสัตว์ไม่ม่กระดู่กสันี่หลังเข้าไปด้่วยู ปริมาณ์ 
จะมากมายูมหาศาลจนี่ไม่อยูากเชืี�อเลยูท่เด่่ยูว”

อยู่างไรก็ตาม สิ�งหน่ี่�งท่�เห็นี่ได้่ชัีด่เลยูก็คืือ “ยูามท่�เกิด่ 
ไฟไหม้ป่าในี่ออสเตรเล่ยูจะเป็นี่ไปอยู่างรุนี่แรงเสมอ” 
อลันี่ ยูอร์ก ศาสตราจารย์ูด้่านี่นิี่เวศวิทยูาไฟป่า 
แห่งมหาวิทยูาลัยูเมลเบิร์นี่ กล่าว “คืวามรุนี่แรง 
จ่งเป็นี่สิ�งท่�คืาด่การณ์์ได่ ้ทว่าสิ�งท่�คืาด่ไม่ถ่งคืือ มันี่เกิด่ข่�นี่
ก่อนี่หนี่้าฤดู่ไฟไหม้ป่าตามปกติ มิหนี่ำาซึ่ำ�าปริมาณ์ 
ก้อนี่เพลิงก็โหมกระหนี่ำ�าไปยูังหลายูพื�นี่ท่� ซ่ึ่�งเป็นี่
ปรากฏการณ์์ท่�ผิด่ปกติมากท่เด่่ยูว”

อาจต้องใช้ีเวลาหลายูต่อหลายูปีกว่าพืชีและสัตว์เหล่าน่ี่�
จะฟ้�นี่คืืนี่กลบัมา และกจ็ำาเปน็ี่ต้องอาศยัูคืวามชีว่ยูเหลอื
จากมนี่ษุยู ์ตัวอยูา่งจากการเพาะพนัี่ธ์ุุ์กบปา่ในี่สวนี่สตัว์
ของออสเตรเล่ยู “มิเช่ีนี่นัี่�นี่ เราคืงต้องวาด่หวัง 
ให้สัตว์รอด่ช่ีวิตจากผืนี่ป่าส่วนี่เส่�ยูวท่�ไม่ถูกไฟป่าเผา” 
ยูอร์กอธิุ์บายูต่อ เขายูังมองโลกอยู่างม่คืวามหวังอยูู่  
โด่ยูกล่าวว่าป่าไม้ในี่ออสเตรเล่ยู “ม่คืวามสามารถ 
ท่�จะฟ้�นี่ตัวได้่อยู่างเหลือเชืี�อ”

เขากล่าวเสริมว่า อยู่างไรก็ด่่ ม่ข้อคืวรระวัง ตัวอยู่างเช่ีนี่
ป่าฝนี่และป่ายููคืา ลิปตัสพื�นี่ ถิ�นี่ของแทสเมเ น่ี่ยู 
ท่�เกิด่สถานี่การณ์์ไฟป่าไม่บ่อยูนัี่ก จ่งม่คืวามเปราะบาง
อยูา่งมากท่�จะเกิด่ไฟไหม้ป่าซึ่ำ�าแล้วซึ่ำ�าเล่า และจากรูปแบบ
จำาลองของการเปล่�ยูนี่แปลงสภาพภูมิอากาศในี่ปัจจุบันี่  
การเกิด่ไฟไหม้ป่ากำาลังทว่จำานี่วนี่มากข่�นี่อยูา่งหล่กเล่�ยูงไม่ได้่ 
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“กิจกรรมบางอยู่างจากการแทรกแซึ่งของมนุี่ษย์ู”  
ท่� ดู่เหมือนี่จะไปขัด่ขวางการฟ้�นี่ตัวของป่า ได้่แก่  
การเข้าไปทำาลายูถิ�นี่ท่�อยููอ่าศัยูของสัตว์ด้่วยูการแผ้วถางป่า
และการขาด่แผนี่ปฏิบัติงานี่ทางการเมืองอยู่างเร่งด่่วนี่
ท่�เก่�ยูวข้องกับการเปล่�ยูนี่แปลงสภาพภูมิอากาศ

แต่ผืนี่ป่าของออสเตรเล่ยูจะสามารถยืูนี่หยัูด่และฟ้�นี่ตัวเอง
ได้่จริงหรือ? ใช่ีว่าทุกคืนี่จะมองโลกอยู่างม่คืวามหวังเช่ีนี่
เด่่ยูวกับผู้เช่ี�ยูวชีาญ่ด้่านี่นิี่เวศวิทยูาไฟป่าท่านี่น่ี่� “70% 
ของป่าฝนี่ได่้ถูกไฟป่าเผาผลาญ่ไปแล้ว ซ่ึ่�งเป็นี่พื�นี่ท่� 
ท่�ไม่คุ้ืนี่ชิีนี่กับไฟป่า จ่งคืาด่เด่าได้่ยูากจริง ๆ ว่ามันี่จะ
กลับมาฟ้�นี่ตัวได้่หรือไม่ และจะฟ้�นี่ตัวได้่อยู่างไร?”  
คืลาร์กกล่าว

การ์ฟ้ื้�นตั์วอาจใช้เวลานานหลายศต์วร์ร์ษี

นัี่บแต่เกิด่วิกฤติอัคืค่ืภัยูไฟป่าในี่ออสเตรเล่ยูตั�งแต่ 
ปี 2019 ได้่ม่การเร่ยูกร้องให้นี่ำาเทคืนิี่คืน่ี่�กลับมาประยุูกต์
ผสมผสานี่ใช้ีใหม่ให้ด่่ข่�นี่ แต่อยู่างท่�คืลาร์กพูด่ วิธุ่์การน่ี่�
อาจจะไม่ม่ประสิทธิุ์ภาพมากนัี่กสำาหรับวิกฤติคืรั�งน่ี่�

“เราต้องทำาคืวามเข้าใจว่า ตอนี่น่ี่�สถานี่การณ์์ต่าง ๆ  
ได้่เปล่�ยูนี่แปลงไปแล้วอยู่างไร การเผาตามขนี่บ
วัฒนี่ธุ์รรมเป็นี่ไปเพื�อเอื�อให้ผู้คืนี่แผ้วถางผ่านี่ป่าท่บ 
ได้่ง่ายู หรือไม่ก็เป็นี่พิธุ่์กรรม คืลาร์กคืาด่ว่า “การเผา 
ดั่ ง ก ล่ า ว ไ ม่ ไ ด้่ ก ระทบ ผู้ คืนี่ร าว  25  ล้ านี่คืนี่  
ซ่ึ่�งอยูู่ ท่ามกลางโคืรงสร้างพื�นี่ฐานี่ท่� ซัึ่บซ้ึ่อนี่และ 
สภาพการเปล่�ยูนี่แปลงทางภูมิอากาศ” 

ม าต รก า ร ท่� เ ป็ นี่ รู ป ธุ์ ร รม เ พื� อ ต่ อ สู้ กั บสภา วะ 
การเปล่�ยูนี่แปลงทางสภาพภูมิอากาศม่คืวามสำาคัืญ่
อยู่างยูิ�งต่อคืวามหลากหลายูทางช่ีวภาพในี่อนี่าคืต 
แม้ว่าจะม่การมองโลกแง่ด่่ในี่บางเรื�อง แต่การคืาด่คืะเนี่
ว่าป่าไม้จะฟ้�นี่ตัวจนี่เกิด่คืวามหลากหลายูทางช่ีวภาพ 
ได้่หรือไม่นัี่�นี่ เป็นี่เรื�องท่�ค่ือนี่ข้างจะน่ี่าวิตก

คืลาร์กสรุปว่า “ส่วนี่หน่ี่�งน่ี่าจะด่่ข่�นี่ นัี่�นี่คืือ หน่ี่�งในี่สามส่วนี่
จะสามารถฟ้�นี่คืืนี่กลับมาได้่ แต่อ่กหน่ี่�งส่วนี่ยูังน่ี่ากังขา 
และส่วนี่สุด่ท้ายูกำาลังเผชิีญ่ปัญ่หาขั�นี่ร้ายูแรง ผมศ่กษา
เรื�องนิี่เวศวิทยูาไฟป่ามายู่�สิบปีแล้ว แต่ตอนี่น่ี่�เรากำาลัง
ต้องรับมือกับดิ่นี่แด่นี่ท่�ไม่คุ้ืนี่เคืยู ซ่ึ่�งกำาลังเปล่�ยูนี่แปลง
ไปต่อหน้ี่าต่อตาเรา”

ปัญ่หาก็คืือ ทรัพยูากรท่�สำาคัืญ่จำานี่วนี่มากโด่นี่เผาไหม้
ทำาลายู ตัวอยู่างท่�เห็นี่ได้่ชัีด่คืือสัตว์ประจำาถิ�นี่จำานี่วนี่
มากมายู เช่ีนี่ นี่กกระตั�ว นี่กแก้ว พอสซัึ่�ม และค้ืางคืาว 
ด่ำารงชีพ่อยูู่ในี่ท่อนี่ไม้ใหญ่่กลวงบนี่พื�นี่ดิ่นี่หรือบนี่ต้นี่ไม้ 
เพื�ออาศัยูหรือผสมพันี่ธ์ุุ์ ไม่เพ่ยูงแต่ท่อนี่ไม้ยูกัษ์เหล่านัี่�นี่
จะไหม้สูญ่ไปแล้ว คืลาร์กคืาด่การณ์์ว่ายูังต้องใช้ีเวลา 
ถ่ง 1 - 2 ศตวรรษ กว่าท่�มันี่จะยูืนี่ต้นี่เติบโตข่�นี่และ 
ม่ขนี่าด่ใหญ่่มากพอจะเป็นี่บ้านี่ให้สัตว์เข้าไปอาศัยู 
ในี่ลำาต้นี่ท่�กลวง “สิ�งท่�สูญ่หายูไปภายูในี่ไม่ก่�ชัี�วโมง
ท่ามกลางไฟป่า อาจต้องใช้ีเวลานี่านี่หลายูศตวรรษ 
กว่าจะฟ้�นี่คืืนี่กลับมา นัี่กนิี่เวศวิทยูาเร่ยูกสภาวการณ์์น่ี่�ว่า 
'การเปล่�ยูนี่แปลงแบบขุด่รากถอนี่โคืนี่'”

องค์ืประกอบสำาคัืญ่ในี่การฟ้�นี่ตัวคืือดิ่นี่ แต่ปริมาณ์หน้ี่าดิ่นี่
จำานี่วนี่มากมายูกว่าปกติถูกเผาผลาญ่ไปกับกองเพลิง 
เนืี่�องเพราะภัยูแล้งในี่ช่ีวงไม่ก่�ปีก่อนี่หน้ี่าน่ี่�ได้่ทำาลายู
คืวามชืี�นี่ในี่ดิ่นี่ ซ่ึ่�งหมายูคืวามว่าไม่เหลือสารอาหาร 
อยูู่ในี่ดิ่นี่อ่กต่อไปแล้ว

จำาต้์องมีมาต์ร์การ์เร่์งด่วน

บรรด่าผู้เช่ี�ยูวชีาญ่กล่าวว่ากำาลังม่การออกมาตรการเร่งด่่วนี่
เพื�อช่ีวยูฟ้�นี่ฟูพื�นี่ท่�อันี่กว้างใหญ่่น่ี่� อาทิ ม่การเสนี่อ 
ให้เลื�อนี่เวลาการตัด่ไม้ออกไป รวมทั�งม่การผลักดั่นี่ 
ให้ม่การด่ำาเนิี่นี่การอยู่างจริงจังต่อการคืวบคุืมแมวจรป่า
ท่�ดุ่ร้ายู และสุนัี่ขจิ�งจอก นี่อกเหนี่ือจากคืำาแนี่ะนี่ำา 
ให้กำาจัด่วัชีพืชี “วัชีพืชีกลับเข้ามายูด่่คืรองพื�นี่ท่�ท่�ถูกไฟป่า
เผาผลาญ่ พวกวัชีพืชีน่ี่�กำาลังดู่ด่กินี่สารอาหารท่�จำาเป็นี่
ต่อการด่ำารงช่ีพของพืชีและสัตว์พื�นี่เมือง” ยูอร์กอธิุ์บายู

การแยูกแยูะและปกป้องพื�นี่ท่�ท่�ไม่ถูไฟป่าเผาทำาลายู 
ก็เป็นี่หัวข้อสำาคัืญ่ในี่การอภิปรายูเช่ีนี่กันี่ โด่ยูเฉพาะ 
ม่คืนี่ถกเถ่ยูงกันี่ว่าการจุด่ไฟเผาตามขนี่บประเพณ่์ 
ทางวัฒนี่ธุ์รรมอาจจะด่่กว่าเพลิงเผาไหม้จากไฟป่า 
ท่�ทั�งร้อนี่ระอุ รุนี่แรง และอันี่ตรายูกว่า ทั�งน่ี่�เปลวไฟ 
ท่�เกิด่จากการเผาตามขนี่บประเพณ่์จะสูงแค่ืเข่า และ 
ไม่ร้อนี่แรงเยู่�ยูงไฟป่า เป็นี่การเผาอยู่างต่อเนืี่�อง 
และขยูายูไปทั�วบริเวณ์ โด่ยูชีาวพื�นี่เมืองท่�อยูู่อาศัยู 
ในี่พื�นี่ท่�มายูาวนี่านี่ก่อนี่ท่�ออสเตรเล่ยูจะถูกรุกรานี่ 
และตกเป็นี่อาณ์านี่ิคืม การท่�ไฟเผาผลาญ่เชืี�อเพลิง
จำาพวกเศษไม้ใบไม้ไปด้่วยูทำาให้ไฟป่าตามธุ์รรมชีาติ 
กินี่อาณ์าบริเวณ์ท่�ทำาลายูล้างลด่ลง
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เมืองใหญ่่: สัตัว์ป่าอยู่ดีีได้ีใน
ป่าคอนกัรีต
เป็นิเร้�องย้อนิแย้งในิต้่วเองทีำ�ว่าการขยายต้่วของเม้่องค้อหน่ิ�งในิสาเหตุ่หล้กซ้ึ่�งทำำาลายความ่หลากหลาย 
ทำางชีื้วภาพี หากแต่่ทุำกว้นินีิ�เม้่องใหญ่ ๆ  กล้บกลายเป็นิทีำ�พ่ี�งพิีงของส้ต่ว์ป่าซ้ึ่�งระบบนิิเวศต่าม่ธุ์รรม่ชื้าติ่ของพีวกม้่นิ
ถ้ืกทำำาลายจนิเส้�อม่โทำรม่ ต่่อไปในิอนิาคต่ เม้่องอาจกลายเป็นิศ้นิย์กลางอนุิร้กษ์ความ่หลากหลายทำางชีื้วภาพีได้
ถ้ืามี่การวางนิโยบายสงวนิร้กษาให้เหม่าะสม่

โดย โลอิก ชอโว

แปลโดย นุชนาฏ เนต์ร์ปร์ะเสื่ริ์ฐศรี์

โลอิก ชอโว

นัี่กข่าวผู้เช่ี�ยูวชีาญ่ประเด็่นี่ด้่านี่สิ�งแวด่ล้อม  
ประจำาอยูู่ในี่กรุงปาร่ส

ข้อเท็จจริงท่� ว่าตามเมืองใหญ่่ม่สัตว์ป่าหลายูชีนี่ิด่ 
อาศัยูอยูู่ยู่อมไม่ใช่ีเรื�องแปลก เมื�อเมืองขนี่าด่ประชีากร
เกินี่ 300,000 คืนี่ถ่ง 423 แห่งทั�วโลกสร้างอยููใ่นี่สภาพ
แวด่ล้อมท่�อุด่มด้่วยูคืวามหลากหลายูทางช่ีวภาพ 
ต า ม ท่� ร ะ บุ ไ ว้ ใ นี่ ผ ล ก า ร ศ่ ก ษ า ข อ ง คื ณ์ ะ วิ จั ยู 
ท่�มหาวิทยูาลัยูเยูลในี่สหรัฐฯ ตัวอยูา่งเช่ีนี่ กรุงจาการ์ตา
ในี่อินี่โด่น่ี่เซ่ึ่ยู ซ่ึ่�งคืาด่ว่าภายูในี่ปี 2030 จะม่พลเมือง
เพิ�มข่�นี่อ่ก 3 ล้านี่คืนี่ก็ตั�งอยูู่ ใจกลางของบริเวณ์ 
ซุึ่นี่ด่าแลนี่ด่์ซ่ึ่�งม่คืวามหลากหลายูทางช่ีวภาพสมบูรณ์์
ท่�สุด่แห่งหน่ี่�งในี่โลก

เป็นี่คืวามจริงท่�ว่าคืวามอยููร่อด่ของพืชีและสัตว์ดั่งกล่าว
เป็นี่เรื�องสุ่มเส่�ยูง ตัวเลขของสำานัี่กงานี่เศรษฐกิจและ
สังคืมแห่งสหประชีาชีาติ (DESA) ระบุว่าภายูในี่ปี 2050 
ประชีากรสองในี่สามจะพำา นัี่กอยูู่ ในี่ เ มืองใหญ่่ 
ซ่ึ่�งขยูายูตัวอยู่างต่อเนืี่�องโด่ยูต้องแลกมากับพื�นี่ท่�
ธุ์รรมชีาติ ป่าไม้ และพื�นี่ท่�การเกษตร

การทำาลายูถิ�นี่ท่�อยูู่ตามธุ์รรมชีาติ มลพิษในี่ดิ่นี่และนี่ำ�า 
รวมถ่งการใช้ียูาฆ่่าแมลง ล้วนี่เป็นี่ปัจจัยูซ่ึ่�งรบกวนี่ 
หรือแม้กระทั�งทำาลายูระบบนิี่เวศต่าง ๆ รวมทั�งพืชีและ
สัตว์ท่�อาศัยูอยูู่ในี่ระบบนัี่�นี่ ๆ นัี่กวิจัยูท่�มหาวิทยูาลัยู 
เพนี่ซิึ่ลเวเน่ี่ยูในี่สหรัฐฯ คืาด่ว่า ร้อยูละ 90 ของพื�นี่ท่�
ธุ์รรมชีาติอันี่เป็นี่ท่�อยูู่ของพืชีและสัตว์เฉพาะถิ�นี่ 
อาจสูญ่หายูไปในี่ไม่ก่�ปีข้างหน้ี่าเนืี่�องจากเมืองขยูายูตัว
เรื�อยูไป

ไม่ว่าจะเป็นี่นี่กแก้วขนี่าด่เล็กในี่สวนี่สาธุ์ารณ์ะท่� 
กรุงบรัสเซึ่ลล์ นี่คืรอัมสเตอร์ด่ัม หรือกรุงลอนี่ด่อนี่ 
พรรณ์ไม้ป่าซ่ึ่�งงอกงามบนี่พื�นี่ลาด่ยูาง หรืออาคืาร
โรงงานี่ท่�โด่นี่ค้ืางคืาวและนี่กล่าเหยูื�อบุกรุกก็ตาม  
งานี่ศ่กษาวิจัยูระยูะหลังเผยูให้เห็นี่คืวามสามารถ 
ชีวนี่พิศวงของพืชีและสัตว์หลายูชีนิี่ด่ในี่การปรับตัว 
ให้เข้ากับสภาพแวด่ล้อมของเมืองใหญ่่อันี่แออัด่อ่กท่ก
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 ^ สั์ติว์บิางชนิดป่รัับิตัิวเข้ากับิส์ภาพอุากาศ 
ในเม่ื่อุงได้เร็ัวกว่าชนิดอุ่�น เช่น พวกนกแกว้ท่�ชอุบิ
เกาะติามื่รัาวลูกกรังในป่าร่ัส์



ภัยูท่�คุืกคืามคืวามหลากหลายูทางช่ีวภาพเนืี่�องจากเมือง
ขยูายูตัวจ่งเป็นี่เรื�องจริงอยู่างยูิ�ง หากแต่ธุ์รรมชีาต ิ
ก็ไม่ยูอมจำานี่นี่เมื�อต้องเผชิีญ่กับเมืองคือนี่กร่ตท่�รุกลำ�า 
ปัจจัยูการลด่การใช้ียูาฆ่่าแมลง การไร้ผู้ลักลอบล่าสัตว์ 
การม่ม่ถิ�นี่ท่�อยูู่หลายูแบบ ฤดู่หนี่าวท่�ไม่หนี่าวจัด่ และ 
ม่นี่ำ�าม่อาหารตลอด่ปี ล้วนี่เกื�อหนุี่นี่ให้สัตว์และพืชี 
ไปปักหลักหาพื�นี่ท่�พักอาศัยูใหม่ ๆ  แต่ใช่ีว่าพืชีและสัตว์
ทุกชีนิี่ด่จะเหมาะกับช่ีวิตในี่เมือง พวกท่�ม่โอกาสอยููร่อด่
ได้่ก็ม่เฉพาะชีนิี่ด่ท่�ม่แนี่วโน้ี่มทางพันี่ธุุ์กรรมจะปรับตัว
ได้่เท่านัี่�นี่ เช่ีนี่ สัตว์ซ่ึ่�งม่วงรอบการสืบพันี่ธ์ุุ์สั�นี่ หรือสัตว์
ท่�กินี่อาหารได้่หลายูชีนิี่ด่

อานี่า คืาตารินี่า มิแรนี่ด่า เป็นี่นัี่กนิี่เวศวิทยูาผู้ศ่กษา
เปร่ยูบเท่ยูบพฤติกรรมอันี่แตกต่างระหว่างนี่กเดิ่นี่ด่ง
ส่ด่ำา (blackbrids) ในี่เมืองกับในี่ชีนี่บท งานี่วิจัยูชิี�นี่น่ี่� 
ต่พิมพ์ในี่วารสาร Global Change Biology เมื�อเดื่อนี่
กันี่ยูายูนี่ 2013 ผลการศ่กษาสรุปว่านี่กในี่เมือง 
มักระแวงระวังสิ�งของใหม่ ๆ  มากกว่า และเมื�อเท่ยูบกับ
เพื�อนี่นี่กในี่ปา่ก็ม่แนี่วโน้ี่มจะไม่ค่ือยูเข้าใกล้แม้แต่สถานี่ท่�
ท่�คุ้ืนี่เคืยู 

ส่วนี่การแบ่ง ปันี่พื� นี่ ท่� นัี่� นี่ คืือการทำา ใ ห้ ลักษณ์ะ 
สิ� งแวด่ล้อมในี่เมืองอ่อนี่โยูนี่ข่�นี่ โด่ยูปลูกหญ้่า 
ตามแนี่วทางเด่ินี่อยู่างต่อเนืี่�อง จัด่สวนี่หยู่อม และ 
จัด่ให้ม่พื�นี่ท่�ส่เข่ยูวตามยู่านี่ท่�อยููอ่าศัยู

เคืวินี่ แกสตันี่ นัี่กวิจัยูท่�มหาวิทยูาลัยูเอ็กซ่ึ่เตอร ์
ในี่สหราชีอาณ์าจักร เริ�มรวบรวมข้อด่่ด้่านี่การอนุี่รักษ์
จากคืวามเก่�ยูวเนืี่�องกันี่ระหว่างโมเด่ลทั�งสองแบบ 
ดั่งกล่าวซ่ึ่� ง ใช้ีอ ยูู่ ในี่เมืองต่าง ๆ ท่�ก รุงโตเ ก่ยูว  
ป ร ะ เ ท ศ ญ่่� ปุ่ นี่ นัี่� นี่ เ อ ง เข า ไ ด้่ พ บ สิ� ง แ ว ด่ ล้ อ ม 
อันี่หลากหลายูเพ่ยูงพอต่อการทำาวิจัยูเปร่ยูบเท่ยูบ
ลักษณ์ะถิ�นี่ท่�อยูู่แบบหนี่าแน่ี่นี่กับแบบกระจายูตัว 
ของประชีากรแมลง 2 ชีนิี่ด่ คืือตัวด้่วงดิ่นี่และผ่เสื�อ

“ในี่พื�นี่ท่� เ มืองซ่ึ่� งแออัด่มากต้องประหยัูด่เนืี่�อท่� 
จ่งอนุี่รักษ์แมลงเหล่าน่ี่�ได้่ด่่กว่า” แกสตันี่ผู้เป็นี่เจ้าของ
งานี่วิจัยูและข้อมูลดั่งกล่าวซ่ึ่�งปรากฏอยูู่ในี่วารสาร 
Jou rna l  o f  App l i ed  E co lo gy  ส รุ ป ไ ว้  
“แต่ในี่คืวามเป็นี่จริงแล้ว ก็ข่�นี่อยูู่กับคืวามแออัด่ 
ของเมืองล้วนี่ ๆ ท่�ไหนี่ท่�ดิ่นี่ราคืาแพงพื�นี่ท่�ก็ต้องแออัด่
และใช้ีแนี่วกั�นี่แบ่งแยูกเมืองจากธุ์รรมชีาติ ส่วนี่ท่�ไหนี่
แออัด่น้ี่อยูหน่ี่อยู การแบ่งปันี่พื�นี่ท่�กเ็ป็นี่ทางเลือกท่�ด่่กว่า”

งานี่วิจัยูดั่งกล่าวจะต้องช่ีวยูป้อนี่ข้อมูลประกอบ 
การตัด่สินี่ใจของนัี่กวางผังเมืองในี่การออกแบบเมือง
แห่งอนี่าคืต เมอืงใหญ่่หลายูแห่ง เช่ีนี่ เมลเบร์ินี่ สิงคืโปร์ 
และเคืปทาวน์ี่ ก็ได้่เริ�มทำากันี่แล้ว

คืวามหลากหลายูทางช่ีวภาพในี่เมืองใหญ่่หยูิบยูื�นี่ 
คุืณ์ประโยูชีน์ี่ท่�สำาคัืญ่แก่ผู้พำานัี่กพักพิง โด่ยูเฉพาะ 
ช่ีวยูบรรเทากำา จัด่ปรากฏการณ์์เกาะคืวามร้อนี่  
(heat islands) และคืวามเส่�ยูงต่ออุทกภัยู รวมทั�ง 
ช่ีวยูปรับปรุงคุืณ์ภาพอากาศ นี่ำ�า และดิ่นี่ด้่วยู

ความเฉลียวฉลาดของพ่ิชและสัื่ต์ว์

แวัดวังสัติว์ัก็ฉายให้็เห็็น
ควัามเฉล่ยวัฉลาดในการ
เอาชื้นะสิ�งแวัดล้อมซึิ�งไม่
เป่น็มิติร

“

ปิแอร์-โอลิวิเยูร์ เชีปตู นัี่กนิี่เวศวิทยูาท่�ศูนี่ยู์วิจัยู
วิทยูาศาสตร์แห่งชีาติฝรั�งเศส (CNRS) ให้คืวามเห็นี่ว่า 
“พืชีและสตัว์ชีนิี่ด่ต่าง ๆ  ม่พลังตามธุ์รรมชีาตท่ิ�จะปรบัตัว
ให้เข้ากับสิ�งแวด่ล้อมใหม่น่ี่� ไม่ว่าจะโด่ยูการเปล่�ยูนี่นิี่สัยูเดิ่ม 
หรือปรับเปล่�ยูนี่พัฒนี่าพันี่ธุุ์กรรมใหม่”

เขาระบุไว้ในี่บทคืวามซ่ึ่�งต่พิมพ์ลงในี่วารสารของสหรัฐฯ 
คืือ Proceedings of the National Academy of 
Sciences of the United States of America (PNAS) 
ว่าวัชีพืชีตระกูลเด่ซ่ึ่� (Crepis sancta) ท่�ชีอบข่�นี่รอบ ๆ 
ไม้ยูืนี่ต้นี่และตามทางเดิ่นี่ในี่เมืองแถบเมดิ่เตอเรเน่ี่ยูนี่ 
อาศัยูคืวามพยูายูามอยู่างยูิ�งในี่การปรับตัวอยูู่ กับ 
สิ�งแวด่ล้อมท่�แตกต่างไปจากแถบถิ�นี่เดิ่ม

ภายูในี่ไม่ก่�รุ่นี่วัชีพืชีในี่สกุล Asteraceae ชีนิี่ด่น่ี่�ปรับ
เปล่�ยูนี่วิธุ่์การขยูายูพันี่ธ์ุุ์ โด่ยูเน้ี่นี่ผลิตเมล็ด่ท่�ม่นี่ำ�าหนัี่ก
ซ่ึ่�งช่ีวยูให้สามารถแพรพั่นี่ธ์ุุ์ในี่บรเิวณ์ใกลเ้ค่ืยูง แทนี่การ
ผลิตเมล็ด่นี่ำ�าหนัี่กเบาท่�ไม่อาจงอกงามบนี่พื�นี่คือนี่กร่ต

ในี่แวด่วงสัตว์ก็พบเช่ีนี่กันี่ว่าพวกมันี่ชีาญ่ฉลาด่ในี่การ
เอาชีนี่ะสิ�งแวด่ล้อมซ่ึ่�งไม่สู้จะเป็นี่มิตร นี่กบางชีนิี่ด่รู้จัก
เปล่�ยูนี่นิี่สัยูตัวเอง หรือกระทั�งเปล่�ยูนี่รูปร่างลักษณ์ะ 
เพื�อจะปรับตัวให้อยูู่ได้่

นี่กติ�ด่ ถือเป็นี่นี่กท่� รุกเข้าไปอยูู่อาศัยูในี่เมืองได้่ 
คืล่องท่�สุด่ นี่กชีนิี่ด่น่ี่�วางไข่เร็วและลูกนี่กตัวเล็กกว่านี่ก
ชีนิี่ด่อื�นี่เพื�อให้หาอาหารกนิี่ได้่ง่ายูข่�นี่  คืวามแตกตา่งอ่ก
ประการคืือ นี่กติ�ด่ในี่เมืองซ่ึ่�งตื�นี่ตัวและเคืร่ยูด่กว่าจะ
ร้องเส่ยูงดั่งข่�นี่เพื�อแข่งกับสารพัด่เส่ยูงในี่เมือง

ไม้พุ่ิมเบอร์์รี์�และหญ้่าป่าต์ามบาทุวิถี

การจะพัฒนี่าคืวามหลากหลายูทางช่ีวภาพในี่เมืองได้่
ต้องอาศัยูคืวามเอาใจใส่เป็นี่พิเศษของผู้กำาหนี่ด่นี่โยูบายู 
ฟิลิปป์ แกลร์โก นัี่กนิี่เวศวิทยูาท่�พิพิธุ์ภัณ์ฑ์ประวัติศาสตร์
ธุ์รรมชีาติแห่งชีาติในี่กรุงปาร่ส อธิุ์บายูว่า “เราต้อง
เปล่�ยูนี่วิธุ่์การวางผังเมืองไปเลยู”

“เราต้องเลิกปลูกต้นี่ไม้ชีนิี่ด่เด่่ยูวเร่ยูงเป็นี่แถว ๆ หรือ
จัด่ภูมิทัศน์ี่จำาลอง เราต้องสร้างบรรด่าระบบนิี่เวศท่�แท้
จริงข่�นี่ใหม่ให้คืล้ายูกับตามทุ่งนี่าป่าเขา”

ดั่งนัี่�นี่ตามทางเท้าจ่งต้องปลูกไม้พุ่มเบอร์ร่� ไม้ผล และ
หญ้่าป่า ต้องวางผังสร้างคืวามต่อเนืี่�องระหว่างพืชีพรรณ์
ตามชีนี่บทกับในี่เมืองจริง ๆ  ด้่วยู “ทางเชืี�อม” ธุ์รรมชีาติ
โด่ยูแท้ รวมทั�งปลูกพรรณ์ไม้ไว้ท่�ด้่านี่หนี่้าและหลังคืา
ของตัวอาคืารต่าง ๆ

นัี่กนิี่เวศวิทยูาเห็นี่ว่าคืวรใช้ีโมเด่ล 2 แบบในี่การวาง
ผังเมือง คืือแบบแบ่งส่วนี่พื�นี่ท่� (land sparing) และ
แบบแบ่งปันี่พื�นี่ท่� (land sharing) โมเด่ลแรกคืือ 
การสร้างเขตแด่นี่ให้ชัีด่เจนี่ระหว่างบริเวณ์ท่�อยูู่อาศัยู 
ซ่ึ่�งผู้คืนี่แออัด่กับพื�นี่ท่�ธุ์รรมชีาติอันี่กว้างขวาง

อุทยูานี่แห่งชีาติสัญ่ชัียู คืานี่ธุ่์ซ่ึ่�งม่พื�นี่ท่�ป่าและทะเลสาบ
รวม 104 ตารางกิโลเมตร ตั�งอยููบ่ริเวณ์ชีานี่เมืองบอริวาล่ 
ห่างจากใจกลางเมืองมุมไบอันี่เป็นี่มหานี่คืรใหญ่่ท่�สุด่
ของอินี่เด่่ยูไม่ถ่ง 40 กิโลเมตร

เสือด่าวประมาณ์ 20 ตัวซ่ึ่�งอาศัยูอยูู่ในี่อุทยูานี่นัี่�นี่ 
มักออกมาล่าสุนัี่ขเล่�ยูงตามบ้านี่แถบชีายูขอบอุทยูานี่
เป็นี่เหยืู�อ นี่อกจากน่ี่�ยูงัพบด่ว้ยูว่าเกิด่กรณ่์เสือทำาร้ายูผู้คืนี่ 
แต่ปัจจุบันี่ม่การนี่ำามาตรการป้องกันี่มาใช้ี เช่ีนี่  
จำากัด่จำานี่วนี่เสือขนี่าด่ใหญ่่ เพื�อให้อยูู่ ร่วมกันี่ได่้ 
โด่ยูไม่ประมาท

พ่ิ�นทีุ�สีื่เขียวเก่�อหนุนความผู้าสุื่ก

นี่อกจากน่ี่�ยูั ง ม่ คุืณ์ประโยูชีน์ี่ต่อสุขภาพอ่กด้่วยู  
ในี่งานี่วิจัยูปี 2016 องค์ืการอนี่ามัยูโลก ระบุว่าพื�นี่ท่� 
ส่ เข่ยูวในี่เมืองช่ีวยูเกื�อกูลคืวามผาสุกทางจิตใจ  
บรรเทาคืวามเคืร่ยูด่ และเพิ�มกิจกรรมท่�ได้่ขยูับเนืี่�อตัว
อยู่างไรก็ ด่่  นิี่ เวศวิทยูาในี่เขตเมืองยูั ง ม่คืำาถาม 
ซ่ึ่�งปราศจากคืำาตอบหลายูข้อเรื�องคืวามสามารถของพืชี
และสัตว์ในี่การปรับตัว โด่ยูเฉพาะต่อผลกระทบ 
ของภาวะโลกร้อนี่ แต่นิี่เวศวิทยูาเมืองก็ไม่คืวรลด่ทอนี่
คืวามสำาคัืญ่ของปัญ่หาท้าทายูหลักในี่ระยูะอันี่ใกล้น่ี่�  
นัี่�นี่คืือการอนุี่รักษ์คืวามหลากหลายูทางช่ีวภาพ 
ในี่สภาพแวด่ล้อมตามธุ์รรมชีาติ
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โดย สาวิตรี สุวรรณสถิตย์ 1

1 กรรมการผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิในคุณะอนุกรรมการมรดกโลกทางวัุฒินธรรมและกรรมการผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิในคุณะกรรมการแห่่งชาติิวุ่าด�วุยมรดกโลก
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1. ความนำำา 

ประเทศโปรตุิเกสเป็นยุโรปประเทศแรกท่�เข้�ามาเจริญสัมพัันธไมติร่กับ 
ราชอาณาจักรสยามตัิ�งแต่ิสมัยกรุงศร่อยุธยาและคุรั�งห่น่�งโปรตุิเกสเคุยเป็น
จ�าวุยทุธจักรในด�านการเดินเรือสำารวุจโลกและแผู่้อาณานิคุมไปยัง “โลกให่ม่” 
ในอเมริกาใติ�และเอเช่ยด�วุย แต่ิในปัจจุบันน่�โปรตุิเกสเป็นประเทศเล็ก ๆ  
ในยุโรป ม่พืั�นท่�ทั�งประเทศเพ่ัยง 92,391 ติารางกิโลเมติร ซ่ึ่�งน�อยกวุ่า
ประเทศไทย 5 เท่า และม่ประชากรทั�งห่มดประมาณเพ่ัยง 10.7 ล�านคุน  
ในข้ณะท่�ไทยม่ประชากร 69 กวุ่าล�านคุน

อยา่งไรกต็ิาม ในเรื�องแห่ลง่มรดกโลกนั�นโปรติเุกสกม่็แห่ลง่มรดกโลก รวุม 17 แห่่ง 
เป็นแห่ล่งทางวัุฒินธรรมท่�ได�ข่้�นบัญช่มรดกโลกแล�วุ 16 แห่่ง และม่แห่ล่ง
ธรรมชาติิอ่ก 1 แห่่ง จำานวุนน่�แม�จะเท่ยบไม่ได�เลยกับประเทศอิติาล่และ
สาธารณรฐัประชาชนจ่นซ่ึ่�งม่ต่ิางม่มรดกโลกมากท่�สุดเท่า ๆ  กัน คืุอประเทศละ 
55 แห่่ง (ตัิวุเลข้ ณ วัุนท่�เข่้ยน) ห่รือสเปนท่�ม่มรดกโลก 48 แห่่งก็ติาม  
แต่ิโปรตุิเกสกย็งัได�เสนอมรดกอย้ใ่นรายการชั�นติ�น (Tentative List) อ่ก 15-16 
แห่่งอ่กด�วุย

นอกจากน่� โปรตุิเกสยังร่วุมมือในโคุรงการการท่องเท่�ยวุแห่ล่งมรดกโลก 
อยา่งยั�งยนืข้องยุโุรป (UNESCO’s new travel platform ‘World Heritage 
Journeys’ to promote sustainable tourism in the EU) ซ่ึ่�งเป็นโคุรงการ
ร่วุมมือข้องสห่ภาพัยุโรป ย้เนสโก และ National Geographic ทั�งน่�  
เพัราะในยุโรปม่มรดกโลกท่�ข่้�นบัญช่มรดกโลกไวุ�แล�วุมากกวุ่า 220 แห่ล่ง

เมืองมรดกโลกในประเทศโปรตุเกส
ย่านประวัติศาสตร์โปร์ตู สะพานลูอิสที่ 1 

และวัดพระแม่ที่ปรากฏพระองค์บนเสา

 Ã แผนท่ี่�เก่่าเมืืองโปร์์ตูู
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2. การเดิินำทางไปเยืือนำเมืองมรดิกโลกท่�โปร์ตููของผูู้�เข่ยืนำ 

ผู้้�เข่้ยนได�ร่วุมเดินทางไปกับคุณะข้องเมืองเช่ยงให่ม่เพืั�อร่วุมประชุมท่�เมืองโปร์ต้ิน่� เก่�ยวุกับเคุรือข่้ายเมืองสร�างสรรค์ุข้องย้เนสโก ก่อนท่�เมืองเช่ยงให่ม่ 
จะเสนอตัิวุเป็นเมืองสร�างสรรค์ุทางด�าน Crafts and Folk Arts แต่ิเนื�องจากโปร์ต้ิเป็นเมืองมรดกโลกด�วุย ผู้้�เข่้ยนจ่งได�เสนอให่�คุณะเช่ยงให่ม่ท่�ไปประชุม
สนใจในเมืองท่�เป็นมรดกโลกท่�ยังม่ช่วิุติแม�จะตัิ�งเมืองมานานกวุ่าพัันปีแล�วุก็ติาม และคุณะข้องเราจ่งใช�เวุลาก่อนประชุมและห่ลังเลิกประชุมออกสำารวุจ
และด้งานเมืองมรดกโลกไปในคุราวุเด่ยวุกัน

เมืองโปร์ต้ิม่อะไรบางอย่างท่�คุล�ายกับเมืองเก่าเช่ยงให่ม่ โดยเฉพัาะการวุางผัู้งเมืองท่�ม่คุวุามสัมพัันธ์ใกล�ชิดกับภ้เข้าและแม่นำ�าท่�ทำาให่�เมืองยั�งยืน 
และมั�งคัุ�ง ซ่ึ่�งโปร์ต้ิอาจเป็นบทเร่ยนแก่ชาวุเช่ยงให่ม่ได�บ�างในการทำาเอกสารเสนอมรดกโลก ซ่ึ่�งผู้้�เข่้ยนเองในฐานะท่�ได�ช่วุยร่างเอกสาร 
ข่้�นบัญช่ชั�นติ�นข้องเช่ยงให่ม่ และเป็น 
ท่�ปร่กษาโคุรงการมรดกโลกให่�เช่ยงให่ม่ 
ในข้ณะนั�น ก็ยงัได�นำาเสนอข้�อม้ลจากมุมมอง
ส่วุนติัวุในการด้งานมรดกโลกท่�เมืองเก่า 
โปร์ต้ิ รวุมทั�งข้�อสังเกติข้องผู้้� เข่้ยนเอง 
ในการบรรยายท่�คุณะสถาปัติยกรรม 
มห่าวุิทยาลัยเช่ยงให่ม่ได�จัดข่้�นเมื�อเดือน
กุมภาพัันธ์ 2560 ด�วุย (ด้ภาพัโปสเติอร์)

น่าเส่ยดายท่�ทั�งผู้้�เข่้ยนเองและมห่าวุิทยาลัย
เช่ยงให่ม่ไม่สามารถคุ�นห่าบทบรรยายและ
ประเด็นสำาคัุญท่�ผู้้�เข่้ยนส่งไปให่�ประกอบ 
การบรรยายคุรั�งนั�น เนื�องจากเวุลาผู่้านมา
ห่ลายปีแล�วุ บทคุวุามน่�จ่งเข่้ยนข่้�นให่ม่ 
จากคุวุามทรงจำา จากบันท่กและร้ปถ่าย 
การเดินทางส่วุนตัิวุเล็ก ๆ น�อย ๆ และ 
จากเอกสารท่�คุ�นคุวุ�าให่ม่ทั�งสิ�น

3. ลักษณะและความสำำาคัญโดิดิเด่ินำของมรดิกโลกท่�เมืองโปร์ตูู

เมืองโปร์ต้ิตัิ�งอย้่ทางเห่นือข้องประเทศโปรตุิเกส ได�ข่้�นบัญช่มรดกโลกมาตัิ�งแต่ิปี คุ.ศ. 1996 นับเป็นมรดกแห่่งแรก ๆ ข้องโปรตุิเกส เมืองน่�ให่ญ่ 
เป็นท่�สองข้องประเทศ ซ่ึ่�งชาวุโปร์ต้ิภ้มิใจวุ่าเป็นเมืองโบราณท่�ไม่เคุยถ้กทำาลาย ทั�งจากมือมนุษย์ห่รือจากธรรมชาติิ

เมืองน่�ม่การตัิ�งถิ�นท่�อาศัยมาตัิ�งแต่ิยคุุก่อนประวุติัิศาสติร ์และม่การสรรคุส์ร�างสถาปัติยกรรมสาธารณะและศาสนสถานมาตัิ�งแต่ิสมัยโรมัน ซ่ึ่�งได�พััฒินา
ต่ิอเนื�องเรื�อยมา ดังนั�นเมืองน่�จ่งสะท�อนมรดกสถาปัติยกรรมในยุคุต่ิาง ๆ ท่�ห่ลากห่ลาย ทั�งในด�านยุคุสมัย ตัิ�งแต่ิยุคุโรมัน ยุคุกอทิก ยุคุเรอแนซ็ึ่องส์ 
ยุคุบารอกและน่โอคุลาสสิก จนถ่งยุคุสมัยให่ม่ ติามลำาดับ และยังห่ลากห่ลายในแง่ลักษณะและประโยชน์ใช�สอยข้องอาคุารสถาปัติยกรรมเห่ล่าน่� ... 
ม่ตัิ�งแต่ิมห่าวิุห่ารคุาทอลิกโบราณท่�สร�างเสริมต่ิอมาห่ลายสมัย วัุงข้องบิชอปและท่�อย้่ข้องพัระสงฆ์์คุาทอลิก สถาน่รถไฟท่�โอ่อ่าสง่างามทั�งภายนอก
และการติบแต่ิงด�านในอาคุาร นอกจากน่�ยังม่อาคุารพัาณิชย์ อาคุารติลาดหุ่�นเก่าแก่ อาคุารท่�อย้่โบราณ และม่สะพัานสาธารณะสำาคัุญ ๆ โดดเด่น 
ท่�เชื�อมศ้นย์กลางเมืองกับย่านติรงข้�ามฝัั่�งแม่นำ�า ท่�ม่ทั�งสถาปัติยกรรมศาสนาและโกดังเก็บเห่ล�าองุ่น รวุมทั�งย่านท่�อย้อ่าศัยเก่าแก่ข้องผู้้�คุน

ในเอกสารนำาเสนอมรดกโลกเมืองโปร์ต้ิในปี คุ.ศ. 1995 นั�น แม�ผู้้�เสนอจะอธิบายคุวุามชาญฉลาดและอัจฉริยภาพัในการสร�างเมืองบนชัยภ้มิไห่ล่เข้า 
ม่แม่นำ�าไห่ลติลอดฝัั่�งเมืองท่�สวุยงามและสะดวุกในการคุมนาคุม 
แต่ิผู้้�นำาเสนอไมไ่ด�ระบวุุ่าจะเสนอใช�เกณฑ์์คุวุามโดดเดน่เป็นสากล
ข้�อใด สภาการโบราณสถานระห่วุ่างประเทศ ห่รือ อิโคุโมส  
(International Council on Monuments and Sites -  
ICOMOS) ตัิดสินให่�วุ่า เนื�องจากเป็นเมืองท่�ม่การอนุรักษ์อาคุาร
สถาปัติยกรรมท่�โดดเด่นไวุ�อย่างด่ โดยสภาข้องเมืองโปร์ต้ิได�ม่
โคุรงการอนุรักษ์และฟ้�นฟ้เมืองประวัุติิศาสติร์เก่า (City Project 
for the Urban Renewal of the Historic Centre of Oporto) 
และได� ข่้�นทะเบ่ยนอาคุารโบราณสถานข้องเมืองไวุ�แล�วุ  
18 รายการ กับกำาลังอย้่ในขั้�นติอนการประกาศคุุ�มคุรองอ่ก  
43 รายการ จ่งเห่มาะสมท่�จะได�เป็นมรดกโลกด�วุยเกณฑ์์ท่� 4  
คืุอในด�านกลุ่มอาคุารติา่ง ๆ  เพ่ัยงเกณฑ์์เด่ยวุท่�โดดเด่นเป็นสากล
ก็ชัดเจนเพ่ัยงพัอจะข่้�นเป็นมรดกโลกได�แล�วุ
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4. การกำาหนำดิเขตูเมืองมรดิกโลกโปร์ตูู

สำาห่รับเข้ติศ้นยก์ลางข้องเมอืงนั�น ยงัม่ข้อบเข้ติข้องกำาแพังเมอืงโบราณท่�ใช�
เป็นเข้ติข้องมรดกโลกได�ด�วุย เร่ยกชื�อวุ่า กำาแพัง Fernandine Walls 
สร�างตัิ�งแต่ิศติวุรรษท่� 14 ปกป้องตัิวุเมืองเก่าในยุคุกลางไวุ� แม�วุ่าบางส่วุน
ข้องกำาแพังเมืองและประต้ิเมืองจะได�ถ้กทำาลายไปในการข้ยายเมือง 
เมื�อติ�นศติวุรรษท่� 20 แต่ิก็ยังม่ส่วุนกำาแพังท่�สำาคัุญห่ลายติอนท่�ได�บ้รณะ
และรักษาไวุ�อย่างด่ สร�างด�วุยหิ่นส้งประมาณ 10 เมติร ปัจจุบันมองเห็่น
จากฝัั่�งติรงกันข้�ามแม่นำ�าได�ชัดเจน (ด้ภาพัถ่าย)

สำาห่รับพืั�นท่�กันชนข้องมรดกโลกนั�น ในการ
เสนอเมื�อปี คุ.ศ. 1995 ได�กำาห่นดเข้ติกันชน
ไวุ�ทางเห่นือข้องเข้ติเมืองเก่าด�านนอก
กำาแพังเมืองอ่กระดับห่น่�งด�วุย (ด้แผู้นผู้ัง
พืั�นท่�มรดกโลกเข้ติเมืองประวัุติิศาสติร์โปร์
ต้ิจากแฟ้มการเสนอข้อข่้�นบัญช่มรดกโลก
ในปี คุ.ศ. 1995 จากศ้นย์มรดกโลก)

ภายในเข้ติกำาแพังเมืองเก่าน่� ม่กลุ่มสถาปัติยกรรมโบราณจนถ่งยุคุ
สมัยให่ม่ท่�ทางการข้องโปรติุเกสและทางเทศบาลเมืองโปร์ต้ิได�ข่้�น
บัญช่อนุรักษ์ไวุ�แล�วุในระดับชาติิ จ่งได�รับการด้แลรักษาไวุ�ได�อย่างด่ 
นอกจากน่�ยังม่แผู้นงานอนุรักษ์เมืองเก่ารองรับ ทั�งน่�เพัราะอาคุาร
เห่ล่าน่�ส่วุนให่ญ่ก่อสร�างด�วุยวัุสดุหิ่นท่�แข็้งแรงทนทาน ถนนก็ป้ไปด�วุย
ก�อนห่ินแบบเก่าท่�ม่เสน่ห์่สะท�อนสภาพัการคุมนาคุมในยุคุโบราณ 
แม�จะเดินลำาบากเมื�อยนอ่งมาก แต่ิเข้าก็ยงัเก็บรักษากันไวุ�อยา่งภ้มิใจ 
และเมื�อได�เป็นมรดกโลกแล�วุก็ติิดตัิ�งป้ายมรดกโลกไวุ�ติามถนนห่นทาง
อย่างออกห่น�าออกติา

 Ã  วััดพร์ะแม่ืมืาร่์ย์บ์นเสา ม่ืโบสถ์์ที่ร์งหอคอย์ก่ลมืและม่ือาคาร์ท่ี่�เก่่�ย์วัข้้องในวััดบนพื�นท่ี่�
ก่ว้ัางข้วัาง ปัจจุบันย์ังอย์ู่ในควัามืดูแลข้องที่หาร์

แผนผังเสนอข้อบเข้ตูมืร์ดก่โลก่และเข้ตูกั่นชน
ที่างทิี่ศเหนือข้องเมืืองปร์ะวััติูศาสตูร์์โปร์์ตูู  
จาก่แฟ้้มืเอก่สาร์มืร์ดก่โลก่ปี ค.ศ. 1995

 Ã แผนท่ี่�ย์า่นปร์ะวััติูศาสตูร์์เมืืองโปร์์ตูู แสดงข้อบเข้ตูพื�นท่ี่�มืร์ดก่โลก่และพื�นท่ี่�กั่นชน
ด้านทิี่ศเหนือ (จาก่แฟ้้มืเอก่สาร์แผนบริ์หาร์จัดก่าร์มืร์ดก่โลก่โปร์์ตูู)



Historic centre of oporto (portugal) 

5. การขอเปล่�ยืนำชืื่�อมรดิกโลกโปร์ตูู

ม่ประเด็นท่�น่าสนใจมากก็คืุอ เมื�อโปร์ต้ิได�ข่้�นบัญช่มรดกโลกในปี คุ.ศ. 1996 ติามท่�เสนอมาแล�วุนั�น รัฐบาลโปรตุิเกสและเมืองโปร์ต้ิก็ยงัทำางานต่ิอเนื�อง 
ทั�งน่�เพัราะอิโคุโมสได�เสนอไวุ�ในปี คุ.ศ. 1996 วุ่า พืั�นท่�กันชนมรดกโลกเมืองประวัุติิศาสติร์นั�นน่าจะปรับปรุงเพิั�มเติิมเพืั�อการอนุรักษ์ท่�ม่ประสิทธิภาพั
มากข่้�น ซ่ึ่�งเมืองประวัุติิศาสติร์โปร์ต้ิก็ได�เสนอแผู้น ห่ลังจากนั�นในปี คุ.ศ. 1998 ปี คุ.ศ. 2006 และในปี คุ.ศ. 2010 ได�เสนอแผู้นบริห่ารจัดการให่ม่ 
ต่ิอมาปี คุ.ศ. 2014 โปร์ต้ิก็ได�เสนอรายงานการอนุรักษ์มรดกโลกต่ิอคุณะกรรมการมรดกโลกโดยลำาดับ

ในรายงานการอนุรักษ์ปี คุ.ศ. 2006 ได�เน�นคุวุามเป็นเมืองเก่า 1,000 ปี ท่�ยังม่ช่วิุติช่วุา สามารถทำาห่น�าท่�ทางสังคุมเศรษฐกิจต่ิอเนื�องถ่งปัจจุบัน  
โดยวิุถ่ช่วิุติข้องผู้้�คุนในเมืองสอดคุล�องกับสภาพัธรรมชาติิท่�แวุดล�อมอย่างกลมกลืน ส่วุนในรายงานปี คุ.ศ. 2014 ได�ยกเรื�องเข้ติพืั�นท่�อนุรักษ์ในระดับพืั�นท่�
กันชนวุ่า ยังไม่เป็นท่�รับร้�และเข้�าใจสำาห่รับชาวุเมือง ทำาให่�การคุวุบคุุมป้องกันมรดกโลกอาจม่ปัญห่าได�

ในการประชุมคุณะกรรมการมรดกโลกเมื�อปี คุ.ศ. 2016 ท่�ประชุมได�รับรองและอนุมัติิให่�มรดกโลกโปร์ต้ิเปล่�ยนชื�อจาก “Historic Centre of Oporto” 
มาเป็น “Historic Centre of Oporto, Luiz I Bridge and Monastery of Serra do Pilar” และได�ม่มติิรับรอง Statement of OUV  
ข้องเมืองโปร์ต้ิอย่างเป็นทางการในปี
เด่ยวุกันนั�น และดังนั�นข้อบเข้ติมรดกโลก
จ่งข้ยายรวุมสะพัานล้อิสท่� 1 และ 
รวุมพืั�นท่�โบสถ์ Serra do Pilar ซ่ึ่�งอย้่
อ่กฝัั่�งห่น่�งข้องแมน่ำ�า รวุมทั�งข้ยายพืั�นท่�
กันชนกวุ�างข้วุางมากข่้�นทั�งสองฝั่ั�ง
แม่นำ�าด�วุย

(ด้แผู้นผัู้งแสดงพืั�นท่�มรดกโลกและพืั�นท่�
กันชนข้องโปร์ต้ิในปัจจุบันน่� ซ่ึ่�งได�จาก 
https://whc.unesco.org/docu-
ment/120886)

Historic Centre of Oporto (Portugal) 
การเปล่�ยนชื�อมรดกโลกน่�ติ�องทำาเอกสาร
ช่�แจงเสนอคุณะกรรมการมรดกโลก 
ให่�ม่มติิอนุมัติิ จ่งน่าสนใจวุ่า ชื�อให่ม่ 
ท่�เติิมสะพัานกับวัุดเข้�ามานั�นทั�งสอง
รายการท่�เพิั�มเข้�ามาม่คุวุามสำาคัุญมาก
แคุ่ไห่น
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 Ã  แผนผังแสดงข้อบเข้ตูมืร์ดก่โลก่ใน “ศูนย์์ก่ลางปร์ะวััติูศาตูร์์ สะพานลูอิสท่ี่� 1 
และวััดพร์ะแม่ืมืาร่์ย์์ท่ี่�ปร์าก่ฏบนเสา” กั่บแนวัเข้ตูพื�นท่ี่�กั่นชนท่ี่�ข้ย์าย์ออก่มืาสองฝัั่�ง
แม่ืนำ�า จาก่แฟ้้มืเอก่สาร์ข้องศูนย์์มืร์ดก่โลก่ 



 Ã มืหาวิัหาร์แห่งเมืืองโปร์์ตูู หน่�งในอาคาร์ปร์ะวััติูศาสตูร์์ท่ี่�สำาคัญในเข้ตูเมืืองเก่่าโปร์์ตูู

6. ความสำำาคัญของสำะพานำลูอิสำท่� 1

การเสนอข้อเพิั�มชื�อมรดกโลกเพืั�อระบุชื�อสะพัานล้อิสท่� 1 กับวัุด Serra do Pilar ให่�รวุมอย้่ในเข้ติมรดกโลกด�วุยนั�นม่นัยท่�สำาคัุญมาก และเป็นยุทธศาสติร์
การวุางแผู้นบริห่ารจัดการมรดกโลกท่�ด่งามมากข้องผู้้�บริห่ารเมืองโปร์ต้ิ

เมืองโปร์ต้ินั�นม่แม่นำ�าโดว์ุร้ไห่ลผู่้านกลาง ฉะนั�นจ่งได�ชื�อวุ่าเป็น “เมืองแห่่งสะพัาน” อย้แ่ล�วุ  คืุอม่สะพัานข้�ามแม่นำ�าท่�สร�างมาในยุคุต่ิาง ๆ  มากถ่ง 6 สะพัาน 
แต่ิทำาไมสะพัานท่�ตัิ�งชื�อติามพัระเจ�าล้อิสท่� 1 แห่่งน่�จ่งจะโดดเด่นเป็นสากลท่�สุดในบรรดาสะพัานทั�ง 6 แห่่ง จนติ�องข้อเพิั�มเป็นชื�อมรดกโลกด�วุย

สะพัานล้อิสท่� 1 น่� เป็นสะพัานสองชั�น ห่รือสองระดับ ส้ง 180 เมติร 
ออกแบบก่อสร�างโดยวุิศวุกรชาวุฝั่รั�งเศสผู้้� ม่ ชื�อเส่ยง คืุอ  
นาย Gustave Eiffel  ผู้้�ได�ออกแบบสร�างห่อไอเฟลในปาร่ส 
ท่� เ ป็นติำานานอมติะนิรันดร์กาลข้องนคุรปาร่สเมืองห่ลวุง 
ข้องฝั่รั�งเศสนั�นเอง และดังนั�นสะพัานจ่งม่โคุรงสร�างเป็นเห่ล็ก 
ท่�ม่คุวุามซัึ่บซึ่�อน และม่ส่วุนท่�ม่ร้ปโคุ�งคุร่�งวุงกลมเห่มือนโคุรงสร�าง
ข้องห่อไอเฟลท่�ปาร่ส (ด้ภาพัประกอบ) ซ่ึ่�งห่อคุอยไอเฟลท่�ปาร่สนั�น
ก็เป็นมรดกทางวิุศวุกรรมและวัุฒินธรรมท่�ม่คุวุามสำาคัุญจนได�รับเลือก
ให่�รวุมอย้่ในรายการมรดกโลกสองฝั่ั�งแม่นำ�าแซึ่นข้องฝั่รั�งเศส 
มาตัิ�งแต่ิปี คุ.ศ. 1991 แล�วุ

สะพัานล้อิสท่� 1 น่� สร�างข่้�นแทนท่�ติรงจุดเดิมท่�เคุยม่สะพัานเก่าอย้ ่เป็นสะพัานเห่ล็กสองชั�น ยาวุทอดข้�ามลำาแม่นำ�า “โดว์ุร้” ซ่ึ่�งเป็นเส�นเลือดให่ญ่ห่ล่อเล่�ยง
ช่วิุติสังคุมและเศรษฐกิจข้องเมือง เชื�อมย่านเมืองเก่าซ่ึ่�งม่อาคุารต่ิาง ๆ ห่นาแน่นม่ผู้้�คุนจอแจท่�เร่ยกวุ่า “Ribeira District” เข้�ากับย่านเมืองให่ม่ท่�เคุยเป็น
ท่าเรือบรรทุกเห่ล�าองุ่นส่งไปข้ายต่ิางประเทศ ปัจจุบันเต็ิมไปด�วุยร�านข้ายเห่ล�าองุ่นและโกดังเก็บเห่ล�าองุ่นท่�เร่ยกวุ่า “Vila Nova de Gaia” เดิมทั�งสะพัาน
ชั�นบนและชั�นล่างเปิดให่�รถวิุ�งได� แต่ิปัจจุบันน่�ชั�นบนเปิดให่�รถไฟสาธารณะข้องเมืองวิุ�ง และยังเปิดให่�คุนเดินเท�าเดินด�านข้�างทั�ง ๆ ท่�ชั�นสองนั�นส้งจาก
ระดับนำ�าถ่ง 60 เมติรก็ติาม แต่ิชั�นล่างนั�นเปิดให่�รถวิุ�งและม่ทางเท�าสำาห่รับคุนเดินได�เช่นกัน

นอกจากน่�สะพัานล้อิสท่� 1 น่�ยังเป็นสะพัานท่�ชาวุเมืองโปร์ต้ิสร�างถวุายพัระเจ�าล้อิสท่� 1 แห่่งโปรตุิเกส ซ่ึ่�งเคุยพัำานักอย้่ท่�น่�ในฐานะเป็นดยุกแห่่งโปร์ต้ิ  
(Duke of Porto) ก่อนข่้�นคุรองราชย์
ท่�นคุรห่ลวุงลิสบอน (ตัิ�งแต่ิปี คุ.ศ. 
1861-1889) สะพัานน่�ใช�เวุลาสร�าง
นาน 4 ปี ระห่วุ่างปี คุ.ศ. 1881-1885 
แต่ิวิุศวุกรชื�อ Eiffel ไม่ได�คุวุบคุุม 
การก่อสร�างจนเสร็จ เพัราะเกิด
ขั้ดเคืุองทะเลาะกันกับนายจ�าง 
เส่ยก่อน ทำาให่�หุ่�นส่วุนข้องเข้า 
ชื�อ Théophile Seyrig ติ�องทำางาน
ต่ิอจนเสรจ็ อยา่งไรกต็ิาม ก่อนห่น�า
เมื�อปี คุ.ศ. 1876-1877 ไอเฟลก็ได�
ออกแบบและคุวุบคุุมการก่อสร�าง
สะพัานอ่กแห่่งห่น่�งในเมืองโปร์ต้ิ 
มาก่อนแล�วุคืุอ สะพัาน Maria Pia 
ซ่ึ่�งเป็นสะพัานท่�ม่คุวุามคุล�ายคุล่งกัน
แต่ิ ม่ ชั� น เ ด่ยวุ  และตัิ� งติาม ชื� อ 
ข้องพัระราชิน่ข้องพัระเจ�าล้อิสท่� 1 
นั�นเอง
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นาย์ Gustave Eiffel   
ผู้ได้ออก่แบบ ก่่อสร้์างสะพานลูอิสท่ี่� 1  



 Ã ภาพถ่์าย์สะพานลูอิสท่ี่� 1 จาก่ฝัั่�งเมืืองเก่่า มืองเห็นวััดพร์ะแม่ืมืาร่์ย์์ท่ี่�ปร์าก่ฏบนเสาอย์ูบ่นเนินเข้า
ฝัั่�งตูร์งกั่นข้้ามื

วััด Serra do Pilar 

สะพัานล้อิสท่� 1 ม่สองชั�นและม่คุวุามกวุ�างยาวุท่�สุด จ่งม่คุวุามสำาคัุญมาก เชื�อมย่านศ้นย์กลางประวัุติิศาสติร์เก่าข้องเมืองโปร์ต้ิอันมั�งคัุ�งโอ่อ่าท่�ชนชั�น
ปกคุรองและศาสนสถานคุาทอลิกท่�ม่อำานาจตัิ�งคุฤห่าสน์และท่�ทำาการกันอย้ ่กับยา่นให่ม่ท่�เป็นห่ม่้บ�านและร�านคุ�าเห่ล�าองุ่นให่ม่นั�น แสดงวุ่าเมืองโปร์ต้ิ
ให่�คุวุามสำาคัุญกับ “คุวุามเป็นเมืองท่า” วุ่าเป็นส่วุนห่น่�งข้องมรดกโลกด�วุย รวุมทั�งติระห่นักถ่งคุวุามสำาคัุญข้องชัยภ้มิธรรมชาติิแวุดล�อมท่�สวุยงามและ
มั�นคุง ทำาให่�บรรพับุรุษมาสร�างตัิวุเมืองบนไห่ล่และเนินเข้าท่�ม่แม่นำ�า “โดว์ุร้” ไห่ลผู่้าน จ่งทำาให่�ม่เส�นทางติิดต่ิอคุ�าข้ายออกส่้มห่าสมุทรแอติแลนติิก 
ท่�สร�างคุวุามมั�งคัุ�งให่�กับเมืองมาติลอดระยะเวุลาในอด่ติ ส่วุนฝัั่�งติรงกันข้�ามแม่นำ�านั�นเป็นยา่นโกดังเก็บเห่ล�าองุ่นห่วุานท่�เร่ยกวุ่า “พัอร์ติไวุน์” ซ่ึ่�งเป็นสินคุ�า
สำาคัุญข้องเมืองโปร์ต้ิมาแต่ิโบราณ ท่�ลำาเล่ยงใส่เรือแบบโบราณส่งออกไปข้ายทั�วุโลก

Vila Nova de Gaia เปน็ยา่นอาจเคุยเปน็ยา่นคุนงานทำางาน
ท่�ท่าเรือข้นถังเห่ล�าองุ่นลงเรือมาช�านาน แต่ิการคุ�าเห่ล�าองุ่น
ท่�ใช�ชื�อข้องเมืองโปร์ต้ิมาเป็นพัอร์ติไวุน์นั�นเป็นเศรษฐกิจ
ระดับประเทศ เริ�มดำาเนินการเป็นลำ�าเป็นสันมาอย่างน�อย ๆ 
ก็ตัิ�งแต่ิปี คุ.ศ. 1678 ซ่ึ่�งติอ่มาในปี คุ.ศ. 1703 ก็ม่การลงนาม
ระห่วุ่างโปรตุิเกสกับอังกฤษในสัญญาท่�ม่ชื�อวุ่า “Methuen 
Treaty” ตัิ�งแต่ินั�นมาย่าน Gaia ก็เติิบโติข่้�นเป็นท่าเรือ 
ท่�ใช�ลำาเล่ยงเห่ล�าองุ่นลงเรือข้นาดไมใ่ห่ญ่มากนัก ลำาแล�วุลำาเล่า 
ส่งไปข้ายอังกฤษนับเป็นเวุลาห่ลายร�อยปีมาแล�วุ ปัจจุบัน 
ยังเก็บรักษาเรือข้นส่งเห่ล�าองุ่นอย้่และเปล่�ยนมาทำาห่น�าท่�
พัานักท่องเท่�ยงล่องลำานำ�าโดว์ุร้กันอย่างสบายอารมณ์  
โดยเฉพัาะในช่วุงพัระอาทิติย์ติกดินจะนิยมกันมาก  
ดังนั�นย่านน่�จ่งเจริญข่้�นอย่างรวุดเร็วุ ปัจจุบันม่ร�านอาห่าร 
โรงแรมสวุย ๆ  ริมนำ�า และห่�องใติ�ดินเก็บเห่ล�าพัอร์ติท่�ติ�อนรับ
นักท่องเท่�ยวุกันคุ่กคัุก ก่อนท่�โคุวิุดจะเข้�ามาเยือน

7. ความสำำาคัญของวัดิ Serra do Pilar 

เมื�อเดินทางไปถ่งเมืองโปร์ต้ิและเข้�าท่�พัักเร่ยบร�อย ผู้้�เข่้ยนก็ชักชวุนคุณะชาวุเช่ยงให่ม่ นั�งรถแท็กซ่ึ่�ออกไปด้ชัยภ้มิข้องเมืองโปร์ต้ิทันท่

ไม่ม่ท่�ไห่นท่�จะเห่มาะท่�สุดท่�จะชมชัยภ้มิเมืองและทำาคุวุามเข้�าใจคุุ�นเคุยกับผัู้งเมืองเก่าและเนื�อตัิวุข้องเมืองโปร์ต้ิในปัจจุบันได�ด่เท่ากับจุดชมวิุวุ 
ติรงบริเวุณลานห่น�าวัุด Serra do Pilar อันเป็นวัุดท่�ทางการโปรตุิเกสข้อเพิั�มชื�อเข้�ามาเป็นส่วุนห่น่�งข้องชื�อมรดกโลกโปร์ต้ิด�วุย

ณ จุดน่� นับวุ่าเป็นจุดยุทธศาสติร์ท่�สำาคัุญข้องเมืองโปร์ต้ิมาแต่ิโบราณ แม�ในปัจจุบันก็ยังอย้่ในคุวุามด้แลข้องทห่าร เพัราะบริเวุณพืั�นท่�กวุ�างข้วุาง 
ข้องลานวัุดแห่่งน่�อย้่บนเนินเข้าบนฝัั่�งแม่นำ�าฝัั่�งเด่ยวุกับย่าน Vila Nova de Gaia คืุออย้่ติรงกันข้�ามกับฝัั่�งเมืองเก่านั�นเอง สามารถมองเห็่นกำาแพังเมืองเก่า
และสถานท่�สำาคัุญ ๆ ข้องเมืองเก่าได�ชัดเจน ทั�งยังมองเห็่นสะพัานพัระเจ�าล้อิสท่� 1 และแม่นำ�าโดว์ุร้ได�เกือบทุกมุม

วัุด Serra do Pilar น่�เป็นวัุดนิกายนักบุญ Augustine ท่�สร�างในคุริสต์ิศติวุรรษท่� 16 ม่โบสถ์ทรงห่อคุอยกลมท่�เล่ยนแบบมาจากโบสถ์ Santa Maria 
Redonda ใน Rome ได�บ้รณะให่ม่ในสมัยศติวุรรษท่�18 เพิั�งจะทาส่ข้าวุให่ม่ มองด้สดใสสวุยงาม ภายในม่ร้ปปั�นนักบุญ Augustine นักบุญ Apollonia 
และนักบุญ Eulalia แต่ิวัุนท่�เราไป ประต้ิวัุดปิดเข้�าไปไม่ได�

วัุดแห่่งน่�ใช�เวุลาสร�างนานถ่ง 72 ปีจ่งแล�วุเสร็จ เพัราะม่ปัญห่าทางการเงินและทางการเมือง และในช่วุงนั�นโปรตุิเกสถ้กประเทศเพืั�อนบ�านคืุอสเปน
เข้�าย่ดคุรอง ส่งผู้ลให่�วัุดน่�ได�ตัิ�งชื�อติามแบบวัุดศักดิ�สิทธิ�ข้องสเปน คืุอติามติ�นแบบวุัดพัระแม่มาร่ย์ท่�ปรากฏตัิวุบนเสาท่�เมืองซึ่ารากอซึ่านั�นเอง  

(Our Lady of Pillar in Zaragoza)

ต่ิอมาในช่วุงท่�เกิดสงคุรามแยง่อำานาจระห่วุ่างพ่ั�น�องในราชวุงศ์ท่�ม่คุวุามคิุด
ทางการเมืองแติกต่ิางกัน เมืองโปร์ต้ิถ้กปิดล�อมเป็นระยะเวุลานานถ่ง 13 เดือน
ระห่วุ่างกรกฎาคุม คุ.ศ. 1832 ถ่งสิงห่าคุม คุ.ศ. 1833 โดยฝ่ั่ายท่�ชาวุเมือง
โปร์ต้ิไม่สนับสนุนไม่สามารถเข้�าย่ดพืั�นท่�ท่�วัุด Serra do Pilar ได� และ 
ได�ระดมยิงป้นข้�ามแม่นำ�ามา ทำาให่�ชาวุเมืองบาดเจ็บล�มติายจำานวุนมาก  
และในเมืองก็ข้าดแคุลนอาห่ารเพัราะถ้กปิดล�อมอย้่นาน แต่ิในท่�สุด 
ฝ่ั่ายท่�ชาวุเมืองโปร์ต้ิสนับสนุนก็ชนะ และเมืองโปร์ต้ิก็ได�รับฉายาวุ่า 
“ซืึ่�อสัติย์เข้�มแข็้งและไม่ยอมพ่ัายแพั�”
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 Ã ไร์�องุ�นท่ี่�ผลิตูไวัน์พอร์์ตูม่ือย์ู�ทัี่�วัไปตูามืเนินเข้าท่ี่�ข้นาบข้�างหุบเข้าข้องแมื�นำ�าโดว์ัร์ ู
ที่างตูอนเหนือข้องโปร์ตุูเก่ส

เอกสำารอ�างอิง
1. แฟ้มเอกสารเสนอเข้ติเมืองประวัุติิศาสติร์โปร์ต้ิต่ิอคุณะกรรมการมรดกโลก (whc.unesco.org/en/list/755/)
2. เอกสารประเมินข้องอิโคุโมส (1996 Advisory Body Evaluation (ICOMOS)
3. Historic Centre of Oporto-Map of the inscribed property 1996
4. Historic Centre of Porto - Management Plan 2010 and map
5. State of conservation reports1998
6. Periodic Reporting 2006 and 2014
7. Changes to names of properties inscribed on the World Heritage List, Decision 40COM 8B.5
8. บันท่กการเดินทางข้องผู้้�เข่้ยน มกราคุม 2560

8. แม่นำำ�าโดิว์รูกับมรดิกภููมิทัศน์ำวัฒนำธรรมเหล�าอง่่นำ

เรื�องราวุข้องโปร์ต้ิกับแม่นำ�าโดว์ุร้และเห่ล�าองุ่น “พัอร์ติไวุน์”  
ม่คุวุามสัมพัันธ์กันเห่น่ยวุแน่นจนทำาให่�ทางรัฐบาลโปรตุิเกส 
ติ�องเสนอแห่ล่งมรดกโลกอ่กแห่่งห่น่�งติิดติามมาในปี  
คุ.ศ. 2001 แห่ล่งมรดกแห่่งให่ม่น่�คืุอพืั�นท่�สองฝัั่�งแม่นำ�าโดว์ุร้
ทางเห่นือข่้�นไป ม่พืั�นท่�ทั�งห่มด 24,600 เฮกติาร์ กับม่พืั�นท่�
กันชนอ่ก 225,400 เฮกติาร์ ซ่ึ่�งเป็นพืั�นท่�บนไห่ล่เข้า 
ท่�ปล้กไร่องุ่นและบ�านท่�ทำาเห่ล�าองุ่นสืบต่ิอกันมาเป็นพััน ๆ  ปี 
โดยใช�เกณฑ์์ทางด�านวัุฒินธรรมกับธรรมชาติิผู้สมกัน
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ร่่วมเชิิดชูิครู่ บุุคคลสำำ�คัญผูู้�ปร่ะสิำทธิิ์�ปร่ะสำ�ทคว�มรู่� ขัับุเคล่�อนก�ร่ศึึกษ�ให้�ก��วห้น��

ไม่เพีียงแต่่ปร่ะชิ�ชินคนไทยที�นับุถ่ือบูุชิ�ครู่บุ�อ�จ�ร่ย์ และมีก�ร่กำ�ห้นดวันเพ่ี�อร่ะลึกถึืงคุณค่�ขัองครู่ ในวันครู่
แห่้งชิ�ติ่ 16 มกร่�คมขัองทุกปี แต่่ปร่ะชิ�คมโลกต่่�งก็ให้�คว�มสำำ�คัญกับุผูู้�ปร่ะสิำทธิิ์�ปร่ะสำ�ทวิชิ�คว�มรู่�ด�วยเช่ินกัน 
โดย องค์ก�ร่ยูเนสำโก ได�มีก�ร่กำ�ห้นดให้� วันที� 5 ตุ่ล�คมขัองทุกปีเป็นวันครู่โลก (World Taechers' Day)  
เพ่ี�อเชิิดชูิคุณครู่ บุุคคลสำำ�คัญต่่อก�ร่สำร่��งชีิวิต่และสัำงคม

องค์ก�ร่ยูเนสำโกได�ปร่ะก�ศึให้�มีก�ร่เฉลิมฉลองวันครู่โลก (World Teachers' Day) ขึั�นเป็นครั่�งแร่กเม่�อวันที�  
5 ตุ่ล�คม พี.ศึ. 2537 ในก�ร่ปร่ะชุิมร่ะห้ว่�งปร่ะเทศึด��นก�ร่ศึึกษ� และได�มีก�ร่จัดง�นวันครู่โลกต่่อเน่�องทุกป ี 
ซึึ่�งนับุตั่�งแต่่วันครู่โลก วันที� 5 ตุ่ล�คม 2540 ยูเนสำโกได�กำ�ห้นดหั้วขั�อเร่่�องที�เกี�ยวกับุวันครู่โลกขัองแต่่ละปีขึั�นด�วย 
โดยปร่ะเทศึสำม�ชิิกยูเนสำโกได�มีก�ร่จัดก�ร่เฉลิมฉลองวันครู่โลกในรู่ปแบุบุต่่�ง ๆ ต่�มบุริ่บุทขัองแต่่ละปร่ะเทศึ   
ทั�งนี� เพ่ี�อปร่ะก�ศึยกยอ่งครู่ให้�เปน็บุุคคลสำำ�คญั เน่�องจ�กมบีุทบุ�ทในก�ร่ขัับุเคล่�อนก�ร่ศึึกษ�ให้�มีคว�มเจร่ญิก��วห้น�� 
และเพ่ี�อให้�ครู่ทั�วโลกได�ต่ร่ะห้นักถึืงคว�มร่ับุผิู้ดชิอบุขัองต่นที�มีต่่อสัำงคม ต่ลอดจนเพ่ี�อปลูกฝัังจิต่สำำ�นึกที�ดี 
ในก�ร่ช่ิวยเห้ล่อมนุษย์

5 ตุลาคม วันครูโลก (World Teacher's Day)
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วารสาร
คว ามร่ ว มมื อ
กั บ ต่ า งปร ะ เทศ
สาํนักความสัมพันธต่์างประเทศ

วัตถุประสงค์

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

กําหนดออก วารสารราย 3 เดือน ป�ละ 4 ฉบับ

ที�ปรึกษา สมทรง งามวงษ์
ผู้อํานวยการสํานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

บรรณาธิการบริหาร พิมพ์วรัชญ์ เมืองนิล

เพื�อเป�นแหล่งข้อมูลทางวิชาการด้านต่างประเทศที�สําคัญ สําหรับใช้ประโยชน์ในการดําเนินงานการศึกษาและการวิจัย
ของหน่วยงาน สถานศึกษา และผู้สนใจทั�วไป
เพื�อเป�ดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงานความร่วมมือกับต่างประเทศของกระทรวง
ศึกษาธิการ
เพื�อส่งเสริมให้หน่วยงานทั�งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนผู้มีส่วนเกี�ยวข้องและผู้ที�สนใจ สามารถติดตาม          
 ความเคลื�อนไหวและความคืบหน้าในงานด้านต่างประเทศของกระทรวงศึกษาธิการ
เพื�อเป�นเวทีแลกเปลี�ยนความคิดเห็นในเชิงวิชาการเกี�ยวกับความร่วมมือกับต่างประเทศของกระทรวงศึกษาธิการ       
ในอันที�จะนํามาซึ�งการพัฒนาความร่วมมือกับต่างประเทศในอนาคตให้มีคุณค่า และมีประสิทธิภาพมากขึ�น
เพื�อเป�นแหล่งรวมข้อมูลที�เกี�ยวกับความร่วมมือกับต่างประเทศของกระทรวงศึกษาธิการ สําหรับใช้ในการสืบค้น
อ้างอิงและเป�นหลักฐานทางประวัติศาสตร์

1.

2.

3.

4.

5.

ผู้ช่วยบรรณาธิการ ฐิติ ฟอกสันเทียะ

ออกแบบรูปเล่ม พิมพ์ชนา ดาราธวัช

เผยแพร่เว็บไซต์ สุเมธ อรรถพันธ์พจน์

ผู้แปล

ผู้ตรวจแก้ไขงานแปล พิศวาส ปทุมุต์ตรังษี

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

หมายเหตุ บุคคลหรือองค์กรใดต้องการนําข้อเขียน บทความหรือภาพถ่าย ที�อยู่ในวารสารฉบับนี�ไปตีพิมพ์หรือประโยชน์
ในสิ�งตีพิมพ์อื�น หรือเผยแพร่ทางเว็บไซต์ ขอความกรุณาแจ้งสํานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สํานักงานปลัด
กระทรวงศึกษาธิการทราบเป�นการล่วงหน้าและขอให้ระบุชื�อผู้เขียนหรือชื�อวารสารในการอ้างอิงด้วย

พิศวาส ปทุมุต์ตรังษี
นุชนาฏ เนตรประเสริฐศรี
จงจิต อนันต์คูศรี



Teachers at the heart  

of education recovery 
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