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การพัฒนาทีย่ั่งยืน(Sustainable Development) 
  ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยัง่ยืนเปนความคิดที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มี

หลายมิติ และมีการตีความกันหลายลกัษณะ แตกตางกนัตามบริบททีเ่ปนพลวัต จนอาจจะไม

จําเปนที่จะตองกังวลกับการที่ตองสอดคลองกับนิยามใดนิยามหนึ่ง แตควรจะมองการพัฒนาที่

ยั่งยนืในลกัษณะกระบวนการของการเปลีย่นแปลงที่คอนขางสมัพนัธกับการใหคุณคา ความ

ตองการจําเปน และบริบทของแตละทองถิน่ แตในมิติของระดับสากลของโลกและผลกระทบจาก

ประเด็นปญหาทีท่าทายตอโลกในศตวรรษที่ 21 นี้ จาํเปนตองขยายใหเกิดความรวมมือกันของ

ประเทศตางๆในระดับนานาชาติ ทัง้ในดานการมีขอตกลงทางการการเมือง การชวยเหลือจัดการ 

และการทุมเทพลังในการที่จะกาวไปขางหนาสูอนาคตทีย่ั่งยนื 

  ในยุคหนึ่ง มีการใหความหมาย การพฒันาที่ยัง่ยืนวา “การพัฒนาที่ดําเนินไปในขอบเขต

เพียงตามความจําเปนในปจจุบัน โดยไมตองไปสะสมโดยพะวงวาลกูหลานรุนตอไปจะไมมี

ความสามารถในการพัฒนาหรือหาไดตามความจาํเปนในยุคของพวกเขา” ซึ่งตามความหมาย

เชนนี้มักจะใหน้ําหนกัที่ส่ิงแวดลอมและการพัฒนา หรือการใชทรัพยากรธรรมชาติ ที่ใหใชเทาที่

จําเปนในชวีิต 

  การพัฒนาทีย่ัง่ยนื เปนหวัขอสําคัญในการประชุมของสหประชาชาติเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม

และการพัฒนาทีน่ครริโอเดอจาเนโร(Rio de Janeiro) ประเทศบราซลิ ในป พ.ศ. 2535 โดยไดให

หลักการที่จะชวยใหรัฐบาลหรือสถาบันของประเทศตางๆไดใชนโยบายเกี่ยวกับการพฒันาที่ยัง่ยนื 

โดยไดเสนอแนะวา การพจิารณาทางดานสิ่งแวดลอม สังคม และเศรษฐกิจ ตองพิจารณาควบคูกนั

ไปกับประเด็นของความยากจน ความเสมอภาค คุณภาพชีวิต และการปกปองสิ่งแวดลอมของโลก 

  การประชุมผูนาํโลก(World Summit) เกี่ยวกับการพัฒนาที่ยัง่ยนื ทีน่ครโจฮันเนสเบอรก 

(Johannesburg) อัฟริกาใต ในป พ.ศ.2545  ไดกลาวถึงสามเสาหลักทีสั่มพันธกนัของการพัฒนา

ที่ยัง่ยืน คือ การพัฒนาทางดานเศรษฐกจิ การพัฒนาทางดานสังคม และการปองกนัทางดาน

ส่ิงแวดลอม ซึง่ตองทาํกนัทั้งในระดับทองถิน่ ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับโลก โดยตอง

เขาใจถึงความซับซอนและความสัมพันธระหวางกันของปญหาวิกฤตเิหลานี้ เชน ความยากจน  

การบริโภคอยางสุรุยสุราย ความเสื่อมลงทางดานสิ่งแวดลอม ความเสือ่มของสังคมชานเมือง การ



เพิ่มข้ึนของประชากร ความไมเสมอภาคทางเพศ สุขภาพ ความขัดแยง และ ความรนุแรงเกีย่วกับ

สิทธิมนุษยชน 

  ความพยายามที่เปนรูปธรรมจากผลของการประชุม เกีย่วกับการพฒันาที่ยัง่ยนืที่คํานงึถงึ

ประเด็นปญหาที่เกี่ยวของขางตน ปรากฏออกมาในลกัษณะพนัธกิจที่ตองทํา เชนการประหยัดน้าํ 

การมีระบบสุขาภิบาลหรือการสงเสริมสุขภาพทีเ่หมาะสม และ การบริการพลังงานที่สะอาดและ

ทันสมยั ตลอดจน การพลิกฟนแกปญหาการเสื่อมถอยของระบบนิเวศ สวนองคการ UNESCO นั้น 

ไดพยายามผลักดันเขาไปสูการศึกษาในลกัษณะการศึกษาเพื่อการพฒันาที่ยัง่ยนื  

 การศึกษาควรจะมีบทบาทอยางไร กับการพัฒนาที่ยั่งยืน? 

 
การศึกษาเพือ่การพัฒนาที่ยั่งยืน(Education for Sustainable Development : ESD) 
  หากการศึกษาเพื่อการพฒันาที่ยัง่ยนื(ESD) จะเปนเครือ่งมือทีม่ีประสิทธิผลสําหรบัการ

ดึงดูดใหคนหนัมาใสใจกับอนาคตทีย่ั่งยืน ตัดสินใจและดําเนนิการเกีย่วกับอนาคตที่ยัง่ยืนนัน้ กอน

อ่ืนมาดวูิธีคิดเกี่ยวกับการพฒันาที่ยัง่ยนืและเกี่ยวกับการศึกษาในความหมายโดยทัว่ๆไปกอน 

สาระสําคัญสาํหรับการศึกษาเพื่อการพฒันาที่ยัง่ยนื คือ 

• การมีวิสัยทัศน(envisioning)  เปนความสามารถในการจินตนาการถงึอนาคตที่ดีกวา 

หลักมีอยูวาหากเราทราบจดุหมายที่เราจะไปใหถึง เราจะสามารถวางแผนดําเนนิการเพื่อไปใหถงึ

เปาหมายไดดีข้ึน 

• การคิดเชิงวิจารณญาณและการคิดใครครวญ(critical thinking and reflection)  เปน 

การเรียนรูที่จะตั้งคําถามกบัระบบความเชื่อในปจจุบันของเรา และเรยีนรูที่จะจําแนกออกถึงฐาน

คิดหรือหลักคดิที่เปนฐานรองรับความรู มมุมอง หรือความคิดเหน็ของเรา  ทักษะการคิดเชิง

วิจารณญาณชวยใหคนเรียนรูที่จะตรวจสอบโครงสรางทางวัฒนธรรมสังคม ส่ิงแวดลอม และทาง

เศรษฐกิจ ในบริบทของการพัฒนาที่ยั่งยืน 

• การคิดอยางเปนระบบ(systematic thinking)  เปนการยอมรับในความซับซอน และ 

มองหาความเชื่อมโยงและการรวมมือหรือประสานพลังกันเมื่อมีการพยายามที่จะหาขอสรุปในการ

แกปญหา 

• การสรางคูพันธมิตรหรือหุนสวน(building partnerships)  สงเสริมการพูดคุยทําความ

เขาใจและการเจรจาตอรอง การเรียนรูที่จะทํางานรวมกนั 

• การมีสวนรวมในการตัดสินใจ(participation in decision-making)  การเสริมพลัง 

อํานาจประชาชน 



 ทักษะเหลานีค้วรไดจัดใหมีการเรียนรูและประยุกตใชตามบริบทของวฒันธรรมของผูมี

สวนไดสวนเสยีหรือแตละกลุมที่แตกตางกัน 
 
ผูที่เกี่ยวของกับการศกึษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ควรเปนใครบาง? 
  กลุมผูมีสวนไดสวนเสียที่สําคัญสําหรับการศึกษาเพื่อการพัฒนาทีย่ั่งยนื อาจประกอบดวย 

• รัฐบาลและหนวยงานภายในภายในของรฐับาล 

• ส่ือมวลชน 

• สังคมและองคกรภาคประชาชน 

• ภาคเอกชน 

• สถาบนัการศกึษา 

กลุมเหลานี้สามารถแยกยอยเปนกลุมยอยเพื่อใหเขาถงึประชาชนในวงกวางขึน้ เชน  

ครอบครัว โรงเรียน องคกรทางศาสนา หรือทองถิน่ ผูมีสวนไดสวนเสียจะเลือกทีจ่ะตดิตอไดหลาย

ชองทางที่แตกตางกนั เปนเรือ่งที่สําคัญที่จะตองพัฒนาความเปนคูพนัธมิตรหรือหุนสวนระหวาง

กลุมเหลานีเ้พือ่สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรูและสนับสนนุซึ่งกนัและกนั 

 
สิ่งทาทายตอการศึกษาเพือ่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
  ความคิดเกีย่วกับการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยัง่ยืนนี ้ทาทายตอวิธีคิดของคนสวนใหญที่

คิดเกี่ยวกับโลกเราทกุวนันี ้ ความเจริญทางดานเศรษฐกจิ และรูปแบบการบริโภคที่เพิ่มมากขึ้น

หลากหลายรปูแบบมีแนวโนมทีจ่ะทําใหความอยากหรอืกิเลสเกิดขึ้นในสังคมโลกนีม้ากขึ้นเชนกัน  

การศึกษาเพื่อการพัฒนาทีย่ัง่ยนื มุงที่จะทาทายความอยากหรือกิเลสในการบริโภคเหลานี้โดย

กระตุนพวกเราใหจนิตนาการถึงอนาคตขางหนา และสะทอนใหเหน็วาคานิยม ความเชื่อและ

พฤติกรรมในปจจุบันของพวกเราอาจสงผลกระทบถงึความสามารถของลูกหลานที่จะประสบ

ความสาํเร็จตามปาหมายความจาํเปนในอนาคตของพวกเขา การที่จะทําเชนนัน้ไดพวกเราตอง

เปลี่ยนทรรศนะของพวกเราเกี่ยวกับวัตถุประสงคของการศึกษาเสียกอน  ลักษณะที่เปลี่ยนรูปไป

ของการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยัง่ยนื ทาํใหคนทั่วไปยากที่จะเขาใจในความคิดรวบยอดของ

การศึกษาเพื่อการพัฒนาทีย่ัง่ยนืดังกลาว  ดังนัน้เปนความจําเปนที่ผูทีจ่ะนาํเสนอความคิด

เกี่ยวกับการศึกษาเพื่อการพฒันาที่ยัง่ยนืทัง้หลายตองสรางความเขาใจในความคิดรวบยอดของ

การศึกษาเพื่อการพัฒนาทีย่ัง่ยนืใหเกิดขึ้นในตนเองกอนแลวจึงตัดสินใจวาจะสื่อสารความคิด

อยางไรตอผูมอํีานาจระดับสูงที่ตองเขามารับผิดชอบภารกิจเชนนี้ ซึง่แนนอนตองมกีารวางแผน 



วางกลยทุธการสื่อสารที่ดี และมีความยนิดีที่จะเปดใจกวางที่จะรับฟงความคิดที่อาจแตกตาง

ออกไป 
 
การศึกษาเพือ่การพัฒนาที่ยั่งยืน(Education for Sustainable Development : ESD)โดยสรปุ 
 การศึกษาในทกุระดับที่สามารถปรับแตงโลกในอนาคต สรางความพรอมใหกับประชาชน

และสังคม ใหมีทักษะ ทรรศนะ ความรูและคานยิม ที่จะมีชีวิตอยูและทํางานดวยทาทีคุณสมบัติที่

ยั่งยนื  การศึกษาเพื่อการพฒันาที่ยัง่ยนืเปนวิสัยทัศนของการจัดการศึกษาที่ตองการจะสรางความ

สมดุลระหวางสุขภาวะของมนุษยและเศรษฐกิจ กับขนบธรรมเนียมประเพณีหรือวฒันธรรม และ 

เคารพตอทรัพยากรธรรมชาติของโลก  การศึกษาเพื่อการพัฒนาทีย่ั่งยนื ประยุกตวิธกีารจาก 

การศึกษาขามศาสตรหรือสาขาวิชาทางการศึกษาเพื่อพัฒนาจริยธรรมสําหรับการเรียนรูตลอด

ชีวิต และปลูกฝงใหประชาชนชื่นชมกับแนวคิดที่วาความตองการจาํเปนของมนุษยควรจะเปนไป

ในลักษณะทีพ่อเพยีงสอดคลองกับการใชทรัพยากรธรรมชาติในลักษณะที่ยัง่ยนืและตามความ

จําเปนของจักรวาล และทําใหเกิดความรูสึกหรือสํานึกถงึความเปนอันหนึง่อันเดยีวกนัของโลก 

 
วิสัยทัศนใหมของการศกึษา 
  การศึกษาเพื่อการพัฒนาทีย่ัง่ยนื เปนความคิดรวบยอดที่เปนพลวัตและครอบคลุม

วิสัยทัศนใหมๆ ของการศึกษาที่มุงที่จะเสรมิพลังอาํนาจประชาชนทุกวยัใหมีความรับผิดชอบและ

พอใจในการทีจ่ะสรางสรรคอนาคตทีย่ั่งยนื จดุมุงหมายโดยสรุปของการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่

ยั่งยนืคือการทีจ่ะเสริมพลงัอาํนาจพลเมืองของประเทศใหลงมือกระทาํหรือปฏิบัติในทางบวกตอ

การเปลี่ยนแปลงทางสิง่แวดลอมและทางสังคมโดยเนนกระบวนการปฏิบัติแบบมีสวนรวม 

การศึกษาเพื่อการพัฒนาทีย่ัง่ยนืไดบูรณาการความคิดรวบยอดและเครื่องมือวิเคราะหจากศาสตร

หลายแขนงเพือ่ที่จะชวยใหประชาชนเขาใจโลกทีพ่วกเขาอาศัยอยูดีข้ึนกวาเดิม การติดตามทํา

ความเขาใจการพัฒนาที่ยัง่ยืนผานกระบวนการของการศึกษาจําเปนตองใหนกัการศกึษาและ

ผูเรียนไดศึกษาพิจารณายอนกลับถงึชุมชนของตนเองอยางจริงจัง ระบุออกมาใหไดวาอะไรบางที่

ไมเปนประโยชนในชวีิตของพวกเขา และตรวจสอบใหรูเทาทนัความเครียดที่เกิดจากความขัดแยง

ระหวางคานิยมที่ยึดเหนีย่วกับเปาประสงคที่ตองการ การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยัง่ยืนจะนาํแรง

ดลใจใหมมาสูการเรียนรูในลกัษณะทีน่ักเรียนจะไดรับการเสริมพลังอํานาจใหสามารถพัฒนาและ

ประเมินวิสัยทศันที่เปนทางเลือกใหมของอนาคตทีย่ั่งยืน และลงมือปฏิบัติอยางตอเนือ่งเพื่อให

บรรลุวิสัยทัศนดังกลาว 

 



มาตรการสาํคัญที่จะชวยผลักดันการศึกษาสูการศกึษาเพื่อการพัฒนาที่ยัง่ยนื 
  มาตรการที่สําคัญทางการศกึษาเพื่อการพฒันาที่ยัง่ยนื 4 ประการ : 

• การสงเสริมและการปรับปรุงการศึกษาขั้นพื้นฐาน  การเขาถึงการศึกษาขั้น 

พื้นฐานยังเปนปญหาอยูมากโดยเฉพาะเด็กผูหญิงและผูใหญที่ไมรูหนังสือ การเรียนรูหนังสือและ

ตัวเลขที่มีการสอนกนัในปจจุบันยงัไมไดผลเพียงพอที่จะปูพื้นฐานไปสูสังคมทีย่ั่งยนื การศึกษาขั้น

พื้นฐานตองเนนทีก่ารใหความรู ทักษะ คานิยม และทัศนะ ที่กระตุนและสงเสริมพลเมืองของ

ประเทศใหนําแนววถิีชีวิตทีย่ั่งยนืมาใช 

• การทบทวนการศึกษาที่เปนอยูในทกุระดบั เพื่อใหสอดคลองกับการพัฒนาที ่

ยั่งยนื  คิดทบทวนการจัดการศึกษากนัใหม ต้ังแตระดับกอนวยัเรียนจนถงึระดับมหาวทิยาลยั 

เพื่อที่จะใสหลกัการ ทักษะ ทัศนะ และคานิยมที่สัมพันธกับความยั่งยนืในแตละดาน เชน ดาน

สังคม ดานสิ่งแวดลอม และดานเศรษฐกจิ ซึ่งเปนสิ่งสาํคัญตอสังคมในอนาคตของพวกเรา 

• การพัฒนาความเขาใจสาธารณะและความตระหนกัในความยัง่ยนื  การพัฒนา 

ความกาวหนาไปสูสังคมทยีั่งยนืจําเปนตองมีประชากรที่ทราบและเขาใจในเปาประสงคของสังคม

ที่ยัง่ยืนและมคีวามรูและทกัษะในการที่จะสงเสริมหรือชวยเหลือใหเกดิตามจุดประสงคดังกลาว 

พลเมืองที่มีความรูที่มีสิทธิ์ออกเสียงและผูบริโภคที่มีความรูทั้งหลายสามารถชวยเหลอืชุมชนและ

รัฐบาลบัญญัติมาตรการเพือ่ความยัง่ยนืเพื่อผลักดันใหเกิดสังคมทีย่ั่งยืนมากขึ้น 

• การฝกอบรม  ทุกภาคสวนของกําลงัแรงงานสามารถชวยเหลือใหเกิดความ 

ยั่งยนืในระดับทองถิน่ ระดับภูมภิาค และระดับชาติ  การพัฒนาโครงการฝกอบรมเฉพาะเพื่อที่จะ

ทําใหแนใจไดวาทุกภาคสวนของกาํลังแรงงานมีความรูและทักษะที่จาํเปนที่จะดาํเนินงานของพวก

เขาไดดวยวิธกีารทีย่ั่งยนื เปนสิ่งที่สําคัญมากสาํหรับการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยัง่ยืน 

 
การนาํแนวคดิการศกึษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนไปสูการปฏิบัติ 
 เปนระยะเวลามากกวาสบิป สถาบนัการศกึษาระดับอุดมศึกษา องคกรที่ไมใชรัฐบาล 

หนวยงานรัฐบาล ทั่วโลก ไดทุมเทความพยายามที่จะหลอมรวมการพฒันาที่ยัง่ยนืกบัโครงการทาง

วิชาการ การปฏิบัติงาน และการขยายชุมชน  จากประสบการณเหลานี้เปนที่ชัดเจนวาในขณะที่มี

การตกลงใจในเปาประสงคโดยสรุปของการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยัง่ยืนและการสรางสรรค การ

นําไปใช ในระดับทองถิน่ ระดับภูมิภาค ระดับชาติ จะมีความแตกตางกนับางก็ข้ึนอยูกับการที่จะ

ปรับใหสอดคลองกันกับสภาพการณทีห่ลากหลายทางสงัคม เศรษฐกจิ และสิ่งแวดลอมและความ

เหมาะสมของแตละวัฒนธรรม นอกจากนีว้ิธีจัดการทางการศึกษาดังกลาวนี้ตองเขาไปดึง



ประสบการณของวัฒนธรรมทองถิ่นและชนกลุมนอยมาใชประโยชนดวย โดยทัง้ใหการยอมรับและ

สนับสนนุความคิดใหมๆที่สําคัญของพวกเขาใหเปนประโยชนกับกระบวนการของการพัฒนาที่

ยั่งยนื   การคดิใหมหรือการปรับการศึกษาใหสนับสนนุการพัฒนาทีย่ัง่ยนืตองไดรับการสนับสนุน

จากความรวมมือกันในวงกวางในทุกระดับและจากกลุมผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวน  นัก

การศึกษาและศาสตรทางการศึกษามีมุมมองหรือหลกัเกณฑที่จะชวยเหลือในดานเนือ้หาและ

วิธีการจัดการเรียนรูของการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สวนชุมชนสามารถจะชวยเหลือหรือ

สนับสนนุการพัฒนาหลักสตูรการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยัง่ยืนไดในแงที่เพื่อใหแนใจวาหลักสูตร

นั้นสะทอนถงึความรู ทักษะ ทรรศนะ และสิ่งที่ประชาชนในทองถิน่ใหความสาํคัญ ผูนํารัฐบาลควร

กาวเขามาปรับนโยบายและระบบของการศึกษาระดับชาติใหมเพื่อใหสอดคลองกบัการศึกษาเพือ่

การพัฒนาทีย่ัง่ยนื และกาํหนดเปาหมายเพื่อใหบรรลุถึงการที่จะทาํใหการศึกษาเปนเครื่องมือและ

กุญแจสําคัญในการเปลีย่นแปลงที่สามารถสรางสรรคอนาคตที่ยัง่ยนืไดจริง และประการสุดทาย

คือ เครือขาย และคูพันธมิตรตางๆระหวางรัฐบาล สถาบัน องคกร สังคม ภาคเอกชนและ

ส่ือสารมวลชนลวนสามารถชวยนําความคิดรวบยอดของการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยัง่ยนืนี้

แปรเปลี่ยนไปเปนเปาประสงคและการกระทําได 

 
การนาํวธิีการเรียนรูขามศาสตรหรือสาขาวิชา(Transdisciplinary Approach)มาใชใน
การศึกษาเพือ่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
 คํา “trans” ใน “transdisciplinarity” จะมีความหมายเกีย่วกับ “ไปมาระหวาง”(going 

between) “ขาม”(across) และ “ลึกไปกวาหรือเหนือกวา”(beyond) ศาสตรหรือสาขาวิชาที่

ตางกนั  ในขณะที่ การบูรณาการระหวางศาสตรหรือสาขาวิชาหรือสหวทิยาการ

(interdisciplinarity) เปนการเชื่อมโยง(link) ความรู รูปแบบความคิด ระหวางศาสตรหรือสาขาวิชา

ที่ตางกัน แตการเรียนรูขามสาขาวิชา(transdisciplinarity) กาวขามพนไปจากนัน้สูการพัฒนาทัง้

วิสัยทัศนใหมและประสบการณการเรียนรูใหม การนาํวธิีการเรียนรูขามศาสตรหรือสาขาวิชามาใช

ในการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยัง่ยืนจะนําไปสูการเปลี่ยนวิถีคิด(ways of thinking)เกี่ยวกับส่ิง 

ทาทายและการเปลี่ยนแปลงที่โลกกาํลังเผชิญอยู ซึ่งการเรียนรูในลักษณะดังกลาวเปนสิ่งจาํเปนใน

ทุกระดับของสังคมเพื่อที่จะคิดวางแผนทางเลือกของสงัคมที่คํานึงถงึอนาคตภายใตกรอบคิดของ

ความยัง่ยนื ความเสมอภาค ความยุติธรรม และสันติภาพ การเรียนรูขามศาสตร และการเขาใจ

ปญหาของโลกในภาพรวมนี้ เมื่อถายทอดไปสูสาธารณะในวงกวาง ก็เปนจุดเริ่มตนสําหรับการ

พัฒนาความมจีิตสํานึกของโลกที่จะขับเคลือ่นการเปลีย่นแปลงพฤติกรรมและวิถีดําเนนิชีวิต 



  ความคิดเกีย่วกับการพัฒนาที่ยัง่ยืนเริ่มปรากฏขึ้นประมาณป พ.ศ. 2523 ที่เร่ิมมีการ

ตระหนักกันถงึความจําเปนที่ตองทําใหเกดิดุลยภาพของความกาวหนาทางเศรษฐกจิและ

ความกาวหนาทางสงัคมโดยคํานงึถงึสิ่งแวดลอมและการใหการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ จากนั้น

มาก็ไดมีการพฒันาความเขาใจเกี่ยวกับความซับซอนและความสมัพนัธซึง่กนัและกันระหวา

ปญหาตางๆ เชน ความยากจน การบริโภคอยางสิน้เปลอืง การเสื่อมโทรมของสิ่งแวดลอม การ

เสื่อมของชุมชนชานเมือง  การเพิ่มของประชากร ความไมเสมอภาคทางเพศ สุขภาพ ความขัดแยง 

และการละเมดิสิทธิมนุษยชน  การนําเสนอปญหาที่ซับซอนเหลานี้จําเปนตองใชวิธกีารเรียนรูขาม

สาขาวิชาและการประสานระหวางสวนตางๆที่เกีย่วของเพื่อจัดเตรียมใหประชาชนมีเครื่องมือใน

การที่จะรับมือและปรับตัวกบัการเปลี่ยนแปลงที่อยูรอบตัวพวกเขา จําเปนตองมีผูทีม่ีหนาที่

ตัดสินใจ ทีพ่รอมดวยขอมูลสารสนเทศ ทกัษะ และความตั้งใจในการที่จะสรางทางเลือกสําหรับ

อนาคต และทกุชุมชนทุกประเทศในโลกควรมีขอตกลงรวมกนั ที่จะเปนโลกของการพัฒนาที่มี

ความยุติธรรมทางสังคมและมีความสงบสขุ 

 
การเรยีนรูขามศาสตรหรือสาขาวชิาในการศึกษาเพือ่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
  การศึกษา ตามที่ไดนิยามไวอยางกวางๆจะรวมถงึ การศึกษาในระบบ การศึกษานอก

ระบบ และการศึกษาหรือการจัดการเรียนรูหรือการเรียนการสอนตามอัธยาศัย การศึกษาจะเปน

เครื่องมือที่สําคัญสําหรับการสนับสนนุความมีจิตสํานึกและความตระหนกัรูใหเพิ่มข้ึนมากกวาเดิม 

ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและวถิีดําเนนิชวีิตทีพ่ึงประสงค  และสําหรับการพัฒนา

ความรูและทกัษะที่จาํเปนสําหรับอนาคตทีย่ั่งยนื  การศึกษาเพื่อการพฒันาที่ยัง่ยนืจะรวมถงึการ

แสวงหาความรูความจริงในลักษณะการศึกษาขามสาขาวิชาในประเด็นหวัขอเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม 

สังคมและวัฒนธรรมเพื่อที่จะสนับสนุนหรอืใหกําลงัใจใหลงมือปฏิบัติสูการพัฒนาทีย่ั่งยนื การ

แสวงหาความรูความจริงมีดังนี ้: 
  การเรยีนรูแบบองครวม 
  การทบทวนปรับปรุงการศึกษาใหสอดคลองกับความยัง่ยืนจาํเปนตองทํางานใน

ระดับของการประสานศาสตรตางๆเขาดวยกนัเพื่อที่จะนําเสนอปญหาที่ซับซอนของโลกทุกวันนี้ 

ในขณะทีว่ิทยาศาสตรธรรมชาติไดใหความรูที่สําคัญของกระบวนการทางนิเวศวทิยา แต

วิทยาศาสตรธรรมชาติไมไดชวยใหเกิดเจตคติและคานิยมซึ่งเปนรากฐานของการพฒันาที่ยัง่ยนื  

การศึกษาเพื่อการพัฒนาทีย่ัง่ยนืไมไดเพียงคํานงึถงึศาสตรหรือสาขาวชิาที่ชวยปรับปรุงความ

เขาใจเกี่ยวกับธรรมชาติ แตดวยการศึกษาระบบเศรษฐกิจการเมือง รัฐศาสตรและเกี่ยวกับ

มนุษยชาติ จะเนนลกัษณะของการเรียนรูทีส่งเสริมการเปลี่ยนถายสูความยัง่ยนื ซึง่รวมทัง้ อนาคต



ศึกษา(future education) หนาที่พลเมืองศกึษา(citizenship education) การศึกษาสําหรับ

วัฒนธรรมสันติภาพ(education for a culture of peace) ความเสมอภาคทางเพศ(gender 

equality) และการเคารพในสิทธิมนุษยชน(human rights respect) การศึกษาเกี่ยวกับสุขภาพ

(health education) ประชากรศึกษา(population education) การศึกษาเพื่อการปกปองและ

จัดการทรัพยากรธรรมชาต(ิeducation for protecting and managing natural resources)และ 

การศึกษาเพื่อการบริโภคที่ยัง่ยนื(education for sustainable consumption) 
 การพัฒนาทกัษะ 
   การศึกษาเพื่อการพัฒนาทีย่ัง่ยนืจะพัฒนาจุดประสงค หวัขอเนื้อหา กระบวนการ

เรียนรู และกระบวนการประเมินผลการเรียน เพื่อใหกําลงัใจใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในการสาํนกึ

ทางจริยธรรม เจตคติ พฤติกรรม และวิถีดําเนนิชีวิต การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนไมใชเพียงแต

ใหกําลงัใจใหเกิดการเรียนรูวิธีตัดสินใจทีคํ่านึงถึงอนาคตในระยะยาวของเศรษฐกิจ นิเวศวิทยา 

และสุขภาวะทางสังคมของทุกชุมชน การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนมุงทีจ่ะเสริมพลังอํานาจของ

ประชาชนใหตัดสินใจโดยมีความรับผิดชอบในการสรางสรรคอนาคตที่ยัง่ยืน ในการที่จะทาํใหส่ิง

เหลานี้ประสบผลสําเร็จ การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนจะตองพฒันาทักษะที่จาํเปนที่จะทาํให

สังคมทีย่ั่งยนืประสบความสําเร็จ ทักษะดังกลาวมีดังนี ้: 

o การคิดเชิงวิจารณญาณ 

o การสื่อสารดวยการพูด การเขียน และการแสดงดวยสัญลักษณ 

o การรวมมือกัน การทํางานรวมกัน 

o การจัดการความขัดแยง 
o การตัดสินใจ การแกปญหาและการวางแผน 

o การใชเทคโนโลยี ส่ือ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

(information communication technologies : ICTs)ที่เหมาะสม 

o การมีสวนรวมและการลงมือปฏิบัติของพลเมืองของประเทศ 

o การประเมนิและใหขอมูลปอนกลับเพื่อการเรียนรูและปรับปรุง 
การเรยีนรูตลอดชีวิต 

   ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการเรียนรูตลอดชีวิตตองการใหการศึกษาไมใชแคเพียง

สาระสําคัญเกีย่วกับชวีิต แตเปนสิ่งสาํคัญที่ดําเนินตอไปตลอดชวงของชีวิต  การเรียนรูตลอดชีวิต

รวมถึงการศึกษาของผูใหญและชุมชน การศึกษาดานเทคนิคและอาชวีศึกษาที่เหมาะสม และ

การศึกษาดานศึกษาศาสตร ลวนเปน สวนประกอบสาํคัญกับชีวิตในการสรางขีดความสามารถ

สําหรับอนาคตที่ยั่งยืน  การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนมีจุดมุงหมายที่จะเสริมสรางพลงัอํานาจ



ใหกับทุกคนทัง้อายนุอยและมีอายุ ใหตัดสนิใจและลงมือกระทาํในแนวทางที่สอดคลองกับระดับ

ทองถิน่และเหมาะสมกับวัฒนธรรมเพื่อที่จะนําเสนอปญหาที่คุกคามอนาคตของพวกเรา 

 
ทําไมตองศกึษาศาสตรกับการศึกษาเพือ่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
 ประเด็นปญหาความเสื่อมโทรมทัง้ดานสิ่งแวดลอม สังคม วัฒนธรรม คานิยม ทรรศนะ วิถี

คิด ซึ่งในปจจบัุนที่เหน็ชัดกคื็อการเมือง ลวนไดรับการวพิากษวิจารณกันมามาก บางก็วาเปน

ผลกระทบมาจากการพัฒนาที่ผิดพลาด ครอบครัว สังคม รัฐบาล และผูที่เกีย่วของ ตางกพ็ยายาม

แกปญหาอยางตอเนื่องในผลกระทบที่ไมพึงประสงคดังกลาว อันที่จริงการปองกนันาจะเปนวธิีการ

แกปญหาที่นาจะมีประสิทธผิลและประสิทธิภาพมากกวา หากใหภูมคุิมกันกับพลเมืองของ

ประเทศทกุวยั ทัง้ในดานความรู ทักษะ คานิยม  ทรรศนะ วิถีคิด ที่เอือ้ตอการพัฒนาที่ยัง่ยนื ที่ไม

ทําใหเกิดผลกระทบทางลบตอสังคม ชุมชน ประเทศ และโลก 

 ศึกษาศาสตร หรือการศึกษาเพื่อการผลิตครู นาจะเปนจดุเริ่มที่จะขับเคลื่อนการศึกษาเพื่อ

การพัฒนาทีย่ัง่ยนืใหเปนไปอยางแข็งขนัและตอเนื่องได หากบัณฑิตทีสํ่าเร็จการศึกษาจากคณะ

ศึกษาศาสตรออกไปเปนครูในบทบาทและสถานที่ตางๆ มีศักยภาพและทรรศนะของการพัฒนาที่

ยั่งยนื และมีความสามารถทางดานการศึกษา ไมวาจะเปนดานบริหารจดัการ การพัฒนาหลักสูตร 

การจัดการเรียนรู การพัฒนาคุณลักษณะทีพ่ึงประสงค การพัฒนาสื่อ และการวัดและประเมินผล 

ที่เอื้อตอการพฒันานักเรียนหรือผูเรียนใหมีความสามารถ คุณลักษณะ ที่สอดคลองกับการพัฒนา

ที่ยัง่ยืน เราก็คงไดพลเมืองทีม่ีคุณภาพและเปนกําลงัสําคญัที่จะผลักดนัการพัฒนาทีย่ั่งยนืใหเปนที่

ตระหนักของทุกคนและรวมกันปฏิบัติไดจริง 

  การเริ่มตน นาจะเริ่มทีก่ารจดัการเรียนการสอนของคณะศึกษาศาสตรเอง  หากจะมีการ

มาทบทวนหลกัสูตร รายวชิา วิธกีารจัดการเรียนรู วิธีการวัดและประเมนิผล ฯลฯ ที่ใชอยูวาเปนไป

ในลักษณะที่สรางเสริมความสามารถ คุณลักษณะทีพ่งึประสงค ตอการพัฒนาทีย่ัง่ยนืมากนอย

เพียงใด ความหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน คงไมไดจํากัดแคประเด็นของ ส่ิงแวดลอมที่เปน

กายภาพ หรือเศรษฐกิจ และสังคม เทานัน้ แตเราตองขยายใหครอบคลุมเพียงพอทีจ่ะเปน

ภูมิคุมกันทั้งระบบของชีวิต ครอบครัว สังคม ประเทศ และโลก และอาจถงึจักรวาล 

 สังคมไดวิพากษวิจารณปญหาวิกฤตทิั้งหลายกนัมามาก แตอาจไมไดนํามาวิเคราะหกนั

อยางจรงิจังวามีปญหาวกิฤติอะไรบางที่เปนผลกระทบทางลบจากการพัฒนาที่ผิดพลาด และ

ผิดพลาดอยางไร และการพฒันาอยางไรถึงจะมีผลทางบวกหรือเปนการพัฒนาทีย่ั่งยนื ที่จะสราง

ปจจุบันและอนาคตทีย่ั่งยืน และยั่งยนืในเรื่องใดบาง มติิใดบาง 



  สมาชิกในสังคมตองมีความรู ทักษะ คานยิม อะไรบาง มทีรรศนะ วิถีคิดอยางไร มีสุขภาพ

กาย สุขภาพจติอยางไร จงึจะเอื้อตอการพฒันาที่ยัง่ยนื 

 ครูตองมีความรู ความสามารถ คุณลักษณะอยางไร ที่จะไปพัฒนาคุณลักษณะทีเ่อื้อตอ

การพัฒนาทีย่ัง่ยนืได 

 ภาควิชาตางๆ ในคณะศึกษาศาสตร เชน ภาควิชาการบรหิารการศึกษา ภาควชิาหลักสูตร

และการสอน ภาควิชาพลศึกษาและสุขศกึษา ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว ภาควิชา

เทคโนโลยีและส่ือสารการศกึษา และภาควิชาการประเมินผลและวจิยั คงตองมาพจิารณาทบทวน

ในศาสตรทางการศึกษาในสวนที่ตนรับผิดชอบ หลกัสูตรของสาขาวชิา หลักสูตรรายวชิา และ

กระบวนการจดัการเรียนรู การพัฒนานิสิต ที่ภาควิชาและคณะรับผิดชอบ เปนศึกษาศาสตรเพื่อ

การพัฒนาทีย่ัง่ยนืหรือไม หากจะเริ่มปรับแตงใหเปนศกึษาศาสตรเพื่อการพัฒนาทีย่ัง่ยนืจะเริ่ม

อยางไร และเริ่มเมื่อไหร? 

 สุดทาย สถานศึกษาในระดบัการศึกษาขั้นพืน้ฐานก็คงตองมีการทบทวนทัง้หลกัสตูรและ

กระบวนการจดัการเรียนรูวา เอื้อตอการพฒันาพลเมืองของประเทศใหมีศักยภาพและคุณลักษณะ

ที่เอื้อตอการพฒันาที่ยัง่ยนืหรือไม 

 หากมีการเริ่มทบทวนการจดัการศึกษาใหสนับสนนุการพัฒนาที่ยั่งยืนใน 3 ดานหลกั คือ

ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม และดานเศรษฐกิจ โดยทุกดานตองคาํนงึถงึมิติดานวัฒนธรรม

ประกอบดวย 

 ดานสังคม  หลักสูตรไดปูพื้นฐานในสิง่เหลานี้มากนอยเพียงใด เชนการใหเขาใจในสถาบนั

ตางๆทางสงัคมและบทบาทของสถาบนัเหลานัน้ในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาหรือสงเสริมใหเกิด

ระบบการมีสวนรวมหรือระบบประชาธิปไตยที่จะใหโอกาสในการแสดงความคิดเหน็ หรือเลือก

รัฐบาล หรือลงประชามต ิหรือการแกปญหาความแตกตางในสงัคม 

 ดานสิ่งแวดลอม  เชน การทําใหตระหนักในความสําคญัของสิ่งแวดลอมและความจํากัด

ของทรัพยากร และเขาใจถงึผลกระทบที่เกดิจากการตัดสินใจและการกระทําของมนษุย และ

ตระหนักในความสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยคํานงึถงึสิ่งแวดลอม 

 ดานเศรษฐกจิ  เชน การพฒันาใหไวที่จะรับรูตอขีดจํากัดและศักยภาพของการเติบโตทาง

เศรษฐกิจและผลกระทบตอสังคมและสิ่งแวดลอม ใหเกดิความสํานึกและเรียนรูที่จะประเมินวา

คุมคาหรือไมกบัการบริโภคทัง้ระดับบุคคลและสังคมที่ไมไดคํานึงถงึสิ่งแวดลอมและความยุติธรรม

ทางสังคม 



 นอกเหนือจาก ดานสงัคม ส่ิงแวดลอม เศรษฐกิจ และวฒันธรรม ยังมมีิติใดบางที่ควร

พิจาณาเพิม่เติมใหสอดคลองกับการเปลีย่นแปลงและบริบทของสังคมไทย หากเปนจังหวัด

ชายแดนภาคใตควรจะใหความสําคัญกับการพัฒนาศักยภาพและคุณลักษณะใดเพิม่เติม การ

เรียนรูที่จะอยูรวมกัน หรือการศึกษาเพื่อความเขาใจระหวางวัฒนธรรม ระหวางชาติ และ

นานาชาติ มีความจาํเปนหรอืไม 

  เมื่อออกแบบหลักสูตรใหมคุีณคามีความหมาย เปนหลกัสูตรที่สงเสรมิใหเกิดการพฒันาที่

ยั่งยนืแลว การที่จะบรรลุผลในสาระที่ซับซอนตามจุดประสงคของหลกัสูตรดังกลาวได จําเปนตอง

อาศัยวิธกีารจดัการเรียนรูทีม่ีประสิทธิผล และในตัวของกระบวนการจดัการเรียนรูดังกลาวก็

สงเสริมศักยภาพของการทีจ่ะไปสรางสรรคใหเกิดการพฒันาที่ยัง่ยนืดวย 

  หลักการและกระบวนการของการจัดการเรยีนรูที่เอื้อตอการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยัง่ยืน 

ที่ UNESCO สรุปไว เชน 

• การบูรณาการสหวทิยาการ(interdisciplinarity)และเรียนรูในลักษณะองครวม 

(holistic)  การเรียนรูสําหรบัการพัฒนาทีย่ั่งยนืจะบูรณาการหรือฝงอยูในหลกัสูตรทั้งหมด ไมได

แยกมาจัดการเรียนการสอนเปนรายวิชาตางหาก 

• การขับเคลื่อนใหเกิดคานิยม(values-driven)  ปทัสฐานทีเ่ปนทีย่อมรับหรือ 

คานิยมรวมและหลักการทีเ่ปนพืน้ฐานของการพัฒนาทีย่ั่งยนืทีเ่ราตองการใหเกิดในตัวผูเรียน 

จําเปนตองระบุออกมาใหชดัเจนในมาตรฐานการเรียนรูหรือจุดประสงค เพื่อใหผูเรียนนําไป

ประยุกตใชและตรวจสอบหรอืทดสอบได  

• การคิดเชิงวิจารณญาณและการแกปญหา(critical thinking and problem 

solving)  จะทาํใหผูเรียนเกิดความเชื่อมัน่ในการเผชิญตอสภาวะที่ยากตอการตัดสินใจและ

ประเด็นทีท่าทายตอการพัฒนาที่ยัง่ยนื 

• พหวุิธ(ีmulti-method)  การใชวิธีการหลายอยาง เชน การใชถอยคําสนทนา  

ศิลปะ การแสดงละคร การโตวาท ีประสบการณ  การใชวิธีการจัดการเรียนรูตางๆรวมกันจะทาํให

เกิดรูปแบบของกระบวนการตางๆขึ้นมาใหม การจัดการเรียนการสอนในลักษณะการถายทอด

ความรูควรจะมีการปรับปรุงใหมใหเปนไปในลักษณะครแูละผูเรียนวางแผนการเรียนรูและทํางาน

ดวยกนัเพื่อใหเกิดความรูและรวมกนัปฏิบัติจริงในการนาํความรูไปใช 

• การตัดสินใจแบบมีสวนรวม(participatory decision-making)  ผูเรียนมีสวนรวม 

ในการตัดสินใจวาพวกเขาจะเรยีนรูอยางไร 

 



• ความสามารถในการประยุกตใช(applicability)  ประสบการณการเรยีนรูที่ครูจัด 

ใหผูเรียน ควรบูรณาการใหสอดคลองกับสถานการณในชีวิตประจาํวนัและสถานการณในอาชพี 

• ความสอดคลองกับทองถิน่(local relevance)  นําเสนอประเด็นการเรียนรูทัง้ใน 

ระดับทองถิน่และระดับโลก และใชภาษาที่ผูเรียนใชกันตามปกติ ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการ

พัฒนาที่ยั่งยืนเมื่อนําเสนอในภาษาที่ตางกันควรระวังในการใชถอยคาํ เพราะตางภาษาและตาง

วัฒนธรรมอาจใชถอยคําในความหมายตางกนั 

  วิธีการจัดการเรียนการสอนหรือการจัดการเรียนรู จะเปนกระบวนการของการมีสวนรวม

และสรางสรรค ไมเปนการสะสมความรูจากครูในลักษณะเพียงผูรับความรูที่ไมกระตอืรือรน แตจะ

เปนการเรียนรูในลักษณะของการลงมือกระทําเองใหเกิดการเรียนรู และเรียนรูในสิง่ที่มีคุณคาตอ

การนาํไปใชในชีวิตจริงในลกัษณะการเรียนรูตามสภาพจริง 

 การพัฒนาทีย่ัง่ยนื เพื่อสรางอนาคตทีย่ั่งยนื เพื่อสรางโลกที่ดีกวาเดิมสําหรับประชาชน 

ชุมชน และสังคมโลก จะเกดิขึ้นไดก็ดวยการศึกษาในลกัษณะการศึกษาเพื่อการพฒันาที่ยัง่ยนื 

เพื่อเสริมพลงัอํานาจใหประชาชนมีศักยภาพและมีจิตสาํนึกที่จะสรางอนาคตทีย่ั่งยนืได และ

การศึกษาเพื่อการพัฒนาทีย่ัง่ยนืจะเปนจริงได ก็จะมาเริม่กันที่นี ่ที่ศึกษาศาสตรกับการศึกษา
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  
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