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การพัฒนาทีย่ ั่งยืน(Sustainable Development)
ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยงั่ ยืนเปนความคิดที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มี
หลายมิติ และมีการตีความกันหลายลักษณะ แตกตางกันตามบริบททีเ่ ปนพลวัต จนอาจจะไม
จําเปนที่จะตองกังวลกับการที่ตองสอดคลองกับนิยามใดนิยามหนึ่ง แตควรจะมองการพัฒนาที่
ยั่งยืนในลักษณะกระบวนการของการเปลีย่ นแปลงที่คอนขางสัมพันธกับการใหคุณคา ความ
ตองการจําเปน และบริบทของแตละทองถิน่ แตในมิติของระดับสากลของโลกและผลกระทบจาก
ประเด็นปญหาทีท่ าทายตอโลกในศตวรรษที่ 21 นี้ จําเปนตองขยายใหเกิดความรวมมือกันของ
ประเทศตางๆในระดับนานาชาติ ทัง้ ในดานการมีขอตกลงทางการการเมือง การชวยเหลือจัดการ
และการทุมเทพลังในการที่จะกาวไปขางหนาสูอนาคตทีย่ ั่งยืน
ในยุคหนึ่ง มีการใหความหมาย การพัฒนาที่ยงั่ ยืนวา “การพัฒนาที่ดําเนินไปในขอบเขต
เพียงตามความจําเปนในปจจุบัน โดยไมตองไปสะสมโดยพะวงวาลูกหลานรุนตอไปจะไมมี
ความสามารถในการพัฒนาหรือหาไดตามความจําเปนในยุคของพวกเขา” ซึ่งตามความหมาย
เชนนี้มักจะใหน้ําหนักที่สงิ่ แวดลอมและการพัฒนา หรือการใชทรัพยากรธรรมชาติ ที่ใหใชเทาที่
จําเปนในชีวิต
การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน เปนหัวขอสําคัญในการประชุมของสหประชาชาติเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม
และการพัฒนาทีน่ ครริโอเดอจาเนโร(Rio de Janeiro) ประเทศบราซิล ในป พ.ศ. 2535 โดยไดให
หลักการที่จะชวยใหรัฐบาลหรือสถาบันของประเทศตางๆไดใชนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
โดยไดเสนอแนะวา การพิจารณาทางดานสิ่งแวดลอม สังคม และเศรษฐกิจ ตองพิจารณาควบคูกนั
ไปกับประเด็นของความยากจน ความเสมอภาค คุณภาพชีวิต และการปกปองสิ่งแวดลอมของโลก
การประชุมผูน าํ โลก(World Summit) เกี่ยวกับการพัฒนาที่ยงั่ ยืน ทีน่ ครโจฮันเนสเบอรก
(Johannesburg) อัฟริกาใต ในป พ.ศ.2545 ไดกลาวถึงสามเสาหลักทีส่ ัมพันธกนั ของการพัฒนา
ที่ยงั่ ยืน คือ การพัฒนาทางดานเศรษฐกิจ การพัฒนาทางดานสังคม และการปองกันทางดาน
สิ่งแวดลอม ซึง่ ตองทํากันทั้งในระดับทองถิน่ ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับโลก โดยตอง
เขาใจถึงความซับซอนและความสัมพันธระหวางกันของปญหาวิกฤติเหลานี้ เชน ความยากจน
การบริโภคอยางสุรุยสุราย ความเสื่อมลงทางดานสิ่งแวดลอม ความเสือ่ มของสังคมชานเมือง การ

เพิ่มขึ้นของประชากร ความไมเสมอภาคทางเพศ สุขภาพ ความขัดแยง และ ความรุนแรงเกีย่ วกับ
สิทธิมนุษยชน
ความพยายามที่เปนรูปธรรมจากผลของการประชุม เกีย่ วกับการพัฒนาที่ยงั่ ยืนที่คาํ นึงถึง
ประเด็นปญหาที่เกี่ยวของขางตน ปรากฏออกมาในลักษณะพันธกิจที่ตองทํา เชนการประหยัดน้าํ
การมีระบบสุขาภิบาลหรือการสงเสริมสุขภาพทีเ่ หมาะสม และ การบริการพลังงานที่สะอาดและ
ทันสมัย ตลอดจน การพลิกฟนแกปญหาการเสื่อมถอยของระบบนิเวศ สวนองคการ UNESCO นั้น
ไดพยายามผลักดันเขาไปสูก ารศึกษาในลักษณะการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
การศึกษาควรจะมีบทบาทอยางไร กับการพัฒนาที่ยั่งยืน?
การศึกษาเพือ่ การพัฒนาที่ยั่งยืน(Education for Sustainable Development : ESD)
หากการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน(ESD) จะเปนเครือ่ งมือทีม่ ีประสิทธิผลสําหรับการ
ดึงดูดใหคนหันมาใสใจกับอนาคตทีย่ ั่งยืน ตัดสินใจและดําเนินการเกีย่ วกับอนาคตที่ยงั่ ยืนนัน้ กอน
อื่นมาดูวิธีคิดเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยงั่ ยืนและเกี่ยวกับการศึกษาในความหมายโดยทัว่ ๆไปกอน
สาระสําคัญสําหรับการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน คือ
• การมีวิสยั ทัศน(envisioning) เปนความสามารถในการจินตนาการถึงอนาคตที่ดีกวา
หลักมีอยูวาหากเราทราบจุดหมายที่เราจะไปใหถึง เราจะสามารถวางแผนดําเนินการเพื่อไปใหถงึ
เปาหมายไดดขี ึ้น
• การคิดเชิงวิจารณญาณและการคิดใครครวญ(critical thinking and reflection) เปน
การเรียนรูท ี่จะตั้งคําถามกับระบบความเชื่อในปจจุบันของเรา และเรียนรูที่จะจําแนกออกถึงฐาน
คิดหรือหลักคิดที่เปนฐานรองรับความรู มุมมอง หรือความคิดเห็นของเรา ทักษะการคิดเชิง
วิจารณญาณชวยใหคนเรียนรูที่จะตรวจสอบโครงสรางทางวัฒนธรรมสังคม สิง่ แวดลอม และทาง
เศรษฐกิจ ในบริบทของการพัฒนาที่ยั่งยืน
• การคิดอยางเปนระบบ(systematic thinking) เปนการยอมรับในความซับซอน และ
มองหาความเชื่อมโยงและการรวมมือหรือประสานพลังกันเมื่อมีการพยายามที่จะหาขอสรุปในการ
แกปญหา
• การสรางคูพ ันธมิตรหรือหุน สวน(building partnerships) สงเสริมการพูดคุยทําความ
เขาใจและการเจรจาตอรอง การเรียนรูท ี่จะทํางานรวมกัน
• การมีสวนรวมในการตัดสินใจ(participation in decision-making) การเสริมพลัง
อํานาจประชาชน

ทักษะเหลานีค้ วรไดจัดใหมีการเรียนรูและประยุกตใชตามบริบทของวัฒนธรรมของผูมี
สวนไดสวนเสียหรือแตละกลุมที่แตกตางกัน
ผูที่เกี่ยวของกับการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ควรเปนใครบาง?
กลุมผูมีสวนไดสวนเสียที่สาํ คัญสําหรับการศึกษาเพื่อการพัฒนาทีย่ ั่งยืน อาจประกอบดวย
• รัฐบาลและหนวยงานภายในภายในของรัฐบาล
• สื่อมวลชน
• สังคมและองคกรภาคประชาชน
• ภาคเอกชน
• สถาบันการศึกษา
กลุมเหลานี้สามารถแยกยอยเปนกลุมยอยเพื่อใหเขาถึงประชาชนในวงกวางขึน้ เชน
ครอบครัว โรงเรียน องคกรทางศาสนา หรือทองถิน่ ผูม ีสว นไดสวนเสียจะเลือกทีจ่ ะติดตอไดหลาย
ชองทางที่แตกตางกัน เปนเรือ่ งที่สาํ คัญที่จะตองพัฒนาความเปนคูพนั ธมิตรหรือหุน สวนระหวาง
กลุมเหลานีเ้ พือ่ สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรูแ ละสนับสนุนซึ่งกันและกัน
สิ่งทาทายตอการศึกษาเพือ่ การพัฒนาที่ยั่งยืน
ความคิดเกีย่ วกับการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืนนี้ ทาทายตอวิธีคิดของคนสวนใหญที่
คิดเกี่ยวกับโลกเราทุกวันนี้ ความเจริญทางดานเศรษฐกิจ และรูปแบบการบริโภคที่เพิ่มมากขึ้น
หลากหลายรูปแบบมีแนวโนมทีจ่ ะทําใหความอยากหรือกิเลสเกิดขึ้นในสังคมโลกนีม้ ากขึ้นเชนกัน
การศึกษาเพื่อการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน มุง ที่จะทาทายความอยากหรือกิเลสในการบริโภคเหลานี้โดย
กระตุนพวกเราใหจนิ ตนาการถึงอนาคตขางหนา และสะทอนใหเห็นวาคานิยม ความเชื่อและ
พฤติกรรมในปจจุบันของพวกเราอาจสงผลกระทบถึงความสามารถของลูกหลานที่จะประสบ
ความสําเร็จตามปาหมายความจําเปนในอนาคตของพวกเขา การที่จะทําเชนนัน้ ไดพวกเราตอง
เปลี่ยนทรรศนะของพวกเราเกี่ยวกับวัตถุประสงคของการศึกษาเสียกอน ลักษณะที่เปลี่ยนรูปไป
ของการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน ทําใหคนทั่วไปยากที่จะเขาใจในความคิดรวบยอดของ
การศึกษาเพื่อการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนดังกลาว ดังนัน้ เปนความจําเปนที่ผทู จี่ ะนําเสนอความคิด
เกี่ยวกับการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืนทัง้ หลายตองสรางความเขาใจในความคิดรวบยอดของ
การศึกษาเพื่อการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนใหเกิดขึ้นในตนเองกอนแลวจึงตัดสินใจวาจะสื่อสารความคิด
อยางไรตอผูมอี ํานาจระดับสูงที่ตองเขามารับผิดชอบภารกิจเชนนี้ ซึง่ แนนอนตองมีการวางแผน

วางกลยุทธการสื่อสารที่ดี และมีความยินดีที่จะเปดใจกวางที่จะรับฟงความคิดที่อาจแตกตาง
ออกไป
การศึกษาเพือ่ การพัฒนาที่ยั่งยืน(Education for Sustainable Development : ESD)โดยสรุป
การศึกษาในทุกระดับที่สามารถปรับแตงโลกในอนาคต สรางความพรอมใหกับประชาชน
และสังคม ใหมีทักษะ ทรรศนะ ความรูและคานิยม ที่จะมีชีวิตอยูและทํางานดวยทาทีคุณสมบัติที่
ยั่งยืน การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืนเปนวิสยั ทัศนของการจัดการศึกษาที่ตองการจะสรางความ
สมดุลระหวางสุขภาวะของมนุษยและเศรษฐกิจ กับขนบธรรมเนียมประเพณีหรือวัฒนธรรม และ
เคารพตอทรัพยากรธรรมชาติของโลก การศึกษาเพื่อการพัฒนาทีย่ ั่งยืน ประยุกตวิธกี ารจาก
การศึกษาขามศาสตรหรือสาขาวิชาทางการศึกษาเพื่อพัฒนาจริยธรรมสําหรับการเรียนรูตลอด
ชีวิต และปลูกฝงใหประชาชนชื่นชมกับแนวคิดที่วา ความตองการจําเปนของมนุษยควรจะเปนไป
ในลักษณะทีพ่ อเพียงสอดคลองกับการใชทรัพยากรธรรมชาติในลักษณะที่ยงั่ ยืนและตามความ
จําเปนของจักรวาล และทําใหเกิดความรูสกึ หรือสํานึกถึงความเปนอันหนึง่ อันเดียวกันของโลก
วิสัยทัศนใหมของการศึกษา
การศึกษาเพื่อการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน เปนความคิดรวบยอดที่เปนพลวัตและครอบคลุม
วิสัยทัศนใหมๆของการศึกษาที่มงุ ที่จะเสริมพลังอํานาจประชาชนทุกวัยใหมีความรับผิดชอบและ
พอใจในการทีจ่ ะสรางสรรคอนาคตทีย่ ั่งยืน จุดมุง หมายโดยสรุปของการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืนคือการทีจ่ ะเสริมพลังอํานาจพลเมืองของประเทศใหลงมือกระทําหรือปฏิบัติในทางบวกตอ
การเปลี่ยนแปลงทางสิง่ แวดลอมและทางสังคมโดยเนนกระบวนการปฏิบัติแบบมีสวนรวม
การศึกษาเพื่อการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนไดบูรณาการความคิดรวบยอดและเครื่องมือวิเคราะหจากศาสตร
หลายแขนงเพือ่ ที่จะชวยใหประชาชนเขาใจโลกทีพ่ วกเขาอาศัยอยูดขี ึ้นกวาเดิม การติดตามทํา
ความเขาใจการพัฒนาที่ยงั่ ยืนผานกระบวนการของการศึกษาจําเปนตองใหนกั การศึกษาและ
ผูเรียนไดศึกษาพิจารณายอนกลับถึงชุมชนของตนเองอยางจริงจัง ระบุออกมาใหไดวาอะไรบางที่
ไมเปนประโยชนในชีวิตของพวกเขา และตรวจสอบใหรูเทาทันความเครียดที่เกิดจากความขัดแยง
ระหวางคานิยมที่ยึดเหนีย่ วกับเปาประสงคที่ตองการ การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืนจะนําแรง
ดลใจใหมมาสูก ารเรียนรูในลักษณะทีน่ ักเรียนจะไดรับการเสริมพลังอํานาจใหสามารถพัฒนาและ
ประเมินวิสัยทัศนที่เปนทางเลือกใหมของอนาคตทีย่ ั่งยืน และลงมือปฏิบัติอยางตอเนือ่ งเพื่อให
บรรลุวิสัยทัศนดังกลาว

มาตรการสําคัญที่จะชวยผลักดันการศึกษาสูก ารศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
มาตรการที่สาํ คัญทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน 4 ประการ :
• การสงเสริมและการปรับปรุงการศึกษาขั้นพื้นฐาน การเขาถึงการศึกษาขั้น
พื้นฐานยังเปนปญหาอยูมากโดยเฉพาะเด็กผูหญิงและผูใหญที่ไมรูหนังสือ การเรียนรูหนังสือและ
ตัวเลขที่มีการสอนกันในปจจุบันยังไมไดผลเพียงพอที่จะปูพื้นฐานไปสูส ังคมทีย่ ั่งยืน การศึกษาขั้น
พื้นฐานตองเนนทีก่ ารใหความรู ทักษะ คานิยม และทัศนะ ที่กระตุน และสงเสริมพลเมืองของ
ประเทศใหนําแนววิถีชีวิตทีย่ ั่งยืนมาใช
• การทบทวนการศึกษาที่เปนอยูในทุกระดับ เพื่อใหสอดคลองกับการพัฒนาที่
ยั่งยืน คิดทบทวนการจัดการศึกษากันใหม ตั้งแตระดับกอนวัยเรียนจนถึงระดับมหาวิทยาลัย
เพื่อที่จะใสหลักการ ทักษะ ทัศนะ และคานิยมที่สัมพันธกับความยั่งยืนในแตละดาน เชน ดาน
สังคม ดานสิ่งแวดลอม และดานเศรษฐกิจ ซึ่งเปนสิ่งสําคัญตอสังคมในอนาคตของพวกเรา
• การพัฒนาความเขาใจสาธารณะและความตระหนักในความยัง่ ยืน การพัฒนา
ความกาวหนาไปสูสังคมทียั่งยืนจําเปนตองมีประชากรที่ทราบและเขาใจในเปาประสงคของสังคม
ที่ยงั่ ยืนและมีความรูและทักษะในการที่จะสงเสริมหรือชวยเหลือใหเกิดตามจุดประสงคดังกลาว
พลเมืองที่มีความรูที่มีสทิ ธิ์ออกเสียงและผูบ ริโภคที่มีความรูทั้งหลายสามารถชวยเหลือชุมชนและ
รัฐบาลบัญญัติมาตรการเพือ่ ความยัง่ ยืนเพื่อผลักดันใหเกิดสังคมทีย่ ั่งยืนมากขึ้น
• การฝกอบรม ทุกภาคสวนของกําลังแรงงานสามารถชวยเหลือใหเกิดความ
ยั่งยืนในระดับทองถิน่ ระดับภูมภิ าค และระดับชาติ การพัฒนาโครงการฝกอบรมเฉพาะเพื่อที่จะ
ทําใหแนใจไดวาทุกภาคสวนของกําลังแรงงานมีความรูแ ละทักษะที่จาํ เปนที่จะดําเนินงานของพวก
เขาไดดวยวิธกี ารทีย่ ั่งยืน เปนสิ่งที่สําคัญมากสําหรับการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
การนําแนวคิดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนไปสูก ารปฏิบัติ
เปนระยะเวลามากกวาสิบป สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา องคกรที่ไมใชรัฐบาล
หนวยงานรัฐบาล ทั่วโลก ไดทุมเทความพยายามที่จะหลอมรวมการพัฒนาที่ยงั่ ยืนกับโครงการทาง
วิชาการ การปฏิบัติงาน และการขยายชุมชน จากประสบการณเหลานี้เปนที่ชัดเจนวาในขณะที่มี
การตกลงใจในเปาประสงคโดยสรุปของการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืนและการสรางสรรค การ
นําไปใช ในระดับทองถิน่ ระดับภูมิภาค ระดับชาติ จะมีความแตกตางกันบางก็ขึ้นอยูก ับการที่จะ
ปรับใหสอดคลองกันกับสภาพการณทหี่ ลากหลายทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมและความ
เหมาะสมของแตละวัฒนธรรม นอกจากนีว้ ิธีจัดการทางการศึกษาดังกลาวนี้ตองเขาไปดึง

ประสบการณของวัฒนธรรมทองถิ่นและชนกลุมนอยมาใชประโยชนดวย โดยทัง้ ใหการยอมรับและ
สนับสนุนความคิดใหมๆที่สาํ คัญของพวกเขาใหเปนประโยชนกับกระบวนการของการพัฒนาที่
ยั่งยืน การคิดใหมหรือการปรับการศึกษาใหสนับสนุนการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนตองไดรับการสนับสนุน
จากความรวมมือกันในวงกวางในทุกระดับและจากกลุม ผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวน นัก
การศึกษาและศาสตรทางการศึกษามีมุมมองหรือหลักเกณฑที่จะชวยเหลือในดานเนือ้ หาและ
วิธีการจัดการเรียนรูของการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สวนชุมชนสามารถจะชวยเหลือหรือ
สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืนไดในแงที่เพื่อใหแนใจวาหลักสูตร
นั้นสะทอนถึงความรู ทักษะ ทรรศนะ และสิ่งที่ประชาชนในทองถิน่ ใหความสําคัญ ผูน ํารัฐบาลควร
กาวเขามาปรับนโยบายและระบบของการศึกษาระดับชาติใหมเพื่อใหสอดคลองกับการศึกษาเพือ่
การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน และกําหนดเปาหมายเพื่อใหบรรลุถึงการที่จะทําใหการศึกษาเปนเครื่องมือและ
กุญแจสําคัญในการเปลีย่ นแปลงที่สามารถสรางสรรคอนาคตที่ยงั่ ยืนไดจริง และประการสุดทาย
คือ เครือขาย และคูพันธมิตรตางๆระหวางรัฐบาล สถาบัน องคกร สังคม ภาคเอกชนและ
สื่อสารมวลชนลวนสามารถชวยนําความคิดรวบยอดของการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืนนี้
แปรเปลี่ยนไปเปนเปาประสงคและการกระทําได
การนําวิธีการเรียนรูข ามศาสตรหรือสาขาวิชา(Transdisciplinary Approach)มาใชใน
การศึกษาเพือ่ การพัฒนาที่ยั่งยืน
คํา “trans” ใน “transdisciplinarity” จะมีความหมายเกีย่ วกับ “ไปมาระหวาง”(going
between) “ขาม”(across) และ “ลึกไปกวาหรือเหนือกวา”(beyond) ศาสตรหรือสาขาวิชาที่
ตางกัน ในขณะที่ การบูรณาการระหวางศาสตรหรือสาขาวิชาหรือสหวิทยาการ
(interdisciplinarity) เปนการเชื่อมโยง(link) ความรู รูปแบบความคิด ระหวางศาสตรหรือสาขาวิชา
ที่ตางกัน แตการเรียนรูขามสาขาวิชา(transdisciplinarity) กาวขามพนไปจากนัน้ สูก ารพัฒนาทัง้
วิสัยทัศนใหมและประสบการณการเรียนรูใหม การนําวิธีการเรียนรูขามศาสตรหรือสาขาวิชามาใช
ในการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืนจะนําไปสูการเปลี่ยนวิถีคิด(ways of thinking)เกี่ยวกับสิ่ง
ทาทายและการเปลี่ยนแปลงที่โลกกําลังเผชิญอยู ซึ่งการเรียนรูในลักษณะดังกลาวเปนสิ่งจําเปนใน
ทุกระดับของสังคมเพื่อที่จะคิดวางแผนทางเลือกของสังคมที่คํานึงถึงอนาคตภายใตกรอบคิดของ
ความยัง่ ยืน ความเสมอภาค ความยุติธรรม และสันติภาพ การเรียนรูขา มศาสตร และการเขาใจ
ปญหาของโลกในภาพรวมนี้ เมื่อถายทอดไปสูสาธารณะในวงกวาง ก็เปนจุดเริ่มตนสําหรับการ
พัฒนาความมีจิตสํานึกของโลกที่จะขับเคลือ่ นการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมและวิถีดําเนินชีวิต

ความคิดเกีย่ วกับการพัฒนาที่ยงั่ ยืนเริ่มปรากฏขึ้นประมาณป พ.ศ. 2523 ที่เริ่มมีการ
ตระหนักกันถึงความจําเปนที่ตองทําใหเกิดดุลยภาพของความกาวหนาทางเศรษฐกิจและ
ความกาวหนาทางสังคมโดยคํานึงถึงสิ่งแวดลอมและการใหการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ จากนั้น
มาก็ไดมีการพัฒนาความเขาใจเกี่ยวกับความซับซอนและความสัมพันธซงึ่ กันและกันระหวา
ปญหาตางๆ เชน ความยากจน การบริโภคอยางสิน้ เปลือง การเสื่อมโทรมของสิ่งแวดลอม การ
เสื่อมของชุมชนชานเมือง การเพิ่มของประชากร ความไมเสมอภาคทางเพศ สุขภาพ ความขัดแยง
และการละเมิดสิทธิมนุษยชน การนําเสนอปญหาที่ซับซอนเหลานี้จําเปนตองใชวิธกี ารเรียนรูขาม
สาขาวิชาและการประสานระหวางสวนตางๆที่เกีย่ วของเพื่อจัดเตรียมใหประชาชนมีเครื่องมือใน
การที่จะรับมือและปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงที่อยูรอบตัวพวกเขา จําเปนตองมีผทู มี่ ีหนาที่
ตัดสินใจ ทีพ่ รอมดวยขอมูลสารสนเทศ ทักษะ และความตั้งใจในการที่จะสรางทางเลือกสําหรับ
อนาคต และทุกชุมชนทุกประเทศในโลกควรมีขอตกลงรวมกัน ที่จะเปนโลกของการพัฒนาที่มี
ความยุตธิ รรมทางสังคมและมีความสงบสุข
การเรียนรูข ามศาสตรหรือสาขาวิชาในการศึกษาเพือ่ การพัฒนาที่ยั่งยืน
การศึกษา ตามที่ไดนิยามไวอยางกวางๆจะรวมถึง การศึกษาในระบบ การศึกษานอก
ระบบ และการศึกษาหรือการจัดการเรียนรูห รือการเรียนการสอนตามอัธยาศัย การศึกษาจะเปน
เครื่องมือที่สําคัญสําหรับการสนับสนุนความมีจิตสํานึกและความตระหนักรูใหเพิ่มขึน้ มากกวาเดิม
ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและวิถีดําเนินชีวิตทีพ่ ึงประสงค และสําหรับการพัฒนา
ความรูและทักษะที่จาํ เปนสําหรับอนาคตทีย่ ั่งยืน การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืนจะรวมถึงการ
แสวงหาความรูความจริงในลักษณะการศึกษาขามสาขาวิชาในประเด็นหัวขอเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม
สังคมและวัฒนธรรมเพื่อที่จะสนับสนุนหรือใหกําลังใจใหลงมือปฏิบัตสิ ูการพัฒนาทีย่ ั่งยืน การ
แสวงหาความรูความจริงมีดงั นี้ :
การเรียนรูแบบองครวม
การทบทวนปรับปรุงการศึกษาใหสอดคลองกับความยัง่ ยืนจําเปนตองทํางานใน
ระดับของการประสานศาสตรตางๆเขาดวยกันเพื่อที่จะนําเสนอปญหาที่ซับซอนของโลกทุกวันนี้
ในขณะทีว่ ิทยาศาสตรธรรมชาติไดใหความรูที่สําคัญของกระบวนการทางนิเวศวิทยา แต
วิทยาศาสตรธรรมชาติไมไดชวยใหเกิดเจตคติและคานิยมซึ่งเปนรากฐานของการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
การศึกษาเพื่อการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนไมไดเพียงคํานึงถึงศาสตรหรือสาขาวิชาที่ชว ยปรับปรุงความ
เขาใจเกี่ยวกับธรรมชาติ แตดวยการศึกษาระบบเศรษฐกิจการเมือง รัฐศาสตรและเกี่ยวกับ
มนุษยชาติ จะเนนลักษณะของการเรียนรูทสี่ งเสริมการเปลี่ยนถายสูความยัง่ ยืน ซึง่ รวมทัง้ อนาคต

ศึกษา(future education) หนาที่พลเมืองศึกษา(citizenship education) การศึกษาสําหรับ
วัฒนธรรมสันติภาพ(education for a culture of peace) ความเสมอภาคทางเพศ(gender
equality) และการเคารพในสิทธิมนุษยชน(human rights respect) การศึกษาเกี่ยวกับสุขภาพ
(health education) ประชากรศึกษา(population education) การศึกษาเพื่อการปกปองและ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ(education for protecting and managing natural resources)และ
การศึกษาเพื่อการบริโภคที่ยงั่ ยืน(education for sustainable consumption)
การพัฒนาทักษะ
การศึกษาเพื่อการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนจะพัฒนาจุดประสงค หัวขอเนื้อหา กระบวนการ
เรียนรู และกระบวนการประเมินผลการเรียน เพื่อใหกําลังใจใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในการสํานึก
ทางจริยธรรม เจตคติ พฤติกรรม และวิถีดาํ เนินชีวิต การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนไมใชเพียงแต
ใหกําลังใจใหเกิดการเรียนรูวิธีตัดสินใจทีค่ ํานึงถึงอนาคตในระยะยาวของเศรษฐกิจ นิเวศวิทยา
และสุขภาวะทางสังคมของทุกชุมชน การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนมุงทีจ่ ะเสริมพลังอํานาจของ
ประชาชนใหตดั สินใจโดยมีความรับผิดชอบในการสรางสรรคอนาคตที่ยงั่ ยืน ในการที่จะทําใหสงิ่
เหลานี้ประสบผลสําเร็จ การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนจะตองพัฒนาทักษะที่จาํ เปนที่จะทําให
สังคมทีย่ ั่งยืนประสบความสําเร็จ ทักษะดังกลาวมีดังนี้ :
o การคิดเชิงวิจารณญาณ
o การสื่อสารดวยการพูด การเขียน และการแสดงดวยสัญลักษณ
o การรวมมือกัน การทํางานรวมกัน
o การจัดการความขัดแยง
o การตัดสินใจ การแกปญหาและการวางแผน
o การใชเทคโนโลยี สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(information communication technologies : ICTs)ที่เหมาะสม
o การมีสวนรวมและการลงมือปฏิบัติของพลเมืองของประเทศ
o การประเมินและใหขอมูลปอนกลับเพื่อการเรียนรูและปรับปรุง
การเรียนรูตลอดชีวิต
ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการเรียนรูตลอดชีวิตตองการใหการศึกษาไมใชแคเพียง
สาระสําคัญเกีย่ วกับชีวิต แตเปนสิ่งสําคัญที่ดําเนินตอไปตลอดชวงของชีวิต การเรียนรูตลอดชีวิต
รวมถึงการศึกษาของผูใหญและชุมชน การศึกษาดานเทคนิคและอาชีวศึกษาที่เหมาะสม และ
การศึกษาดานศึกษาศาสตร ลวนเปน สวนประกอบสําคัญกับชีวิตในการสรางขีดความสามารถ
สําหรับอนาคตที่ยั่งยืน การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนมีจุดมุงหมายที่จะเสริมสรางพลังอํานาจ

ใหกับทุกคนทัง้ อายุนอยและมีอายุ ใหตัดสินใจและลงมือกระทําในแนวทางที่สอดคลองกับระดับ
ทองถิน่ และเหมาะสมกับวัฒนธรรมเพื่อที่จะนําเสนอปญหาที่คุกคามอนาคตของพวกเรา
ทําไมตองศึกษาศาสตรกับการศึกษาเพือ่ การพัฒนาที่ยั่งยืน
ประเด็นปญหาความเสื่อมโทรมทัง้ ดานสิ่งแวดลอม สังคม วัฒนธรรม คานิยม ทรรศนะ วิถี
คิด ซึ่งในปจจุบันที่เห็นชัดก็คือการเมือง ลวนไดรับการวิพากษวิจารณกันมามาก บางก็วา เปน
ผลกระทบมาจากการพัฒนาที่ผิดพลาด ครอบครัว สังคม รัฐบาล และผูที่เกีย่ วของ ตางก็พยายาม
แกปญหาอยางตอเนื่องในผลกระทบที่ไมพึงประสงคดังกลาว อันที่จริงการปองกันนาจะเปนวิธีการ
แกปญหาที่นา จะมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากกวา หากใหภูมคิ ุมกันกับพลเมืองของ
ประเทศทุกวัย ทัง้ ในดานความรู ทักษะ คานิยม ทรรศนะ วิถีคิด ที่เอือ้ ตอการพัฒนาที่ยงั่ ยืน ที่ไม
ทําใหเกิดผลกระทบทางลบตอสังคม ชุมชน ประเทศ และโลก
ศึกษาศาสตร หรือการศึกษาเพื่อการผลิตครู นาจะเปนจุดเริ่มที่จะขับเคลื่อนการศึกษาเพื่อ
การพัฒนาทีย่ งั่ ยืนใหเปนไปอยางแข็งขันและตอเนื่องได หากบัณฑิตทีส่ ําเร็จการศึกษาจากคณะ
ศึกษาศาสตรออกไปเปนครูในบทบาทและสถานที่ตา งๆ มีศักยภาพและทรรศนะของการพัฒนาที่
ยั่งยืน และมีความสามารถทางดานการศึกษา ไมวาจะเปนดานบริหารจัดการ การพัฒนาหลักสูตร
การจัดการเรียนรู การพัฒนาคุณลักษณะทีพ่ ึงประสงค การพัฒนาสื่อ และการวัดและประเมินผล
ที่เอื้อตอการพัฒนานักเรียนหรือผูเรียนใหมีความสามารถ คุณลักษณะ ที่สอดคลองกับการพัฒนา
ที่ยงั่ ยืน เราก็คงไดพลเมืองทีม่ ีคุณภาพและเปนกําลังสําคัญที่จะผลักดันการพัฒนาทีย่ ั่งยืนใหเปนที่
ตระหนักของทุกคนและรวมกันปฏิบัติไดจริง
การเริ่มตน นาจะเริ่มทีก่ ารจัดการเรียนการสอนของคณะศึกษาศาสตรเอง หากจะมีการ
มาทบทวนหลักสูตร รายวิชา วิธกี ารจัดการเรียนรู วิธีการวัดและประเมินผล ฯลฯ ที่ใชอยูวาเปนไป
ในลักษณะที่สรางเสริมความสามารถ คุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค ตอการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนมากนอย
เพียงใด ความหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน คงไมไดจํากัดแคประเด็นของ สิง่ แวดลอมที่เปน
กายภาพ หรือเศรษฐกิจ และสังคม เทานัน้ แตเราตองขยายใหครอบคลุมเพียงพอทีจ่ ะเปน
ภูมิคุมกันทั้งระบบของชีวิต ครอบครัว สังคม ประเทศ และโลก และอาจถึงจักรวาล
สังคมไดวิพากษวิจารณปญหาวิกฤติทั้งหลายกันมามาก แตอาจไมไดนํามาวิเคราะหกนั
อยางจริงจังวามีปญหาวิกฤติอะไรบางที่เปนผลกระทบทางลบจากการพัฒนาที่ผิดพลาด และ
ผิดพลาดอยางไร และการพัฒนาอยางไรถึงจะมีผลทางบวกหรือเปนการพัฒนาทีย่ ั่งยืน ที่จะสราง
ปจจุบันและอนาคตทีย่ ั่งยืน และยั่งยืนในเรื่องใดบาง มิติใดบาง

สมาชิกในสังคมตองมีความรู ทักษะ คานิยม อะไรบาง มีทรรศนะ วิถีคดิ อยางไร มีสุขภาพ
กาย สุขภาพจิตอยางไร จึงจะเอื้อตอการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
ครูตองมีความรู ความสามารถ คุณลักษณะอยางไร ที่จะไปพัฒนาคุณลักษณะทีเ่ อื้อตอ
การพัฒนาทีย่ งั่ ยืนได
ภาควิชาตางๆ ในคณะศึกษาศาสตร เชน ภาควิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชาหลักสูตร
และการสอน ภาควิชาพลศึกษาและสุขศึกษา ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว ภาควิชา
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา และภาควิชาการประเมินผลและวิจยั คงตองมาพิจารณาทบทวน
ในศาสตรทางการศึกษาในสวนที่ตนรับผิดชอบ หลักสูตรของสาขาวิชา หลักสูตรรายวิชา และ
กระบวนการจัดการเรียนรู การพัฒนานิสิต ที่ภาควิชาและคณะรับผิดชอบ เปนศึกษาศาสตรเพื่อ
การพัฒนาทีย่ งั่ ยืนหรือไม หากจะเริ่มปรับแตงใหเปนศึกษาศาสตรเพื่อการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนจะเริ่ม
อยางไร และเริ่มเมื่อไหร?
สุดทาย สถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐานก็คงตองมีการทบทวนทัง้ หลักสูตรและ
กระบวนการจัดการเรียนรูวา เอื้อตอการพัฒนาพลเมืองของประเทศใหมีศักยภาพและคุณลักษณะ
ที่เอื้อตอการพัฒนาที่ยงั่ ยืนหรือไม
หากมีการเริ่มทบทวนการจัดการศึกษาใหสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนใน 3 ดานหลัก คือ
ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม และดานเศรษฐกิจ โดยทุกดานตองคํานึงถึงมิติดานวัฒนธรรม
ประกอบดวย
ดานสังคม หลักสูตรไดปูพื้นฐานในสิง่ เหลานี้มากนอยเพียงใด เชนการใหเขาใจในสถาบัน
ตางๆทางสังคมและบทบาทของสถาบันเหลานัน้ ในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาหรือสงเสริมใหเกิด
ระบบการมีสวนรวมหรือระบบประชาธิปไตยที่จะใหโอกาสในการแสดงความคิดเห็น หรือเลือก
รัฐบาล หรือลงประชามติ หรือการแกปญหาความแตกตางในสังคม
ดานสิ่งแวดลอม เชน การทําใหตระหนักในความสําคัญของสิ่งแวดลอมและความจํากัด
ของทรัพยากร และเขาใจถึงผลกระทบที่เกิดจากการตัดสินใจและการกระทําของมนุษย และ
ตระหนักในความสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยคํานึงถึงสิ่งแวดลอม
ดานเศรษฐกิจ เชน การพัฒนาใหไวที่จะรับรูตอขีดจํากัดและศักยภาพของการเติบโตทาง
เศรษฐกิจและผลกระทบตอสังคมและสิ่งแวดลอม ใหเกิดความสํานึกและเรียนรูที่จะประเมินวา
คุมคาหรือไมกบั การบริโภคทัง้ ระดับบุคคลและสังคมที่ไมไดคํานึงถึงสิ่งแวดลอมและความยุตธิ รรม
ทางสังคม

นอกเหนือจาก ดานสังคม สิง่ แวดลอม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ยังมีมิติใดบางที่ควร
พิจาณาเพิม่ เติมใหสอดคลองกับการเปลีย่ นแปลงและบริบทของสังคมไทย หากเปนจังหวัด
ชายแดนภาคใตควรจะใหความสําคัญกับการพัฒนาศักยภาพและคุณลักษณะใดเพิม่ เติม การ
เรียนรูที่จะอยูร วมกัน หรือการศึกษาเพื่อความเขาใจระหวางวัฒนธรรม ระหวางชาติ และ
นานาชาติ มีความจําเปนหรือไม
เมื่อออกแบบหลักสูตรใหมคี ุณคามีความหมาย เปนหลักสูตรที่สงเสริมใหเกิดการพัฒนาที่
ยั่งยืนแลว การที่จะบรรลุผลในสาระที่ซับซอนตามจุดประสงคของหลักสูตรดังกลาวได จําเปนตอง
อาศัยวิธกี ารจัดการเรียนรูท มี่ ีประสิทธิผล และในตัวของกระบวนการจัดการเรียนรูดังกลาวก็
สงเสริมศักยภาพของการทีจ่ ะไปสรางสรรคใหเกิดการพัฒนาที่ยงั่ ยืนดวย
หลักการและกระบวนการของการจัดการเรียนรูที่เอื้อตอการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
ที่ UNESCO สรุปไว เชน
• การบูรณาการสหวิทยาการ(interdisciplinarity)และเรียนรูในลักษณะองครวม
(holistic) การเรียนรูสําหรับการพัฒนาทีย่ ั่งยืนจะบูรณาการหรือฝงอยูในหลักสูตรทั้งหมด ไมได
แยกมาจัดการเรียนการสอนเปนรายวิชาตางหาก
• การขับเคลื่อนใหเกิดคานิยม(values-driven) ปทัสฐานทีเ่ ปนทีย่ อมรับหรือ
คานิยมรวมและหลักการทีเ่ ปนพืน้ ฐานของการพัฒนาทีย่ ั่งยืนทีเ่ ราตองการใหเกิดในตัวผูเรียน
จําเปนตองระบุออกมาใหชดั เจนในมาตรฐานการเรียนรูหรือจุดประสงค เพื่อใหผูเรียนนําไป
ประยุกตใชและตรวจสอบหรือทดสอบได
• การคิดเชิงวิจารณญาณและการแกปญหา(critical thinking and problem
solving) จะทําใหผูเรียนเกิดความเชื่อมัน่ ในการเผชิญตอสภาวะที่ยากตอการตัดสินใจและ
ประเด็นทีท่ าทายตอการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
• พหุวิธ(ี multi-method) การใชวิธีการหลายอยาง เชน การใชถอ ยคําสนทนา
ศิลปะ การแสดงละคร การโตวาที ประสบการณ การใชวิธีการจัดการเรียนรูตางๆรวมกันจะทําให
เกิดรูปแบบของกระบวนการตางๆขึ้นมาใหม การจัดการเรียนการสอนในลักษณะการถายทอด
ความรูควรจะมีการปรับปรุงใหมใหเปนไปในลักษณะครูและผูเรียนวางแผนการเรียนรูและทํางาน
ดวยกันเพื่อใหเกิดความรูและรวมกันปฏิบตั ิจริงในการนําความรูไปใช
• การตัดสินใจแบบมีสวนรวม(participatory decision-making) ผูเรียนมีสวนรวม
ในการตัดสินใจวาพวกเขาจะเรียนรูอยางไร

• ความสามารถในการประยุกตใช(applicability) ประสบการณการเรียนรูที่ครูจัด
ใหผูเรียน ควรบูรณาการใหสอดคลองกับสถานการณในชีวิตประจําวันและสถานการณในอาชีพ
• ความสอดคลองกับทองถิน่ (local relevance) นําเสนอประเด็นการเรียนรูทงั้ ใน
ระดับทองถิน่ และระดับโลก และใชภาษาที่ผูเรียนใชกันตามปกติ ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการ
พัฒนาที่ยั่งยืนเมื่อนําเสนอในภาษาที่ตา งกันควรระวังในการใชถอยคํา เพราะตางภาษาและตาง
วัฒนธรรมอาจใชถอ ยคําในความหมายตางกัน
วิธีการจัดการเรียนการสอนหรือการจัดการเรียนรู จะเปนกระบวนการของการมีสว นรวม
และสรางสรรค ไมเปนการสะสมความรูจากครูในลักษณะเพียงผูรับความรูที่ไมกระตือรือรน แตจะ
เปนการเรียนรูใ นลักษณะของการลงมือกระทําเองใหเกิดการเรียนรู และเรียนรูในสิง่ ที่มีคุณคาตอ
การนําไปใชในชีวิตจริงในลักษณะการเรียนรูตามสภาพจริง
การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน เพื่อสรางอนาคตทีย่ ั่งยืน เพื่อสรางโลกที่ดีกวาเดิมสําหรับประชาชน
ชุมชน และสังคมโลก จะเกิดขึ้นไดก็ดวยการศึกษาในลักษณะการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
เพื่อเสริมพลังอํานาจใหประชาชนมีศักยภาพและมีจิตสํานึกที่จะสรางอนาคตทีย่ ั่งยืนได และ
การศึกษาเพื่อการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนจะเปนจริงได ก็จะมาเริม่ กันที่นี่ ที่ศึกษาศาสตรกับการศึกษา
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
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