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การศึกษากับการพัฒนาที่ยั่งยืน
Education for Sustainable Development (ESD)

กาญจนา  เงารังษี
Kanchana Ngourungsi

บทน�ำ
  หากเรามีความเห็นพ้องต้องกันว่า การศึกษาเป็น
เครื่องมือในการพัฒนาประเทศ การพัฒนาที่ยั่งยืน ก็คง 
จะต้องใช้การศึกษาเป็นกลไกส�าคัญในการพัฒนาเช่น
เดียวกัน ซึ่งจะมีแนวทางเทคนิคหรือนโยบายอย่างไรในการ 
ขับเคลื่อนกลไกดังกล่าวให้ประเทศเดินไปข้างหน้า สู่ความ
เป็นประเทศพัฒนา (Development Country) นั้น ขึ้นอยู่
กับการวิจัยที่จะต้องแสวงหาหนทางให้การขับเคลื่อนกลไก 
คือ การศึกษาให้เป็นรูปธรรมมากที่สุดซึ่งจะปรากฏอยู่ในรูป 
ของแผนด�าเนินงาน (Implementation Plan) ส�าหรับ
การประยุกต์ใช้ได้จริง
  ค�าส�าคัญ 3 ค�าที่เกี่ยวข้องกับการศึกษากับการ
พัฒนาที่ยั่งยืนที่จะต้องท�าความเข้าใจให้ตรงกัน คือ ความ
หมายของการศึกษา การพัฒนา และความยั่งยืน หากการ
ศึกษา หมายถึง กระบวนการที่เป็นระบบที่ท�าให้เด็กหรือ
ผู้ใหญ่สามารถได้รับความรู้ ประสบการณ์ ทักษะ และ
ทัศนคติที่ดี เพื่อสร้างตัวเองให้เป็นผู้มีอารยธรรม การ
กล่อมเกลา มีวัฒนธรรม และเป็นผู้รู้ในการสร้างสังคม ให้
เป็นสังคมอารยต่อไป ก็หมายความว่าไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือ
ผู้ใหญ่ ก็จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน
ทั้งสิ้น การศึกษาจึงจะต้องได้รับการจัดการที่จะสามารถให้ 
หรือสร้าง หรือถ่ายทอด ให้กับคนในสังคม ทุกคน ทุกระดับ 
ทุกวัย ด้วยเหตุนี้ การจัดรูปแบบ (form) ของการศึกษา 
จึงมีทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 
(formal, informal และ non-formal education) ซึ่ง
แต่ละประเภทก็จะมีบทบาทและหน้าที่ในการให้การศึกษา
แตกต่างกันไป กล่าวคือ การศึกษาในระบบ ควรจะจัดการ
สร้างและถ่ายทอดให้กับประชากรวัยศึกษาในสถานศึกษา

ทั้งระดับพื้นฐาน (basic education) ที่เรียกว่าประถม
และมัธยม และระดับอาชีวศึกษา (vocational educa-
tion) และระดับอุดมศึกษา (higher education) ตาม
ล�าดับ ให้สามารถเรียนรู้ สร้างประสบการณ์ และทักษะให้
พร้อมส�าหรับการก้าวสู่ตลาดแรงงานเมื่อจบการศึกษาใน
แต่ละระดับให้ได้
  ในขณะเดียวกัน การศึกษานอกระบบที่เข้าใจกัน 
ในประเทศ จะท�าหน้าที่เติมเต็ม สนับสนุน ส่งเสริม ให้
ประชากรโดยเฉพาะวัยท�างาน ในอาชีพต่างๆ ได้สามารถ
เรียนรู้ สร้างประสบการณ์และทักษะใหม่ๆ ให้สามารถก้าว
ทันกับการเปล่ียนแปลงของโลก ทั้งด้านกายภาพและด้าน
ทัศนคตินอกชั้นเรียนมาตรฐานได้ด้วยตนเอง การศึกษา
นอกระบบไม่จ�าเป็นต้องมีหลักสูตร แต่จะค�านึงถึงการ
ถ่ายทอดความรู้ที่กว้างและลึกมากขึ้นจากสภาวการณ์เป็นอยู่ 
เพื่อให้การด�าเนินชี้วัดได้มีความเจริญก้าวหน้าเพิ่มมากขึ้น 
การศึกษานอกระบบ (informal education) มีช่ือเรียก 
ในสก็อตแลนด์ว่า community learning ในเยอรมันว่า 
social pedagogy และในฝรั่งเศสเรียกว่า animation
  ส่วนการศึกษาตามอัธยาศัย (non-formal educa-
tion) ในความหมายที่เป็นสากล จะเป็นการจัดการศึกษา
ให้กับการเรียนรู้ตลอดชีวิต (life – long learning) Ford 
harm (1993) ชี้คุณลักษณะ 4 ประการของการศึกษาตาม
อัธยาศัย
  - เชื่อมโยงกับความต้องการของกลุ ่มผู ้ด ้อย
โอกาส
  - เกี่ยวข้องกับบุคลากรเฉพาะกลุ่ม
  - มีการก�าหนดเป้าหมายที่ชัดเจน
  - ยืดหยุ่นในการจัดองค์กรและวิธีการ
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  ในต่างประเทศใช้ค�าว่า informal education 
เป็นการศึกษาตามอัธยาศัย แต่ที่ใชัในประเทศไทยคือ การ
ศึกษานอกระบบ ส่วนการศึกษาตามอัธยาศัย หรือ non 
formal education ที่เป็นความหมายของไทย จะมีความ
หมายที่เป็นสากลก็คือ การศึกษานอกระบบ ที่จะเป็นโปร-
แกรมการจัดการเรียนรู้ ก�าหนดเวลา เช่น 5 – 7 วัน มี
เนื้อหาในการเรียนรู้ มีระบบและการควบคุม เป็นระบบ
การศึกษาที่ ตรงข้ามกับโปรแกรมการศึกษาในระบบ 
(Simkin, 1976)
  การพัฒนา (จาก UN Millennium Declaration 
2000 ที่ก�าหนดว่า The Millennium Development 
Goals (MDGs)) ได้ก�าหนดเป้าหมายของการพัฒนาประจ�า
สหัสวรรษไว้ 8 ด้าน
  1 : Eradicate Extreme Hunger and Poverty
    ขจัดความหิวโหยและความยากจน
  2 : Achieve Universal Primary Education 
    บรรลุการศึกษาพื้นฐานสากล
  3 : Promote Gender Equality and Empower 
    Woman
    ส่งเสริมความเสมอภาคของเพศสภาพและ 
    พลังสตรี
  4 : Reduce Child Mortality
    ขจัดอัตราการตายของทารก
  5 : Improve Material Health
    ปรับปรุงสุขภาพด้านวัตถุ
  6 : Combat HIV / AIDS, Malaria and other  
    diseases
    ต่อสู้โรคเอดส์ มาเลเรีย และโรคต่างๆ
  7 : Ensure Environment Sustainability
    ยืนหยัดความยั่งยืนของสภาพแวดล้อม
  8 : Develop a Global Partnership for 
    development
    พัฒนาภาคีโลกเพื่อการพัฒนา
  ทั้ง 8 เป้าหมายดังกล่าวเป็นสิ่งที่แต่ละประเทศ จะ
ต้องหันมาวิจัย ส�ารวจ และก�าหนดยุทธศาสตร์ในการบรรลุ
เป้าหมายทั้งหมด ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในสหัสวรรษที่จะ
ต้องด�าเนินการปรับปรุงและพัฒนาโดยเร็ว
  ค�าส�าคัญสุดท้าย คือ ความยั่งยืน ซึ่งเป็นค�าที่ถก-
เถียงกันมาตลอดว่าอะไรคือความยั่งยืน ความหมายของ

ความยั่งยืนในปรากฏการณ์ของโลกปัจจุบันคืออะไร ในเมื่อ 
ปัญหาที่ทั้งโลกเผชิญอยู่ มีอยู่มากมาย เช่น ความไม่มี
ประสิทธิภาพของการใช้พลังงาน การขาดการอนุรักษ์และ
การจัดการน�้าที่ก่อให้เกิดความแห้งแล้ง การเพิ่มประชากร
โลกที่ไร้ทิศทาง การเบี่ยงเบนของการใช้และการสร้างสิทธิ
มนุษยชนที่ยังไม่สามารถขจัดความยากจนและความ
เหล่ือมล�้าทางโอกาส ความฟุ่มเฟือยของการใช้ส่ิงอ�านวย
ความสะดวกของมนุษย์ และระบบบริโภคนิยมที่ก่อให้เกิด
ความสูญเสียและการลดลงของทรัพยากรธรรมชาติใน
ปัจจุบัน ซึ่งปัญหาต่างๆ เหล่านี้ อาจจะสรุปได้เป็นปรากฏ-
การณ์ของปัญหาที่โลกเผชิญอยู่ในปัจจุบัน 2 ประการ คือ 
ประการที่หนึ่ง ประชากรที่เพิ่มขึ้นอย่างนอกเหนือการควบ- 
คุม ซึ่งรายงานที่สหประชาชาติส�ารวจ ได้พบว่า ประชากร
ปัจจุบัน 7 พันล้านคน ไม่เพียงพอกับทรัพยากรที่ถดถอย 
และมีจ�ากัดจะไม่เพียงพอกับคนรุ่นต่อๆ ไป และปัญหา 
ที่ 2 คือ พฤติกรรมของมนุษย์ที่เกิดจากระบบบริโภคนิยม 
(consumerism) ที่ประกอบกันเป็นนิสัยฟุ่มเฟือย ใช้สอย
ทรัพยากรโดยไม่จ�าเป็น นอกจากค�านึงถึงความสะดวก มี
การสะสมทรัพยากรไว้ใช้เกินความจ�าเป็นและความต้องการ 
ของมนุษย์ ดังนั้นภัยพิบัติต่างๆ จากการเสพและการใช้
ทรัพยากรมากของมนุษย์จึงเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็น ภาวะโลก
ร้อน แผ่นดินไหว น�้าท่วม ภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง (cli-
mate change) จนอยู่นอกเหนือความสามารถของมนุษย์
ที่จะป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นได้ ดังนั้น ความยั่งยืนที่อยากจะเห็น 
ก็คือท�าอย่างไรจึงจะให้เกิดความคงที่และความต่อเนื่องของ 
การใช้ทรัพยากรและการด�ารงชีวิตที่เป ็นความสมดุล 
กับธรรมชาติ  ให้ทั้งผู้ใช้และส่ิงที่ถูกใช้อยู่ร่วมกันได้อย่างมี
ประโยชน์มากที่สุด เป็นความหมายของความยั่งยืนที่ควร
จะเป็น

การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable development)
  ในการด�ารงชีวิตของมนุษย์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ที่มีเป้าหมายให้เกิดมาตรฐานการด�ารงชีวิตที่สูง ซ่ึงหมาย 
ความถึงการขจัดความยากจน สร้างความเท่าเทียมทาง
โอกาสและความเสมอภาคในสังคม ทั้งด้านร่างกายและ
จิตใจ และการขจัดความไม่รู ้หนังสือและทักษะในการ
ประกอบอาชีพ (ที่เคยเรียกว่า ขจัดความโง่, จน, เจ็บ) และ
รวมทั้งการเตรียมอนาคตที่ดีให้กับลูกหลานในรุ่นต่อไป ดังนั้น 
การพัฒนาที่จะก่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่มีมาตรฐานสูงและ
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การสร้างผลผลิตเพิ่มให้เกิดมูลค่าและคุณค่าเพิ่มทาง
เศรษฐกิจของแต่ละประเทศอันจะน�าไปสู ่การพัฒนา
ร่างกายและจิตใจของประชากรให้มนุษย์จึงเป็นเป้าหมาย
ของการพัฒนา
  แต่ในขณะที่โลกก�าลังเผชิญปัญหาของการถดถอย
ลดลงของทรัพยากรท่ีจะน�ามาเป็นทุนในการพัฒนาและ
การสร้างสรรค์ดีทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และความไม่
สมดุลย์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ เช่น การเพิ่มจ�านวน
ประชากรและแนวโน้มที่จะเกิดความไม่สมดุลในการ
พัฒนา ซึ่งจะเห็นได้จากประชากรที่มีการศึกษาและฐานะดี
จะมีบุตรน้อยลง ในขณะที่ประชากรที่เพิ่มขึ้นเกิดจากความ 
ไม่พร้อมของพ่อแม่ที่ขาดแคลนโอกาสมีจ�านวนมากขึ้น 
เป้าหมายของการพัฒนาจึงจะเบี่ยงเบนไปในหลายประเทศ 
ปัจจุบัน การพัฒนาประเทศในหลายๆ ประเทศของโลกจึง
หันมาให้ความสนใจและด�าเนินการให้กับแผนพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน โดยการก�าหนดแผนด�าเนินงาน (implementation 
Plan) และลงมือการปฏิบัติ (operation) อย่างจริงจัง ซึ่ง
ไม่ได้หมายความว่า จะหยุดการใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเชิง 
แต่จะเป็นการก�าหนดทิศทางให้มีการใช้ทรัพยากรอย่าง
สมดุลและยั่งยืนสืบทอดไปถึงคนรุ่นหลังได้ ตัวอย่างเช่น 
ประเทศแคนาดา ที่ยังมีความพอเพียงของทรัพยากรป่าไม้ 
ก็มีกฎหมายว่าด้วยการให้สัมปทานในการตัดไม้ ได้แก่ จะ
ต้องมีการปลูกทดแทน ดังนั้น ป่าที่เสื่อมโทรมไปเนื่องจาก
การตัดไม้ จึงมีการฟื้นคืนชีพภายในระยะเวลาไม่กี่ปี เนื่อง 
จากมีกฎหมายบังคับการปลูกทดแทนที่เข้มงวด และมีการ
ประเมินติดตามผลอย่างจริงจัง หรือฮ่องกง ซึ่งเป็นเมืองที่
ชื่อว่า เป็นเมืองที่แพงและมลภาวะสูงสุด 1 ใน 5 ของโลก 
และเผชิญปัญหาที่ผู้คนต่างคนต่างอยู่ ไม่มีความเอื้ออาทร 
มีภาวะเงินเฟ้อสูง และที่ส�าคัญมีช่องว่างระหว่างคนรวย
กับคนจนในระดับสูง ในเรื่องนี้ ฮ่องกงจะท�าอย่างไรจึงจะ
สร้างเมืองให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน และขจัดความยากจน 
รัฐบาลฮ่องกงอาจจะต้องลดเงินเดือนข้าราชการระดับสูง 
และลดมูลค่าทรัพย์สินให้ต�่าลง เนื่องจากที่ดินมีราคาแพง
มาก และควรจะลด ดัชนี ตลาดหุ้น Heng Seng ให้น้อย
กว่า 10,000 จุด เพื่อท�าให้เมืองกลายเป็นเมื่อที่มีสามารถ
อาศัยอยู่ได้ในราคาถูก และท่ีส�าคัญท่ีสุดในด้านการศึกษา 
ได้จัดให้การศึกษาระดับชั้นที่ 1 - 9 ที่คนได้เรียนฟรี ซึ่งใน
หลายประเทศก็ได ้ให ้ความส�าคัญต ่อการศึกษาของ
ประชากรในลักษณะเดียวกันและบางประเทศมีการศึกษา

ฟรีจนถึงมัธยมปลาย ดังนั้น การศึกษากับการพัฒนาที่ยั่งยืน 
จึงเป็นปัจจัยเกื้อหนุนกันและกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Education for 
sustainable development)
  1. ศัพท์ที่นิยมใช้
  ถ้าหากยอมรับกันว่า การศึกษาเป็นเครื่องมือในการ 
พัฒนาคุณภาพชีวิต ในการพัฒนาที่ยั่งยืนก็คงต้องอาศัยการ 
ศึกษาเช่นกัน เนื่องจากการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นหัวใจของการ 
พัฒนาในระดับโลก องค์กร UNESCO ของสหประชาชาติ
ได้มีการประชุมและตกลงกันว่า ศัพท์ที่ใช้ส�าหรับการศึกษา
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งใช้กันหลากหลายว่า การศึกษา 
ที่ยั่งยืน (Sustainable education : SE) บ้าง การศึกษา 
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Education for sustainable 
development : SED) การศึกษาส�าหรับความยั่งยืน 
(Education for sustainability : EfS) การศึกษาสู่การ
พัฒนาที่ยั่งยืน (Education to sustainable develop-
ment : ETSD) การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่เป็นความยั่งยืน 
(Education for sustainability development : EfSD) 
บ้าง อย่างไรก็ตาม ศัพท์ที่ตกลงใช้ทั่วไป คือ การศึกษาเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน (ESD : Education for Sustainable 
Development) ได้เป็นศัพท์ที่ใช้ในระดับสากลและปราก
ฎอยู่ในเอกสารของสหประชาชาติ ซึ่งจากการประชุมของ
คณะกรรมาธิการ Brundtland เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและ
การพัฒนา (World Commission on Environment 
and Development, 1987, p43) ได้ให้ความหมายของ
การพัฒนาที่ยั่งยืนไว้ว่า เป็นการพัฒนาที่สนองตอบความ
ต้องการจ�าเป็นในสภาพการณ์ปัจจุบัน เราจึงอาจกล่าวได้ว่า 
การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ก็คือกระบวนทัศน์ของ
การคิดถึงอนาคตที่จะต้องสร้างความสมดุลให้เกิดขึ้น
ระหว่างสภาวการณ์ปัจจุบันกับคุณภาพชีวิตที่จะต้อง
พัฒนา
  2. ความหมายของการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน (Definition of education for sustainable 
development)
  ในการพิจารณาความหมายของค�าว่า การศึกษา
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่ใช้กันอยู่ในวงวิชาการระดับสากล 
จะให้ความหมายโดยกว้างๆ ของการศึกษาเพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืนออกเป็น 2 นัยด้วยกัน คือ การศึกษาที่ก่อให้เกิด
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การพัฒนาที่ยั่งยืน (Education for sustainable devel-
opment) และการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sus-
tainable development education) 
  ในการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นความจ�าเป็น 
ที่ต้องเป็นทั้งการท�าความเข้าใจให้ตรงกันว่า การพัฒนาท่ี
ยั่งยืนคืออะไร และในการพัฒนาที่ยั่งยืนควรจะมีกลวิธีใน
การจัดการศึกษาอย่างไร เพื่อให้การพัฒนา สามารถสร้าง
ความสมดุลระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ และการเตรียม
พร้อมส�าหรับการด�ารงชีวิตของคนยุคต่อๆ ไป ให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี ในการให้ความหมายของ “การศึกษาเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน” UNESCO ซึ่งเป็นองค์กรของโลก รับผิดชอบ 
ด้านการพัฒนาการศึกษาและวัฒนธรรม ได้ให้ความส�าคัญ
ของการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นอย่างมาก ได้มี
การจัดประชุมใหญ่เกี่ยวกับ ESD โดยเฉพาะเมื่อปี 2014 
(UNESCO World Conference on Education for Sus-
tainable Development (10 -  12 November, Aichi 
– Nagoya, Japan) ซึ่งได้ก�าหนดให้ ESD เป็น Decade of 
Education for Sustainable Development 9DESD) 
ระหว่างปี 2005 – 2014 ไว้นั้น ได้ประกาศให้มีแผนที่
น�าทาง (Roadmap) ของการด�าเนินงาน (Implementa-
tion) และโปรแกรมการปฏิบัติส�าหรับการศึกษาเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืนของโลก ส�าหรับประเทศต่างๆ ได้น�าไปเป็น
แนวทางในการพัฒนาการศึกษาของตน
  3. องค์ประกอบของการศึกษาเพ่ือการพัฒนาท่ี
ยั่งยืน
  ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรในประเทศ 
ต่างๆ ของโลกให้มีมาตรฐานและมีความสุขในการด�ารงชีวิต 
การพัฒนาที่ยั่งยืนโดยทั่วไปจะก�าหนดองค์ประกอบของ
การพัฒนาออกเป็น 3 ส่วน คือ การพัฒนาที่ยั่งยืนในส่วน
ของสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ ซึ่งทั้ง 3 องค์ประกอบ
จะมีความเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน เช่น การพัฒนาด้านสังคม
ที่จะท�าให้คุณภาพชีวิตที่ดีของประชากรเกิดข้ึนได้ จะต้อง
อาศัยความสมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อมที่สามารถให้อาหาร
และทรัพยากรเพียงพอต่อความต้องการของประชากร และ 
สภาพทางเศรษฐกิจที่ดี จะท�าให้สังคมมีคุณภาพปลอดจาก
ความยากจนและมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต  เป็นต้น 
การศึกษาซึ่งเป็นเครื่องมือในการพัฒนาก็จะต้องสร้างองค์
ประกอบทางการศึกษาให้สามารถขับเคลื่อนความสมดุล
ขององค์ประกอบทั้ง 3 ของการพัฒนาที่ยั่งยืนให้เดินไป

อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะต้องอาศัยองค์ประกอบของการ
ศึกษาในการขับเคลื่อน คือ
   3.1 การด�าเนินงานของการศึกษา เพื่อให้เกิด
ความสมดุลขององค์ประกอบของการพัฒนาที่ยั่งยืน การ
ศึกษาจะต้องท�าให้สมาชิกในสังคมสามารถรู ้หนังสือใน
ระดับสูง ที่เรียกว่าอยู่ในขั้นมีปัญญาในการแก้ปัญหา และ
สามารถสร้างทักษะในการด�ารงชีวิตในลักษณะที่ไม่ก่อให้
เกิดการท�าลายทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม มีปรัชญา
ในการด�ารงชีวิตในรูปของการมีเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งได้แก่ 
ความสามารถจัดสรรทรัพยากรให้พอเพียงได้ตั้งแต่ระดับ
ครอบครัว ที่สามารถมีการพัฒนาให้เกิดวัตถุดิบทางด้าน
อาหารอย่างพอเพียงได้
   3.2 การตัดสินใจด้านการศึกษา ซึ่งหมายความ 
ถึงว่า จะเลือกโอกาสทางการศึกษาอย่างไร ที่จะท�าให้ชุมชน 
มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น การให้การศึกษาและการวิจัยโดยชุมชน 
เป็นฐาน จึงเป็นการเลือกการตัดสินใจที่จะน�ามาวางแผน
ส�าหรับการด�าเนินงาน ให้เป็นสิ่งส�าคัญที่จะท�าให้ประชากร
ในชุมชนเป็นประชากรที่มีการศึกษา (education) ไม่ว่า
จะเป็นความรู้ที่จะสร้างชุมชนสีเขียว ความช�านาญและทักษะ 
ในฝีมือแรงงาน และความร่วมมือร่วมใจในการปกป้องและ
พิทักษ์ชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดี
   3.3 การศึกษาสร้างคุณภาพชีวิต ทั้งนี้ เนื่อง 
จากการพัฒนาที่ยั่งยืน หมายถึง คุณภาพชีวิตที่ได้รับการ
พัฒนาให้ก้าวหน้า มั่นคง และยั่งยืน การศึกษาจะต้องเน้น
ถึงความพยายามในการปรับปรุงคุณภาพชีวิต เช่น การศึกษา 
ที่ช่วยยกระดับสถานภาพของเศรษฐกิจโลก ของครอบครัว 
ท�าให้รายได้ในครอบครัว ชุมชน และสังคมดีขึ้น ท�าให้อัตรา 
การเสียชีวิตของทารกลดลง และมีการวางแผนเพื่อท�าให้
การศึกษาของคนรุ่นหลังมีการพัฒนาปรับปรุงดีขึ้น ที่เห็นได้ 
จากสภาพที่ดีมีมาตรฐานทางเศรษฐกิจและสังคม
  4. การบริหารจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
  เนื่องจากการพัฒนาที่ยั่งยืนมีความเชื่อมโยงและ
เกี่ยวข้องกับองค์กรและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม การบริหารจัดการ
การศึกษาเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน จึงมีความจ�าเป็น
ในการที่จะต้องสร้างเครือข่ายและท�างานร่วมกับผู้อื่นจาก
หน่วยงานต่างๆ ให้มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง องค์ความรู้
ที่จะน�ามาจัดการเป็นเนื้อหาในการให้การศึกษา
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  จากผลงานวิจัยทางด้านการศึกษาที่ผ่านมา ทั้งใน
ระดับประเทศและระดับนานาชาติได้เห็นพ้องต้องกันว่า 
การศึกษาพื้นฐาน (basic education) เป็นกุญแจส�าคัญ
ของความสามารถของประเทศในการท่ีจะพัฒนาตนเองให้
บรรลุเป้าหมายของความยั่งยืน และการที่จะพัฒนาแต่
เพียงให้คนมีการศึกษาในระดับสูงขึ้น เช่น ระดับปริญญา
ต่างๆ ไม่ใช่ประสิทธิผลของการสร้างสังคมที่ยั่งยืนได้ ดังนั้น 
ความท้าทายในการบริหาร การจัดการศึกษา จึงอยู่ที่การ
ยกระดับของการศึกษาท่ีเป็นการสร้างสรรค์การตอบสนอง
ความต้องการที่ไม่ใช่เป็นการท�าลายทรัพยากรหรือก่อให้
เกิดมลภาวะเพิ่มมากขึ้น แต่จะต้องบริหารจัดการการศึกษา 
ให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่า และสร้างสรรค์อนาคต 
ที่ดีให้กับการด�าเนินชีวิตของคนรุ่นอนาคต ซึ่งจะต้องจัดการ 
ให้มีการปฏิรูปหลักสูตรของการศึกษาทุกระดับในการช่วย
ให้เกิดการสร้างผลผลิตและรูปแบบการบริโภค อย่างยั่งยืน 
ในที่นี้หนทางที่เป็นข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการอาจ
กระท�าได้ ดังนี้
   4.1 การพัฒนาหลักสูตรที่ก่อให้เกิดความ
ยั่งยืนในระดับต่างๆ ของการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นการศึกษา 
พื้นฐาน การศึกษาระดับอาชีวศึกษา หรือระดับอุดมศึกษา 
ควรจะเป็นการจัดหลักสูตรท่ีมีเน้ือหาในการเรียนรู ้ที ่
เกี่ยวกับ 
    1) องค์ประกอบทั้ง 3 ของการพัฒนาที่
ยั่งยืน โดยเรียงล�าดับความส�าคัญและความยากง่ายของ
การศึกษาวิจัย สืบค้นข้อมูลเป็นล�าดับชั้นไป
    2) การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมสีเขียว
ที่ก่อให้เกิดความยั่งยืนที่บรรจุอยู่ในหลักสูตร ที่สามารถ
สร้างให้เกิดองค์ความรู้ในทุกระดับได้
    3) การเรียนรู้เกี่ยวกับสภาพความหลาก
หลายแตกต่างของวัฒนธรรมของประชากรโลก เพื่อความ
เข้าใจอันดีและความร่วมมือในการด�าเนินชีวิต โดยปราศจาก 
ความขัดแย้ง
   4.2 การพัฒนาผู ้ สอนและผู ้ เ รี ยนให ้ มี
สมรรถนะ (Competencies) ในด้านต่างๆ คือ
    1) การคิดเชิงวิเคราะห์
    2) การวาดภาพอนาคตที่พึงประสงค์
    3) การตัดสินใจในการด�ารงชีวิตอยู่ร่วม
กันกับบุคคลอื่นและด้านสภาพแวดล้อมในลักษณะสมดุล

    4) การพัฒนาองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการ
ปรากฏการณ์และการเปลี่ยนแปลงของโลก เพื่อความเข้าใจ 
และคิดหาแนวทางสร้างกิจกรรมหรือบทเรียนในการแก้ไข
ปรับปรุงให้คุณภาพชีวิตของตนเองและชุมชนและสังคม 
ดีขึ้น เช่น ความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิ
อากาศ (Climate change) ความหลากหลายทางชีวภาพ 
ภัยพิบัติ การจัดการความเสี่ยง ระบบเมือง และวิถีชีวิต 
ฯลฯ
   4.3 การพัฒนาผู ้อยู ่นอกระบบการศึกษา
และขาดโอกาส ให้มีความเสมอภาพและลดความเหลื่อมล�้า 
ทางโอกาส ด้วยการมีการจัดการศึกษาให้ประชากรที่ไม่อยู่
ในกลุ่มของการศึกษาในระบบ ได้มีบทเรียน แบบเรียน 
ความรู้ที่ถ่ายทอดอย่างสม�่าเสมอและต่อเนื่องด้วยการใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อสร้างให้สมาชิกของชุมชนและ
สังคมเป็นประชากรที่มีการศึกษาตลอดชีวิต (life – long 
education) และมีความยั่งยืนในการรู้จักยืดหยุ่น ปรับตัว
ให้เกิดความสมดุลในการด�ารงชีวิตอยู่ร่วมกับส่ิงแวดล้อม 
ไม่ว่าจะเป็นส่ิงมีชีวิต ส่ิงไม่มีชีวิต หรือมนุษย์ด้วยกัน ให้
สามารถยืนหยัดอยู ่ในโลกอย่างเป็นผู้ที่มีศักดิ์ศรีและมี 
อัตลักษณ์ของตนเอง

บทสรุป
  จากการที่ได้มีความเห็นพ้องต้องกันว่า การศึกษา
เป็นเครื่องมือในการพัฒนาที่ยั่งยืน สังคมที่มี การพัฒนาที่
ยั่งยืนจึงต้องอาศัยการศึกษาเป็นกลไกในการด�าเนินการ 
ซึ่งกลวิธีในการจัดการให้การศึกษาบรรลุเป้าหมายของการ
พัฒนาคนให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน จะมีกลวิธีในการด�าเนิน 
งานที่สามารถสรุปเป็นผังได้ ดังนี้



วารสาร สมาคมนักวิจัย ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2559 Journal of the Association of Researchers   Vol.21 No.2 May - August 201618

   องค์ความรู้หลักในสาขาวิชาที่จะนับไปสร้างปัญญาในการแก้ปัญหา

 1. หลักสูตร
 องค์ความรู้เกี่ยวกับปรากฏการณ์และการเปลี่ยนแปลงของ

   ปรากฏการณ์ปัจจุบันด้วยความเข้าใจ
   องค์ความรู้ที่มีครอบครัวและชุมชนเป็นฐานในการสร้าง

   ครูเป็นต้นแบบ
 2. บุคลากร ผู้เรียนมีความคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์
   มีจิตวิญญาณในการช่วยสร้างอนาคตให้คนรุ่นต่อไป

   สังคมแห่งปัญญา (education society)
   เศรษฐกิจสีเขียว (พอเพียงและไม่ท�าลายทรัพยากรจนเกิดภัยพิบัติ) 3. เป้าหมาย

 สิ่งแวดล้อม (ยืนยาวด้วยการทดแทนและช่วยอนุรักษ์ ใช้ตามความ 
   จ�าเป็น ไม่ใช่ความอยากหรือความต้องการ)

 ๔. ผลส�าเร็จ - สังคมที่มีการศึกษาตลอดชีวิต (Life – long education 
    society)
   - เศรษฐกิจที่เอื้ออาทรและพึ่งพาซึ่งกันและกันแบบกัลยาณมิตร
   - สิ่งแวดล้อมที่เรียกคืนความหลากหลายทางชีวภาพและความ 
    หลากหลายที่เป็นพหุวัฒนธรรมของประชากรโลก
   - การอยู่ร่วมกันฉันท์มิตรและมีความสุขที่ยั่งยืน


