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ตำราเรือ่ ง การจัดการศึกษาเพือ่ การพัฒนา
ที่ยั่งยืน: พื้นฐานการศึกษาด้านเศรษฐกิจ สังคม
และสิง่ แวดล้อมเล่มนี้ ผูเ้ ขียนคือ รองศาสตราจารย์
ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ อดีตคณบดีคณะ-

ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความมุง่ หมาย
เพื่อเสริมสร้างให้ผู้อ่านมีความรู้ความเข้าใจและ
ความตระหนักในวิกฤติของการพัฒนาบนพืน้ ฐาน
การศึกษา ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม
รวมทัง้ เพือ่ พัฒนาทักษะและพฤติกรรมทีจ่ ะเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีจุดมุ่งหมายเฉพาะ
ในการพัฒนาที่ยั่งยืน
ตำราเล่มนี้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 8 บท
รวมทั้งมีภาคผนวกซึ่งมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษาเพือ่ การพัฒนาทีย่ ง่ั ยืนทัง้ ในระดับประเทศ
และนานาชาติ
เนื้อหาในบทแรก ได้แก่ หัวข้อ “วิกฤติ
ของการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม”
สาระสำคัญของบทแรกประกอบด้วย เนื้อหา 5
เรื่องที่สำคัญ ได้แก่ การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม
และสิง่ แวดล้อมทีผ่ า่ นมา วิกฤติการพัฒนาประเทศไทยในระยะต่อไป วิกฤติของการพัฒนาทั่วโลก
สาเหตุและทางรอดของวิกฤติ และกระบวนทัศน์ใหม่

* รองศาสตราจารย์ ภาควิชาการอาชีวศึกษาและพัฒนาสังคม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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ของการพัฒนาประเทศ ในบทแรกนี้ผู้เขียนได้
กล่าวถึงการพัฒนาประเทศไทย ตัง้ แต่แผนพัฒนา
เศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2504 - 2509)
เป็นต้นมา โดยกล่าวถึงผลกระทบที่เกิดจากการ
พัฒนาในด้านต่างๆ และข้อเสนอแนะการทบทวน
แนวคิดในการพัฒนาวิธใี หม่ คือการพัฒนาทีย่ ง่ั ยืน
บทที่ 2 เป็นเนือ้ หาเกีย่ วกับแนวคิด และ
หลักการของการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2515 จากการประชุมสุดยอดขององค์การ
สหประชาชาติวา่ ด้วยสิง่ แวดล้อมของมนุษย์ โดย
กล่าวถึงแนวคิดในการพัฒนาที่ยั่งยืน 2 แนวทาง
คือ การพัฒนาคู่กับสิ่งแวดล้อม และการพัฒนา
คู่กับวัฒนธรรม
เนือ้ หาบทที่ 3 คือ ยุทธศาสตร์สกู่ ารพัฒนา
ทีย่ ง่ั ยืน โดยกล่าวถึงยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากร
ธรรมชิตและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 5 ยุทธศาสตร์
ได้แก่ ยุทธศาสตร์การจัดการอุปสงค์ ยุทธศาสตร์
การอนุรักษ์และคุ้มครองความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูและใช้ประโยชน์
อย่างมีประสิทธิภาพ ยุทธศาสตร์การอนุรกั ษ์และ
ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมชุมชน และยุทธศาสตร์การ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ส่วนในด้าน
การพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน ประกอบด้วย 4
ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจมหภาค ยุทธศาสตร์การสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ และยุทธศาสตร์การสร้างความเข้าใจ ความพร้อม และจิตสำนึกของ
การพัฒนาที่ยั่งยืนและในด้านการพัฒนาสังคมที่
ยัง่ ยืนประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์
การพัฒนาศักยภาพคน ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบคุม้ ครองสังคม ยุทธศาสตร์การสร้างระบบ

การบริหารจัดการสังคมที่ดี และยุทธศาสตร์
การเสริมสร้างและพัฒนาทุนทางสังคม
บทที่ 4 กล่าวถึงตัวบ่งช้กี ารพัฒนาทีย่ ง่ั ยืน
ซึง่ เป็นตัวบ่งชีท้ พ่ี ฒั นาโดยองค์การระหว่างประเทศ
เช่น สหประชาชาติ ธนาคารโลกและองค์การ
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา ประกอบ
ด้วย 2 มิติ คือ มิตบิ ริบท ประกอบด้วย หมวดสังคม
เศรษฐกิจ สิง่ แวดล้อม และสถาบัน และมิตปิ ระเภท
ตัวบ่งชี้ประกอบด้วย ประเภทพลังขับเคลื่อน
ประเภทสถานภาพและประเภทตอบสนอง สำหรับ
ประเทศไทยได้เพิม่ กรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
ในการพัฒนาตัวบ่งชี้ให้เหมาะสมกับบริบทและ
วัฒนธรรมไทย
บทที่ 5 ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาเพื่อ
เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน ผู้เขียนสรุปว่า การศึกษาเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนจะต้อง
นิยามการศึกษาในความหมายทีก่ ว้าง คือหมายถึง
การศึกษาทัง้ ในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย
บทที่ 6 กล่าวถึงการวิจัยเพื่อพัฒนาการ
ศึกษาให้มพี ลังในการเสริมสร้างการพัฒนาทีย่ ง่ั ยืน
ประกอบด้วยทิศทางการวิจยั ทีส่ อดคล้องกับทิศทาง
การเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ
บทที่ 7 ระดมสรรพกำลังสู่การปฏิบัติ
เป็นเป้าหมายระยะยาว และต้องการกระบวนการ
ทีต่ อ่ เนือ่ ง และดำเนินการอย่างเร่งด่วน จำเป็นต้อง
ระดมสรรพกำลังทั้งระดับนานาชาติ ระดับชาติ
และระดับท้องถิ่น
บทที่ 8 เป็นเนื้อหาบทสุดท้าย กล่าวถึง
ปัจจัยและองค์ประกอบความสำเร็จของการจัด
การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยกล่าวถึง
ปัจจัยความสำเร็จของการจัดการศึกษา เพื่อการพัฒนาทีย่ ง่ั ยืน และองค์ประกอบความสำเร็จของ
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การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยังยืน ท้ายเล่ม
เป็นภาคผนวก ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการจัดการ
ศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยังยืน ประกอบด้วย รายละเอียดโครงการต่างๆ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศเช่น โรงเรียนสีเขียว สหวิทยาการด้านคุณภาพ
ชีวิตชุมชน Tokyo Declaration of HOPE’2009
เป็นต้น ตำราเล่มนีน้ บั เป็นเครือ่ งมือในการพัฒนา
ทักษะและพฤติกรรมของผู้อ่านในการเสริมสร้าง
การพัฒนาทีย่ ง่ั ยืนให้ดยี ง่ิ ขึน้ ตามจุดมุง่ หมายของ
ผูเ้ ขียน อีกทัง้ เป็นคูม่ อื ในการศึกษาค้นคว้าสำหรับ
นิสิต นักศึกษา และครูอาจารย์ ที่สามารถนำไปใช้
ประกอบการเรียนการสอน และการศึกษาค้นคว้า
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ได้อย่างดียิ่ง เพราะมีคำอธิบายและรายละเอียด
ที่ชัดเจน มีบทสรุปเนื้อหาในแต่ละบท รวมทั้งมี
แผนภูมแิ ละภาพประกอบคำอธิบาย ทำให้สามารถ
เข้าใจเนือ้ หาได้ชดั เจนขึน้ ท้ายเล่มนอกจากภาคผนวก
ทีใ่ ห้ความรูเ้ พิม่ เติมแล้ว ยังมีบรรณานุกรมทีส่ ามารถ
ใช้เป็นแหล่งสืบค้นข้อมูลได้อย่างต่อเนื่อง และ
ทันสมัย และทีส่ ำคัญ มีดชั นีคน้ คำสำคัญทีท่ ำให้
สามารถค้ น หาเนื้ อ หาในเล่ ม ได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว
ตำราเล่มนี้จึงนับว่าเป็นตำราที่มีความสมบูรณ์
ทั้งในด้านเนื้อหาและองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง
เหมาะสำหรับผูส้ นใจอ่านโดยทัว่ ไป โดยเฉพาะ
ครูอาจารย์ และนิสิตนักศึกษา

