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Abstract 

Sustainable development aims to balance 3 dimensions of development. The field of 
sustainable development can be conceptually divided into 3 parts: economic sustainability, 
societal sustainability and environmental sustainability, however they are all related and 
connected. In the case of Berlin, Germany, it integrates sustainable development to daily life or 
we can call it the Berliner way of life. The implicit evidences were shown in cost of living, 
discipline of Berliner, transportation and awareness of environment. The success to integrate 
sustainable development in the way of life occurred by inculcating the sustainable development 
concept to people in every gender and age through formal education, in-formal education and 
non-formal education. The inculcating conform was to Education for Sustainable Development 
(ESD) that used education as a tool of development. It is able to improve people’s behavior and 
harmonize to sustainable development as a way of life. However, care should be taken about the 
content, context and methodology for cultivation the concept. 
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การพัฒนาท่ียั่งยืนในวิถีชีวิตชาวเบอร์ลิน 
 

เฟ่ืองอรุณ ปรีดีดิลก1 
 

บทคัดย่อ 
การพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นการพัฒนาที่มุ่งเน้นการสร้างความสมดุลใน 3 มิติ คือ เศรษฐกิจ สังคม และ

สิ่งแวดล้อม โดยการพัฒนาทุกมิติมีความสัมพันธ์และเก่ียวเนื่องกัน กรณีกรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี ได้มี        
การบูรณาการการพัฒนาที่ย่ังยืนเข้ากับชีวิตประจําวันหรือเรียกว่าอยู่ในวิถีชีวิตของชาวกรุงเบอร์ลิน อาทิ              
ค่าครองชีพ ความมีระเบียบวินัย พาหนะในการเดินทาง และความตระหนักในเร่ืองสิ่งแวดล้อม ความสําเร็จ              
ในการบูรณาการการพัฒนาที่ ย่ังยืนเข้ากับวิถีชีวิต เกิดจากการปลูกจิตสํานึกในกลุ่มคนทุกเพศ ทุกวัย            
ผ่านการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ซึ่งการปลูกจิตสํานึกน้ีสอดคล้องกับแนวคิดของ
การศึกษากับการพัฒนาที่ย่ังยืนที่ต้องการใช้การศึกษาเป็นเคร่ืองมือในการพัฒนา สามารถปรับพฤติกรรม           
ของคนให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตที่ย่ังยืนได้ โดยจะต้องคํานึงถึงเน้ือหาให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชนประเทศ 
และใช้วิธีการที่เหมาะสม 

 
คําสําคญั: การพัฒนาที่ย่ังยืน การปรับพฤติกรรม วิถีชีวิต การบูรณาการ กรุงเบอร์ลิน 
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บทนํา 
จุดเริ่มต้นของการต่ืนตัวด้านวิกฤตการณ์

สิ่งแวดล้อมซึ่งนําไปสู่แนวทางการพัฒนาที่ ย่ังยืน 
(Sustainable development approach) เกิดขึ้น
เป็นครั้งแรก เมื่อปี ค.ศ. 1972 ในการประชุม
สหประชาชาติ ว่ าด้วยสิ่ งแวดล้อมของมนุษย์  
(United Nations Conference on Human and 
Environment) ณ กรุงสต๊อกโฮล์ม ราชอาณาจักร
สวีเดน ต่อมาแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาในกระแส
โลกได ้ถ ูกปร ับปร ุง ใหม ่และเสนอชื ่อ ใหม ่ว ่า       
“การพัฒนาที่ย่ังยืน” (Sustainable development) 
โดยเป็นผลจากการประชุม World Commission 
on Environment and Development หรือ 
Brundtland Commission เมื่อปี ค.ศ. 1987 ซึ่ง 
มุ่งที่จะแก้ปัญหากระบวนทัศน์ของการพัฒนาที่ถูก
ครอบงําโดยทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ โดยละเลย 
มิติทางนิเวศวิทยา อันก่อให้เกิดการใช้ทรัพยากร 
ธรรมชาติที่ สิ้น เปลือง  [พระพรหมคุณาภรณ์    
(ป.อ.ปยุตโต), 2547; พฤทธ์ิ ศิริบรรณพิทักษ์, 2555; 
Pezzy, 1992] 

องค์การสหประชาชาติ (United Nations:  
UN) ได้บัญญัติศัพท์ “การพัฒนาที่ยั่งยืน” 
(Sustainable development) ขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1987 
โดยให้นิยามว่า “การพัฒนาที่ย่ังยืน คือ การพัฒนาที่
ตอบสนองความต้องการของคน รุ่น ปั จจุ บั น         
โดยปราศจากผลเสียต่อความต้องการของคนรุ่นใหม่
ในอนาคต” (Sustainable development is a 
development that meet the needs of the 
present without compromising the ability 
of future generation to meet their own 
needs)  

นอกจากน้ี องค์การสหประชาชาติยังให้ คํา
จํากัดความ การพัฒนาที่ย่ังยืนว่าเป็นการพัฒนาที่
มุ่งเน้นการสร้างความสมดุลใน 3 มิติ คือ เศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่ งแวดล้อม โดยการพัฒนาทุกมิ ติ     
ล้วนแล้วแต่มีความสัมพันธ์และเก่ียวเนื่องกัน        
ดังแสดงในภาพประกอบ 1 (พฤทธ์ิ ศิริบรรณพิทักษ์, 
2555; McNeil, 2000) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 1 การพัฒนาที่ย่ังยืนตามแนวคิดของ OLSP (พฤทธ์ิ ศิริบรรณพิทักษ์, 2555) 

 

เศรษฐกิจ 

สังคม สิ่งแวดล้อม 

การพัฒนาเศรษฐกิจที่ย่ังยืน การพัฒนาสังคมที่ย่ังยืน 

การพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ย่ังยืน 
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แนวทางการพัฒนาที่ย่ังยืนทั้ง 3 มิติ สรุป 
พอสังเขปได้ดังน้ี (พฤทธ์ิ ศิริบรรณพิทักษ์, 2555) 

1) การพัฒนาเศรษฐกิจที่ย่ังยืน (Sustainable 
economic development) เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ของประเทศให้ เจริญเ ติบโตอย่างมี คุณภาพ           
มีเสถียรภาพ มีความสมดุล และกระจายความมั่งคั่ง 
เอ้ือประโยชน์ต่อคนส่วนใหญ่อย่างย่ังยืนในระยะยาว  

2) การพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน (Sustainable 
social development) เป็นการพัฒนาคนและ
สั งคม ใ ห้ เ ช่ื อม โยงกั บการ พัฒนา เศรษฐกิ จ 
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล 
โดยการพัฒนาคนให้มีผลิตภาพสูงขึ้น สามารถ
ปรับตัว รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงท่ีจะนําไปสู่การ
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการเจริญเติบโต 
ทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างย่ังยืน มีจิตสํานึก 
พฤติกรรม และวิถี ชี วิตที่ ไม่ทํ าลายทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถ
พ่ึงพาตนเองได้อย่างมั่นคงมีระบบการจัดการ       
ทางสังคมท่ีเสริมสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
ของสังคม กระบวนการพัฒนามีการนําทุนทางสังคม
และทุนทางทรัพยากรธรรมชาติมาประยุกต์ให้เกิด
ประโยชน์อย่างเหมาะสม เป็นสังคมที่มีคุณภาพ 
สังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และสังคมสมานฉันท์ 
เอ้ืออาทร 

3) พัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ย่ังยืน (Sustainable 
environment development) เป็นการใช้ทรัพยากร 
ธรรมชาติในปริมาณที่ระบบนิเวศสามารถฟ้ืนตัว
กลับสู่ สภาพเ ดิมไ ด้  การปล่อยมลพิษออกสู่
สิ่งแวดล้อมในระดับที่ระบบนิเวศสามารถดูดซับได้ 
และทําลายมลพิษน้ันได้ด้วย 

แม้ว่าได้มีแนวคิดเร่ืองการพัฒนาที่ย่ังยืน
มาต้ังแต่ปี ค.ศ. 1987 แล้วก็ตาม การพัฒนาที่ 
ย่ังยืนที่สมดุลทั้ง 3 มิติ ก็ยังไม่ประสบความสําเร็จ
เท่าที่ควร ในระยะเวลาต่อมายูเนสโกเห็นว่า  

“การศึกษาเป็นความหวังที่ดีที่สุดของมนุษยชาติ
ในการบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาที่ ย่ังยืน    
แต่การศึกษาไม่ได้หมายถึงการศึกษาในระบบ
โรงเรียนและการศึกษานอกระบบโรงเรียนเท่านั้น 
แต่การศึกษามีความหมายรวมถึงการศึกษาตาม
อัธยาศัยหรือการเรียนรู้ที่ไม่เป็นทางการท้ังหลาย 
ที่สามารถเรียนรู้ในวิถีชีวิตประจําวันทั้งที่บ้าน 
และชุมชนในวงกว้าง” ดังน้ัน ในการประชุม
สหประชาชา ติ  ณ  นคร นิ วยอร์ ก  ประ เทศ
สหรัฐอเมริกา ในปี ค.ศ. 2002 จึงได้มีการประกาศ
ทศวรรษแห่งการศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ ย่ังยืน 
(Decade of education for sustainable 
development) ระหว่างปี ค.ศ. 2005-2014  โดย
มีองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่ง
สหประชาชาติ (UNESCO) เป็นหน่วยงานหลัก        
ในการส่งเสริมทศวรรษดังกล่าว และมีจุดมุ่งหมาย 
คือ (พฤทธ์ิ ศิริบรรณพิทักษ์, 2555)  

1) ส่งเสริมบทบาทของการศึกษาและ       
การเรียนรู้ในการเสริมสร้างการพัฒนาที่ย่ังยืน 

2) สนับสนุนการประสานงาน การสร้าง
เครือข่าย การแลกเปลี่ยน และปฏิสัมพันธ์ระหว่าง   
ผู้มีส ่วนได ้ส ่วน เส ีย ในการจ ัดการศ ึกษา เ พื ่อ    
การพัฒนาที่ย่ังยืน 

3) ส่งเสริมการเสริมสร้างวิสัยทัศน์ด้านการ
พัฒนาที่ ยั ่งย ืนด ้วยการ เร ียนรู ้ และการสร้าง      
ความตระหนักของสาธารณชนทุกรูปแบบ 

4) สนับสนุนการยกระดับคุณภาพการเรียน
และการศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน 

5) พัฒนากลยุทธ์ทุกระดับเพ่ือเสริมสร้างขีด 
ความสามารถในการจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาท่ี
ย่ังยืนให้เข้มแข็ง 

สําหรับประเทศเยอรมนี การศึกษาภาค
บังคับเริ่มต้ังแต่อายุ 6-18 ปี หรือรวมเป็นระยะเวลา
ของการศึกษาภาคบังคับ 12 ปี นักเรียนจะได้เรียน
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หลักสูตรภาคบังคับแบบเต็มเวลาน้ี อย่างน้อย 9 ปี 
(ในบางรัฐ 10 ปี) หลังจากน้ันนักเรียนสามารถ
เลือกเรียนหลักสูตรสายอาชีพ หรือฝึกงานซึ่งเป็น
การเรียนแบบไม่เต็มเวลาได้ โรงเรียนส่วนใหญ่เป็น
โรงเรียนรัฐบาล นักเรียนเรียนฟรีโดยไม่ต้องเสียค่า
เล่ า เ รี ยน  ส่ วน โรง เ รี ยน เอกชนมี ไม่ ก่ี แ ห่ งที่
ดําเนินการโดยนักสอนศาสนา (Thaigoodview, 
2008 a, b) ในส่วนของการศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่
ย่ังยืน (Education for Sustainable Development: 
ESD) น้ัน ประเทศเยอรมนีมีแผนพัฒนาระดับชาติ  
ที่นําไปสู่การปฏิบัติที่เรียกว่า Developing a 
National Plan of Action โดยมีหน่วยหลัก        
ในการขับเคลื่อน คือ The Federal Ministry for 
Education and Research เพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมาย 
ของ ESD สําหรับเป้าหมายกลยุทธ์ (Strategic 
Goals) ของแผนดังกล่าวน้ีมี 4 ประการ คือ (German 
Commission for UNESCO, 2011) 

1) เพ่ือพัฒนาแนวคิดการศึกษาเพ่ือการ
พัฒนาสังคมที่ย่ังยืนและเผยแพร่การปฏิบัติที่ดี 

2) เพ่ือสร้างให้เกิดจุดเช่ือมระหว่างบุคคล
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

3) เพ่ือเพ่ิมความชัดเจนสู่สาธารณะ 
4) เพ่ือขยายความร่วมมือระดับนานาชาติ 
    นอกจากน้ี ตามรายงานของ German 

Commission for UNESCO เรื่อง Education for 
Sustainable Development (ESD) Implementing 
the United Nations World Decade (2005-2014) 
in Germany กล่าวไว้ว่า ประเทศเยอรมนีประสบ
ความสําเร็จในการดําเนินโครงการเกี่ยวกับ ESD 
ประมาณ 1,300 โครงการ โดยเป็น Official German 
Projects หรือ Official City หรือ Official Local 
Authority เพ่ือให้มีตัวอย่างของการปฏิบัติ ที่ดีอย่าง
เป็นรูปธรรมและสนับสนุนให้ผู้คนตระหนักใน
การศึกษาท่ียั่งยืนในระดับท้องถิ่นและระดับภูมิภาค 

สํ า ห รั บ ตั ว อ ย่ า ง โ ค ร ง ก า ร  เ ช่ น  (German 
Commission for UNESCO, 2011)  

- Climate Breakfast ในเบอร์ลิน นักเรียน
ช้ันประถมศึกษาเรียนรู้ ว่าอาหารมี อิทธิพลต่อ      
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หลังจากรับประเทศ
อาหารเช้าด้วยกัน นักเรียนจะช่วยกันค้นหาว่า ไข่ 
ชีส และมะเขือเทศที่รับประทานเป็นมิตรกับสภาพ
ภูมิอากาศอย่างไร บทเรียนหนึ่งที่ได้ คือ การบริโภค 
อาหารใ ช้พลั งงานเ ช่นเ ดียว กับการไ ด้มาซึ่ ง      
ความร้อนและพลังงานท่ีใช้ในการขับรถ 

- Green Campus ที่มหาวิทยาลัย Tubingen
นักศึกษาคิดโครงการ Greening the University   
ซึ่ งสนับสนุนให้สมาชิกในมหาวิทยาลัย ใช้ นํ้า 
กระดาษ และพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

ในส่วนของเบอร์ลินน้ันมีพ้ืนที่ 891.75 
ตารางกิโลเมตรและมีประชากร 3,404,000 คน         
มีมหาวิทยาลัย 3 แห่ง มี วิทยาลัยศิลปกรรม 
มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์แห่งยุโรป 4 แห่ง        
มีวิทยาลัยเฉพาะด้าน 9 แห่ง และมีสถาบันวิจัย
นอกมหาวิทยาลัย 250 แห่ง มีบริษัทเทคโนโลยี  
ทั้งขนาดกลางและขนาดเล็ก นอกจากน้ี เบอร์ลิน      
ยังเป็นเมืองที่มีสื่อสิ่งพิมพ์หลากหลายมากที่สุด        
ในยุโรปดังจะเห็นได้ว่า เมืองน้ีมีหนังสือพิมพ์รายวัน 
10 ฉบับ หนังสือพิมพ์ฉบับวันอาทิตย์ 4 ฉบับ 
นิตยสารของเมือง 11 ฉบับ และนิตยสารลง
ประกาศแจ้ งความอีก  12 ฉบับ  รวมถึ ง ยังมี
พิพิธภัณฑ์ และคลังการสะสมต่างๆ บนเกาะ
พิพิธภัณฑ์ (สถานทูตเยอรมนี กรุงเทพฯ, 2555) 
และจากการศึกษาดูงานที่เบอร์ลิน พบว่าประชาชน
ชาวเบอร์ลินสามารถบูรณาการการพัฒนาที่ย่ังยืน 
ให้เข้ากับชีวิตประจําวันได้เป็นอย่างดี แบ่งตามมิติ
ของการพัฒนาที่ย่ังยืนได้ดังน้ี 
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มิติเศรษฐกิจ 
การดํารงชีพ ตามปกติร้านอาหารใน

เยอรมนีขายอาหารราคาค่อนข้างแพง ที่เบอร์ลิน    
ก็เช่นเดียวกัน ประชาชนจึงนิยมประกอบอาหาร
เองที่บ้าน แม้กระทั่งเมื่อมีงานเลี้ยงสังสรรค์กัน        
ก็นิยมจัดกันที่บ้าน อย่างไรก็ตามอาหารสด อาหาร
สําเร็จรูป และอาหารก่ึงสําเร็จรูปที่จําหน่ายใน
ซุปเปอร์มาร์เก็ตมีราคาค่อนข้างถูกและคุณภาพดี 
โดยเฉพาะอาหารที่จําเป็นพ้ืนฐาน เช่น นม ไข่         
ผัก และผลไม้ มีราคาขั้นตํ่าอยู่ที่ประมาณ 2-5 ยูโร         
ต่อหน่วยเท่าน้ัน (1 ยูโร ประมาณ 43.98 บาท ข้อมูล 
ณ วันที่ 11 เมษายน 2554) ในมื้อหน่ึงครอบครัวที่มี
สมาชิก 3 คน สามารถอิ่มด้วยเงินเพียง 20 ยูโร   
ต่อมื้อหรือประมาณ 879.60 บาท ซึ่งมีราคาไม่แพง 
เมื่ อ เปรี ยบเที ยบกับอัตรา เ งิน เ ดือนซึ่ งอ ยู่ที่   
ประมาณ 2,000-4,000 ยูโรต่อเดือนหรือประมาณ        
87,960-175,920 บาทต่อเดือน (World Salaries) 
การที่ประชาชนมีรายได้พอแก่การเลี้ยงชีพนี้ ชีวิต 
จึงมีความมั่นคง ทําให้ปัญหาสังคม เช่น ปัญหา
อาชญากรรมมีไม่มากนัก 
 
มิติสังคม  
 ความมีระเบียบวินัย การปลูกฝังระเบียบ
วินัยจะเริ่มต้ังแต่วัยเด็กเล็ก เริ่มต้นจากที่ บ้าน      
ในโรงเรียน และชุมชน การปฏิบัติตนให้อยู่ใน
กฎหมายและกฎระเบียบทางสังคมเป็นเรื่องปกติ 
ในวิถีของประชาชนชาวเบอร์ลิน เช่น เราจะเห็น
เด็กเล็กๆ เดินทางไปโรงเรียนเองด้วยจักรยาน  
โดยเด็กๆ จะสวมอุปกรณ์ป้องกันตามกฎหมาย 
ตามท่ีได้เรียนหรือรู้ตามท่ีผู้ปกครองแนะนํา เช่น 
หมวกกันน๊อค สนับศอก สนับเข่า รวมถึงการ
ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด เช่น การขับขี่
จักรยาน การข้ามถนนตามสัญญาณไฟ โดยมีผู้ใหญ่
ที่ร่วมเดินทางด้วยเป็นแบบอย่างที่ดี ดังน้ัน ต้ังแต่

ในวัยเด็กชาวเบอร์ลินจึงคุ้นเคยกับการปฏิบัติตน
ตามกฎหมายและกฎระเบียบ และถือปฏิบัติกัน
เป็นปกติจนกระทั่งเป็นผู้ใหญ่ 
 การเดินทางในเบอร์ลิน นักเรียนต้ังแต่       
ช้ันอนุบาลจนกระทั่ งผู้ ใหญ่ นิยมเดินทางด้วย
จักรยาน รถเมล์ หรือรถไฟฟ้า แต่ก็มีบ้างที่ใ ช้
รถยนต์ส่วนตัว โดยอัตราการมียานพาหนะส่วน
บุคคลประมาณ 350 คันต่อประชากร 1,000 คน  
(วิยดา ทรงกิตติภักดี, ม.ป.ป.) อาจเป็นเพราะระบบ
ขนส่งมวลชนของเมือง  มีความสะดวกสบาย คือ       
มีเส้นทางทั่วถึงตรงเวลา ราคาบัตรโดยสารค่อนข้างถูก 
มีหลากหลายประเภท และสามารถซื้อบัตรโดยสาร
ขนส่งมวลชนแบบรวมทุกประเภท เช่น บัตร 1 ใบ 
สามารถใช้ได้กับทั้งรถเมล์ รถไฟฟ้า ขนส่งมวลชน 
ที่สะดวกสบาย ไม่แพง จึงทําให้ประชาชนนิยมใช้
บริการ ลดการใช้พาหนะส่วนบุคคล ส่งผลต่อการ
ประหยัดพลังงานประเภทน้ํามัน และลดการก่อ
มลพิษที่เกิดจากการใช้พาหนะส่วนบุคคลจํานวน
มาก  
 
มิติสิ่งแวดล้อม 

ความตระหนักในเรื่องสิ่งแวดล้อม นับเป็น
เรื่องที่ประชาชนให้ความสําคัญมากไม่แค่เฉพาะ         
ในเบอร์ลิน หากเดินทางไปตามท่ีต่างๆ ในเยอรมนี 
เมื่อเวลาประชาชนไปซื้อของ จะพกถุงผ้าหรือ
กระเป๋าลาก เพ่ือเวลาซื้อของเสร็จจะได้บรรจุลงถุง
ผ้าหรือกระเป๋า โดยไม่ต้องใช้ถุงพลาสติก และหาก
ใครต้องการถุ งพลาสติกจะต้องเ สีย เ งินเ พ่ิม         
เป็นพิเศษ แต่อย่างไรก็ตามอาจมีการยกเว้น         
ในห้างสรรพสินค้าหรือแหล่งท่องเท่ียวบางแห่ง          
ที่ยังมีการใช้ถุงพลาสติกบ้าง 

นอกจากน้ี ร้านค้าต่างๆ  ยังมีกลยุทธ์               
ที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมร่วมกับ
ประชาชน เช่น ตามซุปเปอร์มาร์เก็ตหลายๆ แห่ง
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จะมี ตู้หย่อนขวดพลาสติกที่ ไม่ใช้แล้วอัตโนมัติ           
ดังแสดงในภาพประกอบ 2 ซึ่งเมื่อหย่อนเสร็จ       
กดปุ่ม จะได้สลิปแทนเงินสดสําหรับไปซื้อของใน
ซุปเปอร์มาเก็ตน้ันได้ 

 

 
 
 

ภาพประกอบ 2 ตู้หย่อนขวดอัตโนมัติหน้าร้าน 
LIDL เบอร์ลิน 
 

รัฐบาลท้องถิ่นของกรุงเบอร์ลินยังได้สร้าง
โรงไฟฟ้าที่ใช้พลังงานจากขยะ เป็นการนําของที่ 
ทิ้งแล้วกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ดังแสดงใน
ภาพประกอบ 3 

 

 
 

ภาพประกอบ 3 โรงไฟฟ้าจากพลังงานขยะเบอร์ลิน 
 

 จากพฤติกรรมของชาวเบอร์ลินต้ังแต่         
วัยเด็กถึงวัยผู้ ใหญ่ที่สามารถปฏิบัติตนได้ตาม

แนวทางของการ พัฒนาที่ ย่ั ง ยื น น้ั น  พบ ว่ า        
การปลูกจิตสํ า นึกสาธารณะใ ห้คนมี วิถี ชี วิ ต         
ที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาท่ีย่ังยืนเป็นเรื่อง
ที่สําคัญตามที่ยูเนสโกระบุไว้ว่า การศึกษาเป็น
ความหวังที่ ดีที่สุดของมนุษยชาติในการบรรลุ
เป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้น การศึกษา
หมายถึง การศึกษาทั้ง 3 รูปแบบ คือ การศึกษาใน
ระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ในส่วนของ
การศึกษาในระบบน้ัน Berlin Senate Administration 
for Education, Science and Research (Berin 
International, 2012) ระบุไว้ว่า สถาบันการศึกษาใน
เบอร์ลินได้บรรจุเน้ือหาสาระเก่ียวกับการพัฒนาท่ี
ย่ังยืนไว้ในหลักสูตรและมีความร่วมมือกับองค์กร
ต่างๆ รวมถึงการมีเครือข่ายความร่วมมือมากกว่า
100 สถาบัน การศึกษา ซึ่งสถาบันการศึกษาหลาย
แห่งได้รับรางวัล Eco-school กุญแจสําคัญของ 
ความสํ า เร็ จ  คือ  แนวคิดสหวิทยาการ เรื่ อง
“Syndromes of Global Change” ซึ่งอุปกรณ์
การสอนได้รับการพัฒนาและครูได้รับการฝึกอบรม 
(The German Commission for UNESCO, 2012) 
นอกจากประเด็นในมิติของสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังมี
ประเด็นอ่ืนๆ ที่ เป็นหลักในการดําเนินชีวิตขั้น
พ้ืนฐาน เช่น ความมีระเบียบวินัย ความตรงต่อเวลา 
และความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม
นอกจากน้ี โรงเรียนยังจัดช่ัวโมง พลศึกษาหรือเล่น
กีฬาทุกสัปดาห์เพ่ือให้เด็กนักเรียนได้ออกกําลังและ      
ฝึกการอยู่ร่วมกันหรือทํากิจกรรมเป็นทีม ดังน้ัน 
กีฬาที่เด็กนักเรียนเล่นมักเป็นกีฬา ที่ต้องเล่นเป็นทีม 
ไม่เน้นการแข่งขันเพ่ือแพ้ชนะ (เฟ่ืองอรุณ ปรีดีดิลก, 
2553) สําหรับการศึกษานอกระบบน้ัน การศึกษาดู
งานในครั้ ง น้ี ยั ง ไม่พบข้อมูล  แต่ ในส่ วนของ
การศึกษาตามอัธยาศัยน้ัน พบว่าที่เบอร์ลินเป็น
เมืองแห่งศูนย์กลางของการเรียนรู้ เด็กนักเรียนจะมี
ช่ัวโมงที่ได้ไปทัศนศึกษาตามสถานที่ ต่างๆ เป็น
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ประจํา ซึ่งก่อนไปทัศนศึกษา ครูจะมอบหมายให้
นักเรียนค้นคว้าเร่ืองราวเก่ียวกับสถานท่ีต่างๆ 
ตามที่สนใจแล้วนําเสนอในชั้นเรียน เพ่ือให้เพ่ือนๆ 
ลงมติว่าจะเลือกไปทัศนศึกษาที่ใด และหลังจาก
กลับจากทัศนศึกษาแล้ว เด็กนักเรียนจะร่วมกัน
อภิปรายถึงสิ่งที่ได้จากการไปทัศนศึกษา (เฟ่ืองอรุณ 
ปรีดีดิลก, 2554) แหล่งเรียนรู้ที่สําคัญของเบอร์ลิน
สําหรับทั้งเด็กนักเรียนและผู้ที่สนใจทั่วไป ได้แก่ 
กํ า แพง เบอร์ ลิ น เ ป็ นแหล่ ง เ รี ยนรู้ เ ก่ี ย ว กับ
ประวั ติศาสตร์  การเมืองการปกครอง  เกาะ
พิพิธภัณฑ์ เป็นแหล่งเรียนรู้เก่ียวกับประวัติศาสตร์ 
ศิลปวัฒนธรรมจากทั่วโลก และสวนพฤกษศาสตร์ 
Botanischer Garten เป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
 สําหรับบทสรุปการศึกษาเพ่ือการพัฒนา 
ที่ย่ังยืนน้ัน สามารถสรุปได้ดังภาพประกอบ 4 คือ 
การศึกษาเป็นรากฐานของการพัฒนาที่ย่ังยืนทั้ง 3 
มิติ ซึ่งการศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืนจะเกิดขึ้นได้ 
ขึ้นอยู่กับความร่วมมือของทุกภาคส่วน เริ่มต้ังแต่
นโยบายของรัฐบาลกลางและหรือรัฐบาลท้องถิ่น 
ดังเช่นที่ประเทศเยอรมันมีแผนพัฒนาระดับชาติ   
ที่นําไปสู่การปฏิบัติ มีองค์กรสนับสนุน เช่น Berlin 
Senate Administration for Education, Science 
and Research มีระบบการเรียนการสอนที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ของผู้เรียน 

 
 

ภาพประกอบ 4 การศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน 
(ปรับปรุงจาก IUCN, 2006) 

ทั้งน้ี หากแบ่งการศึกษาออกเป็นระดับ คือ ระดับ
เด็กเล็กถึงอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 
อุดมศึกษา และอาชีวศึกษา อาจใช้รูปแบบ เน้ือหา 
และวิ ธีการสอนหรือให้ผู้ เ รี ยนไ ด้ เรียนรู้ เ พ่ือ
เช่ือมโยงกับการพัฒนาที่ย่ังยืน ดังน้ี 

ระดับปฐมวัย 
เน้นรูปแบบ -การศึกษาในระบบ และ

การศึกษาตามอัธยาศัย 
เน้นเน้ือหา-เก่ียวกับชีวิตประจําวันทั้ง 3 มิติ 
เน้นวิธีการ-บูรณาการกับกิจกรรม การฝึก

ทักษะ นิทาน เกม และกีฬา 
ระดับประถมศึกษา 
เน้นรูปแบบ -การศึกษาในระบบ และ

การศึกษาตามอัธยาศัย 
เน้นเน้ือหา-เก่ียวกับชีวิตประจําวัน การอ่าน 

การเขียน และการคํานวณ 
 เน้นวิธีการ-บูรณาการกับกิจกรรม การฝึก
ทักษะ นิทาน เกม และกีฬา 

ระดับมัธยมศกึษา 
เน้นรูปแบบ-การศึกษาในระบบ การศึกษา

นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
เน้นเน้ือหา-เก่ียวกับชีวิตประจําวัน การอ่าน 

การเขียน การคํานวณ และการประกอบอาชีพ 
เน้นวิธีการ-บูรณาการกับกิจกรรม การฝึก

ทักษะ เกม และกีฬา 
ระดับอุดมศึกษา  
เน้นรูปแบบ-การศึกษาในระบบ การศึกษา

นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
เน้นเน้ือหา-เก่ียวกับชีวิตประจําวัน การอ่าน 

การเขียน การคํานวณ และการประกอบอาชีพ 
 เน้นวิธีการ-บูรณาการกับกิจกรรม การฝึก
ทักษะ เกม และกีฬา 
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