การศึกษาในทศวรรษแหงการพัฒนาที่ยั่งยืน
“การศึกษาเพื่อปวงชน” เปนอีกกาวยางหนึ่งของประชาคมโลกในการแสดงความตระหนัก
วาการศึกษาเปนสวนสําคัญของการพัฒนา ปฏิญญาสากลเรื่องการศึกษาเพื่อปวงชน ซึ่งประกาศ ณ
หาดจอมเทียนนั้นระบุวาประชาชนทุกคน ไมวาเด็ก เยาวชน ผูใหญ ลวนมีสิทธิมนุษยชนดาน
การศึกษาซึ่ง “จะดึงความสามารถและศักยภาพของปจเจกชนออกมาเพื่อปรับปรุงชีวิตและ
เปลี่ยนแปลงสภาพสังคม” ปฏิญญาจอมเทียนทําใหเรารูจักและเขาใจลึกซึ้งถึงบทบาทของการศึกษา
ในการพัฒนา แมปฏิญญามิไมระบุชัดเจนเกี่ยวกับการจัดทําโปรแกรมการศึกษาใหเปนเครื่องมือใน
การพัฒนา ทวาปฏิญญานี้เปนขั้นตอนสําคัญในการเขาใจบทบาทสําคัญของการศึกษาในการสงเสริม
และปกปองสิทธิมนุษยชน การพัฒนาสังคม การพัฒนาเศรษฐกิจ และการปกปองสิ่งแวดลอม ซึ่ง
ทั้งหมดนี้เปนเสาหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน
ประชาคมโลกไดปรับปรุงตนเองอยางแทจริงนับแตปฏิญญาจอมเทียนเมื่อป พ.ศ. 2533
และระหวางการประชุมเรื่องสิ่งแวดลอมและการพัฒนาเมื่อป พ.ศ. 2535 ณ เมืองรีโอ รัฐตางๆ
ตระหนั ก ถึง ความสั มพั น ธ ร ะหวา งการศึ ก ษากั บ การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น และทํา การตกลงกั นอย า ง
กวางขวางเกี่ยวกับโปรแกรมตางๆ ที่กําหนดใหการศึกษามีสวนเกี่ยวของในหลากหลายแงมุมกับการ
พัฒนา ความตระหนักนี้ถูกสืบทอดไปยังการประชุมสัมมนาตางๆ นับแตเมืองรีโอเปนตนมา รวมทั้ง
การประชุมวาดวยการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก ณ เมืองโยอันเนสเบิรก เมื่อป พ.ศ. 2545
ณ เมืองโยฮันเนสเบิรก การศึกษาถูกอภิปรายมากที่สุดในบริบทของการปกปอง
สิ่งแวดลอม “การศึกษาวาดวยความรับผิดชอบเชิงนิเวศวิทยาเปนเรื่องเรงดวน มันเปนความ
รับผิดชอบตอตนเอง ตอผูอื่น และตอโลก การศึกษาดังกลาวนี้ไมอาจปลูกฝงไวใหเปนเพียงเรื่อง
ของอารมณความรูสึก หรือความปรารถนาที่สูญเปลา วัตถุประสงคของการศึกษาดังกลาวไมอาจ
เปนเพียงเรื่องของอุดมคติ หรือการเมือง ตองไมตั้งอยูบนฐานของการปฏิเสธโลกสมัยใหม หรือ
ความปรารถนาอันลางเลือนที่จะหวนกลับไปยังอะไรบางอยางที่คลายกับ ‘สวรรคที่หายไป’ ในทาง

ตรงกันขาม การศึกษาที่แทจริงเกี่ยวกับความรับผิดชอบคือการกลับใจที่แทจริงทั้งทางความคิดและ
พฤติกรรม” 1
ทศวรรษแหงการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเริ่มตนเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2548 ซึ่ง
ตรงกับเปาหมายการพัฒนารอบสหัสวรรษ (Millennium Development Goals=MDGs) ของ
องคการสหประชาชาติที่ระบุวาภายในป พ.ศ. 2558 “เด็กในทั่วทุกหนแหง ทั้งชายและหญิง จะ
ไดรับการศึกษาระดับประถมศึกษาเต็มรูปแบบ เด็กหญิงและเด็กชายจะมีโอกาสเขาถึงการศึกษาทุก
ระดับโดยเทาเทียมกัน” อยางไรก็ตาม แผนการและเปาหมายสําหรับทศวรรษนี้ตองไปใหไกลกวา
การศึกษาระดับประถมศึกษา โปรแกรมตางๆ ในทศวรรษนี้ยังตองระบุสืบเนื่องตอไปถึงปญหาของ
เด็กที่ไมไดเขาโรงเรียน เห็นไดชัดวาโอกาสทางการศึกษามีความเชื่อมโยงกับการพัฒนา เด็กไมไป
โรงเรียนเพราะไมมีโรงเรียนใหไป หรือไมก็เพราะไมมีเงินจายคาเลาเรียนหรือคาจางครู เด็กไมไป
โรงเรียนเพราะเด็กถูกบีบใหทํางานเพื่อความอยูรอดของตน หรือเพื่อเลี้ยงครอบครัว เด็กไมไป
โรงเรียนเพราะเด็กถูกเอาเปรียบ ถูกผลักดันเขาสูสถานการณความขัดแยงที่ใชอาวุธ ซึ่งโรงเรียน
ตองถูกปด หรือถูกทําลาย เด็กไมไปโรงเรียนเพราะเด็กเปนคนกลุมนอยทางศาสนา หรือเปนกลุม
ชาติพันธุ หรืองายๆ เพียงเพราะเปนไปไมไดที่จะหาโรงเรียนในขายที่ตองรับผิดชอบเด็กเฉพาะกลุม
เชน โรงเรียนสําหรับเด็กตาบอด เด็กถูกลิดรอนโอกาสทางการศึกษา ถูกกีดกันจากการพัฒนามาก
ที่สุด และเพราะถูกกีดกันจากการพัฒนา ยอมเปนไปไดมากที่สุดวาเด็กเหลานี้จะอานไมออกเขียน
ไมไดไปจนตลอดชีวิต วงจรอุบาทวนี้ตองถูกทําลาย นอกจากนั้น โปรแกรมการศึกษาในทศวรรษนี้
ตองเพงเล็งปญหาเกี่ยวกับความไมเทาเทียมทางเพศในการศึกษาทุกระดับ รวมทั้งปญหาของผูใหญ
เกือบ 900 ลานคนทั่วโลกที่ยังอานไมออกเขียนไมได
“การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” เปนวิธีที่จะประสบความสําเร็จในกิจการตางๆ
โดยเฉพาะอยางยิ่งในการบรรลุเปาหมายการพัฒนาในรอบสหัสวรรษ มันจะชวยสรางสิ่งแวดลอมที่
“เอื้อตอการพัฒนาและการขจัดความยากจน” การบรรลุเปาหมายเหลานี้อาจตองใชเวลา แตการให
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โอกาสทางการศึกษาแกปวงชนจะกอใหเกิดผลกระทบฉับพลันที่แทจริงและวัดได ตอความผาสุก
ของปวงชนและตอการพัฒนาที่ยั่งยืนของปวงประชา
สําหรับราชอาณาจักรไทย หลักการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540
มาตรา 43 ระบุวา “บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวา 12 ป ที่รัฐ
ตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไมเก็บคาใชจาย” สาระดังกลาวเปนกรอบในการกําหนด
หลักการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนที่ราชอาณาจักรไทยตองดําเนินการดังนี้
1. การจัดการศึกษาเปนไปโดยการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนของสังคม (All for
Education)

2. การจัดการศึกษาตองจัดใหบุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้น

พื้นฐานไมนอยกวาสิบสองปที่รัฐตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไมเก็บ
คาใชจาย (Education for All)
3. การจัดการศึกษาเปนการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชน
4. การจัดการศึกษาตองจัดใหมีรูปแบบหลากหลายยืดหยุน
5. การจัดการศึกษาตองเนนผูเรียนเปนสําคัญ
นอกจากดําเนินการใหกลุมเด็กปกติ อายุ 0 – 5 ป และ 6 – 17 ป ไดรับการศึกษา ยัง
ตองใหความสําคัญกับการแกปญหาความดอยโอกาส และการพลาดโอกาส ของกลุมเปาหมาย
พิเศษ ดังนี้
1. กลุมผูพิการ
2. กลุมดอยโอกาส 15 กลุมยอย
2.1 แรงงานเด็ก
2.2 เด็กเรรอน
2.3 เด็กลูกกรรมกรกอสราง
2.4 เด็กในธุรกิจบริการทางเพศ
2.5 เด็กตั้งครรภนอกสมรส
2.6 เด็กถูกทอดทิ้ง

2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15

เด็กในสถานสงเคราะห
เด็กในสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน
เด็กถูกทํารายทารุณ
เด็กในชุมชนแออัดที่ยากจน
เด็กไมมีสัญชาติ และเด็กตางชาติ
เด็กชาวเขา และเด็กไทยตางวัฒนธรรม
เด็กติดสารระเหย และยาเสพติด
เด็กติดเชื้อเอชไอวี หรือพอแมติดเชื้อเอชไอวี
เด็กยากจน
3. กลุมที่มีความสามารถพิเศษ
4. กลุมผูพลาดโอกาสทางการศึกษา อายุ 17 ป ขึ้นไป ที่ไดรับการศึกษาภาคบังคับไมถึง
9 ป ( ป. 1 – ม. 3) หรือไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมถึง 12 ป (ป. 1 – ม. 6)
5. กลุมพอ แม สตรี และผูสูงอายุ
ในแผนการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (พ.ศ. 2545 – 2559) แนวนโยบายในการจัด
การศึกษาเพื่อปวงชนนั้น มุงพัฒนาคนทุกคนตั้งแตแรกเกิดจนตลอดชีวิต ใหมีโอกาสเขาถึงบริการ
การเรียนรูโดยไมจํากัดเพศ และใหความสําคัญกับการสงเสริมการจัดกระบวนการเรียนรูภายใน
ชุมชน และพัฒนาแหลงการเรียนรูตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ตลอดจนการจัดระบบเครือขายการเรียนรู
เพื่อใหประชาชนไดเรียนรูอยางกวางขวางและตอเนื่องตลอดชีวิต
ปนี้ (พ.ศ. 2549) รัฐบาลประกาศใหเปนปแหงการศึกษาของชาติ หวังวารัฐบาลและทุก
ภาคส ว นที่ เ กี่ ย วข อ งจะสามารถกระจายโอกาสทางการศึ ก ษาให แ ก เ ด็ก ปกติ แ ละประชาชนใน
กลุมเปาหมายพิเศษไดโดยทั่วถึงกัน อยางนอยที่สุดภายในทศวรรษแหงการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน ที่เพิ่งจะเริ่มตนเมื่อปกลายและจะสิ้นสุดลงในอีกเกาปขางหนา
อรวรรณ อบรมย

