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บทคัดย่อ

บทความวิชาการนีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ น�ำเสนอกรอบแนวคิดเกีย่ วกับการจัดการเรียน
การสอนประวัติศาสตร์สิ่งแวดล้อมในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการสังเคราะห์
เอกสารและงานวิ จัยที่เ กี่ยวข้อ งพบว่า การจัดการเรียนรู้ ประวั ติศ าสตร์ สิ่ง แวดล้อม
ในระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานนับได้วา่ เป็นเรือ่ งส�ำคัญยิง่ เนือ่ งจากสถานการณ์และปัญหา
ด้านสิง่ แวดล้อมได้กลายเป็นประเด็นส�ำคัญทีม่ วลมนุษยชาติตอ้ งเผชิญร่วมกัน การเรียนรู้
ประวั ติ ศ าสตร์ สิ่ ง แวดล้ อ มเพื่ อ การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น จึ ง เป็ น แนวทางส� ำ คั ญ ที่ ส ่ ง เสริ ม
ให้ผู้เรียนคิดอย่างมีเหตุผล สามารถเชื่อมโยงเหตุการณ์และมองเห็นปัจจัยภายใน
และปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง สามารถศึกษาประวัติศาสตร์ได้อย่าง
เป็นองค์รวมและมองเห็นการปฏิสัมพันธ์แห่งชีวิตระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติในอดีต
สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน รวมถึงการวิเคราะห์แนวโน้มในอนาคต สามารถเป็นส่วนหนึ่ง
ในการขั บ เคลื่ อ นแนวคิ ด การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น อั น เป็ น เป้ า หมายและกระบวนการ
ในการจัดความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมในรูปแบบใหม่ที่ค�ำนึงคนรุ่นต่อไป
และระบบนิเวศในอนาคต
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Abstract

This article aims to present a conceptual framework for the teaching of
environmental history in the basic education level by synthesizing the documents
and related research articles. A learning management of environmental history for
sustainable development in senior high school civic competences is extremely important
due to the effect of current issues in Thailand. Under the globalization processes, the
issue of environmental collapse is one of many important issues that humankind must
face together, and all the issues affecting relatively. Learning history is fundamental
to making students think rationally and connect situation between internal and external
factors that affect the change. In particular, environmental history will help students
view history as a whole; moreover, it supports interactions of life and awareness what
we are really fighting for. Education for the civic in Thailand now and in the future must
give priority to the history learning on the basis of a social value series international
development to provide students with wide-open views and attitudes towards diversity.
In addition, they will realize the human and citizenship in democracy of their own,
as well as consideration of the ecosystem and the environment that raise our lives
Keywords : Environmental history, Sustainable development, Civic education,
Citizenship
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บทน�ำ
ยิ่งโลกเปลี่ยนแปลง มนุษย์ยิ่งจ�ำเป็นต้องเรียนรู้ประวัติศาสตร์ เพราะทุกสิ่ง
ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในปัจจุบันรวมทั้งการด�ำรงอยู่ของเรา ณ ขณะนี้ ล้วนเป็นผลิตผล
จากการกระท� ำ ในอดี ต จากสั ง คมล่ า สั ต ว์ แ ละเก็ บ ของป่ า สู ่ สั ง คมการเกษตรและ
การค้า สังคมอุตสาหกรรม และสังคมยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ ประวัติศาสตร์ของ
มวลมนุษยชาติได้ถักทอโลกในศตวรรษที่ 21 ผ่านกระบวนการโลกาภิวัตน์ที่ท�ำให้
โครงข่ายความสัมพันธ์ของผู้คนแผ่ขยายในอัตราเร่งที่เพิ่มขึ้นทั่วโลก การกระชับแน่น
ของเวลาและสถานที่ อันเป็นผลมาจากการพัฒนาด้านการคมนาคมและเทคโนโลยี
ด้ า นการสื่ อ สาร โดยเฉพาะการปฏิ วั ติ ดิ จิ ทั ล ได้ ท� ำ ให้ โ ลกของข้ อ มู ล ข่ า วสารต่ า งๆ
สามารถเคลื่อนย้ายและเข้าถึงได้อย่างง่ายดาย นโยบายของประเทศมหาอ�ำนาจสามารถ
ส่งผลกระทบได้อย่างรวดเร็ว เช่น กรณีนโยบายการสั่งห้ามประชาชนจากประเทศมุสลิม
7 ประเทศ เข้าสหรัฐอเมริกาของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ (Donald Trump)
ซึ่งส่งผลกระทบในวงกว้างโดยทันทีเมื่อนโยบายถูกประกาศไป ไม่เพียงเฉพาะประเทศ
มหาอ�ำนาจเท่านั้นแม้แต่กลุ่มผู้ก่อการร้ายเองก็สามารถใช้กระบวนการโลกาภิวัตน์
ในการขับเคลื่อนแนวคิดและยุทธวิธีของตน ดังเช่น กรณีของกลุ่มไอเอส (Islamic
State of Iraq and Syria) ซึ่งสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการน�ำเสนอตัวตนและ
ขยายเครือข่าย เหตุการณ์ที่ยกมาเป็นการสะท้อนภาพกระบวนการโลกาภิวัตน์ที่ท�ำให้
มวลมนุษยชาติขยับเข้าใกล้กันมากขึ้นทั้งในมิติด้านสังคม การเมือง เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อม ล้วนส่งผลต่อกันอย่างที่เราไม่สามารถที่จะแยกกันด้วยเส้นพรมแดนรัฐชาติ
ได้ อี ก แม้ ว ่ า ความกลั ว ในภั ย ความมั่ น คงจะสั่ น คลอนการสลายของพรมแดนนี้
จนส่งผลให้เกิดกรณีการที่ประเทศอังกฤษจะออกจากสหภาพยุโรป (Brexit) หรือ
การได้รบั ชัยชนะของโดนัลด์ทรัมป์ แต่ทา้ ยทีส่ ดุ หากมวลมนุษยชาติจะอยูร่ อดจ�ำเป็นอย่างยิง่
ที่เราต้องมองออกไปไกลกว่าพื้นที่ประเทศของตนเอง กรณีการล่มสลายของสิ่งแวดล้อม
(Environmental Deconstruction) เป็นกรณีหนึ่งที่สะท้อนภาพของปัญหาที่ไกลเกินกว่า
ประเทศใดประเทศหนึ่งจะจัดการแก้ไขได้ ความรุนแรงของการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมอิ ากาศโลก (Global Climate Change) ได้สง่ ผลให้มวลมนุษยชาติจำ� เป็นทีจ่ ะต้องหันมา
ร่วมมือกันอย่างจริงจังมากกว่าทีผ่ า่ นมา หากเราคิดทีจ่ ะอยูร่ อดต่อไปบนดาวเคราะห์ดวงนี้
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ดังนั้นความร่วมมือกันบนฐานของความเข้าอกเข้าใจกันผ่านคุณค่าสากล ตระหนักและ
มุ่งสู่ปฏิบัติในฐานะพลเมืองโลกจึงเป็นเรื่องที่ส�ำคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในมิติของ
การศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองต้องน�ำแนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาเพื่อการพัฒนา
ทีย่ งั่ ยืน (Education for Sustainable Development) เข้ามาพัฒนาพลเมืองให้มสี มรรถนะ
และสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบสังคมอย่างยั่งยืนได้ ในประเทศไทย
การศึกษาเพือ่ สร้างความเป็นพลเมืองได้ถกู ขับเคลือ่ นผ่านในหลายช่องทางทัง้ การศึกษา
ในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย อย่างไรก็ตามหากพิจารณา
ในส่วนของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นการศึกษาในระบบโรงเรียนจะพบว่ากลุ่มสาระ
การเรียนรูส้ งั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หรือวิชาสังคมศึกษานัน้ เป็นวิชาพืน้ ฐานและ
เป็นหัวใจส�ำคัญในการพัฒนาความเป็นพลเมือง เมือ่ สถานการณ์ทางสังคมเปลีย่ นแปลง
และเราต้องการพลเมืองยุคใหม่ทแี่ ตกต่างไปจากเดิมวิชาสังคมศึกษาจึงต้องปรับเปลีย่ น
กระบวนทัศน์และกระบวนการในจัดการเรียนรู้ให้มีความหมายและทรงพลังมากกว่า
ที่ผ่านมา การเปิดพื้นที่ของการเรียนรู้ประวัติศาสตร์สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาสมรรถนะความเป็นพลโลก
ประวัติศาสตร์ภายใต้กระบวนทัศน์ของวิชาสังคมศึกษา :
การเรียนรู้สู่การสร้างความเป็นพลเมือง
วิ ช าสั ง คมศึ ก ษาเป็ น วิ ช าเชิ ง บู ร ณาการศาสตร์ ท างด้ า นสั ง คมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์ เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการเป็นพลเมืองดี โดยน�ำองค์ความรู้ต่างๆ
จากมานุษยวิทยา โบราณคดี เศรษฐศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ กฎหมาย ปรัชญา
รัฐศาสตร์ จิตวิทยา ศาสนา และสังคมวิทยา รวมถึงองค์ความรู้จากคณิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ มาบูรณาการอย่างเป็นระบบ โดยความมุ่งหมายเบื้องต้นของ
วิชาสังคมศึกษาคือการช่วยให้เยาวชนพัฒนาความสามารถทีจ่ ะตัดสินใจบนพืน้ ฐานข้อมูล
ความรู้ และการใช้เหตุผลเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม ในฐานะพลเมืองดีของสังคมที่มี
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและความเป็นประชาธิปไตยในโลกเสรี วิชาสังคมศึกษา
จึงมีเป้าหมายส�ำคัญเพื่อเสริมสร้างผู้เรียนให้มีศักยภาพพร้อมที่จะด�ำเนินชีวิตในฐานะ
พลเมืองที่สามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลง ตลอดจนสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
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ในการแก้ปญ
ั หาและสร้างสรรค์อนาคตทีด่ กี ว่าให้กบั สังคม (National Council for Social
Studies (NCSS),1992)
ประวั ติ ศ าสตร์ ท� ำ หน้ า ที่ อ ะไรในวิ ช าสั ง คมศึ ก ษาของไทย? ในหลั ก สู ต ร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม ระบุชัดถึงเป้าหมายการเรียนรู้ไว้ 3 มาตรฐานการเรียนรู้ ได้แก่
1) เข้าใจความหมาย ความส�ำคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ และสามารถ
ใช้วธิ กี ารทางประวัตศิ าสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ตา่ งๆ อย่างเป็นระบบ 2) เข้าใจพัฒนาการ
ของมนุ ษ ยชาติ จ ากอดี ต ถึ ง ปั จ จุ บั น ในด้ า นความสั ม พั น ธ์ แ ละการเปลี่ ย นแปลง
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ตระหนั ก ถึ ง ความส� ำ คั ญ และสามารถวิ เ คราะห์ ผ ลกระทบที่ เ กิ ด ขึ้ น
3) เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรมภูมิปัญญาไทย มีความรัก ความภูมิใจ
และธ�ำรงความเป็นไทย จากเป้าหมายดังกล่าวเห็นได้ว่าสาระการเรียนรู้ประวัติศาสตร์
ในกลุ ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ สั ง คมศึ ก ษาในประเทศไทยนั้ น ท� ำ หน้ า ที่ ใ นการสร้ า งเสริ ม
และพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการคิดขั้นสูง (Higher order Thinking) คือ
การคิดเชิงระบบมีเหตุผล มีวิจารณญาณ คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดอย่างเป็นองค์รวม
ที่มองเห็นความสัมพันธ์ของพัฒนาการมนุษยชาติและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
มีเจตคติทรี่ กั ภูมใิ จ และธ�ำรงในความเป็นไทยแม้ดา้ นหนึง่ เราจะพยายามใช้ประวัตศิ าสตร์
เป็นฐานในการสร้างความจ�ำร่วมของชาติไทย แต่กลับพบว่าอุปสรรคส�ำคัญประการหนึ่ง
ที่ท�ำให้การจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ในประเทศไทยไม่สามารถประสบความส�ำเร็จ
ในการพาผูเ้ รียนไปสูเ่ ป้าหมายของการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่แท้จริงได้ก็เป็นเพราะการ
ติดกับดักประวัติศาสตร์ชาตินิยม ซึ่งเป็นการสอนประวัติศาสตร์ภายใต้เรื่องเล่าเดียว
ทีผ่ มู้ อี ำ� นาจรัฐอยากให้เราจดจ�ำส�ำนึก (นิธิ เอียวศรีวงศ์, 2559) (ธงชัย วินจิ จะกูล, 2558)
(ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, 2557)
เมื่อประวัติศาสตร์เปรียบเสมือนกับความทรงจ�ำร่วมของสังคมท�ำให้สถาบัน
ทางอ� ำ นาจในแต่ ล ะยุ ค สมั ย ใช้ ป ระวั ติ ศ าสตร์ เ พื่ อ ที่ จ ะให้ ค วามหมายแก่ ก ารด� ำ รง
อยู่ตลอดจนอุดมคติทางสังคมที่ผู้มีอ�ำนาจต้องการเพื่อจัดความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจ
และการจั ด สรรทรั พ ยากรต่ า งๆในสั ง คม ประวั ติ ศ าสตร์ จึ ง เป็ น กลไกส� ำ คั ญ ใน
การก่อรูปลักษณ์ของสังคมทั้งในปัจจุบันและอนาคต (อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์, 2553)
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เมือ่ ประวัตศิ าสตร์เป็นพืน้ ฐานของการเรียนรูเ้ พือ่ สร้างความเป็นพลเมืองให้กบั ประชาชน
ของรัฐ ค�ำถามน่าสนใจคือทีผ่ า่ นมาการเรียนรูป้ ระวัตศิ าสตร์ชาตินยิ มแบบไทยทีพ่ ยายาม
หล่อหลอมกล่อมเกลาผ่านการศึกษาในระบบและวัฒนธรรมแวดล้อมท�ำให้ผเู้ รียนกลาย
เป็นพลเมืองในแบบไหน และประวัติศาสตร์แนวจารีตที่มีจุดศูนย์รวมอยู่ที่การยกย่อง
เชิดชูชนชัน้ ผูม้ อี ำ� นาจได้สง่ เสริมให้สงั คมไทยก่อรูปลักษณ์ออกมาในลักษณะใด ซึง่ หากเรา
พิจารณาลงไปในรายละเอียดของหลักสูตรและเนือ้ หาประวัตศิ าสตร์ทใี่ ช้สอนในโรงเรียน
จะพบว่าพื้นที่ในประวัติศาสตร์ของรัฐไทยนั้นเป็นพื้นที่ของชนชั้นปกครองมากกว่าเป็น
พื้นที่ของพลเมือง ประวัติศาสตร์ของรัฐไทยจึงมุ่งส่งเสริมความหมายของชาติที่มีความ
ต่างของชนชั้น เสริมพลังให้กับระบบอุปถัมภ์และวัฒนธรรมอ�ำนาจนิยมมากกว่าเสริม
พลังอ�ำนาจให้กับพลเมืองและวัฒนธรรมประชาธิปไตย
ดังนั้นหากมองไปในอนาคตวิชาประวัติศาสตร์ภายใต้กระบวนทัศน์ของวิชา
สังคมศึกษาจึงต้องเปิดพื้นที่ให้กับการเรียนรู้ประวัติศาสตร์อื่นๆ มากกว่าประวัติศาสตร์
ที่ มุ ่ ง เน้ น ไปที่ ก ารศึ ก ษาเฉพาะเรื่ อ งของการศึ ก สงคราม เช่ น ประวั ติ ศ าสตร์ สั ง คม
ประวัติศาสตร์ประชาชน ประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์ ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ ประวัติศาสตร์
การเมือง รวมถึงประวัติศาสตร์สิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นประวัติศาสตร์ที่เชื่อมโยงมนุษย์กับ
ธรรมชาติ เพื่อสร้างมุมมองหรือชุดคุณค่าของความเป็นพลเมืองแบบใหม่ที่เห็นภาพตัว
เองในระบบแห่งชีวิตที่เป็นองค์รวม (Holistic View) ให้กับผู้เรียน โดยมุ่งเน้นถึงความ
ตระหนักรู้ว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศโลก มองเห็นการปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
สังคมมนุษย์กับธรรมชาติ
หัวใจของความเป็นพลโลกที่ยั่งยืน
กระบวนการโลกาภิวัตน์ทั้งในด้านการเมือง สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม
คือสิ่งที่เร่งให้มนุษยชาติบนผืนโลกโยงใยและสัมพันธ์กันทั้งทางตรงและทางอ้อมมาก
ขึ้นซึ่งนั่นย่อมหมายความว่ามนุษย์จะต้องเผชิญหน้ากับความแตกต่างหลากหลายของ
วัฒนธรรมความเป็นมนุษย์มากขึ้นและอาจน�ำมาซึ่งสภาวะสังคมความเสี่ยง (Beck and
Gernsheim, 2002) และการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลกที่ผ่านมาก็ท�ำ ให้หลาย
องค์กรระดับนานาชาติ โดยเฉพาะองค์การสหประชาชาติที่ได้ให้ความส�ำคัญกับแนวคิด
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ประวัติศาสตร์สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน: การเรียนรู้สู่การสร้างพลเมือง
ที่มุ่งเน้นความเป็นธรรมทางสังคมและสิ่งแวดล้อมในบริบทไทย

การพัฒนาที่ยั่งยืนมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1972 (พ.ศ. 2515) โดยจัดให้มีการประชุมว่าด้วย
สิ่งแวดล้อมมนุษย์ (The United Nations Conference on the Human Environment)
ที่กรุงสต๊อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน นับได้ว่าเป็นครั้งแรกที่องค์กรระหว่างประเทศของ
ประชาคมโลกได้จัดให้มีการประชุมโดยยกประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นประเด็นหลัก
และเป็นต้นก�ำเนิดของแนวคิดการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนอย่างเป็นทางการ ล่าสุดในปี ค.ศ. 2015
(พ.ศ. 2558) องค์การสหประชาชาติได้ประกาศเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
จ�ำนวน 15 เป้าหมาย เพื่อให้แต่ละประเทศในโลกน�ำไปปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ส� ำ หรั บ ในบริ บ ทไทยผู ้ วิ จั ย ได้ ท� ำ การสั ม ภาษณ์ ผู ้ เ ชี่ ย วชาญ
ด้านประวัตศิ าสตร์และนักวิชาการด้านสังคมศึกษา โดยทุกท่านเห็นตรงกันว่าประเทศไทย
จะยังไม่สามารถบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนภายใน ปี ค.ศ. 2030 ได้แม้จะ
มี ป ั จ จั ย บวกเชิ ง นโยบายที่ รั ฐ บาลได้ ล งนามร่ ว มกั บ นานาชาติ แต่ ป ั ญ หาส� ำ คั ญ คื อ
การแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ โดยมีปัจจัยส�ำคัญอยู่ที่ ระบอบการเมืองของประเทศไทย
จะยั ง ไม่ ส ามารถสร้ า งระบบประชาธิ ป ไตยที่ ป ระชาชนสามารถเข้ า มามี ส ่ ว นร่ ว ม
ในการพัฒนา แก้ปัญหา ตลอดจนสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมได้อย่างเต็มที่
อย่ า งไรก็ ต ามพื้ น ที่ ก ารมี ส ่ ว นร่ ว มของภาคพลเมื อ งจะขยายเพิ่ ม มากขึ้ น ตามล� ำ ดั บ
ความล้มเหลวในระยะยาวของระบอบอ�ำนาจนิยม กระบวนการโลกาภิวตั น์และเทคโนโลยี
ด้านการสือ่ สารจะมีสว่ นส�ำคัญในการสร้างสังคมประชาธิปไตย และในอนาคตประเทศไทย
อีก 15 ปี (ค.ศ. 2015 - 2030) ข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะต้องเผชิญกับสถานการณ์ใน
3 มิติที่ส�ำคัญ ดังนี้ (Apaichon Sajjaphatanakul, 2018)
• มิ ติ ด ้ า นสัง คมที่มีความหลากหลายตามปั จ เจกบุ ค คลทั้ ง ด้ านเชื้ อชาติ
ความเชื่อ ศาสนา ภูมิหลังวัฒนธรรม และช่วงวัยจะเกิดการปะทะสังสรรค์มากขึ้น พื้นที่
ของโลกเสมือนหรือสังคมออนไลน์จะซ้อนทับกับชีวติ จริงมากขึน้ การเพิม่ ขึน้ ของประชาชน
ที่อพยพมาจากต่างประเทศสังคมไทยจะต้องเผชิญหน้ากับความซับซ้อนอย่างไม่เคย
เป็นมาก่อน ความเหลื่อมล�้ำทางสังคมที่เพิ่มมากขึ้น ในขณะที่การเมืองประชาธิปไตย
ยังคงเลือนลางในสังคมไทย
• มิติด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาประเทศตามแนวคิดเสรีนิยมใหม่ที่ผลัก
ให้ทกุ อย่างเข้าสูก่ ลไกตลาดจะยิง่ ก่อให้เกิดความเหลือ่ มล�ำ้ เพราะสังคมไทยยังไม่เปิดพืน้ ที่
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ให้กับทุกคนได้เข้าถึงโอกาส รวมถึงยังขาดกฎหมายที่เป็นธรรม แม้อนาคตประเทศไทย
จะเน้นเศรษฐกิจฐานความรู้ที่มุ่งสู่การพัฒนานวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ การท่องเที่ยว
เชิงนิเวศวัฒนธรรมแต่เศรษฐกิจตามแนวคิดเสรีนิยมใหม่นี้ก็เปราะบางเมื่อขาดระบบ
สังคมทีเ่ ป็นประชาธิปไตย เพราะนายทุนและบรรษัทข้ามชาติจะมีเป็นผูถ้ อื ครองประโยชน์
ส่วนใหญ่ สภาวะดังกล่าวจะยิ่งขยายความเหลื่อมล�้ำทางเศรษฐกิจให้ช่องว่างระหว่าง
คนจนและคนรวยกว้างขึ้นเมื่อขาดกฎหมายที่เป็นธรรมและระบบสวัสดิการของภาครัฐ
ที่ไม่เป็นธรรมจะท�ำให้สังคมอ่อนแอและเศรษฐกิจก็จะอ่อนแอในระยะยาว
• มิติด้านสิ่งแวดล้อมธรรมชาติจะยังคงเป็นทรัพยากรในการขับเคลื่อน
และพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ในอนาคตการสู ญ เสี ย ความหลากหลายของระบบนิ เ วศ
การขาดแคลนทรั พ ยากรธรรมชาติ ที่ จ ะถู ก น� ำ ไปใช้ ใ นการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ปั ญ หา
ความเป็ น ธรรม ความเหลื่ อ มล�้ ำ และสิ ท ธิ ใ นการบริ ห ารจั ด การและอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐและนายทุนจะยังคงด�ำเนิน
อยู ่ ต ่ อ ไป และประเทศไทยจะต้ อ งเผชิ ญ ปั ญ หาพิ บั ติ ภั ย ทางธรรมชาติ เ พิ่ ม มากขึ้ น
จากกระบวนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก
จากสถานการณ์ดังกล่าวทั้งในปัจจุบันและอนาคตที่สังคมไทยจะต้องเผชิญ
สถานการณ์ตา่ งๆ มีแนวโน้มท�ำให้เราต้องการพลเมืองทีต่ า่ งไปจากบริบทเดิม โดยเฉพาะ
ถ้ามองไปถึงวิกฤติการณ์ที่สังคมไทยจะต้องเผชิญนั้นแท้ที่จริงแล้วมีความซับซ้อน
และสัมพันธ์กับปัญหาที่มนุษยชาตินั้นต้องเผชิญ แค่ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศโลกปัญหาเดียวก็สะท้อนอย่างชัดเจนว่าสังคมไทยไม่สามารถที่จะรับมือ
ได้เพียงล�ำพัง ดังนัน้ การศึกษาทีต่ อ้ งเสริมพลังความรู้ ทักษะ และเจตคติให้กบั พลเมืองมี
ค่านิยมสากลจึงเป็นประเด็นทีส่ ำ� คัญในระดับนานาชาติองค์กรความร่วมมือปฏิญญาโลก
The Earth Charter International Council ได้นำ� เสนอแนวคิดปฏิญญาโลก (Earth Charter)
ซึง่ เป็นค่านิยมสากลมาตัง้ แต่ ค.ศ. 2000 (พ.ศ. 2543) ซึง่ เป็นช่วงเริม่ ต้นเข้าสูศ่ ตวรรษที่ 21
เพื่อน�ำไปใช้บูรณาการกับการจัดการเรียนรู้เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาความเป็น
พลเมือง ทัง้ นีค้ า่ นิยมดังกล่าวครอบคุลมใน 4 ประเด็นหลัก และประกอบด้วย 16 หลักการ
ดังนี้ (The Earth Charter International Council, 2000)
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ด้านที่ 1 การให้ความเคารพและใส่ใจต่อประชาคมแห่งชีวิต ประกอบด้วย 4
หลักการ คือ
1) เคารพต่อโลกและทุกชีวิตในความหลากหลาย
2) ดูแลเอาใจใส่ประชาคมแห่งชีวติ ด้วยความเข้าใจ ความรัก และความเมตตา
สงสาร
3) สร้างสรรค์สงั คมประชาธิปไตยทีม่ คี วามยุตธิ รรม การมีสว่ นร่วม ความยัง่ ยืน
และสันติภาพ
4) ปกป้องความอุดมสมบูรณ์ และความงดงามของโลก เพื่อผู้คนในปัจจุบัน
และในอนาคต
ด้านที่ 2 ความสมบูรณ์มั่งคั่งของระบบนิเวศ ประกอบด้วย 4 หลักการ คือ
5) คุ้มครองและฟื้นฟูความสมบูรณ์มั่งคั่งของระบบนิเวศโลก โดยใส่ใจ
อย่างจริงจังกับความหลากหลายทางชีวภาพ และกระบวนการทางธรรมชาติ ที่ค�้ำจุน
สรรพชีวิต
6) พิ ทั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ มด้ ว ยวิ ธี ป ้ อ งกั น ให้ พ ้ น จากอั น ตราย หากไม่ รู ้ ชั ด
ถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น ให้ใช้หลักป้องกันไว้ก่อน
7) ปฏิบัติตามรูปแบบการผลิตและการบริโภค ที่คุ้มครองศักยภาพของ
โลกในการผลิตขึ้นมาใหม่ สิทธิมนุษยชน และความเป็นอยู่ที่ดีของประชาคม
8) ส่งเสริมการศึกษาเกี่ยวกับความยั่งยืนของระบบนิเวศ ตลอดจนสนับสนุน
การแลกเปลี่ยนและน�ำความรู้ไปใช้อย่างกว้างขวาง
ด้านที่ 3 ความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจและสังคม ประกอบด้วย 4 หลักการ คือ
9) ขจั ด ปั ญ หาความยากจน โดยถื อ เป็ น ภารกิ จ ที่ ห ลี ก เลี่ ย งไม่ ไ ด้ ไม่ ว ่ า
จะพิจารณาในแง่ของประเด็นทางจริยธรรม สังคม และสิ่งแวดล้อม
10) ท�ำให้เกิดความมั่นใจว่า กิจกรรมและสถาบันทางเศรษฐกิจในทุกระดับ
มีส่วนสนับสนุนการพัฒนาคนอย่างเท่าเทียมและยั่งยืน
11) ให้การรับรองว่า ความเป็นธรรมและความเสมอภาคทางเพศ เป็นรากฐาน
ของการพัฒนาที่ยั่งยืนรวมทั้งสร้างความมั่นใจให้ประชากรของโลกให้เข้าถึงการศึกษา
การบริการด้านสุขภาพ และโอกาสทางเศรษฐกิจ
วารสารภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม
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12) คุ้มครองสิทธิของทุกคนที่มีต่อสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและสังคม
ซึ่งค�้ำจุนหนุนเสริมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สุขภาพทางร่างกาย และจิตใจที่ดีของมนุษย์
โดยปราศจากการแบ่งแยก พร้อมให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อสิทธิของคนพื้นเมืองและ
ชนกลุ่มน้อย
ด้านที่ 4 ประชาธิปไตย อหิงสา และสันติภาพ ประกอบด้วย 4 หลักการ คือ
13) เสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ของสถาบั น เพื่ อ ประชาธิ ป ไตยในทุ ก ระดั บ
ให้ ค วามโปร่ ง ใสและความรั บ ผิ ด ชอบเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของธรรมาภิ บ าล สนั บ สนุ น
การมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และส่งเสริมการใช้กระบวนการยุติธรรม
14) บูรณาการความรู้ คุณค่า และทักษะที่จ�ำเป็นต่อการด�ำรงชีวิตอย่างยั่งยืน
ไว้ในระบบการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
15) ปฏิบัติต่อชีวิตทั้งมวลด้วยความนับถือและให้เกียรติ
16) ส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งการอดกลั้น ไม่ใช้ความรุนแรง และสันติภาพ
ค่านิยมสากลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าแท้จริงแล้วปัญหาด้านสังคม เศรษฐกิจ
สิ่งแวดล้อม และประชาธิปไตยนั้นเป็นสิ่งที่สัมพันธ์กัน พลเมืองยุคใหม่ที่มีค่านิยมสากล
จึงเป็นหัวใจส�ำคัญในการเผชิญหน้าและแก้ปัญหาในโลกศตวรรษที่ 21 อย่างไรก็ตาม
เมือ่ พิจารณาลงไปในรายละเอียดของแนวคิดพลเมืองยุคใหม่ขององค์การปฏิญญาโลกจะ
พบว่าหัวใจส�ำคัญของความเป็นพลเมืองยุคใหม่คอื จิตส�ำนึกเกีย่ วกับความเป็นธรรมทาง
สังคมและสิง่ แวดล้อม (Social Justice Education and Eco-Justice Education) แนวคิดนี้
เป็นแนวคิดพื้นฐานในการหล่อหลอมและสร้างพื้นฐานของการเรียนรู้เพื่อสร้างสังคม
ที่ยั่งยืน ตัวอย่างแนวคิดที่ส�ำคัญ คือ แนวคิดแบบของพลเมือง (Kinds of Citizens)
ของ Westeimer, J. (2015) ซึง่ กล่าวถึงแบบของพลเมืองทีน่ กั การศึกษาสามารถน�ำไปใช้
เป็นเป้าหมายในการจัดการศึกษาเพือ่ พัฒนาความเป็นพลเมือง โดยได้นำ� เสนอแบบของ
พลเมืองใน 3 ระดับ คือ พลเมืองที่มีความรับผิดชอบ (Personally responsible citizen)
พลเมืองที่มีส่วนร่วม (Participatory Citizen) และพลเมืองที่มุ่งเน้นความเป็นธรรม
ในสังคม (Justice-Oriented Citizen) ซึ่งพลเมืองที่มุ่งเน้นความเป็นธรรมทางสังคมนี้
จะต้องคิดวิพากษ์ มองเห็นปัญหาเชิงโครงสร้าง และสามารถขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง
เชิงโครงสร้างผ่านปฏิบตั กิ ารเคลือ่ นไหวทางสังคม (Social Movement) ได้จะเห็นได้วา่ เป้าหมาย
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ของการศึกษาเพือ่ พัฒนาความเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21 คือความคาดหวังให้ผเู้ รียน
ของเราแสดงออกถึงความเป็นพลเมืองในฐานะนักปฏิบัติเพื่อสังคมมากขึ้น โดยหัวใจ
ส�ำคัญของการสร้างพลเมืองต้องมุง่ เน้นไปทีก่ ารสร้างความเป็นธรรมทางสังคมและระบบ
นิเวศแห่งชีวิต เพราะปัญหาของโลกในอนาคตนั้นจะแก้ไขได้ก็ต่อเมื่อมวลมนุษยชาติ
หันมาร่วมมือกัน และจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่ความร่วมมือนั้นจะต้องค�ำนึงถึงหลักของความ
เป็นธรรมทั้งทางสังคมและระบบนิเวศโลก
ประวัติศาสตร์สิ่งแวดล้อมกับการสร้างความเป็นพลเมือง
จากงานเขียนเรื่อง “ความเงียบสงัดในฤดูใบไม้ผลิ” (The Silent Spring) ของ
ราเชล หลุยส์ คาร์สัน (Rachel Louise Carson) ในปี ค.ศ. 1962 (พ.ศ. 2505)ได้
จุดประกายให้เกิดกระแสการตื่นตัวและการเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศ
สหรัฐอเมริกาปรากฏการณ์ดังกล่าวได้สะท้อนถึงความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมของ
มนุษย์ที่เกิดขึ้นท่ามกลางวิกฤตการณ์ความเสื่อมโทรมและพิบัติภัยทางธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของโลกที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นตามล�ำดับจนกระทั่งในปี ค.ศ. 1972
(พ.ศ. 2515) องค์การสหประชาชาติจึงได้จัดให้มีการประชุมว่าด้วยสิ่งแวดล้อมมนุษย์
(The United Nations Conference on the Human Environment) ที่กรุงสต๊อกโฮล์ม
ประเทศสวีเดนนับได้ว่าเป็นครั้งแรกที่องค์กรระหว่างประเทศของประชาคมโลกได้จัด
ให้มกี ารประชุมโดยยกประเด็นเรือ่ งสิง่ แวดล้อมเป็นประเด็นหลัก ผลจากการประชุมครัง้ นัน้
ได้ส่งผลให้ประชาคมโลกเริ่มตระหนักถึงผลกระทบจากการพัฒนาที่ไม่สมดุล กล่าวคือ
การพัฒนาที่ผ่านมาของมนุษย์นั้นได้ใช้ทรัพยากรจนเกินขีดจ�ำกัดจนส่งผลกระทบ
ต่ออนาคตของระบบนิเวศโลก (United Nations, 1972) นอกจากนีก้ ารพัฒนาทีไ่ ม่เท่าเทียม
ยังได้กอ่ ปัญหาความเหลือ่ มล�ำ้ ทางสังคม เกิดความไม่สมดุลระหว่างการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
กับสภาพทางสังคมและสิง่ แวดล้อม และได้บทสรุปแนวคิดการพัฒนาแบบใหม่ทเี่ รียกว่า
“การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน” (Sustainable Development) ทีเ่ ป็นการพัฒนาทีค่ ำ� นึงถึงคนรุน่ ต่อไป
ส�ำหรับ “ประวัตศิ าสตร์สง่ิ แวดล้อม” (Environmental History) ปรากฏเป็นครัง้ แรก
ในงานเขียนเรื่อง “Wilderness and the American Mind” ของโรเดอริค แนช (Roderick
Nash) ซึง่ ตีพมิ พ์ในปี ค.ศ. 1970 (Michael, W.,1994) (MacEachern&Turkel, 2009)
วารสารภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม
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(Jane, C., 2013) เห็นได้ว่า “ประวัติศาสตร์สิ่งแวดล้อม” เกิดขึ้นท่ามกลางบริบท
ทางสังคมทีต่ ระหนักในปัญหาสิง่ แวดล้อม ส�ำหรับในประเทศไทยความรูด้ า้ นสิง่ แวดล้อมนัน้
ปรากฏสอดแทรกอยูใ่ นวิถชี วี ติ มาตัง้ แต่ยคุ โบราณ ในงานเขียนเก่าแก่ อาทิ ไตรภูมพิ ระร่วง
ต�ำนานมูลศาสนา หรือแม้กระทัง่ ในจารีต ประเพณี วัฒนธรรมต่างก็อธิบายความสัมพันธ์
ระหว่ า งมนุ ษ ย์ กั บ ธรรมชาติ ไ ว้ อ ย่ า งไรก็ ต ามความตระหนั ก รู ้ ด ้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม
ในประเทศไทยก็เกิดขึน้ ในช่วง พ.ศ. 2510 เป็นต้นมาและงานเขียนทีเ่ กีย่ วกับองค์ความรู้
“ประวัติศาสตร์สิ่งแวดล้อม” โดยตรงอย่างชัดเจนก็คือ งานวิจัยเรื่อง “การศึกษา
พรมแดนความรู้ทางประวัติศาสตร์ด้านนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม” ของ อรรถจักร
สัตยานุรักษ์ (2541) ที่ได้น�ำเสนอให้เห็นว่าการศึกษาด้านประวัติศาสตร์สิ่งแวดล้อมนั้น
เป็นการศึกษาประวัตศิ าสตร์แนวทางเลือกทีเ่ กิดขึน้ มาพร้อมกับการศึกษาประวัตศิ าสตร์
ท้องถิ่นที่แตกต่างออกไปจากประวัติศาสตร์กระแสหลักที่มุ่งเน้นไปที่สถาบันกษัตริย์
และประวั ติ ศ าสตร์ ช าติ นิ ย มแนวจารี ต ดั ง นั้ น การศึ ก ษาประวั ติ ศ าสตร์ สิ่ ง แวดล้ อ ม
ในประเทศไทยจึงมีปริมาณน้อย
จากการศึกษาความหมายของค�ำว่าประวัตศิ าสตร์สงิ่ แวดล้อม (Environmental
History) พบว่านักวิชาการส่วนใหญ่ได้กล่าวถึงประวัติศาสตร์สิ่งแวดล้อมในแง่มุม
ของการเป็นประวัตศิ าสตร์ทพี่ ยายามจะอธิบายว่าท�ำไมสภาพแวดล้อมของเราเป็นเช่นนัน้
และการกระท�ำของมนุษย์มีอิทธิพลต่อสภาพแวดล้อมอย่างไร นอกจากนั้นยังเป็น
การเปิ ด พื้ น ที่ ใ นการท� ำ ความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ ปั ญ หาสิ่ ง แวดล้ อ มและหาหนทาง
ในการอยู่ร่วมกับธรรมชาติในอนาคต เช่น
Donald Worster (1988) กล่าวว่า “ประวัติศาสตร์สิ่งแวดล้อมคือการศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมในอดีต”
J. Donald Hughes (2001) กล่าวว่า “การศึกษาความสัมพันธ์ของมนุษย์
ผ่านช่วงเวลากับชุมชนธรรมชาติทพี่ วกเขาเป็นส่วนหนึง่ ในเงือ่ นไขทีก่ อ่ ให้เกิดกระบวนการ
ของการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อความสัมพันธ์”
Australian and New Zealand Environmental History Network (2016)
ได้ให้ความหมายของประวัติศาสตร์สิ่งแวดล้อมว่า เป็นการศึกษาการเปลี่ยนแปลง
ของโลกธรรมชาติทเี่ กิดขึน้ จากการกระท�ำของมนุษย์และผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ กับธรรมชาติ
และตัวมนุษย์เอง
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J.R. McNeill (2010) ได้ให้ความหมายของประวัติศาสตร์สิ่งแวดล้อมว่า
เป็นการศึกษาประวัติศาสตร์ในมิติของความสัมพันธ์ระหว่างสังคมมนุษย์กับธรรมชาติ
ที่มนุษย์ได้ใช้ไปเพื่อการด�ำรงชีวิต
ในขณะที่ อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ (2541) นักประวัติศาสตร์ชาวไทยได้นิยาม
ความหมายของประวัติศาสตร์สิ่งแวดล้อมว่าเป็นการศึกษาความเปลี่ยนแปลงของสังคม
มนุษย์ในอดีตที่มีการใช้ปัจจัยด้านนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมเข้ามาเป็นกรอบในการ
อธิบาย
จากความหมายเบื้องต้นเห็นได้ว่าประวัติศาสตร์สิ่งแวดล้อมเป็นการศึกษาถึง
การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ ปัจจัยและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งใน
มิติที่มนุษย์มีฐานะเป็นฝ่ายกระท�ำ และอิทธิพลของธรรมชาติที่ส่งผลกับมนุษย์ เพื่อหา
แนวทางในการด�ำรงชีวติ ทีเ่ หมาะสมในอนาคตอย่างไรซึง่ J.R. McNeill (2010) ได้กล่าว
ถึงขอบเขตในการศึกษาประวัติศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3 ประเด็น ได้แก่
ประเด็นที่ 1 เป็นการศึกษาประวัติศาสตร์สิ่งแวดล้อมในมิติคุณค่าและความ
ส�ำคัญของทรัพยากรต่างๆ ในธรรมชาติที่มนุษย์ได้น�ำมาใช้ในการยกระดับและพัฒนา
คุณภาพชีวิต ผลกระทบจากการกระท�ำของมนุษย์ท่ีส่งผลกับธรรมชาติและอิทธิพลของ
ธรรมชาติที่ส่งผลกระทบกับมนุษย์
ประเด็นที่ 2 เป็นการศึกษาประวัตศิ าสตร์สงิ่ แวดล้อมในมิตขิ องนโยบายภาครัฐ
การเมืองกับการพัฒนาทีส่ มั พันธ์กบั การเปลีย่ นแปลงของสิง่ แวดล้อม การกระท�ำของกลุม่
ทางสังคมกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
ประเด็นที่ 3 เป็นการศึกษาประวัตศิ าสตร์สงิ่ แวดล้อมในมิตขิ องวัฒนธรรมและ
ภูมปิ ญ
ั ญา เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสังคมกับธรรมชาติผา่ นความคิด ความเชือ่
และทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์ได้ประดิษฐ์สร้างขึ้นมา เช่น ภาษา กวี ภาพวาด งานศิลปะ
บทเพลง ดนตรี งานหัตถกรรม เครื่องแต่งกาย ที่ส่งผลต่อการขับเคลื่อนทางสังคม
ในขณะที่ Carruthers (2013) ได้นำ� เสนอถึงประเด็นเพิม่ เติมทีแ่ ตกต่างออกไปนัน่
คือการศึกษาประวัติศาสตร์สิ่งแวดล้อมในมิติของความเป็นธรรมและความเท่าเทียม
ในการเข้าถึงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ส�ำหรับประเทศไทย อรรถจักร์
สัตยานุรักษ์ (2541) ได้น�ำเสนอขอบเขตในการศึกษาประวัติศาสตร์นิเวศวิทยาและ
วารสารภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม
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สิ่งแวดล้อม ในสามความหมาย คือ 1) การศึกษาของความเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศ
และสิง่ แวดล้อมโดยตัวของมันเอง เช่น การศึกษาความเปลีย่ นแปลงของระบบนิเวศหนึง่ ๆ
ในช่วงเวลาที่ยาวนานพอสมควร 2) การศึกษาความเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศและ
สิง่ แวดล้อมทีเ่ กิดจากพลังอ�ำนาจหรือการกระท�ำของมนุษย์ 3) การศึกษาทีเ่ น้นปฏิสมั พันธ์
ระหว่างระบบนิเวศและสิง่ แวดล้อมกับมนุษย์ทลี่ ว้ นแล้วแต่มอี ทิ ธิพลหรือผลกระทบซึง่ กัน
และกัน และการปฏิสัมพันธ์นี้จะมีความแตกต่างไปในแต่ละพื้นที่และแต่ละเวลา
ดังนัน้ หัวใจส�ำคัญของประวัตศิ าสตร์สงิ่ แวดล้อมกับการสร้างความเป็นพลเมือง
ในบริบทไทยคือการศึกษาประวัติศาสตร์สิ่งแวดล้อมเป็นการเรียนรู้ประวัติศาสตร์
เชิงบูรณาการโดยมีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาสภาพการณ์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ
ธรรมชาติผ่านมิติของกาลเวลา เพื่อให้เห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างมนุษย์กับ
ธรรมชาติ และอิทธิพลที่ส่งผลระหว่างกัน รวมถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น น�ำไปสู่
การวิเคราะห์แนวโน้มในอนาคตเพื่อมนุษย์จะได้วางแผนการด�ำเนินชีวิตและรูปแบบ
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ และระหว่างมนุษย์กับมนุษย์เพื่อการรับมือ
กับเผชิญสถานการณ์ในอนาคตและสร้างสรรค์ระบบนิเวศแห่งชีวิตที่สันติสุขยั่งยืน
ประวัติศาสตร์สิ่งแวดล้อมในบริบทไทยสู่เป้าหมายการสร้าง
ความเป็นพลโลกที่ยั่งยืน
แม้ว่าการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์สิ่งแวดล้อมไทยนั้นอาจมิได้เป็น
กระแสหลักของการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แต่หัวข้อหรือประเด็นในการศึกษาประวัติศาสตร์สิ่งแวดล้อมของไทยนั้นมีหลากหลาย
แง่มุม อาจกล่าวได้ว่าองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Environmental
History) ของประเทศไทยนั้นเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของผู้คนผสมผสานอยู่ในความรู้
และภูมิปัญญาแห่งเผ่าพันธุ์ (Indigenous knowledge and folk wisdom) โดยเรา
สามารถเริ่มต้นเรียนรู้ได้ผ่านภูมิปัญญาในการปรับตัวและด�ำรงชีวิตภายใต้ระบบนิเวศ
และสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ อย่างไรก็ตามการศึกษาประวัติศาสตร์สิ่งแวดล้อมนั้น
มิได้ศึกษาเฉพาะเพียงมิติของภูมิปัญญา แต่ต้องศึกษาในบริบทของความเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นบนมิติของการใช้ทรัพยากรของมนุษย์ในแต่ละช่วงเวลาเพื่อให้เห็นปัจจัยของ
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การเปลีย่ นแปลงระหว่างมนุษย์กบั มนุษย์และมนุษย์กบั ธรรมชาติในบริบทของสังคมไทย
ซึง่ ผูเ้ ขียนขอน�ำเสนอกรอบเนือ้ หาส�ำหรับการเรียนรูร้ ะดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย ดังนี้
• ภูมธิ รรมชาติกบั วิถชี วี ติ ในสังคมไทย จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั
ด้านประวัติศาสตร์ พบว่าการรับรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมในสังคมไทยนั้นสามารถนับย้อน
ไปได้ตั้งแต่สมัยมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่มีวิถีการด�ำเนินชีวิตอยู่ในระบบนิเวศ
ธรรมชาติ เช่น โครงการวิจัยเรื่อง “การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์กับ
สิง่ แวดล้อมบนพืน้ ทีส่ งู ในอ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮอ่ งสอน” ทีม่ ี รัศมี ชูทรงเดช (2559)
เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย ซึ่งงานวิจัยเรื่องนี้ได้ช่วยเปิดพรมแดนการเรียนรู้เกี่ยวกับ
การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะในประเด็น
ของการเปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศโลกทีม่ มี าตัง้ แต่ยคุ ก่อนประวัตศิ าสตร์ โดยในเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้ ภายในภาคพื้นทวีปมีการเปลี่ยนแปลงของทิศทางของลมมรสุมฤดูร้อน
ท�ำให้อากาศแปรปรวน ปริมาณน�ำ้ ฝนเพิม่ ขึน้ สลับอากาศแห้งแล้งมีการสูญพันธ์ขุ องสัตว์
บางชนิดบริเวณชายฝั่งทะเลมีการขึ้น-ลงของระดับน�้ำทะเล มีการหดตัว/ขยายตัวของ
ป่าดงดิบ ขึน้ อยูก่ บั ระดับความสูงของพืน้ ที่ ซึง่ การเปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศนีส้ ง่ ผลกระทบ
ต่อปรับตัวต่อสิง่ แวดล้อมของมนุษย์ในยุคก่อนประวัตศิ าสตร์ โดยหลักฐานทางโบราณคดี
แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม ได้แก่ มีการริเริ่มการเพาะปลูกและ
เลี้ยงสัตว์ ปรับขยายพื้นที่ การเพิ่มของประชากร การเคลื่อนย้ายประชากร การตั้งชุมชน
ขนาดใหญ่และถาวร การคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ การติดต่อแลกเปลี่ยน เกิดการแบ่งแยก
หน้าที่การท�ำงาน และแบ่งชนชั้นทางสังคม เป็นต้น ซึ่งท�ำให้เห็นว่าวิถีชีวิตของคน
ในดินแดนไทยตั้งแต่สมัยโฮโลซีน กลาง-ตอนปลาย ลงมานั้นเป็นพัฒนาการของมนุษย์
ภายใต้ระบบนิเวศน์แบบมรสุมเขตร้อน (Tropical Monsoon) ซึ่งเป็นพื้นที่หลากหลาย
สายน�้ำซึ่งเป็นบ่อเกิดของสังคมวัฒนธรรมน�้ำ (Hydraulic Society) ท�ำให้ภูมิสังคมไทย
ในอดีตนั้นเป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยความหลากหลายของระบบนิเวศและมากมายไปด้วย
ทรัพยากรอันมีคุณค่าต่อการด�ำรงชีพของผู้คน (ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, 2545) และ
นั่นเป็นสาเหตุส�ำคัญที่ท�ำให้ประวัติศาสตร์สิ่งแวดล้อมในสังคมไทยเป็นประวัติศาสตร์
ที่มีชีวิต (Living History) สอดคล้องไปกับลักษณะทางภูมิศาสตร์และสภาพแวดล้อม
ของภูมิภาคต่างๆ ของไทยที่เป็นปัจจัยพื้นฐานของการก่อเกิดสังคมและวัฒนธรรม
ตามข้อเสนอของ เอกวิทย์ ณ ถลาง (2546) ดังนี้
วารสารภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม
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1) ภาคเหนือ เนือ่ งจากพืน้ ทีเ่ กือบทัง้ หมดเป็นเทือกเขาทีม่ ที รี่ าบใหญ่ – น้อย
มีแม่น�้ำหลายสายไหลผ่าน จึงท�ำให้ผู้คนส่วนใหญ่ตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณหุบเขาที่มีแม่น�้ำ
ไหลผ่าน ในขณะที่กลุ่มชาติพันธุ์จะตั้งถิ่นฐานอยู่บนพื้นที่สูงที่เป็นระบบนิเวศภูเขา
ด้วยพื้นที่ท�ำกินถูกจ�ำกัดอยู่ระหว่างเขา และความจ�ำเป็นที่จะต้องบังคับและจัดสรรน�้ำ
เพื่ อ หล่ อ เลี้ ย งไร่ น าอย่ า งทั่ ว ถึ ง บรรดาคนในหุ บ เขาเดี ย วกั น จึ ง ร่ ว มใจสร้ า งระบบ
ชลประทานที่เรียกว่า “เหมือง-ฝาย” ซึ่งเป็นระบบการบริหารจัดการน�้ำที่สะท้อน
ภูมิปัญญาของชาวล้านนา นอกจากนี้ภายในป่าของภาคเหนือยังเต็มไปด้วยทรัพยากร
อันมีค่ามากมาย เช่น ช้าง ไม้สัก อาหารป่า ยาสมุนไพรรักษาโรค สัตว์ป่า ป่าไม้ เป็นต้น
2) ภาคกลาง เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลุ่มแม่น�้ำและเป็นเขต
อุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก มีแม่น�้ำ ล�ำคลอง เป็นเครือข่ายหล่อเลี้ยงผืนแผ่นดิน
มีแม่นำ�้ ใหญ่ 4 สาย คือ แม่นำ�้ แม่กลอง แม่นำ�้ ท่าจีน แม่นำ�้ เจ้าพระยา และแม่นำ�้ บางปะกง
พัดพาเอาความโอชะของหน้าดินจากพื้นที่ตอนบนลงมาสู่เบื้องล่าง ท�ำให้ภาคกลาง
เป็ น พื้ น ที่ ที่ เ หมาะกั บ การท� ำ การเกษตร ตอนล่ า งมี พื้ น ที่ ติ ด ต่ อ กั บ ทะเลท� ำ ให้ มี
การคมนาคมทางน�้ำซึ่งเป็นการคมนาคมที่ส�ำคัญในสมัยโบราณเป็นไปได้อย่างสะดวก
เกิดการติดต่อค้าขายกับโลกภายนอก จนเกิดการแลกเปลี่ยนผสมผสานทางวัฒนธรรม
“น�้ำ” จึงเป็นปัจจัยหลักที่ท�ำให้เกิด “อารยธรรมสยาม” ที่มีความหลากหลาย
3) ภาคอีสาน มีขนาดพืน้ ทีก่ ว้างใหญ่กว่าทุกภูมภิ าคและมีประชากรมากทีส่ ดุ
พื้นที่ตอนกลางเป็นที่ราบสูงค่อนไปทางตะวันออกของประเทศ ตั้งอยู่ใจกลางของ
ย่านเอเชียอาคเนย์ที่เป็นผืนแผ่นดินใหญ่ แม้พื้นที่ภาคอีสานจะห่างไกลจากทะเล
แต่กไ็ ด้รบั อิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ หอบเอาฝนมาตกทัว่ บริเวณในปริมาณฝน
ทีไ่ ม่นอ้ ยไปกว่าภาคกลาง แต่เนือ่ งจากผืนแผ่นดินเป็นดินปนทรายไม่อมุ้ น�ำ้ น�ำ้ จึงไหลลงสู่
แม่น�้ำโขง ชี มูล และสาขา ท�ำให้พื้นที่ไม่ชุ่มฉ�่ำเมื่อหมดฤดูฝน ท�ำให้ภาคอีสานแห้งแล้ง
ยาวนานกว่าภาคอื่น ท�ำให้คนภาคอีสานมีภูมิปัญญาและมีความสามารถที่จะต่อสู้และ
ปรับตัวกับสภาพทีแ่ ห้งแล้ง เช่น การเลือกพืน้ ทีด่ นิ ด�ำน�ำ้ ชุม่ การต�ำน�ำ้ กิน การแบ่งปันกันกิน
ตามค�ำกล่าวพื้นบ้าน “พริกบ้านเหนือ เกลือบ้านใต้” มีระบบพึ่งพากันในชุมชน มีสายใย
ผูกพันกับเครือญาติและบ้านเกิดอย่างเหนียวแน่น
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4) ภาคใต้ เนือ่ งจากภูมปิ ระเทศเป็นผืนแผ่นดินต่อเนือ่ งจากภาคกลางทอดตัว
ลงใต้เข้าไปส่วนหนึ่งของคาบสมุทรมลายู (Malay Peninsular) มีทะเลอยู่ทั้งสองข้าง
จึงท�ำให้พนื้ ทีภ่ าคใต้อยูร่ ะหว่างมหาสมุทรอินเดียทางฝัง่ ตะวันตก และมหาสมุทรแปซิฟกิ
ในฝั่งตะวันออก เกิดการเรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลายจากชนชาติต่างๆ และเนื่องจาก
บริเวณดังกล่าวอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตร จึงมีภูมิอากาศร้อนชื้น และเนื่องจากได้รับอิทธิพล
ของลมมรสุมฝนจึงตกยาวนาน พื้นที่ป่าเป็นป่าเขาเขตร้อนชื้น มีความอุดมสมบูรณ์
ของทรัพยากรทั้งบนบกและในทะเล
นอกจากนี้ เอกวิทย์ ณ ถลาง (2546) ยังได้อธิบายถึงลักษณะร่วมทางสังคมและ
วัฒนธรรมที่มีความคล้ายคลึงกันในแต่ละภูมิภาคที่สะท้อนถึงความสัมพันธ์ของมนุษย์ที่
ปรับตัวอยู่ร่วมกับธรรมชาติ ดังนี้
1) วัฒนธรรมข้าว (rice culture) หรือวัฒนธรรมชาวนา ด้วยระบบนิเวศเขต
ร้อนย่านอุษาคเนย์ พื้นที่ในประเทศไทยจึงเป็นแหล่งเกษตรกรรมเก่าแก่แหล่งหนึ่ง
ของโลก เมือ่ พูดถึงค�ำว่า “ข้าว” หรือค�ำว่า “ชาวนา” ความหมายจึงล�ำ้ ลึกและกว้างไกลสัมพันธ์
กับชีวิตคนไทยมากกว่าผู้ท�ำการเพาะปลูกพืชและผลผลิต ซึ่งหากพิจารณาถึงโลกทัศน์
ชีวทัศน์ และความสัมพันธ์อนั ลึกซึง้ ระหว่าง “คน” กับ “ข้าว” จึงได้สร้างวัฒนธรรมท�ำให้เกิด
“วัฒนธรรมชาวนา” ผสานกลายเป็นแก่นชีวิตของผู้คนในสังคมไทย เช่น ความเชื่อ
วิธีคิด ภาษา พิธีกรรม การจัดระเบียบทางสังคม การเลือกสรรพื้นที่ท�ำกิน ภูมิปัญญา
การละเล่น วรรณกรรม ตลอดจนศิลปวัตถุ
2) วัฒนธรรมผี ก่อนที่จะรับเอาพุทธศาสนา หรือศาสนาอื่นๆ เข้ามา ผู้คน
ในสังคมไทยก็เฉกเช่นเดียวกับผู้คนในอุษาคเนย์ ด้วยความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งระหว่างผู้คน
กับธรรมชาติ จึงได้สร้าง “ผี” ขึน้ มาเป็นตัวเชือ่ มในการสือ่ สารระหว่างมนุษย์กบั ธรรมชาติ
จึงท�ำให้เห็นว่า “ผี” ไม่ใช่สงิ่ งมงาย แต่เป็นภูมปิ ญ
ั ญาทางความคิดทีเ่ ชือ่ มร้อยผูค้ นให้เกิด
การใช้ชีวิตอย่างมีดุลยภาพร่วมกัน
3) วัฒนธรรมพุทธศาสนา พุทธศาสนาไม่ใช่ต้นเค้าความคิดของคนไทย
แต่เป็นวัฒนธรรมทางความเชื่อที่สังคมไทยรับและปรับให้เข้ากับวิถีดั้งเดิมและบริบท
ของสังคมไทย พุทธศาสนาในสังคมไทยจึงเป็นภูมิปัญญาที่ช่วยกลมกลืนและจัดระเบียบ
ความสัมพันธ์ทางสังคมและความสัมพันธ์กับธรรมชาติในลักษณะของแบบแผนใหม่
วารสารภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม
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ตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา ซึ่งช่วยบูรณาการให้สังคมไทยผสานกลมกลืน
เป็นโลกของการบูรณาการความรูบ้ นฐานความคิดของศาสนาพุทธทีเ่ น้นหลักการของเหตุ
และผลตลอดจนขันติธรรมในการอยูร่ ว่ มกันอย่างรักษาหน้าทีอ่ นั เป็นกรรมของแต่ละคน
อย่างไรก็ตามองค์ประกอบทั้ง 3 นี้ล้วนตั้งอยู่บนวัฒนธรรมของการสร้าง
เครือข่ายทางสังคมทั้งในระบบแนวดิ่งและแนวราบ ในแนวดิ่งคือ “ระบบอุปถัมภ์”
และแนวราบ “ระบบเครือญาติ” ซึ่งระบบทั้งสองระบบไม่ได้แยกขาดออกจากกัน
แต่ผสมผสานกัน ภายใต้เงือ่ นไขความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจ ทัง้ อ�ำนาจของชนชัน้ ชาติตระกูล
ความเป็นอาวุโส ความเชื่อ หรือแม้กระทั่งฐานะทางเศรษฐกิจ ดังนั้นนอกจากเราจะ
ศึกษาประวัติศาสตร์สิ่งแวดล้อมของสังคมไทยในมิติของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์
กับธรรมชาติแล้ว เรายังจ�ำเป็นต้องชวนผู้เรียนให้ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างทางสังคม
ที่จัดความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจว่าใครคือเจ้าของทรัพยากร ใครสามารถเข้าถึงทรัพยากร
ได้มากน้อยเพียงใด
• นโยบายแห่งรัฐกับภูมิธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลง เรามิอาจปฏิเสธได้ว่า
ในทุกยุคสมัยแห่งมนุษย์ที่ผ่านมา ถ้ามองในมิติการเมือง เราสามารถมองแบบกว้างๆ
ได้เป็นผู้ปกครองกับผู้ถูกปกครอง ในมิตินี้เราสามารถชวนให้ผู้เรียนได้ศึกษาการด�ำเนิน
การของรัฐหรือชนชั้นปกครองในแต่ละสมัยที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแนวคิด
ของคนในสังคมที่มีต่อธรรมชาติ ซึ่งเราสามารถวิเคราะห์ผ่านปัจจัยภายนอก และ
ปัจจัยภายในกับการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจเชิงนโยบายจากรัฐ
ที่ส่งผลต่อสภาพทางสังคมและระบบนิเวศที่เปลี่ยนแปลง (การเข้าถึงทรัพยากรของ
ผู้คน การต่อสู้เพื่อให้ได้สิทธิของผู้คน) และความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ
(การใช้และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม) ที่เปลี่ยนไป ตัวอย่างส�ำคัญ เช่น นโยบาย
ด้ า นเศรษฐกิ จ ภายหลั ง การท� ำ สนธิ สั ญ ญาบาวริ่ ง ในช่ ว งรั ช สมั ย พระบาทสมเด็ จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ท�ำให้สยามในช่วงเวลานับจากนั้นเป็นต้นมาโดยเฉพาะ
ในช่วงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นรัชกาลต่อมาสยาม
ได้ ก ลายเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของระบบทุ น นิ ย มโลกอย่ า งสมบู ร ณ์ เป็ น ทั้ ง แหล่ ง ผลิ ต และ
ตลาดทีส่ ำ� คัญ มีการขยายพืน้ ทีป่ ลูกข้าวและพืชผลทีต่ ลาดโลกต้องการมากขึน้ ซึง่ ส่งผลให้
เกิดการเปลีย่ นแปลงระบบนิเวศในพืน้ ทีภ่ าคกลางตอนล่างเป็นอย่างมาก (ทิวาพร ใจก้อน,
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2558) หรือในกรณีช่วงสมัยนายกรัฐมนตรี จอมพล สฤษดิ์ธนะรัชต์ซึ่งได้รับค�ำแนะน�ำ
จากธนาคารโลก และที่ปรึกษาชาวอเมริกาโดยน�ำเอาแนวคิดเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
เข้ามาพัฒนาประเทศ นับตั้งแต่ แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่ 1 (2504-2509)
และ 2 (2510-2514) ซึ่งนับได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่เกิดการพัฒนาประเทศตามแนวทาง
อุ ต สาหกรรม มี ก ารน� ำ เอาทรั พ ยากรธรรมชาติ อ อกมาใช้ อ ย่ า งมากมายมหาศาล
ซึง่ จากรายงานของกรมป่าไม้ พบว่าป่าไม้ในประเทศไทยในช่วง พ.ศ. 2504 ประเทศไทย
มีพื้นที่ป่าไม้รวมกันกว่า 273,629 ตารางกิโลเมตร คิดเป็น 53% ของพื้นที่ประเทศ และ
นับจากนัน้ เป็นต้นมาพืน้ ทีป่ า่ ของประเทศไทยลดน้อยลงมาตลอด พร้อมๆ กับการสูญเสีย
ความหลากหลายของระบบนิเวศ โดยปัจจุบนั พบว่าพืน้ ทีป่ า่ ไม้ของประเทศไทยเหลือเพียง
163,656 ตารางกิ โ ลเมตร หรือ คิดเป็น 31.58% ของพื้ น ที่ ป ระเทศไทย (มู ลนิ ธิ
สืบนาคะเสถียร, 2561) นอกจากนั้นในประเด็นนี้ผู้สอนสามารถเปิดพรมแดนความรู้
เกี่ยวกับแนวคิดทุนนิยมเสรีใหม่ (Neoliberalism) ที่ส่งผลต่อนโยบายทางเศรษฐกิจของ
รัฐที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตผู้คนในปัจจุบันและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสภาพแวดล้อม
• ประเด็นส�ำคัญด้านสิ่งแวดล้อมและพิบัติภัยทางธรรมชาติ ในรายงาน
สถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่จัดท�ำโดยส�ำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
สิง่ แวดล้อม ในช่วงปี 2554 - 2555 พบว่าในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงเวลาทีป่ ระเทศไทย
และคนไทยในแต่ ล ะท้ อ งถิ่ น ตามภู มิ ภ าคต่ า งๆต้ อ งประสบกั บ พิ บั ติ ภั ย อั น เกิ ด จาก
การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ (Climate Change) และความเสีย่ งด้านสิง่ แวดล้อมต่างๆ
ตามสภาพพื้นที่ในแต่ละท้องถิ่นโดยมีประเด็นพื้นฐานส�ำคัญ คือ 1) การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อน 2) ความหลากหลายทางชีวภาพ 3) ทรัพยากรน�้ำ
4) พลังงาน 5) การใช้ประโยชน์จากดิน ทรัพยากรดิน และแร่ธาตุ 6) สิง่ แวดล้อมชุมชน
7) แหล่งสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและศิลปกรรม 8) ขยะ ของเสีย และสารอันตราย
9) คุณภาพอากาศและระดับเสียง 10) พิบตั ภิ ยั ซึง่ ประวัตศิ าสตร์สงิ่ แวดล้อมจะต้องท�ำหน้าที่
ในการอธิบายปรากฏการณ์เหล่านี้ รวมถึงชวนให้ผู้เรียนเตรียมพร้อมรับมือกับพิบัติภัย
ในอนาคต
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• ประวัตศิ าสตร์การต่อสูข้ องพลเมืองทีม่ งุ่ เน้นความเป็นธรรมทางสังคม
และสิ่งแวดล้อมในบริบทไทย ในบริบทไทยวิเคราะห์ผ่านมิติของการพัฒนาประเทศ
ในห้วงอดีตที่ผ่านมากับต้นทุนชีวิตที่แท้จริงของคนไทยสู่อนาคตที่ยั่งยืน ที่จะเกิดขึ้นได้
ก็ต่อเมื่อเกิดพลเมืองที่มุ่งเน้นความเป็นธรรมในสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งในช่วงเวลา
ที่ผ่านมาจากผลของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่น�ำพาให้ประเทศไทยเข้า
สู่เศรษฐกิจอุตสาหกรรมและท�ำให้ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมหาศาล หลายโครงการ
พัฒนาได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จนเป็นกรณีที่น่าศึกษาจนถึง
ปัจจุบนั เช่น เหตุการณ์มลพิษทางอากาศจากเหมืองถ่านหินและโรงไฟฟ้าถ่านหินแม่เมาะ
จังหวัดล�ำปาง ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตคนและระบบนิเวศนับตั้งแต่การปล่อยมลพิษเมื่อ
ปี 2535 ซึ่ง ณ เวลานั้น พืชพรรณเหี่ยวเฉาเพราะฝนกรด คนป่วยเข้ารับการรักษานับ
พันคน และมีสัตว์เลี้ยงตายเป็นจ�ำนวนมาก แม้จะเป็นเรื่องที่เห็นและรับรู้ แต่คนแม่เมาะ
ยังต้องใช้เวลาพิสูจน์เป็นเวลากว่า 23 ปี ซึ่งตลอดช่วงเวลาดังกล่าว การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
(กฟผ.) ปฎิเสธความรับผิดชอบต่อผู้คนและระบบนิเวศที่ได้รับผลกระทบแม้กระทั่งต่อ
ผูเ้ สียชีวติ ชาวแม่เมาะต้องต่อสูใ้ นกระบวนการยุตธิ รรมนานกว่า 10 ปี ก่อนศาลปกครอง
สูงสุดจะพิพากษา ให้ กฟผ. จ่ายค่าเสียหาย (บ�ำเพ็ญ ไชยรักษ์, 2556) หรือในกรณีคดี
สารตะกั่วปนเปื้อนล�ำห้วยคลิตี้ ซึ่งถือเป็นคดีประวัติศาสตร์ที่ชาวกะเหรี่ยงลุกขึ้นมาฟ้อง
หน่วยงานรัฐเพื่อปกป้องสิทธิในการอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี และสิทธิในการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติ ตามรัฐธรรมนูญ จากกรณีโรงแต่งแร่ปล่อยสารตะกั่วลงล�ำห้วย
ที่ชุมชนใช้ประโยชน์มาอย่างยาวนาน ซึ่งหลังจากใช้เวลาพิจารณาคดียาวนานกว่า 9 ปี
ศาลปกครองสูงสุดได้มีค�ำพิพากษาเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2556 ให้กรมควบคุมมลพิษ
ด�ำเนินการฟืน้ ฟูลำ� ห้วยคลิตแี้ ละชดใช้คา่ เสียหายให้กบั ชาวบ้านคลิตลี้ า่ ง ท�ำให้คดีนกี้ ลาย
เป็นคดีด้านสิ่งแวดล้อมคดีแรกในประเทศไทยที่มีค�ำพิพากษาศาลสูงวางบรรทัดฐาน
การปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานรัฐในเรื่องฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม รวมทั้งชี้ให้เห็น “จุดอ่อน”
ในการแก้ปญ
ั หาการปนเปือ้ นมลพิษของประเทศไทย (มูลนิธนิ ติ ธิ รรมสิง่ แวดล้อม, 2557)
หรือในกรณีการคัดค้านการอนุมัติรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมส�ำหรับ
โครงการหรือกิจการทีอ่ าจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทัง้ ทางด้านคุณภาพ
สิง่ แวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (อีเอชไอเอ: EHIA) ของโครงการสร้างเขือ่ น
292

Vol. 7 No. 2 July - December 2018

JOURNAL OF LANGUAGE, RELIGION AND CULTURE

อรรฏชณม์ สัจจะพัฒนกุล

ประวัติศาสตร์สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน: การเรียนรู้สู่การสร้างพลเมือง
ที่มุ่งเน้นความเป็นธรรมทางสังคมและสิ่งแวดล้อมในบริบทไทย

แม่วงก์ที่น�ำโดย ศศิน เฉลิมลาภ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิสืบนาคะเสถียรซึ่งท�ำให้
เกิดปรากฏการณ์การเดินเท้ารณรงค์ 388 กิโลเมตร จากแม่วงก์มายังกรุงเทพมหานคร
เพือ่ แสดงพลังและส่งเสียงคัดค้านการอนุมตั ริ ายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม
และสุขภาพ (EHIA) ฉบับดังกล่าวโดยมีผคู้ นเข้าร่วมเดินเท้ามากกว่าหนึง่ หมืน่ คน และมี
ประชาชนมากกว่า 120,000 คนลงชื่อสนับสนุนเพื่อยุติโครงการดังกล่าว สะท้อนให้เห็น
พลังของพลเมืองไทยที่มีต้นทุนของความรู้ ความเข้าใจ และหัวใจที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
(ส�ำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้า, 2556)
จากประเด็นต่างๆ ที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าความเป็นธรรมทางสังคม (Social
Justice) กั บ ความเป็ น ธรรมด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มหรื อ ความเป็ น ธรรมของระบบนิ เ วศ
(Eco-Justice) นั้นมีความสัมพันธ์กัน การจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์สิ่งแวดล้อม
เพือ่ พัฒนาความเป็นพลโลกทีย่ งั่ ยืนจึงเป็นการเรียนรูเ้ พือ่ เปิดค�ำถามส�ำคัญให้กบั ผูเ้ รียน
ว่าพวกเขาจะเดินไปในอนาคตท่ามกลางระบบนิเวศโลกทีเ่ ปราะบางในปัจจุบนั นีไ้ ด้อย่างไร
ซึง่ แน่นอนว่าพลเมืองจะเติบโตและสามารถเข้ามามีสว่ นร่วมแก้ปญ
ั หาได้อย่างเต็มทีก่ ด็ ว้ ย
ระบอบการเมืองการปกครองของรัฐที่เป็น “ประชาธิปไตย” ดังนั้นประชาธิปไตยจึงเป็น
ทั้งกระบวนการและเป้าหมายส�ำคัญของการสร้างพลโลกที่ยั่งยืน
แนวทางในการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์สิ่งแวดล้อม
เพื่อสร้างความเป็นพลเมืองพลโลกที่ยั่งยืน
การน�ำประวัติศาสตร์สิ่งแวดล้อมลงสู่การเรียนการสอนในระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานจึงต้องตั้งอยู่บนฐานของการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการโดยค�ำนึง
พัฒนาการเรียนรู้ตามช่วงวัยของผู้เรียน ในงานวิจัยของ ชัยรัตน์ โตศิลา (2555) ได้น�ำ
แนวคิดการจัดการเรียนรู้ของ Egan (1997 อ้างใน ชัยรัตน์ โตศิลา, 2555) มาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ โดยน�ำเสนอเป็นเป็นล�ำดับขั้นช่วงอายุที่เหมาะสม
ต่อการพัฒนาความเข้าใจทางประวัติศาสตร์ 4 ขั้น ได้แก่ 1) ขั้น Mythic อยู่ในช่วงอายุถึง
7 ปี ซึ่งในช่วงวัยนี้นักเรียนจะมีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องเล่า ซึ่งอาจจะเป็นเรื่องจริงหรือ
จินตนาการ 2) ขั้น Romantic อยู่ในช่วงอายุ 7 – 16 ปี ในขั้นนี้ผู้เรียนจะสนใจเรื่องราว
ทีเ่ กีย่ วข้องกับเรือ่ งจริง สนใจเรือ่ งราวของประวัตศิ าสตร์หรือเหตุการณ์ทางประวัตศิ าสตร์
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ที่เป็นความจริง 3) ขั้น Philosophic ซึ่งอยู่ในช่วงอายุ 16 – 20 ปี (ช่วงของมัธยมศึกษา
ตอนปลาย) ผู้เรียนในกลุ่มนี้เป็นวัยเริ่มต้นในการค้นหาความจริงทางประวัติศาสตร์
โดยผ่านกระบวนการวิจัยโดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับแบบแผนทั่วไปและประสบการณ์
และ 4) ขัน้ Ironic เป็นช่วงผูใ้ หญ่จะเริม่ ท�ำความเข้าใจและมีความซาบซึง้ อย่างละเอียดอ่อน
เกี่ยวกับเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ โดยเราสามารถน�ำกรอบคิดดังกล่าวมาประยุกต์ใช้
เป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
ช่ ว งปฐมวั ย ถึ ง ประถมศึ ก ษาตอนต้ น ประวั ติ ศ าสตร์ สิ่ ง แวดล้ อ มสามารถ
ท�ำได้ผ่านนิทาน ต�ำนาน หรือเรื่องเล่าที่ท�ำให้ผู้เรียนได้เกิดจินตนาการ กิจกรรมศิลปะ
การลงภาคสนาม ทัศนศึกษา ได้เล่นท่ามกลางธรรมชาติจะช่วยให้ผู้เรียนเชื่อมโยงตัวเอง
กับธรรมชาติ
ช่ ว งประถมศึ ก ษาตอนปลายถึ ง มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น สามารถเรี ย นรู ้ ผ ่ า น
การวิเคราะห์ ตีความ องค์ความรูผ้ า่ นเหตุการณ์ทางประวัตศิ าสตร์จากหลักฐานชัน้ ต้นและ
ชัน้ รอง การลงพืน้ ทีภ่ าคสนามเพือ่ เรียนรูแ้ ละซึมซับคุณค่าของธรรมชาติ และฝึกตัง้ ค�ำถาม
เพื่อสืบสอบหาข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์
ช่วงมัธยมศึกษาตอนปลาย สามารถเรียนรูผ้ า่ นกระบวนการวิจยั เพือ่ หาค�ำตอบ
หรือข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะประวัติศาสตร์สิ่งแวดล้อมที่ข้อมูลสามารถ
สืบค้นได้อย่างหลากหลายจึงจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้เรียนจะเรียนรู้ผ่านการท�ำโครงงานหรือ
กระบวนการวิจัย
ช่วงอุดมศึกษาถึงวัยผู้ใหญ่ สามารถเรียนรู้ผ่านการวิเคราะห์และสังเคราะห์
โดยเฉพาะการตั้งค�ำถามเชิงปรัชญากับประวัติศาสตร์เพื่อการค้นหาค�ำตอบที่ลุ่มลึก
และซับซ้อน เช่น ประวัติศาสตร์มีไว้ท�ำไม ใครเป็นเจ้าของประวัติศาสตร์ ใครเป็นคนใช้
ใครเป็นคนเขียน ประวัติศาสตร์แบบนี้มีประโยชน์กับใคร ใครเป็นผู้สูญหายไปจากหน้า
ประวัติศาสตร์ เป็นต้น
แนวทางดั ง กล่ า วผู ้ เ ขี ย นได้ สั ง เคราะห์ ก รอบคิ ด เบื้ อ งต้ น ในการศึ ก ษา
ประวัตศิ าสตร์เพือ่ การพัฒนาทีย่ งั่ ยืนส�ำหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย เนือ่ งจาก
เป็นช่วงวัยที่ผู้เรียนมีความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยวิธีการหลากหลายบนพื้นฐานของ
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กระบวนการวิจยั มุง่ หาค�ำตอบหรือข้อเท็จจริงผ่านหลักฐานทีห่ ลากหลาย ผ่านกระบวนการ
ที่ยืดหยุ่น ไว้เป็นกรอบคิดในการสร้างสรรค์บทเรียนต่อไป อีกทั้งนักเรียนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายเป็นช่วงชั้นสุดท้ายในการเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเมื่อ
ผู้เรียนส�ำเร็จการศึกษาก็สะท้อนได้ว่าพวกเขาได้เติบโตพร้อมที่จะเป็นพลเมืองในแบบที่
รัฐคาดหวังแล้ว โดยการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ในระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลายนัน้ ผูเ้ ขียนสามารถสังเคราะห์และน�ำเสนอออกมาเป็น
กรอบคิดในการจัดการเรียนรู้ ดังนี้
18
ความรูเ้ พือ่ การปลดปล่อย
เสริมพลัง สร้างคุณค่าความ
เป็ นมนุษย์และความเป็ น
พลเมืองประชาธิปไตย

การเรียนรูต้ ามยุคสมัย
ยุคก่อนประวัติศาสตร์

ประวัติศาสตร์ยุคจารีต

ประวัติศาสตร์สมัยใหม่

ประวัติศาสตร์ยุคเสรีนิยมใหม่









ประวัติศาสตร์สิ่งแวดล้อม
เชิงประเด็น
คุณค่าและความหมายแห่งชีวิต
ภูมิสงั คมและระบบนิเวศแห่งชีวิต
การตั้งถิ่นฐานและบ่อเกิดวัฒนธรรม
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม
นโยบายภาครัฐกับผลกระทบด้ านสิ่งแวดล้ อม
การพัฒนาและความเป็ นธรรมทางสังคม
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พิบตั ิภยั และความ
เสื่อมสลายของระบบนิเวศ
ฯลฯ

- อยู่บนพื้นฐานของการสร้ างพลเมือง
- วิเคราะห์แนวโน้ มและสร้ างสรรค์ทางเลือก
ที่กว่าเพื่ออนาคต
- เรียนรู้จากหลักฐานที่หลากหลาย
- ปัจจัยภายในและปั จจัยภายนอกที่ส่งผล
ต่อความเปลี่ยนแปลง
- พัฒนาการของเหตุการณ์และ
ความเปลี่ยนแปลง
- บริบทของพื้นที่
- การเรียนรู้เชิงกระบวนการ ยืดหยุ่น
บูรณาการ เป็ นองค์รวม
- เรียนรู้ผ่านโครงงานและการวิจัยด้ วย
วิธกี ารทางประวัติศาสตร์

พลเมืองโลกที่ยั่งยืน บนพื้นฐานของค่านิยมใหม่ 4 ด้าน 1) ด้านการให้ความเคารพ
พลเมืองโลกที
น บนพื้นฐานของค่านิงยมใหม่
ด้าน1)ด้ด้าานความสมบู
นการให้ความเคารพและใส่
งชีวิต 2) เวศ
และใส่
ใจต่่ยอั่งยืประชาคมแห่
ชีวิต4 2)
รณ์มใจต่ั่งคัอประชาคมแห่
่งของระบบนิ
ด้านความสมบูรณ์มั่งคั่งของระบบนิเวศ 3) ด้านความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจและสังคม 4) ด้านประชาธิปไตย อหิงสา
3) ด้านความเป็นธรรมทางเศรษฐกิ
จและสังคม
และสันติภาพ
แผนภาพที่ 1 กรอบคิ4)
ดการจั
ยนรู้ประวัตป
ิศาสตร์
การพังฒสา
นาทีและสั
่ยั่งยืนในระดั
ธยมศึกษาตอนปลาย
ด้ดาการเรี
นประชาธิ
ไตยเพื่ออหิ
นติบชัภ้นมัาพ
แผนภาพที
่ 1 กรอบคิดการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
จากกรอบคิดดังกล่าวจะเห็นได้ว่าการเรียนรู้ประวัติศาสตร์สิ่งแวดล้อมจะสามารถพัฒนาความเป็นพล
มัธ่สยมศึ
กษาตอนปลาย
โลกที่ยั่งยืนได้นั้นจาเป็นอย่างยิ่งทีในระดั
่ต้องอาศัยบ
ครูชัผู้ส้นอนที
ามารถจั
ดการเรียนรู้อย่างเป็นองค์รวม คือบูรณาการ
องค์ความรู้ ทักษะ ค่านิยม เพื่อให้ ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความหมาย เสริมพลังให้ผู้เรียนมองเห็นคุณค่าของ
ตัวเองในฐานะพลเมืองที่มีความสาคัยกับการสร้างสังคมที่สันติสุข โดยในที่นี้ผู้เขียนจะขอขยายความจากกรอบ
คิดที่นาเสนอ ดังนี้
การเรียนรู้ผ่านยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สิ่ งแวดล้ อมของไทย เพื่อให้เห็นพัฒนาการโดยรวมของ
วารสารภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2561
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ และการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ด้วยกันเอง โดยเริ่มตั้งแต่
 ยุคก่อนประวัติศาสตร์เริ่มตั้งแต่ยุคสมัยไพลสโตซีน (Pleistocene Epoch) ซึ่งมีอายุราว 2,000,000
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จากกรอบคิ ด ดั ง กล่ า วจะเห็ น ได้ ว ่ า การเรี ย นรู ้ ป ระวั ติ ศ าสตร์ สิ่ ง แวดล้ อ ม
จะสามารถพัฒนาความเป็นพลโลกที่ยั่งยืนได้นั้นจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอาศัยครูผู้สอน
ที่สามารถจัดการเรียนรู้อย่างเป็นองค์รวม คือบูรณาการองค์ความรู้ ทักษะ ค่านิยม
เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความหมาย เสริมพลังให้ผู้เรียนมองเห็นคุณค่าของตัวเอง
ในฐานะพลเมืองทีม่ คี วามส�ำคัญกับการสร้างสังคมทีส่ นั ติสขุ โดยในทีน่ ผี้ เู้ ขียนจะขอขยาย
ความจากกรอบคิดที่น�ำเสนอ ดังนี้
การเรียนรู้ผ่านยุคสมัยทางประวัติศาสตร์สิ่งแวดล้อมของไทย เพื่อให้เห็น
พัฒนาการโดยรวมของความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ และการจัดการความ
สัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ด้วยกันเอง โดยเริ่มตั้งแต่
• ยุคก่อนประวัตศิ าสตร์ เริม่ ตัง้ แต่ยคุ สมัยไพลสโตซีน (Pleistocene Epoch)
ซึง่ มีอายุราว 2,000,000 – 10,000 ปีมาแล้ว โดยในดินแดนไทยในปัจจุบนั พบหลักฐาน
ชิน้ ส่วนกะโหลกของมนุษย์โฮโม อีเล็คตัส ทีอ่ ำ� เภอเกาะคา จังหวัดล�ำปาง ซึง่ เป็นหลักฐาน
เกี่ยวกับมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย (สมศักดิ์ ประมาณกิจ
และวัฒนา สุภวัน, 2550) โดยเน้นให้ผู้เรียนได้ศึกษาผ่านหลักฐานทางโบราณคดี
เพื่อให้เห็นพัฒนาการของมนุษย์ในยุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้
ของมนุ ษ ย์ ที่ มี วิ ถี ก ารด� ำ รงชี วิ ต ภายใต้ อิ ท ธิ พ ลของธรรมชาติ โดยในยุ ค สมั ย นี้
ครูสามารถเลือกน�ำเสนอข้อมูลจากแหล่งโบราณคดีทอี่ ยูใ่ นภูมภิ าคของตัวเองเป็นตัวอย่าง
ในการเรียนรูไ้ ด้ เนือ่ งจากมีหลักฐานทางโบราณคดีในยุคก่อนประวัตศิ าสตร์กระจายอยูท่ วั่
ทุกภูมิภาคซึ่งเป็นประเทศไทยในปัจจุบัน โดยยุคสมัยนี้ครูผู้สอนสามารถศึกษาเพิ่มเติม
ในประเด็นเกี่ยวกับพัฒนาการของโลก เพื่อให้เห็นว่ายุคสมัยของมนุษย์นั้นสัมพันธ์กับ
โลกใบนี้อย่างไร และโลกใบนี้ผ่านการสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตมาแล้วถึง 5 ครั้ง และ
ในยุคของมนุษย์ดว้ ยวิถกี ารด�ำเนินชีวติ ทีล่ ว้ นแล้วแต่เป็นปัจจัยของการเกิดก๊าซเรือนกระจก
ภาวะโลกร้อน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการล่มสลายของสิ่งแวดล้อมและ
ระบบนิเวศก�ำลังพาให้โลกก้าวสู่การสูญพันธุ์ครั้งที่ 6 (โคลเบิร์ต, อลิซาเบธ, 2559)
• ยุคจารีต เริม่ ตัง้ แต่ยคุ สร้างบ้านแปงเมืองผ่านเมืองโบราณตามภูมภิ าคต่างๆ
เช่น ในภาคเหนือจะมีเมืองโบราณกระจัดกระจายตามที่ราบหุบเขาและมีแม่น�้ำไหลผ่าน
อาทิ แคว้นโยนก เมืองเชียงแสน แคว้นหริภุญไชย เป็นต้น ในภาคกลางสามารถเริ่มต้น
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ที่เมืองทวารวดี เมืองอโยธยา ในภาคใต้แคว้นศรีวิชัย เมืองตามพรลิงค์ เมืองลังกาสุกะ
เป็ น ต้ น โดยในยุ ค จารี ต นี้ ต ้ อ งเน้ น ให้ เ ห็ น ถึ ง ประเด็ น ส� ำ คั ญ ได้ แ ก่ 1) ภู มิ ป ั ญ ญา
ในการสร้างบ้านแปงเมือง 2) การสร้างระบบความเชื่อผี พราหมณ์ พุทธ ที่ส่งผลต่อ
การจัดความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจในสังคม 3) การปฏิสัมพันธ์ของพัฒนาการมนุษย์
ในยุ ค จารี ต กั บ การบริ ห ารจั ด การธรรมชาติ 4) อิ ท ธิ พ ลภายนอกที่ ส ่ ง ผลกั บ
การเปลี่ยนแปลงของเมืองในยุคจารีต เช่น การรับวัฒนธรรมใหม่ การติดต่อทางการค้า
กับนานาชาติ การรับวิทยาการจากภายนอก เป็นต้น 5) กระบวนการกลายเป็นอาณาจักร
ขนาดใหญ่กรุงศรีอยุธยา จนกระทั่งถึงกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นซึ่งเป็นยุคสมัยของ
การเกษตรและการค้า โดยการเทียบเคียงยุคสมัยเหล่านี้สามารถศึกษาเพิ่มเติมจากงาน
ของ กุ นนาร์ รุ นด์ เกรน (2557) ที่ได้น�ำเสนอว่า ประวั ติศ าสตร์ โลกที่ เปลี่ ย นผ่ าน
ในแต่ละยุคสมัยนั้นสัมพันธ์กับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ บนโลก
• ยุคสมัยใหม่ เริ่มตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เป็นต้น
มา ผลกระทบจากการปฏิวตั วิ ทิ ยาศาสตร์ และการปฏิวตั อิ ตุ สาหกรรมทีเ่ ริม่ ต้นจากสังคม
ตะวันตกท�ำให้ชาติมหาอ�ำนาจมีความต้องการในการล่าดินแดนอาณานิคมเพื่อแสวงหา
ทรัพยากรและใช้เป็นตลาดในการระบายสินค้า โดยเฉพาะเมือ่ อังกฤษสามารถยึดอินเดีย
และพม่าได้ ในขณะที่ฝรั่งเศสก็แผ่อิทธิพลตั้งแต่เวียดนาม กัมพูชา และลาว ท�ำให้สยาม
กลายเป็นดินแดนกันชนของสองมหาอ�ำนาจ ซึ่งนั่นท�ำให้ชนชั้นน�ำของสยามในฐานะ
ผูก้ ำ� กับสังคมแบบจารีตต้องปรับตัวเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ซึง่ เป็นยุคสมัยแห่งการปฏิรปู บ้านเมืองของสยามให้มคี วามทันสมัย
(Modernity) และนับจากนัน้ เป็นต้นมาสยามได้กลายเป็นส่วนหนึง่ ของโครงข่ายโลกยุคใหม่
ที่ไม่สามารถแยกตนเองออกจากโครงข่ายโลกาวิภัตน์ของโลกยุคใหม่ได้อีกต่อไปและ
ภายหลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 ก้าวสู่สงครามเย็นประเทศไทยก็เข้าสู่กระบวนการ
สมัยใหม่ทเี่ ข้มข้นขึน้ จากการสนับสนุนของประเทศสหรัฐอเมริกาและการพัฒนาประเทศ
ตามแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
• ประวั ติ ศ าสตร์ ยุ ค เสรี นิ ย มใหม่ ผลจากการแข่ ง ขั น พั ฒ นาประเทศ
ในช่วงสงครามเย็น ท�ำให้เกิดการน�ำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ
มากยิ่งขึ้น และภายหลังการล่มสลายของสหภาพโซเวียต ในช่วงปี ค.ศ. 1989 – 1991
วารสารภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม
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ระเบียบเสรีนิยมใหม่ก็ได้ปรากฏตัวขึ้น โดยชัดเจนเมื่อเกิดฉันทมติวอชิงตัน ซึ่งท�ำให้
นโยบายเสรีนิยมใหม่แพร่กระจายไปสู่ประเทศก�ำลังพัฒนา กระบวนการโลกาภิวัตน์
ท�ำให้ประเทศไทยขับเคลือ่ นเศรษฐกิจตามแนวคิดเสรีนยิ มใหม่ทเี่ ริม่ มีการกระจายอ�ำนาจ
ลดขนาดภาครัฐให้เล็กลง เน้นภาคการส่งออกและภาคบริการโดยเฉพาะธุรกิจการท่องเทีย่ ว
และการพัฒนาด้านโทรคมนาคมในขณะที่กระแสอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการต่อสู้
เพื่อความเป็นธรรมทางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เริ่มมีมาตั้งแต่ช่วงปลายของยุคสมัยใหม่
ได้ชัดเจนขึ้นเมื่อเริ่มเข้าสู่ยุคนี้โดยเฉพาะแนวคิดประชาธิปไตยที่สัมพันธ์กับวิถีชีวิต
การกินดีอยูด่ ขี องประชาชนก็เริม่ เด่นชัดภายหลังจากการเกิดขึน้ ของรัฐธรรมนูญปี 2540
ซึ่งสะท้อนเด่นชัดว่าทั้งปัจเจกชน สังคม และสังคม ได้ถูกผลักเข้าไปสู่กลไกตลาดของ
แนวคิดเสรีนิยมใหม่ ช่องว่างทางสังคมที่ขยายเพิ่มขึ้น ความไม่เป็นธรรม และโครงสร้าง
ทางอ�ำนาจแบบเดิมของสังคมถูกท้าทายจะน�ำมาซึ่งความขัดแย้งทางการเมืองที่ต่อเนื่อง
มาจนถึงปัจจุบัน และเมื่อก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 ปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ทวีความรุนแรงขึ้น
ทั้งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก การสูญเสียความหลากหลายของระบบนิเวศ
พิบัติภัยทางธรรมชาติ ฯลฯในขณะที่ระบอบประชาธิปไตยและภาคพลเมืองถูกท�ำให้
อ่อนแอจากกระบวนการทางการเมืองที่ล้มเหลวของประเทศไทย จึงเป็นการยากที่สังคม
ไทยจะก้าวไปสู่สังคมที่ยั่งยืน
จากพั ฒ นาการทางประวั ติ ศ าสตร์ ที่ เ ปลี่ ย นแปลงสะท้ อ นภาพส� ำ คั ญ ว่ า
การกระท� ำ ของมนุ ษ ย์ สั ม พั น ธ์ แ ละส่ ง ผลกระทบต่ อ ธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
ในขณะอิ ท ธิ พ ลของธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มก็ ส ่ ง ผลกระทบต่ อ วิ ถี ม นุ ษ ย์ เ ช่ น กั น
ความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่สังคมไทยต้องพัฒนา
พลเมืองไทยแบบที่ต่างไปจากเดิม โดยมีชุดคุณค่าสากลที่เป็นค่านิยมพื้นฐานของ
พลเมืองโลกเป็นเป้าหมายในการสร้างความเป็นพลเมืองผ่านการเรียนรู้ประวัติศาสตร์
สิ่งแวดล้อมได้ก็คือ พลเมืองตามแนวคิดปฏิญญาโลก (The Earth Charter) ใน 4 ด้าน
ได้แก่ 1) ด้านการให้ความเคารพและใส่ใจต่อประชาคมแห่งชีวิต 2) ด้านความสมบูรณ์
มัง่ คัง่ ของระบบนิเวศ 3) ด้านความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจและสังคม 4) ด้านประชาธิปไตย
อหิงสา และสันติภาพ ซึ่งจะเห็นได้ว่าตั้งอยู่บนแนวคิดของความเป็นธรรมทางสังคม
และความเป็นธรรมของระบบนิเวศแห่งชีวิต ดังได้กล่าวรายละเอียดไว้แล้วข้างต้น
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ประวัติศาสตร์สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน: การเรียนรู้สู่การสร้างพลเมือง
ที่มุ่งเน้นความเป็นธรรมทางสังคมและสิ่งแวดล้อมในบริบทไทย

ส�ำหรับการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาพลโลกที่
ยัง่ ยืนนัน้ ผูส้ อนควรยึดหลักการจัดการเรียนรูท้ เี่ น้นผูเ้ รียนเป็นส�ำคัญ โดยเน้นการเรียนรู้
เชิงกระบวนการ และบรรยายกาศการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเสริมสร้างความเป็นพลเมือง
ในระบอบประชาธิปไตย ซึ่งมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางในการจัดการเรียนรู้ ดังนี้
1) การเรียนรู้เชิงกระบวนการ บูรณาการ เป็นองค์รวม ครูต้องเปลี่ยน
บทบาทจากการสอนแบบเทศนามาเป็นนักจัดการองค์ความรู้ (Caching and Facilitator)
ทีค่ อยสนับสนุนและสร้างโอกาสให้ผเู้ รียนเรียนรูอ้ ย่างเป็นกระบวนการได้ปฏิบตั จิ ริง และ
ครูผู้สอนต้องมีความเข้าใจองค์ความรู้ส�ำคัญที่เป็นแก่นของการเรียนรู้ประวัติศาสตร์
สิ่งแวดล้อม สามารถเลือกสรรเนื้อหา และบูรณาการสู่การเรียนรู้เชิงประเด็นได้เพื่อให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมายด้วยตนเองคือการออกแบบกระบวนการจัด
การเรียนรู้ที่สัมพันธ์กับพัฒนาการของผู้เรียนทั้งด้านองค์ความรู้ ทักษะ และทัศนคติ
โดยมุ่งสู่เป้าหมายของการเสริมสร้างความเป็นพลโลกที่ยั่งยืน เห็นความสัมพันธ์ของ
องค์ความรู้กับเป้าหมาย
2) ยื ด หยุ ่ น และสอดคล้ อ งกั บ บริ บ ท กระบวนการในการจัดการเรียนรู้
ต้องยืดหยุ่น และให้ความส�ำคัญกับผู้เรียนอย่างแท้จริง สามารถใช้กรณีศึกษาหรือ
แหล่งโบราณคดีหรือหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่มีอยู่ในท้องถิ่นเชื่อมโยง เปรียบเทียบ
และมองเห็นความสัมพันธ์กับบริบทที่แตกต่างออกไปได้ มีการเรียนรู้ร่วมกับชุมชน
รวมถึงบริบทแห่งยุคสมัยซึ่งส�ำคัญมาก
3) พั ฒ นาการของเหตุ ก ารณ์ แ ละความเปลี่ ย นแปลง เน้ น การศึ ก ษา
ประวัติศาสตร์ในเชิงมิติของเวลา ล�ำดับเหตุการณ์ และความเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เห็น
พัฒนาการของสถานการณ์และผลกระทบที่เกิดขึ้น
4) ปั จ จั ย ภายในและปั จ จั ย ภายนอกที่ ส ่ ง ผลต่ อ ความเปลี่ ย นแปลง
เน้ น การศึ ก ษาเพื่ อ ให้ เ ห็ น ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งปั จ จั ย ภายในและปั จ จั ย ภายนอก
ที่ส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลงในแต่ละบริบท
5) เรียนรู้จากหลักฐานที่หลากหลาย มีการใช้ทั้งหลักฐานจากในท้องถิ่น
และนอกบริบท เพื่อให้เห็นความหลากหลายของประเด็นที่ผู้เรียนก�ำลังเรียนรู้ รวมถึง
ความหลากหลายของข้อคิดเห็นของผู้เรียนเอง โดยเชื่อมโยงกับการพัฒนาสมรรถนะ
วารสารภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2561

299

Environmental History for Sustainable Development: Learning Towards
Preparing Social and Eco-Justice Oriented Citizen in Thai Context

Attachon Sajjaphattanakul

การคิ ด เชิ ง วิ พ ากษ์ แ ละเท่ า ทั น ต่ อ หลั ก ฐานที่ ห ลากหลายและมี แ นวโน้ ม ที่ ม ากขึ้ น
เนื่องจากข้อมูลร่วมสมัยต่างๆ จะหลั่งไหลอยู่ในระบบอิเล็กทรอนิกส์
6) วิ เ คราะห์ แ นวโน้ ม และสร้ า งสรรค์ ท างเลื อ กที่ ก ว่ า เพื่ อ อนาคต
เน้นการเรียนรูเ้ พือ่ ให้ผเู้ รียนได้ใช้ทกั ษะการคิดเชิงประวัตศิ าสตร์ (Historical Thinking skills)
ซึ่งเน้นการคิดเชิงพัฒนาการ (Chronological Thinking) ซึ่งจะเป็นประโยชน์มากขึ้น
เมือ่ ผูเ้ รียนสามารถวิเคราะห์แนวโน้มทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคต และสามารถน�ำเสนอแนวทาง
เมื่อเผชิญสถานการณ์หรือสร้างทางเลือกในการปกป้องหรือแก้ไขปัญหาในอนาคตได้
7) อยู ่ บ นพื้ น ฐานของการสร้ า งพลเมื อ งในระบอบประชาธิ ป ไตย
เป็ น การจั ด การเรี ย นรู ้ ป ระวั ติ ศ าสตร์ เ พื่ อ สร้ า งความเป็ น พลเมื อ ง ผู ้ ส อนจึ ง ต้ อ ง
สร้างบรรยากาศของการเรียนรู้ที่เป็นประชาธิปไตย ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่าง
มี ค วามสุ ข เสี ย งทุ ก เสี ย งได้ รั บ ความสนใจ สามารถวิ พ ากษ์ แ ละน� ำ เสนอประเด็ น
การเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย ได้คิดและได้ร่วมกันท�ำ สามารถสร้างชุมชนการเรียนรู้
ให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนได้มีการเรียนรู้บนฐานของการท�ำวิจัยหรือโครงงานที่ใช้องค์ความรู้
ด้านประวัติศาสตร์หรือวิธีคิดเชิงประวัติศาสตร์เข้าไปเป็นกระบวนการคิดเพื่อผู้เรียน
จะได้สร้างความรู้เพื่อการปลดปล่อย เสริมพลัง สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์และ
ความเป็นพลเมืองประชาธิปไตย
ปลายทางของการเรียนรู้ประวัติศาสตร์สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน คือ
ความคาดหวังทีว่ า่ องค์ความรูท้ งั้ หมดทีผ่ เู้ รียนได้เรียนรูจ้ ะเป็นความรูเ้ พือ่ การปลดปล่อย
(emancipatory knowledge) ให้ผเู้ รียนมีทศั นะเชิงวิพากษ์ คิดได้ดว้ ยตนเองบนฐานความรู้
ที่หลากหลาย น�ำองค์ความรู้ที่ได้มาเสริมพลัง สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์ในฐานะ
พลเมืองประชาธิปไตยที่มีอ�ำนาจในการขับเคลื่อนสังคมให้ขยับไปข้างหน้าตามแนวคิด
การพัฒนาที่ยั่งยืน
บทสรุป
การจัดการเรียนรูป้ ระวัตศิ าสตร์สงิ่ แวดล้อมเพือ่ การพัฒนาทีย่ งั่ ยืนในบริบทไทย
ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานนั้นมีหัวใจส�ำคัญอยู่ที่การสร้างความเป็นพลเมืองโลกยุค
ใหม่ที่สอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยในส่วนของการเรียนรู้ประวัติศาสตร์
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สิ่งแวดล้อมในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนั้นต้องมุ่งไปที่การศึกษาความเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นจากการใช้ทรัพยากรตามช่วงเวลาต่างๆที่สัมพันธ์กับสถานการณ์ของสังคม
การตั้งค�ำถามที่ชวนให้ผู้เรียนความเป็นธรรมทางสังคมและความเป็นธรรมที่มีต่อ
ระบบนิ เ วศแห่ ง ชี วิ ต โดยมุ ่ ง เน้ น ให้ ผู ้ เ รี ย นมองเห็ น ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งมนุ ษ ย์
กับธรรมชาติ และระหว่างมนุษย์ด้วยกันเอง ในส่วนของการจัดการเรียนรู้ครูต้อง
ปรับบทบาทจากการเป็นผู้เทศนาสั่งสอนมาเป็นนักจัดการองค์ความรู้ (Caching and
Facilitator) ชวนผู้เรียนให้ตั้งค�ำถามและกล้าวิพากษ์เรื่องราวทางประวัติศาสตร์บนฐาน
ของหลั ก ฐานข้ อ มู ล ออกไปให้ พ ้ น กรอบการสอนประวั ติ ศ าสตร์ แ บบจารี ต ที่ เ น้ น
การเล่าเรื่องแบบขับเน้นชาตินิยมมากล้น มาสู่การเรียนรู้เพื่อการปลดปล่อย เสริมพลัง
สร้ า งคุ ณ ค่ า ความเป็ น มนุ ษ ย์ แ ละความเป็ น พลเมื อ งประชาธิ ป ไตย ประวั ติ ศ าสตร์
สิ่งแวดล้อมจะช่วยให้ผู้เรียนเห็นบ่อเกิดทางวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นการปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
มนุ ษ ย์ กั บ ธรรมชาติ มองเห็ น การใช้ ป ระโยชน์ จ ากทรั พ ยากรธรรมชาติ เ พื่ อ พั ฒ นา
ความเป็นอยูต่ งั้ แต่ระดับปัจเจกบุคคลไปจนถึงการเปลีย่ นแปลงแห่งยุคสมัยในระดับรัฐ และ
เมื่ อ ใช้ ก รอบคิ ด ของการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น มาจั บ ก็ จ ะช่ ว ยให้ ค รู ผู ้ ส อนสามารถชั ด เจน
ถึงการสอนประวัติศาสตร์สิ่งแวดล้อมว่าไม่ใช่ประวัติศาสตร์เพื่ออดีต เป็นการเรียนรู้
ประวัติศาสตร์เพื่ออนาคตที่โลกต้องด�ำรงอยู่ต่อไปเพื่อมนุษย์และทุกชีวิตรุ่นต่อไป
ที่จะเติบโตและงอกงามบนดาวเคราะห์แห่งนี้
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