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(ร่าง) โครงการสง่เสริมการร่วมขับเคลื่อนเป้าหมาย 
การพัฒนาที่ย่ังยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 

ของหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 
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     การประชุมทางการเมืองระดับสูงวา่ด้วยการพฒันาที่ยั่งยืน1 (HLPF) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 ข้อมูลจากกรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ 
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      ถึงแม้ว่าประเด็นความยั่งยืนจะถูกผูกโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ตามมาตรา 65 ของรัฐธรรมนูญไว้แล้ว แต่ความส าเร็จในการขับเคลื่อนสู่
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริงจะเกิดขึ้นได้นั้นต้องได้รับความร่วมมือภาคส่วนต่าง ๆ 
(Multi-stakeholder Engagement) ผ่าน “พันธกิจร่วม” (Shared mission) และการผสาน   
พลังรวม การขับเคลื่อนด้วยพลังประชาชนในพื้นที่ (Local driver) ฐานความรู ้แนวปฏิบัติที่ดี แนว
ทางการแก้ไขปัญหา (Solution)  ความเชี่ยวชาญทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม จาก
เครือข่าย solution วิจัย อุดมศึกษา สถาบันความรู้ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม และอ่ืนๆ เพื่อ
ร่วมกันแก้ไขปัญหาและลงมือท าเพื่อการพัฒนาอย่างจริงจังบนพื้นที่ เช่น เมือง ชุมชน เป็นต้น 

อุบัติเหตุทางถนนมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศอย่างมาก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศก าลังพัฒนา ซึ่งส่งผลกระทบต่อความ
สูญเสียถึงร้อยละ 5 ของ GDP ดังนั้น ประเด็นความปลอดภัยทาง
ถนนควรนับเป็นประเด็นการพัฒนาที่ยั่งยืนทางการขนส่งและ
คมนาคม ทั้งนี้ ประเทศต่างๆ ควรส่งเสริมความร่วมมือและหุ้นส่วน
ในการจัดท าแผนพัฒนาการขนส่งที่เน้นการบูรณาการระหว่างทุก
ภาคส่วน การเพิ่มขีดความสามารถของหน่วยงาน การส่งเสริมการ
พัฒนาการขนส่งมวลชนที่ปลอดภัยและยั่งยืน นอกจากนี้ ที่ประชุม
ได้ เน้นว่ากลไกส าคัญในการขับเคลื่อน SDG11 คือ การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การสร้างเมืองอัจฉริยะ 
ความร่วมมือระหว่างเมือง และการเสริมสร้างขีดความสามารถ
ของหน่วยงานท้องถิ่น นอกจากนี้ ได้มีการยกตัวอย่างของนคร
นิวยอร์ก ซึ่งเป็นเมืองแรกในโลกที่ได้จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินการตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับท้องถิ่นโดย
สมัครใจ (One NYC) ซึ่งเป็นตัวอย่างส าคัญที่แสดงให้เห็นถึง
การขับเคลื่อน SDGs ในระดับท้องถิ่น” 

 

ในปี 2018 อภิปรายเจาะจงรายเป้าหมายที่ส าคัญ (เป้าหมายที่ 6  7  
11  12  15  และ 17) และมีการทบทวนเชิงลึกเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน SDG11 : "ปัจจุบันมากกว่าครึ่งของประชากรโลกอาศัยอยู่ใน
เมืองและร้อยละ 75 ของประชากรในเมืองบริโภคทรัพยากรธรรมชาติ 
อีกทั้งปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากถึงร้อยละ 60-80 ดังนั้น เพื่อรองรับ
การขยายตัวของเมือง (Urbanization) ที่มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น 
ประเทศต่างๆ ควรส่งเสริมแผนพัฒนาเมืองที่บูรณาการระหว่าง
หน่วยงานที่ เกี่ ยวข้อง  นอกจากนี้  ที่ประชุมได้หารือเกี่ ยวกับ
ความส าคัญเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่าง SDG11 และเป้าหมาย
อื่นๆ ความส าคัญของหน่วยงานระดับท้องถิ่นในการขับเคลื่อน 
SDGs รวมทั้งประเด็นความปลอดภัยทางถนน ซึ่งเป็นหนึ่งในประเด็น
หลักที่บรรจุอยู่ในวาระใหม่แห่งการพัฒนาเมือง -New Urban Agenda 

 
 

      เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 11 (SDG11) : เมืองและชุมชนยั่งยืน เป็นเป้าหมายฯ ที่ได้รับการจัดอันดับ
ความส าคัญในการประชุมทางการเมืองระดับสูงว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน (High-Level Political Forum on Sustainable 
Development: HLPF) ซึ่งที่ประชุมฯ ได้หารือเกี่ยวกับความส าคัญเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่าง SDG11 และ SDGs อ่ืนๆ รวมถึง
ความส าคัญของรัฐบาลท้องถิ่นในการขับเคลื่อน SDGs และการมีส่วนร่วมของรัฐบาลท้องถิ่นในการจัดท ารายงานผลการทบทวนการ
ด าเนินการตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 ระดับชาติ (Voluntary National Review – VNR) ในประเทศต่างๆ 
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Action 
       จากความคืบหน้าในการขับเคลื่อน SDG11 ตามรายงานผลการทบทวนการด าเนินการตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 ระดับชาติ
โดยสมัครใจของไทย พ.ศ. 2561 มีความคืบหน้า : รัฐบาลไทยเร่งด าเนินการเพื่อพัฒนาปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยได้ยึดโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน กรอบการด าเนินงาน เซนได
เพ่ือการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ วาระใหม่แห่งการพัฒนาเมือง (New Urban Agenda) เพ่ือมุ่งแก้ไขปัญหาที่ยังเป็นข้อท้าทายที่ส าคัญของ
ประเทศไทย ได้แก่ ที่อยู่อาศัย การจัดการภัยพิบัติ ระบบขนส่ง สิ่งแวดล้อม และสังคม ซึ่งรัฐบาลไทยได้เร่งด าเนินการในด้านต่างๆ โดยในปี 
2560 ไทยมีความก้าวหน้าในการด าเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 11 ดังนี้ (1) การลดจ านวนผู้ได้รับผลกระทบจาก
ภัยพิบัติโดยโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนตามแนวทางการจัดการภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน (Community Based Disaster Risk 
Management : CBDRM) (2) แก้ไขปัญหาการขาดแคลนที่อยู่อาศัยและการไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย โดยการขยายผลต่อยอดจากแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย 10 ปี (พ.ศ. 2559-2568) มาเป็น “แผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัย ระยะ 20 ปี” เพ่ือให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (3) การยกระดับการขนส่งให้สามารถรองรับผู้ใช้งานได้ทุกกลุ่ม (Universal Design) โดยการส ารวจโครงสร้าง
พ้ืนฐานการขนส่งสาธารณะของกระทรวงคมนาคมและขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครอบคลุมทั่วทุกภาคของประเทศ และน าผลการ
ส ารวจมาศึกษา วิเคราะห์ ให้ข้อเสนอแนะ และปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานการขนส่งสาธารณะให้เป็นระบบต่อไป (4) โครงการการจัดการ
สิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชนเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ได้ด าเนินการด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืนเพ่ือให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์  20 ปี ของ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2560-2579) แผนงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 2017-2025 รวมทั้งวาระ
การพัฒนาที่ยั่งยืน (Agenda 2030) การขับเคลื่อนในระดับท้องถิ่น ใน SDG11 มีการน าไปปฏิบัติในระดับท้องถิ่น  

      การขับเคลื่อนในระดับมหานครของประเทศ อาทิ กรุงเทพมหานครซึ่งนับเป็นเมืองใหญ่ที่มีหลายภาคส่วนท างานร่วมกันในการพัฒนา
เมืองกระจายอยู่ตามพื้นที่ต่างๆ เป็นจุดๆ หากมีการเชื่อมโยงจุดต่างๆ บูรณาการงานพัฒนาเมืองเข้าด้วยกันให้เป็น ‘ภาพใหญ่ในเชิงกลยุทธ์’
ให้เป็นไปในทิศเดียวกันตอบโจทย์ยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานคร จะส่งผลให้เกิดการเชื่อมรวมพลังที่มีนัยส าคัญต่อการเปลี่ยน
กรุงเทพมหานครผ่าน ‘จุดเชื่อมโยงงานภาพใหญ่ของการเมือง’ หรือ Focal point of city development ด้วยเทคโนโลยีที่มีพร้อมอยู่ใน
ปัจจุบันควบคู่กันไปทั้งในลักษณะ Offline และ Online ก่อให้เกิดรูปธรรมใหม่ของการท างานร่วมกัน ที่เปิดกว้างและสร้างการมีส่วนร่วมใน
เป้าประสงค์และพันธกิจ เมื่อมีนักวิจัยรุ่นใหม่ กลุ่มคนรุ่นใหม่ คนกลุ่มใหม่ๆ จากภาคส่วนต่างๆ ที่พร้อมน าศักยภาพขอตนหรือหน่วยงานตนเข้า
มาร่วมเปลี่ยนเมืองที่ตนอาศัยอยู่  ร่วมพัฒนากับพลังสังคมเดิมที่เดินหน้าท างานกันอยู่แล้ว ภาพการเสริมหนุนกันนี้จะเป็นแรงส่งให้เกิด
ประสิทธิภาพต่อการพัฒนาในบริบทต่างๆ เช่นเดียวกับในเมืองใหญ่หลายแห่ง เช่น Gothenburg2 และ Amsterdam  
      พื้นที่กรุงเทพมหานครอาจถูกยกระดับเป็น Testbed มีการหยิบยกปัญหาในแต่ละพื้นที่ขึ้นมาเพื่อการลงมือ Action แก้ไขปัญหาร่วมกันผ่าน 
Open-ended platform ร่วมกับภาวการณ์น าในแต่ละพื้นที่ที่มีลักษณะโครงสร้างสังคมที่แตกต่างกันไป อาจส่งผลให้เกิดการร่วมกันเป็นเครือข่าย
แก้ปัญหาในบางมิติที่หลายคนมองว่าเป็นไปไม่ได้ เช่น สภาพคลองในกรุงเทพมหานคร สภาพอากาศในเมือง เป็นต้น  ทั้งนี้ ในการท างานที่มุ่งสู่
การพัฒนาที่ยั่งยืนโดยน าเมืองมาเป็น City Lab เชื่อมโยงกับ SDGs และประเด็นอ่ืนๆ (เช่น Circular economy, SDG12, อาหาร ฯลฯ) พัฒนา
ร่วมกันโดยน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและท าการวัดผลกระทบทางสังคมอย่างเหมาะสม ย่อมน าไปสู่การพัฒนาที่มองเห็นภาพการ
เปลี่ยนแปลงที่มหานครของไทยอาจก้าวไปสู่การเป็น ‘ต้นแบบการพัฒนา’ ในบางเรื่องที่จะสามารถน าแนวทางการแก้ไขปัญหา (Solution) ใน
พื้นที่เล็กๆ ไปแลกเปลี่ยนกับระดับสากลต่อไป  

                                                           
2 มิถุนายน 2561 ผู้แทนสถาบันคลังสมองของชาติได้ไปเข้าร่วมประชุมการจัดสัมมนาประจ าปีของเครือข่ายมหาวิทยาลัยชั้นน าของโลกด้านความยั่งยืน 
(International Sustainable Campus Network : ISCN2018)  ประเทศสวีเดน และได้ประสานจัด Academic visit เพื่อไปศึกษาดูงาน ณ เมือง Gothenburg 
ซ่ึงมีความโดดเด่นด้าน Sustainable city และมีกลไกการท างานร่วมกันของภาคส่วนต่าง ๆ ผ่านหน่วยงานกลางในรูปแบบ Triple helix approach บูรณาการ
งานและผสานการท างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพผ่านหน่วยงานกลางต่างๆ เช่น Business Region Göteborg (BRG) ซ่ึงเป็น Non-profit company ที่
ท างานให้กับเมืองในด้านต่างๆ เช่น ElectriCity ฯลฯ (ภาพประกอบ หน้า 3)  จึงเรียนเชิญมาบรรยายในประเทศไทย                                                                                     
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       คณะท างานฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า หากสังคมไทยมีเวทีในลักษณะ Multi-stakeholder platform เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วน
ต่างๆ เป็นกลไกร่วมขับเคลื่อน SDG11 ในประเด็น “Partnerships of the Sustainable City in Action” จะก่อให้เกิดพลังรวมในจุดต่างๆ 
ของเมืองร่วมใจกันพัฒนาเมืองสู่ความยั่งยืนต่อไปในบริบทและพันธกิจที่เกี่ยวข้องในอนาคต อาทิ Learning city การพัฒนาคลองรอบเมือง   จึง
เห็นควรร่วมจัดเวทีกับพันธมิตรต่างๆ เพื่อร่วมพัฒนาและร่วมขับเคลื่อนงานบนเส้นทางของความยั่งยืนสู่เป้าหมายในปี 2030 ผ่านการจัดสัมมนา
วิชาการและการประชุมระดมสมอง SDGs คร้ังที่ 3 “SDG11: Partnerships of the Sustainable City in Action” โดยเรียนเชิญวิทยากร
คุณภาพจากประเทศสวีเดน ภาครัฐ ภาคอุดมศึกษา ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และอ่ืนๆ เข้าร่วมน าเสนอและร่วมระดมความเห็น        

วัตถุประสงค ์ (การจัดกิจกรรม คร้ังที่ 3 : 9 มกราคม พ.ศ. 2562) 
1) เพื่อยกระดับและสานพลงัเครือข่ายวิชาการและภาคส่วนตา่งๆ ที่จะร่วมมือกันท างานเพื่อการพฒันาเมืองต่อไป  
2) เพื่อร่วมขับเคลื่อนงาน Partnerships of the Sustainable City in Action ผา่นการสร้างความตระหนักและการแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์ & ความคิดเห็น เพื่อหนุนเสริมพันธกิจร่วมระหว่างหน่วยงานและการขับเคลื่อนงาน SDG11 ในแนวทางทีส่อดคล้องกับ
ยุทธศาสตรช์าติฯ  

3) เพื่อเป็นเวทีให้ภาคีที่เก่ียวข้องในภาคส่วนต่าง ๆ อภิปราย แลกเปลี่ยนแนวปฏิบตัิที่ดี แนวคิด และมุมมองการพัฒนาเมือง  
รวมทั้ง เพื่อร่วมพัฒนาบริบทงาน กิจกรรม และประเด็นในการขับเคลื่อน SDG11 ร่วมกันในระยะถัดไป 

ผู้เข้าร่วมสัมมนา                                              วัน เวลา และสถานที่ประชุม 
ผู้บริหารอุดมศึกษา นักวิชาการ นักวิจัย ภาครัฐ ภาคเอกชน   วันที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 9.00-16.00 น.  
สื่อมวลชน ภาคประชาสังคม และภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้อง    ณ ห้องดวงกมล  โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ 
จ านวนประมาณ 50 คน  
 

รับผิดชอบโครงการ (คณะท างาน) :  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  สถาบนัระหว่างประเทศเพื่อการค้า
และการพัฒนา (องค์กรมหาชน) และสถาบันคลงัสมองของชาติ  
 
  
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั  
       (1) มีพัฒนาการด้านเครือข่ายที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาเมืองในรูปแบบ Multi-Stakeholder partnership ซึ่งจะน าไปสูก่ารบูรณาการ 
            ขับเคลื่อน SDG11 กับหุ้นส่วนการพัฒนาในระยะถัดไป (Network)       
       (2) ผู้เข้าร่วมการสัมมนาตระหนักถึงความส าคัญในประเด็นการพัฒนาเมืองสามารถร่วมกันขับเคลื่อนงานในบริบทที่เชื่อมโยงกับสากลผา่น 
            พันธกิจร่วมในแนวทางที่สอดคล้องกับยุทธศาสตรช์าตติ่อไป (Mobilization) 
       (3) เพื่อให้ได้รับข้อเสนอและแนวทางการขับเคลื่อน SDG11 และประเด็นในการขับเคลื่อน SDG11 ร่วมกันในระยะถัดไป (Approach) 

 

 

 

 

 

Source : Per Österström 


