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

ของหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 
 

 
              ถึงแม้ว่าประเด็นความยั่งยืนจะถูกผูกโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ตามมาตรา 65 ของรัฐธรรมนูญไว้แล้ว แต่ความส าเร็จ

ในการขับเคลื่อนสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริงจะเกิดขึ้นได้นั้นต้องได้รับความ
ร่วมมือภาคส่วนต่างๆ (Multi-stakeholder Engagement) ผ่าน “พันธกิจร่วม” (Shared 
mission) และการผสานพลังรวม (Synergy) เป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา
ประเทศ สอดคล้องกับ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 17  
(SDG17) : เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการด าเนินงานและฟื้นฟูสภาพ

หุ้นส่วนความร่วมมือส าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งขับเคลื่อนด้วยพลังประชาชนในพื้นที่ (Local driver) ฐานความรู้ แนวปฏิบัติที่ด ี
แนวทางการแก้ไขปัญหา (Solution)  ความเชี่ยวชาญทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม จากเครือข่าย solution วิจัย อุดมศึกษา สถาบัน
ความรู้ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม และอ่ืนๆ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาและลงมือท าเพื่อการพัฒนาอย่างจริงจังบนพื้นที่ เช่น เมือง ชุมชน 
    เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 11 (SDG11) : ท าให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัย ทั่วถึง พร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงและยั่งยืน เป็นเป้าหมายที่ได้รับการจัดอันดับความส าคัญในการประชุมทางการเมืองระดับสูงว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(High-Level Political Forum on Sustainable Development: HLPF) ซึ่งที่ประชุมฯ ได้หารือเกี่ยวกับความส าคัญเกี่ยวกับความ
เชื่อมโยงระหว่าง SDG11 และ SDGs อ่ืนๆ รวมถึงความส าคัญของรัฐบาลท้องถิ่นในการขับเคลื่อน SDGs และการมีส่วนร่วมของ
รัฐบาลท้องถิ่นในการจัดท ารายงานผลการทบทวนการด าเนินการตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 ระดับชาติ (Voluntary 
National Review – VNR)  
     เป้าหมายการพัฒนาที่ยัง่ยืนล าดบัที่ 12 (SDG12) : สร้างหลกัประกันให้มีแบบแผนการผลิตและการบรโิภคที่ยัง่ยืน (Ensure sustainable 
consumption & production : SCP ) เปน็เป้าหมายทีไ่ด้รบัการจัดอันดบัความส าคัญในล าดับตน้จาก HLPF และสภาเศรษฐกิจโลก 
(World Economic Forum : WEF)  อยา่งไรก็ตาม ภาครัฐในประเทศตา่งๆ ได้มีความพยายามผลักดันเรื่องการผลิตที่ยั่งยืนมาในอดีต
จนถึงปัจจุบัน แต่ยังไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควรเพราะอาจเนื่องมาจากพฤติกรรมผู้บริโภคที่ยังไม่ได้ถูกปรับเปลี่ยนให้สอดรับกับ
บริบทของการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหนึ่งในที่มาของล าดับค า “SCP” ที่สลับเน้นความส าคัญในการปรับพฤติกรรมคนและองค์กรด้าน
การบริโภคที่ยั่งยืน โดยด าเนินการควบคู่กันไปกับการผลิตที่ยั่งยืน   

 
 

 
หลักการและเหตุผล 
       “เศรษฐกิจหมุนเวียน”1 กับ “การปรับกระบวนทัศน์ของโมเดลธุรกิจ” จากระบบเศรษฐกิจแบบเส้นตรง (Linear Economy) “ผลิต ใช้ 
ทิ้ง” มาสู่ “เศรษฐกิจหมุนเวียน” (Circular Economy) ที่เน้นการน าทรัพยากรที่ใช้แล้วมาผลิตใช้ใหม่ ทางรอดของสภาวะการขาดแคลนทรัพยากรใน
อีก 30 ปีข้างหน้าที่บริษัทระดับโลกและหลายภาคส่วนลุกขึ้นมาร่วมกันเปลี่ยนแปลง  มุ่งสู่ความยั่งยืนร่วมกัน    WEF เป็นอีกองค์กรส าคัญที่เป็นผู้น า
และได้ออก White paper : Circular Economy in Cities Evolving the model for a sustainable urban future2 ระบุถึงประเด็นต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง : Transitioning to a circular city / Opportunities for the circular economy in cities / Barriers to embracing the circular  

                                                           
1 หลักการของ Circular Economy  1) Value preservation  2) Resource optimization) 3) System effectiveness 
2 http://www3.weforum.org/docs/White_paper_Circular_Economy_in_Cities_report_2018.pdf 
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economy in cities / Making the circular economy a reality for cities   โดยมีข้อสรุปว่า  เมืองจ าเป็นต้องจัดล าดับความส าคัญในการ
เปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบในการปรับกระบวนทัศน์จาก Linear เป็น Circular โดยมรีูปแบบการใช้วัสดุให้ได้นานที่สุดและค านึงการเพิ่มมูลค่า
ทางเศรษฐกิจให้สูงสุด   นวัตกรรมด้านต่างๆ  เช่น สภาพแวดล้อมการก่อสร้าง พลังงาน สุขภาวะ และการจัดการของเสีย ได้เริ่มน ามาใช้ร่วมกับการ
พัฒนาเมืองต่างๆ ทั่วโลกใน  ซึ่งการเปลี่ยนแปลงสู่เมืองยั่งยืนนี้ไม่สามารถด าเนินการได้โดยล าพัง จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของผู้มีส่วนได้เสีย
ต่างๆ ในห่วงโซ่คุณค่า : ภาคเอกชนจะต้องออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยจิตส านึกที่รับผิดชอบต่อสังคม ปัจเจกบุคคลมีบทบาทส าคัญในการสร้างการ
บริโภคที่ยั่งยืน ภาครัฐจ าเป็นต้องมีส่วนร่วมในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่จ าเป็นต่อการพัฒนา และก าหนดนโยบายและข้อบังคับที่สร้างแรงจูงใจใน
การสร้างนวัตกรรม  ผู้บริหารเมือง/ชุมชนก็ถูกวางต าแหน่งเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่จะสร้างความร่วมมือกับภาคธุรกิจและพลเมืองเพื่อเร่งความเร็ว
ในการเปลี่ยนผ่านกระบวนทัศน์ของเศรษฐกิจไปสู่ Circular Economy ต่อไป  
      “เมือง” คือ กุญแจส าคัญในการขับเคลื่อน Circular economy  มากกว่า 80% ของ GDP โลกถูกสร้างขึ้นในเมืองต่างๆ ดังนั้น เมืองจึง
เหมาะส าหรับเป็นสถานที่ทดสอบรูปแบบของเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยการใช้เมืองเป็นห้องทดลองนวัตกรรมที่มีชีวิต (Live Innovation Lab) ที่จะ
กล่าวถึงความท้าทายที่ซับซ้อนของเศรษฐกิจเส้นตรง  ภายใต้อิทธิพลของภาคส่วนต่างๆ ที่เป็นส่วนประกอบของเมือง (นักธุรกิจ ผู้พักอาศัย และรัฐบาล)  
Ecosystem ที่ประกอบไปด้วย ผู้ผลิต ผู้บริโภค คนกลาง สินค้า และการไหลเวียนของข้อมูลอย่างต่อเนื่อง จะช่วยสร้างโอกาสที่จะแนะน าวิธีปฏิบัติใหม่
ต่างๆ (new practices) รวมถึง การอ านวยความสะดวกของ the reverse logistics sector, material collection, waste processing, energy and 
natural resource conservation และรูปแบบการประกอบการใหม่ การออกแบบสินค้า ในวิถีที่ค านึงถึงเศรษฐกิจหมุนเวียน 
     ในประเทศที่พัฒนาแล้ว อาทิ สวีเดน  เนเธอร์แลนด์ และอ่ืนๆ มีแนวปฏิบัติที่ดี (Good practice) หรือ วิธีในการแก้ปัญหาที่ปฏิบัติได้จริง 
(Solution) ในด้านการพัฒนาเมืองยั่งยืนที่น่าสนใจ สามารถน ามาปรับเข้าบริบทไทยและประยุกต์ใช้ในพื้นที่เมืองหรือชุมชนต่างๆ อาทิ Living Lab 
ของมหาวิทยาลัยในประเทศสวีเดนที่ใช้ อาคาร พื้นที่ ของมหาวิทยาลัยเป็น Testbed เพื่อท าการทดลองและวิจัยเพื่อมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน นอกจากนี้ 
โครงสร้างธรรมาภิบาลที่ดีเป็นอีกปัจจัยแห่งความส าเร็จในการพัฒนาเมือง3     
    
 
 
 
  

                                                           
3 มิถุนายน 2561   สถาบันคลังสมองของชาติจัด Academic visit ให้กับสมาชกิเครือข่ายมหาวทิยาลัยย่ังยืน โดยความรว่มมอืจากสถานทตูสวเีดนประจ าประเทศไทย และไดร้ับค าแนะน าให้ไปศกึษาดู
งาน ณ เมอืง Gothenburg ที่มคีวามโดดเดน่ด้าน Sustainable city และมีกลไกการท างานร่วมกันของภาคสว่นต่าง ๆ ผ่านหนว่ยงานกลางในรูปแบบ Triple Helix  Approach และเป็นเมืองเมอืง
มหาวทิยาลัยเนือ่งจากเป็นที่ตั้งของของ University of Gothenburg และ Chalmers University of Technology โดยมหาวทิยาลัยเกือ้กูลกนั บูรณาการการท างานร่วมกนัอย่างมีประสิทธิภาพผ่าน
หน่วยงานกลาง ตา่งๆ อาท ิGothenburg Centre for Sustainable Development (GMV) หน่วยงานกลางที่มีการร่วมบริหารงานของ 2 มหาวิทยาลัย โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ 
และยังเป็นที่ตั้งของ Northern Europe Sustainable Development Solution Network (SDSN) / Business Region Gothenburg (BRG) : A non-profit company, owned by the city of 
Gothenburg ภายใต้โครงสร้างธรรมาภิบาล (3ก) กติกา กลไก การตรวจติดตาม การจัดท ารายงานเพื่อความย่ังยืน (Sustainability Report) รวมถึง การวัดผลกระทบทางสังคม (Social impact) 

“....ในอดีตเมือง Gothenburg เป็นเมอืงท่าและเมืองอุตสาหกรรมที่มมีลพิษสงู
มาก ท้องฟ้าเตม็ไปด้วยหมอกควัน  แตป่ัจจุบันสามารถยกระดบัเป็น Green 
Gothenburg  โกดังร้างถูกพัฒนาเป็น พัฒนาเป็น Science park โดย
ภาคเอกชน และเมืองมีการท างานเชิงรกุ บรูณาการงานกับทกุภาคสว่น รวมทัง้ 
Gothenburg เป็นเมืองแรก     ที่มีการระดมทุนเพื่อการพัฒนาเมือง
ด้วย Green bond และนับเป็น Leading sustainable city ของโลก...” 
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     ในเมืองอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ เดอร์คูเว้ิล (DeCeuvel) เป็นพื้นที่ Tech Playground ที่มีชื่อเสียง สถานที่แห่งนี้เป็นทั้งพื้นที่
ท างานที่จุดประกายความสร้างสรรค์ของ social enterprise บางกลุ่ม เป็นที่อยู่อาศัย เป็นที่พื้นที่ในการเรียนรู้ และพักผ่อนหย่อนใจส าหรับทุกคน 

ตั้งอยู่บนพื้นที่ที่เคยเป็นอู่เรือร้าง บริเวณอุตสาหกรรมเก่าของเมืองอัมสเตอร์ดัม   โดย
ในปี 2012 เทศบาลเมืองได้มอบสิทธิครองพื้นที่นี้เป็นเวลา 10 ปี ให้กับกลุ่มสถาปนิก
และผังเมือง เพื่อปรับพื้นที่ให้กลายเป็นพื้นที่แห่งความสร้างสรรค์และยั่งยืน โดย
บริษัทที่ปรึกษาด้านความยั่งยืน เมทาบอลิค (Metabolic) ได้รับมอบหมายภารกิจ ให้
เป็นผู้ออกแบบแนวคิดและจัดการนวัตกรรมยั่งยืนให้กับเดอร์คูเวิ้ล   โดยการเนรมิตอู่
เรือร้างที่พื้นดินปนเปื้อนไปด้วยสารพิษ ให้กลายเป็น regenerative urban oasis 
และเป็นพื้นที่ในการทดลองเทคโนโลยทีี่ยั่งยนืตา่งๆ ความยั่งยนืของพืน้ที่นี้ถูกวางแผน
ไปตั้งแต่วัตถุดบิในการก่อสร้างซึ่งเน้นการ close the loop ทรัพยากรต่าง  ๆ  
infrastructure สว่นใหญน่ั้นสร้างมาจากวัสดุใช้แลว้ บา้นเรือเก่าถูกน ามาสร้างเป็นเรือน
อาคาร วสัดุของเสียจากอาหารเหลือหรือของเสียของมนุษย์ถูกน าไปใช้ประโยชน์
หรือไม่ก็ถูกบ าบัดด้วยเทคโนโลยีทดลองต่างๆ บริเวณรอบอาคารก็มีการปลูกพืช
บ าบัดที่สามารถดูดสารพิษในดินอีกด้วย  นอกจากนี้ภายในพื้นที่ยังมีการน า
เทคโนโลยีที่ยั่งยืน : ระบบเกษตรกรรม aquaponic ขนาดเล็ก ระบบ smart-grid 
และ energy token จาก blockchain เพื่อให้ความรู้กับสังคมถึงศักยภาพและ
ประโยชน์ของการมีแหล่งพลังงานแบบกระจายศูนย์  

 

 

Action 
    การขับเคลื่อนในรูปแบบของเครือข่าย “เครือข่ายโซลูชั่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” (Sustainable Development Solution Network 
หรือ SDSN : The World’s Knowledge Network for the Sustainable Development Goals) เป็นเครือข่ายที่เกิดจากการผลักดันของ นาย Ban 
Ki-moon และเริ่มด าเนินงาน ตั้งแต่ปี 2012 ภายใต้การสนับสนนุของ เลขาธิการองค์การสหประชาชาติเพื่อ ระดมความเชี่ยวชาญทางวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีที่เป็นปัจจุบันจากเครือข่ายมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย สถาบัน ความรู้ (Knowledge Institutes) ต่างๆ ทั่วโลก เพื่อร่วมกัน
ส่งเสริมการน าความรู ้ด้านต่างๆ มาแก้ไขปัญหาและลงมือท า เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  SDSN มีเป้าหมายที่จะเร่งการเรียนรู้ร่วมกันและส่งเสริม
แนวทาง บูรณาการ (Accelerate joint learning and promote integrated approaches) ส่งเสริมทางออก หรือ วิธีในการแก้ปัญหาที่ปฏิบัติได้จริง 
     ในระดับประเทศ รัฐบาลไทยมีแผนขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน พ.ศ. 2560-2579 (SCP Roadmap) 4 โดยเป้าประสงค์ภาค
การบริโภคที่ส าคัญ คือ ภาคเมืองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งภาคีหลักที่เกี่ยวข้องมีการขับเคลื่อนไปสู่เมืองยั่งยืนโดยมีการใช้ทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพและอยู่บนความสมดุล ลดการปล่อยมลพษิออกสู่สิ่งแวดล้อมและประชาชนใชช้ีวิตอยา่งมีความสุข และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อมรว่มมือกับหน่วยงานตา่งๆ ที่เกี่ยวข้องสนบัสนนุการจัดตั้ง “เครือขา่ยเครือขา่ยส่งเสรมิการผลติและการบริโภคที่ยั่งยนืแห่งประเทศไทย” 
หรือ Thai SCP Network (www.thaiscp.net)  ขึ้นเป็นอีกกลไกส าคัญ  ทั้งนี้ หากสามารถขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนต่างๆ โดยเฉพาะ 
SDG12 ร่วมกับเครือข่ายและพันธมิตร ที่ขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาเมือง (SDG11) ผ่าน Action Learning ที่บูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย
เพื่อการพัฒนาเมือง  โดยผสานการใช้เครื่องมือบริหารจัดการที่ทันสมัย อาทิ Smart city platform ซึ่งในบางประเทศพัฒนาสู่ระบบ City 
Information Modeling (CIM) ที่มีข้อมูลป้อนเข้าระบบกลางเป็น Big data และการบริหารจัดการในรูปแบบของ Block chain มุ่งพัฒนาสู่ระบบและ
กลไกใหม่ในการบริหารจัดการเมือง ก็จะสามารถน าพาเมืองไปสู่การเติบโตด้วยระบบเศรษฐกิจใหม่ที่เป็นกลไกของเมืองยั่งยืน (Sustainable city) 
     สถาบันคลังสมองของชาติร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อการพัฒนาจัดสัมมนาวิชาการและเวทีระดมสมองอย่างต่อเนื่องโดยมีการเรียนเชิญ
วิทยากรที่เข้าร่วมงานสัมมนาดังกล่าว มาถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับภาคอุดมศึกษาไทยอย่างต่อเนื่อง :   

                                                           
4 http://www.onep.go.th/wp-content/uploads/SCP-Roadmap-Final-version-19-Oct-2017.pdf 
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     1) The 1st SDGs Seminar Series and Round Table : “สถาบันอุดมศึกษาและเป้าหมายการพัฒนาที่ยัง่ยืน (SDGs) การด าเนินงาน
และความร่วมมือเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” วันที่ 24-25 กรกฎาคม 2561 ร่วมกับหลายหน่วยงาน อาทิ สภาพัฒน์ฯ ตลาดหลักทรัพย์ฯ 
สถานทูตสวีเดน อีเกีย บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ บมจ.บริษัท การบินกรุงเทพ ฯลฯ โดยมีวิทยากรรับเชิญจาก ESCAP, UNESCO 
    2) The 2nd SDGs Seminar Series and Round Table : “Mobilizing STI for the SDGs : Partnerships for Sustainable 
Development” วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ และ University of Cape Town 
   3) The 3rd SDGs Seminar Series and Round Table “SDG11: Partnerships of the Sustainable City in Action” วันที่ 9 
มกราคม 2562 ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ Business Region Gothenburg  ซึ่ง Good 

Practice & Innovation & Collaboration ของเมือง Gothenburg ได้ช่วยจุดประกายความคิดและสร้างแรงบันดาลใจ ให้กับผู้เข้าร่วม
สัมมนา และมีผลต่อเนื่องให้เกิด กลุ่มไลน์ SDG11 ของผู้เข้าร่วมประชุมและผู้คนที่มี Passion 

และมี Mission เหมือนกัน เป็นที่รวมคนที่มีประเด็น “การพัฒนาเมือง” เป็นจุดร่วม   
    4) The 4th SDGs Seminar Series and Round Table : District Talk & SDG11 “ย่าน 
เชื่อม ย่าน” วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ร่วมกับโครงการย่านนวัตกรรมกล้วยน้ าไท หรือ KiiD (โครงการ
ภายใต้ความร่วมมือระหว่างส านกันวัตกรรมแห่งชาติและมหาวิทยาลัยกรุงเทพ) 
 
        การขับเคลื่อนในระดับมหานครของประเทศ อาทิ กรุงเทพมหานครซึ่งนับเป็นเมืองใหญ่ที่มีหลายภาคส่วนท างานร่วมกันในการพัฒนา
เมืองกระจายอยู่ตามพื้นที่ต่างๆ เป็นจุดๆ หากมีการเชื่อมโยงจุดต่างๆ บูรณาการงานพัฒนาเมืองเข้าด้วยกันให้เป็น ‘ภาพใหญ่ในเชิงกลยุทธ์’ ให้
เป็นไปในทิศเดียวกันตอบโจทย์ยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานคร จะส่งผลให้เกิดการเชื่อมรวมพลังที่มีนัยส าคัญต่อการเปลี่ยนกรุงเทพมหานคร
ผ่าน ‘จุดเชื่อมโยงงานภาพใหญ่ของการเมือง’ ก่อให้เกิดรูปธรรมใหมข่องการท างานร่วมกัน ที่เปิดกว้างและสร้างการมีส่วนร่วมในเป้าประสงค์
และพันธกิจ เมื่อมีนักวิจัยรุ่นใหม่ กลุ่มคนรุ่นใหม่ คนกลุ่มใหม่ๆ จากภาคส่วนต่างๆ ที่พร้อมน าศักยภาพขอตนหรือหน่วยงานตนเข้ามาร่วมเปลี่ยนเมือง
ที่ตนอาศัยอยู่ ร่วมพัฒนากับพลังสังคมเดิมที่เดินหน้าท างานกันอยู่แล้ว ภาพการเสริมหนุนกันนี้จะเป็นแรงส่งให้เกิดประสิทธิภาพต่อการพัฒนาใน
บริบทต่างๆ เช่นเดียวกับในเมืองใหญ่หลายแห่งที่ประสบความส าเร็จในการพัฒนาเมือง  
        พื้นที่กรุงเทพมหานครอาจถูกยกระดับเป็น Testbed มีการหยิบยกปัญหาในแต่ละพื้นที่ขึ้นมาเพื่อการลงมือ Action และทดลองวิจัยเพื่อ
การพัฒนาเมืองในรูปแบบใหม่ที่เน้นออกแบบกระบวนการวิจัยที่มุ่งเน้นผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของเมือง ผ่านกระบวนการวิจัย-การท างานรูป
ใหม่ที่มีประสิทธิภาพ ก้าวสู่   “Bangkok as a Living Lab”  ที่มุ่งแก้ไขปัญหาร่วมกันผ่าน Open-ended platform ร่วมกับภาวการณ์น าในแต่ละ
พื้นที่ที่มีลักษณะโครงสร้างสังคมที่แตกต่างกันไป อาจส่งผลให้เกิดการร่วมกันเป็นเครือข่ายแก้ปัญหาในบางมิติที่หลายคนมองว่าเป็นไปไม่ได้ เช่น 
สภาพคลองในกรุงเทพมหานคร สภาพอากาศในเมือง เป็นต้น  ทั้งนี้ ในการท างานที่มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนโดยน าเมืองมาเป็น City Lab เชื่อมโยงกับ 
SDGs และประเด็นอ่ืนๆ พัฒนาร่วมกันโดยน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและท าการวัดผลกระทบทางสังคมอย่างเหมาะสม ย่อมน าไปสู่การ
พัฒนาที่มองเห็นภาพการเปลี่ยนแปลงที่มหานครของไทยอาจก้าวไปสู่การเป็น ‘ต้นแบบการพัฒนา’ ในบางเร่ืองที่จะสามารถน าแนวทางการแก้ไข
ปัญหา (Solution) ในพื้นที่เล็กๆ ไปแลกเปลี่ยนกับระดับสากลต่อไป  
        คณะท างานฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า หากสังคมไทยมีเวทีในลักษณะ Multi-stakeholder platform เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วน
ต่างๆ เป็นกลไกร่วมขับเคลื่อน SDG ต่างๆ บน SDG11  ในประเด็นที่เกี่ยวกับ “Well-being City” จะก่อให้เกิดพลังรวมขับเคลื่อนในประเด็นที่ส าคัญ
ของเมืองที่เกิดจากความร่วมใจกันพัฒนาเมืองของตนสู่ความยั่งยืนต่อไป  อาทิ คลองรอบเมือง   จึงเห็นควรร่วมจัดเวทีกับพันธมิตรต่างๆ เพื่อร่วม
พัฒนาและร่วมขับเคลื่อนงานบนเส้นทางของความยั่งยืนสู่เป้าหมายในปี 2030 ผ่านการจัดสัมมนาวิชาการและการประชุมระดมสมอง SDGs ครั้งที่ 5 
“SDG11, SDG 12 & SDG 17 : Circular Economy for our well-being city” โดยเรียนเชิญวิทยากรคุณภาพจากประเทศเนเธอร์แลนด์ ภาครัฐ 
ภาคอุดมศึกษา ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และอ่ืนๆ เข้าร่วมน าเสนอและร่วมระดมความเห็น        
 
วัตถุประสงค ์(การจัดกิจกรรม ครั้งที่ 5 : 28 มีนาคม พ.ศ. 2562) 

(1) เพื่อเป็นเวทีให้ภาคีที่เกี่ยวข้องในภาคส่วนต่างๆ ได้อภิปราย แลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดี-แนวคิด-แนวโน้มที่เกี่ยวกับ Circular economy 
และการพัฒนาเมืองในมิติต่างๆ  รวมทั้ง เพื่อร่วมพัฒนางาน กิจกรรม และประเด็นในการขับเคลื่อน SDG11 ร่วมกันต่อไป 
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 (2) เพื่อสานพลังเครือข่ายวิชาการ ภาคเอกชน ภาครัฐ และภาคส่วนต่างๆ ที่จะร่วมมือกันท างานเพื่อการพัฒนาเมืองต่อไป  
(3) เพื่อกระตุ้นการยกระดับการขับเคลื่อนงานจาก Partnerships in Action สู่ Actions by Partnerships  ผ่านการสร้างความตระหนักและ

การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ & ความคิดเห็น เพื่อหนุนเสริมพันธกิจร่วมระหว่างหน่วยงานและการขับเคลื่อนงาน SDG11  
 

 

ผู้เข้าร่วมสัมมนา                                              วัน เวลา และสถานที่ประชุม 
ผู้บริหารอุดมศึกษา นักวิชาการ นักวิจัย ภาครัฐ ภาคเอกชน   วันที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 9.00-16.00 น.  
สื่อมวลชน ภาคประชาสังคม และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง    ณ ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC) กรุงเทพฯ 
จ านวนประมาณ 100 คน  

รับผิดชอบโครงการ (คณะท างาน) : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ศนูย์วิจยัและนวตักรรมเพื่อความยัง่ยนื (Research and Innovation for Sustainability 
Centre : RISC)  และสถาบันคลงัสมองของชาติ  

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
        (1)  ผู้เขา้ร่วมการสัมมนาตระหนกัถึงความส าคญัในประเดน็ Circular economy กบัการพฒันาเมืองสามารถรว่มกนัขับเคลื่อนงานในบริบทที ่ 
                    เชื่อมโยงกบัสากลผ่านพนัธกจิร่วมต่อไป (Mobilization) 
         (2)  มีพฒันาการด้านเครือขา่ยที่เกี่ยวข้องกบัการพัฒนาเมืองในรูปแบบ Multi-Stakeholder partnership ซึง่จะน าไปสู่การบูรณาการ 
                    ขับเคลื่อน SDG11 กับหุ้นส่วนการพฒันาในระยะถัดไป (Network)     
    (3)  เพื่อให้ได้รับข้อเสนอ กิจกรรม และแนวทางการขับเคลื่อน SDG11 และประเดน็ในการขับเคลื่อน SDG11 ร่วมกนัในระยะถัดไป  
                    (Approach) 


