
การน า SDGs สู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรเมืองอย่างยั่งยืน (Localizing 
SDGs for Sustainable Urban Resource Management) 

คืออะไร? ส าคัญอย่างไร?                                                                                                                
• คณะท ำงำนเฉพำะกิจระดับโลกกล่ำวว่ำ “กำรน ำ SDGs สู่กำรปฏิบัติในพ้ืนที่” ประกอบด้วย                    
- กำรก ำหนดจุดมุ่งหมำยและเป้ำประสงค ์(และบูรณำกำรเข้ำกับกำรวำงแผนระดับท้องถิ่น รวมถึงกำรลงมือ
 ปฏิบัติ)                       
- กำรก ำหนดวิธีกำรในกำรด ำเนินงำน               
- ใช้ตัวบ่งชี้เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (SDGs) เพ่ือวัดผลและติดตำมควำมคืบหน้ำ         
• ด้วยวิธีกำรข้ำงต้นรัฐบำลท้องถิ่นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรำยอ่ืน ๆ จะสำมำรถผลักดันให้เกิดสภำพแวดล้อม      
 ทีเ่อ้ืออ ำนวย (enabling environment) ซึ่งสนองต่อควำมต้องกำรของประชำกรตำมล ำดับควำมส ำคัญ 
 ให้กลำยเป็นประเด็นหลักในวำระกำรพัฒนำระดับชำติและระดับโลก           
• รัฐบำลท้องถ่ินและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรำยอ่ืน ๆ ของเมืองจ ำเป็นต้องทรำบวิธีกำรด ำเนินงำนเพื่อสนับสนุน    
 กำรบรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (SDGs) จำกระดับล่ำงสู่บน (bottom-up action) รวมถึงกรอบ 
 นโยบำยกำรพัฒนำท้องถิ่นภำยใต้เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 

Subset ของการน า SDGs สู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรเมืองอย่างยั่งยืน    
ของเมืองในภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก 
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ปัจจัยและผลกระทบของปัญหาสิ่งแวดล้อมเมืองที่แตกต่างกัน 

ประเภท ปัญหาทั่วไป ปัจจัย ผลกระทบหลัก ขอบเขตเชิง
พื้นที่ของ
ผลกระทบ 

ประเภท 1 
ปัญหำเกี่ยวกับ  
ควำมยำกจน 

อัตรำกำรเข้ำถึง    
น้ ำสะอำดต่ ำ     
กำรขำดแคลน
อุปกรณส์ุขำภิบำล       
และมลพิษในแหล่ง
น้ ำ 

โครงสร้ำงพื้นฐำน
ต่ ำ กำรเติบโต
อย่ำงรวดเร็ว     
ของเมือง        
และควำมเหลื่อมล้ ำ 
ของรำยได้ 

ผลกระทบ      
ของสุขภำพ         
ที่เก่ียวข้องกับ
สุขำภิบำล เช่น 
โรคท้องร่วง     
และกำรติดเชื้อ 
เป็นต้น  

ท้องถิ่น 

ประเภท ๒ 
ปัญหำเกี่ยวกับกำร
เพ่ิมข้ึนอย่ำงรวดเร็ว
ของขนำดประชำกร 

มลพิษทำงอำกำศ 
(อนุภำคสำร 
ประกอบซัลเฟอร์-
ออกไซด์) มลพิษ
ทำงน้ ำ (วัตถุโลหะ
หนัก ค่ำบีโอดี   
และค่ำซีโอดี)         
และมลพิษจำก
อุตสำหกรรมหนัก 

กำรเติบโตอย่ำง
รวดเร็วของ     
ภำคอุตสำหกรรม 
อัตรำกำรบ ำบัดก๊ำซ
เรือนกระจกต่ ำ   
และกำรขำดกำร
บริหำรจัดกำรที่
เหมำะสม 

ภัยคุกคำม      
จำกมลพิษ
ภำคอุตสำหกรรม 
โรคมินำมำตะ    
โรคออนซำน      
และกำรเสื่อมสภำพ 
ของระบบนิเวศ   
ในภูมิภำค 

ท้องถิ่น           
และภูมิภำค 

ประเภท ๓ 
ปัญหำเกี่ยวกับกำร
ใช้วิถีชีวิตที่ร่ ำรวย 

กำรปล่อยก๊ำซ
คำร์บอนไดออกไซด์ 
ควำมเข้มข้นของ
ไนโตรเจนออกไซด์ 
ขยะมูลฝอยจำก
ชุมชนและไดออก-
ซิน 

วิถีชีวิตที่มีปริมำณ
กำรบริโภคสูง    
และสิทธิประโยชน์
ระดับท้องถิ่น    
เพ่ือน ำไปสู่       
กำรปรับปรุงมีน้อย 

ภำวะโลกร้อน 
สำรเคมีตกค้ำง  
และไดออกซิน   
ส่งผลกระทบต่อ
ควำมผิดปกติใน
ทำรก และกำรน ำ
ทรัพยำกรมำใช้
มำกเกินควำม
จ ำเป็น 

ภูมิภำค          
และระดับโลก 

ที่มำ : Bai และ Imura พ.ศ. ๒๕๔๓ (ค.ศ. ๒๐๐๐) 

 ในแงป่ระวัติศำสตร์ของสังคมตะวันตก มีวิวัฒนำกำรของสิ่งแวดล้อมแต่ละประเภทเกิดข้ึนเรื่อย ๆ 
 ปัจจุบันเมืองในภูมิภำคเอเชียแปซิฟิกทั้ง ๓ ประเภท เกิดข้ึนพร้อมกันโดยรวดเร็วขึ้นและในอัตรำส่วนที่ใหญข่ึ้น 
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Urban Metabolism and Footprint 

 Urban Metabolism ซึ่งเป็นกำรมองว่ำเมืองเป็นเหมือนสิ่งมีชีวิตหนึ่ง มีกำรบริโภค และมีกำรขับถ่ำย        
ซึ่งแนวทำงส ำคัญที่จะน ำไปสู่กำรออกแบบเมืองที่ยั่งยืนได้นั้น เมืองจะต้องมีกำรจัดกำรระบบกำรท ำงำน   
ของสิ่งต่ำง ๆ ในเมืองให้เป็นวงจร สำมำรถหมุนเวียนกลับมำใช้ใหม่ได้ (ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุน           
กำรสร้ำงเสริมสุขภำพ (สสส.), พ.ศ. ๒๕๕๙) 

 กำรผลิตและบริโภคในเมืองผ่ำนกระแสกำรหมุนเวียนและกักตุนของวัสดุและพลังงำนทั้งขำเข้ำ-ขำออก 
รวมถึงภำยในเมือง  

 กำรข้ำมพรมแดนของเมือง (จำกชนบทไปสู่กำรติดต่อและผลกระทบระดับโลก)  
 หน่วยกำรวัดค่ำ คือ กำรประเมินกำรบริโภคพ้ืนฐำนต่อกำรใช้ทรัพยำกร (material footprint) หรือกำร

ประเมินปริมำณกำรใช้ทรัพยำกรด้ำนสิ่งแวดล้อม (environmental footprint) (หรือกำรวัดผลกระทบจำก
กิจกรรมของมนุษย์ที่มีต่อระบบสิ่งแวดล้อมในแง่ของปริมำณก๊ำซเรือนกระจก (carbon footprint)          
กำรบริโภคน้ ำ (water footprint) และพลังงำน (energy footprint)) 

 ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ (ค.ศ. 2015) เอเชีย-แปซิฟิกเป็นภูมิภำคที่ใช้ทรัพยำกรไม่คุ้มค่ำมำกที่สุดในโลก โดยคิดเป็น
ร้อยละ ๕๕ ของกำรประเมินกำรบริโภคพ้ืนฐำนต่อกำรใช้ทรัพยำกร (material footprint) และเพียงร้อยละ ๓๒ 
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของโลก (global GDP) 

 อัตรำกำรเพ่ิมขึ้นอย่ำงรวดเร็วของกำรใช้ทรัพยำกรและกำรปล่อยของเสียในภูมิภำค โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง     
ในกลุ่มประเทศก ำลังพัฒนำ สรุปได้ดังนี้ 
- ระหว่ำงปี พ.ศ. ๒๕๓๓ – ๒๕๕๘ (ค.ศ. ๑๙๙๐ – ๒๐๑๕) กำรประเมินกำรบริโภคพ้ืนฐำนต่อกำรใช้
 ทรัพยำกร (material footprint) ต่อหัวเพ่ิมขึ้นจำกร้อยละ ๒๘ ในกลุ่มประเทศท่ีมีรำยได้อยู่ในระดับ       
 ต่ ำ-ปำนกลำง เทียบกับร้อยละ ๒๙ ในกลุ่มประเทศที่มีรำยได้สูง  
 

ระบบการเผาผลาญแบบเชิงเส้น (linear) สู่ระบบการเผาผลาญแบบเชิงวงกลม (circular) 
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 จ ำเป็นต้องมีวิธีกำรเปลี่ยนผ่ำนเพ่ือน ำไปสู่กำรปกครองใหม่ที่มีกำรผสมผสำนระหว่ำงเทคโนโลยีและสังคม 
 กำรน ำ SDGs สู่กำรปฏิบัติในระดับพ้ืนที่ แรงผลักดันใหม่ไปสู่กำรผลักดันเพื่อกำรปฏิรูปแบบองค์รวม 
 ไม่เพียงแตเ่ป็นปัญหำทำงเทคนิคเท่ำนั้นแต่เกี่ยวข้องกับอ ำนำจทำงกำรเมืองด้วย 
 
การด าเนินงานในระดับเมืองเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยังยืน (SDGs) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มำ : Otto, UN Environment, Cities Unit 
 
กำรด ำเนินกำรในระดับเมืองมีควำมส ำคัญอย่ำงยิ่งต่อกำรบรรลุ SDGs สว่นใหญ่ 
เป้ำหมำยที่ ๑ ปลอดภัย เมืองทั่วถึง กล่ำวคือกำรลดควำมเสี่ยงด้วยวิธีกำรเพ่ิมควำมยืดหยุ่น กำรเข้ำถึง       
               กำรบริกำรขั้นพ้ืนฐำน 
เป้ำหมำยที่ ๒ กำรเกษตรในเขตเมือง กำรทิ้งอำหำร กำรติดต่อระหว่ำงชนบทและในเมือง 
เป้ำหมำยที ่๓ กำรเชื่อมโยงของสิ่งแวดล้อมและสุขภำพ กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกในปริมำณที่ลดลง 
                  และมลพิษในเมือง กำรป้องกันอุบัติเหตุ 
เป้ำหมำยที ่๔ กำรให้ข้อมูลและกำรศึกษำเกี่ยวกับวิถีชีวิตที่ยั่งยืนแก่ผู้บริโภค 
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เป้ำหมำยที่ ๕ กลุ่มเสี่ยงและสิทธิมนุษยชน 
เป้ำหมำยที่ ๖ กำรเข้ำถึงน้ ำสะอำด กำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงคุ้มค่ำ ควบคุมและรำยงำนกำรใช้น้ ำ 
เป้ำหมำยที ่๗ พลังงำนทดแทน (กำรใช้พลังงำนที่มีลักษณะแบบกระจำยตัว) พลังงำนจำกขยะ พลังงำน          
               ในระดับย่ำน กำรใช้พลังงำนในอำคำรและระบบขนส่งอย่ำงคุ้มค่ำ          
เป้ำหมำยที่ ๘ โครงสร้ำงพื้นฐำนที่เอ้ือต่อกำรขนส่งสินค้ำและบุคลำกรงำนสีเขียวในเมือง 
เป้ำหมำยที่ ๙ ควำมคุ้มค่ำและยืดหยุ่นในกำรใช้ทรัพยำกร โครงสร้ำงพื้นฐำนของเมืองที่มีอัตรำกำรปล่อย         
         ก๊ำซเรือนกระจกต่ ำ               
เป้ำหมำยที่ ๑๐ เมืองทั่วถึง 
เป้ำหมำยที่ ๑๑ – 
เป้ำหมำยที ่๑๒ เศรษฐกิจหมุนเวียนและกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอย กำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงคุ้มค่ำและวิถีชีวิต 
           ที่ยั่งยืน 
เป้ำหมำยที่ ๑๓ กำรลดปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก เทคโนโลยีคำร์บอนต่ ำ ผลกระทบรอง 
เป้ำหมำยที่ ๑๔ กำรจัดเก็บขยะมูลฝอยในเมืองชำยฝั่งและลดปริมำณขยะในท้องทะเล 
เป้ำหมำยที่ ๑๕ พ้ืนที่เปิดสีเขียว กำรแก้ปัญหำโดยอำศัยระบบนิเวศ กำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงคุ้มค่ำในชนบท-
           เมืองเพ่ือด ำรงไว้ซึ่งขีดจ ำกัดควำมปลอดภัยของโลก 
เป้ำหมำยที่ ๑๖ กำรปกครองแบบส่วนร่วม  กำรเปิดเผยข้อมูล 
เป้ำหมำยที่ ๑๗ เครื่องมือทำงกำรเงินสีเขียว เทคโนโลยีสีเขียว 
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