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มหาวิทยาลัยยังยืน” สู่สังคมทียังยืน ตอบโจทย์ SDGs 
  

 
 
 เครือข่ายมหาวิทยาลัยยังยืน (SUN Thailand) เปนการรวมตัวกันของ 40 มหาวิทยาลัยในไทย เพือการพัฒนามหาวิทยาลัย
ตามแนวทาง "การพัฒนาอย่างยังยืน" แลกเปลียน เรียนรู้ประสบการณ์การดําเนินงาน ผลักดันคนรุ่นใหม่ทีเปนกําลังสําคัญ เข้าใจและ
เดินหน้าพัฒนาประเทศ 
 คนรุ่นใหม่ นับเปนกําลังสําคัญในการขับเคลือนประเทศชาติ ขณะเดียวกัน มหาวิทยาลัย ก็เปนส่วนสําคัญ ในการเปน
แรงผลักดันปลูกฝงคนรุ่นใหม่ ถ่ายทอดองค์ความรู้ ผ่านกระบวนการศึกษา และวิจัย ผลิตบัณฑิตทีมีคุณภาพออกสู่สังคม เพือ
ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม ประเทศชาติ ตอบโจทย์  “การพัฒนาอย่างยังยืน” ทัง 3 ด้านสําคัญ ได้แก่ เศรษฐกิจ สิงแวดล้อม และ
สังคม  
 ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงเกิด เครือข่ายมหาวิทยาลัยยังยืน  (Sustainable University หรือ SUN Thailand) เมือวันที  16 
ธันวาคม พ.ศ.2558 โดยมีมหาวิทยาลัยในประเทศไทย จํานวน 16 แห่งเปนสมาชิกผู ้ก่อตัง เพือเปนเวทีสําคัญสําหรับการกําหนด
แนวนโยบาย เพือการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแนวทางการพัฒนาอย่างยังยืน การแลกเปลียน เรียนรู้ประสบการณ์การดําเนินงาน 
รวมถึงการกําหนดมาตรฐานการชีวัดความเปนมหาวิทยาลัยยังยืน 
 อันจะเปนส่วนสําคัญของการยกระดับมหาวิทยาลัยภายในประเทศ และการสร้างความร่วมมือของสถาบันอุดมศึกษา
ภายในประเทศ ทีสอดคล้องเชือมโยงต่อบริบทการพัฒนาอย่างยังยืนในระดับนานาชาติ นําสู ่การเปนต้นแบบสําคัญของภาคส่วน
ภายในสังคมของประเทศทีสามารถใช้เปนต้นแบบเพือการขยายผลการดําเนินงานสู่ภาคส่วนอืนได้ต่อไปในอนาคต และในปจจุบัน มี
มหาวิทยาลัยเข้าร่วมกว่า 40 แห่ง 
 เมือวันที  26 ก.ย. 2565 “ผศ.ว่าทีร ้อยตร ีดร.กิตติคุณ  รุ ่งเรือง”  รองอธิการบดีฝายองครักษ์และพัฒนากายภาพ 
มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ ประธานเครือข่ายมหาวิทยาลัยยังยืนแห่งประเทศไทย หรือ SUN Thailand กล่าวในงานเสวนา 
SDG 4 บทบาทของมหาวิทยาลัยกับความเท่าเทียมทางการศ ึกษา (university roles in education equality) และเครือข่าย
มหาวิทยาลัยยังยืนแห่งประเทศไทย ภายในงาน มหกรรมด้านความยังยืนทียิงใหญ่ทีสุดในอาเซียน “SUSTAINABILITY EXPO 
2022: GOOD BALANCE, BETTER WORLD” ณ  ศ ูน ย ์ป ระช ุมแห ่งช าต ิส ิร ิก ิติ  โดย เผ ยว่า เค รือ ข ่าย SUN Thailand ทําตาม

ส่วนวิเทศสัมพันธแ์ละสอืสารองคก์ร ได้จัดระบบข่าวสอืสิงพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
 
ขาวจากหนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจออนไลน  ฉบับประจำวันที่ 28 เดือนกันยายน พ.ศ.2565 หนา มูลคาขาว  180,000.- 
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นโยบายทีทางรัฐบาลได้ประกาศเจตนารมย์ไว้ คือ การเดินหน้าสู่ ความเปนกลางทางคาร์บอน ในป 2050 และ ปล่อยก๊าซเรือน
กระจกสุทธิเปนศูนย์ (Net zero) ในป 2065 โดยตัวอย่างการดําเนินการทีผ่านมา ไม่ว่าจะเปน 
 Green Transportation/ระบบขนส่งสาธารณะสีเขียว อาทิ โครงการรถจักรยานสาธารณะแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย: 
ระบบจักรยานใช้ร่วมกัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร และ วัฒนธรรมสองล้อ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
ราชบุรี 
 Waste Management/การจัดการขยะ อาทิ โครงการธนาคารขยะรีไซเค ิลและการจัดการขยะ มหาวิทยาลัยมหิดล 
นครปฐม และ การจัดการของเสียจากอาหารเปนก๊าซชีวภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 
 Social Engagement / Outreach /พ ันธกิจสัมพ ันธ ์มหาวิทยาลัยกับสังคม / การเข้าถึงชุมชน อาทิ พ ันธกิจสัมพ ัน ธ์
มหาวิทยาลัยกับสังคม และ การแลกเปลียนประสบการณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี 
 Green Area / Campus Planning /พืนทีสีเขียว / การวางผังมหาวิทยาลัย อาทิ มหาวิทยาลัยสีเขียวและสะอาด: การวาง
ผังมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ระบบขนส่งในมหาวิทยาลัยใช้ระบบไฟฟา และ การวางผังมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยแม่ฟาหลวง เชียงราย เปนมหาวิทยาลัยทีสวยทีสุด มีการวางระบบเรืองนา ขยะ อนุรักษ์พลังงาน และเปนมิตรต่อ
สิงแวดล้อมล้อม 
 Energy / Water Management / พลังงาน / การจัดการนา อาทิ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นครนายก บริการวิชาการ
โดยภาควิชาวิศวกรรมเครืองกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ใช้พลังงานชีวมวล ช่วยชาวบ้านในการทําโรงเห็ด ลดต้นทุนการผลิต เข้าถึง
ชาวบ้านให้มีองค์ความรู้ในการสร้างเตาชีวมวล 
  
การศึกษาจุดเริมต้น ต่อยอดสู่ SDGs  
 ประธานเครือข่าย SUN Thailand กล่าวต่อไปว่า การศึกษาเปนจุดเริมต้น ในการต่อยอด SDGs ข้ออืนๆ ได้อีก การเดินหน้า
สู่ความเปนกลางทางคาร์บอนในป 2050 และ ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเปนศูนย์ (Net zero) ในป 2065 เชือว่าเด็กรุ่นใหม่สามารถ
ทําได้ ในฐานะมหาวิทยาลัยเปนหน่วยงานอุดมศึกษา เปนหน่วยงานใหญ่ในการผลิตบัณฑิตให้กําลังสําคัญแห่งชาติ ดังนัน ทําอย่างไร
ให้นักศึกษาเข้าถึงองค์ความรู้ในเรือง SDGs และสามารถพัฒนาขับเคลือนประเทศไทยให้ไปสู่ Net zero ได้ 
 ในส่วนของ มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ ตัวอย่างเรืองของ Sustainability ทีผ่านมา อาทิ การก่อสร้าง โรงเรยีน
สาธิตมหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ องครักษ์ ทีเปนมิตรต่อสิงแวดล้อม ในพืนที 200 กว่าไร่ ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ลดพลังงาน
ไฟฟา และมีการสอนเด็กๆ ว่าหากไปทัศนศึกษาทีไหนให้นําขยะกลับมาทิงทีบ้านหรือโรงเรยีน เปนกิจกรรมเล็กน้อยทีปลูกฝง
ตังแต่เด็ก 
  
เติบโตโดยไม่ทิงใครไว้ข้างหลัง  
  ขณะเดียวกัน โรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่า วิทยาลัยโพธิวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แม่แจ่ม จ.
เชียงใหม่ ก่อตังโดย “สมเด็จย่า” เพือให้เด็กชายขอบเข้าถึงการศึกษาเหมือนกับโรงเรียนในกรุงเทพฯ เปนโรงเรียนประจํา ไม่เก็บ
ค่าใช้จ่ายใดๆ ทังสิน มีอาหารทุกมือ โดยใช้งบประมาณราว 20 ล้านบาทต่อป ในการดูแลเด็กๆ 
 “การศึกษาเราต้องไปด้วยกันไม่ปล่อยให้ใครอยู่ข้างหลัง แม้กระทังเด็กชายขอบ อีกทังมีการเรียนการสอนทีสอดคล้องกับ
บริบทในพืนที สร้างแรงบันดาลใจ สู่การสร้างนวัตกรรมกลับไปพัฒนาชุมชน 
 "ทังนี ได้ทํางานร่วมกับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นําองค์ความรู้เรืองเศรษฐกิจไปช่วยเกษตรกร ผ่านการบริการวิชาการของ คณะ
นิเทศศาสตร์ เปนการทํางานร่วมกันระหว่งา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดูเรืองการศึกษาชายขอบ และ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ดูเรือง
ปากท้อง ให้ทุกคนกินดีอยู่ดี มหาวิทยาลัยไม่สามารถอยู่ได้ด้วยตัวเอง ต้องมีเครือข่าย ความร่วมมือ เพือช่วยกันให้ชุมชนได้ประโยชน์
มากทีสุด” ประธานเครือข่าย SUN Thailand กล่าวทิงท้าย  
 


