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3 ปญหาเรงดวน 

ดานสังคมและสิ่งแวดลอม 



เขาหัวโลน จ.นาน PM 2.5  

(1.) ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 



เขาหัวโลน จ.นาน PM 2.5 

 ความยากจน 

 การบังคับใชกฎหมาย 

 หลักนิติธรรม 

 กฎหมายปาไม 

 สิทธิชุมชน 

   ฯลฯ 

 

 ผังเมือง 

 ระบบคมนาคม 

 ระบบ EIA 

 รถยนต EV 

 การบังคับใช

กฎหมาย 

    ฯลฯ 

 





ความเหลื่อมล้ําการถือครองที่ดินของไทย 

(2.) การเขาถึงและแบงปนทรัพยากรธรรมชาติอยางเปนธรรม 

ความเหลื่อมล้ําของไทย อยูลําดับ 3 ของโลก (ป 2016) 



(3.) ความขัดแยงเร่ืองสิ่งแวดลอมและการพัฒนา 



วิกฤตสิ่งแวดลอม 

ไมไดเกิดขึ้น 

เฉพาะประเทศไทย  

แตเปนปญหาท่ัวโลก 



การประชุมคณะรฐัมนตรีของประเทศมลัดีฟ 





ความตื่นตัว

เกิดข้ึนหลาย

ประเทศ 









ลักษณะสําคัญของเปาหมายการพัฒนาทีย่ั่งยนื และความทาทาย 
1. Inclusive Development: การพัฒนาที่

ครอบคลุม ไมทิ้งใครไวขางหลัง ทุกภาคสวนมีสวนรวม 

2. Integrated Development : เนนการ

พัฒนาแบบบูรณาการ  ตองทําควบคูกันท้ังมิติ

เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอม 

3. Universal Development:  ไมใชเปาหมายที่มุง

ชวยประเทศยากจน แตเปนเปาหมายสําหรับทุก

ประเทศเพ่ือใหชวยกันบรรลุสูโลกที่ยั่งยืน 
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ที่มา : SDGs Move 



     เมื่อผมอยูในครรภของแม ผมตองการใหแมไดรับประทานอาหารที่เปนคุณประโยชน และ             
ไดรับความเอาใจใส และบริการอันดีในเร่ืองสวัสดิภาพของแมและเด็ก ผมไมตองการมีพี่นองมากอยางที่พอ
แมผมมีอยู และแมจะตองไมมีลูกถี่นัก                พอกับแมจะแตงงานกันถูกฎหมาย หรือธรรมเนียม
ประเพณีหรือไม ไมสําคัญ แตสําคัญที่ พอกับแมตองอยูดวยกันอยางสงบสุข ทําความอบอุนใหผมและพี่นอง  
 
ในระหวาง 2-3 ขวบแรกของผม ซึ่งรางกายและสมองผมกําลังเติบโตในระยะที่สําคัญ ผมตองการใหแมผม
กับตัวผม ไดรับประทานอาหารที่เปนคุณประโยชน  
ผมตองการไปโรงเรียน พี่สาวหรือนองสาวผมก็ตองการไปโรงเรียน               จะไดมีความรูหากินได และ
จะได รูคุณธรรมแหงชีวิต ถาผมสติปญญาเรียนชั้นสูง ๆ ขึ้นไป ก็ใหมีโอกาสเรียนได ไมวาพอแมผมจะรวย
หรือจน จะอยูในเมืองหรือชนบทแรนแคน                เมื่อออกจากโรงเรียนแลว ผมตองการงานอาชีพที่มี
ความหมาย ทําใหไดรับความพอใจวาตนไดทํางานเปนประโยชนแกสังคม  
บานเมืองที่ผมอาศัยอยูจะตองมีขื่อ มีแป ไมมีการขมขู กดขี่ หรือประทุษรายกัน                ประเทศของ
ผมควรจะมีความสัมพันธอันชอบธรรม และเปนประโยชนกับโลกภายนอก ผมจะไดมีโอกาสเรียนรูถึง
ความคิด และวิชาของมนุษยทั้งโลก และประเทศของผมจะไดมีโอกาส รับเงินทุนจากตางประเทศ มาใชเปน
ประโยชนแกสวนรวม                    ............................................ 
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จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน  ( Integrated Development ) 

( SDG #3 ) 

( SDG #3 ) 

( SDG #2 ) 

( SDG #5 ) 

( SDG #4 ) 
( SDG #8 ) 

( SDG # 17 ) 

( SDG # 16 ) 





พลงังาน กบัเป้าหมาย SDGS 
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9 ภาคกีารพัฒนา 
(Partnership ) 
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รปูแบบการขบัเคลือ่น SDGs 

CSR 

CORE 

BUSINESS 

COLLABORATION 

 
 
Public –Private –People  
Partnership 

1 2 3 
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เอกชน รฐั ประชาชน 

SDGs 
ตวัอยา่งรปูธรรม 
 ปญัหาหมอกควนั 
 Climate Change 
 ผูบ้รโิภค 
 ตลาดสเีขยีว 
 ผลติและบรโิภคอยา่งย ัง่ยนื 
 เพิม่พืน้ทีป่่า 
 เกษตรกรรมย ัง่ยนื 
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วิสาหกิจเพื่อสังคม 

ดานพลังงาน 
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