
เขตเศรษฐกิจพิเศษ���
(Special Economic Zone, SEZ)���

ในประเทศไทย

ผลกระทบต่อความมั่นคงทางด้านอาหาร

เรียบเรียงโดย 
สมนึก จงมีวศิน 

เครือข่ายวาระเปลี่ยนตะวันออก
17 ตุลาคม 2559



เขตเศรษฐกิจพิเศษ ในประเทศไทย
•  เขตเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดน เฟส 1
– ตาก สงขลา มุกดาหาร สระแก้ว ตราด

•  เขตเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดน เฟส 2
–  เชียงราย กาญจนบุรี หนองคาย นครพนม นราธิวาส

•  เขตเศรษฐกิจพิเศษ SUPERCLUSTER เฟส 1
– ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา
** EEC (Eastern Economic Corridor) **

•  เขตเศรษฐกิจพิเศษ SUPERCLUSTER เฟส 2
– ปราจีนบุรี ปทุมธานี อยุธยา นครราชสีมา เชียงใหม่ ภูเก็ต



ความหมายของ เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

เขตพื้นที่ที่จัดตั้งขึ้นเป็นการเฉพาะตามกฎหมาย 
เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมสนับสนุน อํานวย
ความสะดวก รวมทั้งให้สิทธิพิเศษบางประการ
ในการด ําเน ินก ิจการต ่างๆ เช ่น การ
อุตสาหกรรม การพาณิชยกรรม การบริการ 
หรือ กิจการอื่นใด ที่เป็นประโยชน์แก่การ
เศรษฐกิจของประเทศ



ผลประโยชน์ - เขตเศรษฐกิจพิเศษ ���
ชายแดน 10 จังหวัด

•  กระจายการพัฒนาเศรษฐกิจไปสู่ภูมิภาค
– ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน คมนาคม ขนส่ง
– การพัฒนาอุตสาหกรรม การพัฒนาเมืองใหม่
– การเชื่อมเศรษฐกิจของประชาคมอาเซียนแบบครบวงจร

•  ผู ้ประกอบการได้ใช้ว ัตถุด ิบและแรงงานราคาถูกจาก
ประเทศเพื่อนบ้าน

•  ผู้ประกอบการได้สัมปทานโครงการระบบสาธารณูปโภคพื้น
ฐาน คมนาคม ขนส่ง การพัฒนาอุตสาหกรรม การพัฒนา
เมืองใหม่



เขตเศรษฐกิจพิเศษ  

ต้องเพื่อคนในพื้นที่
ยังประโยชน์สูงสุดให้กับคนในพื้นที่

แต่ในความเป็นจริง มันสวนทางกัน ?



ผลกระทบ - เขตเศรษฐกิจพิเศษ ���
ชายแดน 10 จังหวัด (1)���

อ้างอิง: การศึกษาของ BIOTHAI 2015

•  ราคาสินค้าของเกษตรกรไทยลดลง เพราะต้องแข่งขันกับสินค้า
ราคาถูกจากประเทศเพื่อนบ้าน

•  ที่ดินและทรัพยากรสาธารณะของประชาชนในพื้นที่ถูกนําไปใช้
ประโยชน์ให้กับกลุ่มทุน

•  การลดเงื่อนไขการทํา  EIA และการผ่อนปรนเรื่องผังเมืองอาจ
สร้างปัญหาสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยของประชาชน

•  ขยายความเหลื่อมล้ําและความรู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรมของ
เกษตรกรรายย่อยที่ไม่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ เมื่อเทียบกับนัก
ลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	  



วิวัฒนาการของ วาทกรรม���
“ติดกับดักรายได้ปานกลาง”

ปลูกพืชเศรษฐกิจ

ทวงคืนผืนป่า

การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ประเทศไทย 4.0



ผลกระทบ - เขตเศรษฐกิจพิเศษ ���
ชายแดน 10 จังหวัด (2)���

อ้างอิง: รายงานโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งการเมืองภาคพลเมือง เพื่อการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษระยะที่ 1 – 2, สพม, กันยายน 2559

•  นโยบาย เป็นการพัฒนาที่มีคําสั่งมาจากศูนย์กลาง การมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชนในกระบวนการตัดสินใจโดยภาพรวม อยู่ใน
ระดับต่ํามาก
–  ชาวบ้านไม่ทราบเลยว่า พื้นที่ตนเองได้รับการประกาศเป็นเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ

–  การกําหนดประเภทอุตสาหกรรมในเขตฯ มาจากส่วนกลาง

•  การใช้ที่ดินในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งต้องใช้ที่ดินเป็นจํานวนมาก 
–  เมื่อมีการประกาศเขตฯ จึงมีที่ดินเป็นจํานวนมากไปทับซ้อนที่ดิน-ที่ทํากิน
ของชาวบ้าน

–  ชาวบ้านที่เคยอาศัยทํากินในพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ กลายเป็นผู้บุกรุก 
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  กิจกรรม ตาก 

(13) 

สระแก้ว 

(12) 

ตราด 

(4) 

มุกดาหาร 

(5) 

สงขลา 

(6) 
1 อุตสาหกรรมการเกษตร ประมง และกิจการท่ีเกี่ยวข้อง      

2 เซรามิกส ์          

3 อุตสาหกรรมส่ิงทอ เครื่องนุ่งห่ม และเครื่องหนัง        

4 อุตสาหกรรมผลิตเครื่องเรือน        

5 อุตสาหกรรมอัญมณแีละเครื่องประดับ         

6 การลิตเคร่ืองมือแพทย์         

7 อุตสาหกรรมยานยนต์ เครื่องจักรและชิ้นส่วน         

8 อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์        

9 การผลิตพลาสติก         

10 การผลิตยา         

11 กิจการโลจิสติกส ์      

12 นิคมหรือเขตอุตสาหกรรม      

13 กิจการเพื่อสนับสนุนการท่องเท่ียว      

กิจการเป้าหมายในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 13 กลุ่มกิจการ 

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนไดพ้ิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วเมื่อ 2 เม.ย. 58 และ สกท. อยู่ระหว่างการยกร่างประกาศฯ 

http://www.google.co.th/url?q=http://www.tnews.co.th/html/tags/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/63900-page1.html&sa=U&ei=28TuVJXJN4WTuASp4IGIBg&ved=0CCMQ9QEwBw&usg=AFQjCNFSXBiYV88WLbRMu_YSj-6qQpFnkA
http://www.google.co.th/url?url=http://www.cieeinterconnect.com/7-en-company-logistic.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=rm0FVfqQHcO1uQS13oDwDg&ved=0CB8Q9QEwBQ&usg=AFQjCNG7Dz7jHrS705qFIjxju89ici08pQ
http://www.google.co.th/url?url=http://www.smesreport.com/column.php?id=001366&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=FG4FVeqpDcueugSHioHQBw&ved=0CB0Q9QEwBA&usg=AFQjCNEj0qXZ46iTtR3iiN72fR384-JBZw
http://www.google.co.th/url?url=http://busnatchanon.blogspot.com/2014/02/blog-post.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=BlAJVbjNDcyOuATf-4GQAQ&ved=0CDEQ9QEwDg&usg=AFQjCNG_FGIdoRbjptB0kCjHSNP5irwpzQ
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ใน 5 พื้นท่ีชายแดนเป้าหมาย รวม 36 ต าบล  10 อ าเภอ พื้นท่ีรวมประมาณ 1.83 ล้านไร่ 
(2,932 ตร.กม.) ดังนี ้

 ตาก : 14 ต าบล 886,875ไร่ (1,419 ตร.กม.)  
ใน อ.แม่สอด อ.พบพระ และ อ.แม่ระมาด  

 มุกดาหาร : 11 ต าบล 361,542 ไร่ (578.5 ตร.กม.)  
ใน อ.เมือง อ.หว้านใหญ่ และ อ.ดอนตาล  

 สงขลา : 4 ต าบล 345,187 ไร่ (552.3 ตร.กม.)  
ใน อ.สะเดา  

 สระแก้ว : 4 ต าบล 207,500 ไร่ (332.0 ตร.กม.)  
ใน อ.อรัญประเทศ และ อ.วัฒนานคร  

 ตราด : 3 ต าบล 31,375 ไร่ (50.2 ตร.กม.)  
ซึ่งเป็นพื้นท่ี อ.คลองใหญ่ทั้งอ าเภอ  

ขอบเขตพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพเิศษ : ประกาศเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2558 
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ใน 5 พื้นท่ีชายแดนเป้าหมาย รวม 54 ต าบล  13 อ าเภอ ดังน้ี 

 หนองคาย : 13 ต าบล 2 อ าเภอ ใน อ.เมืองหนองคาย 
อ.สระใคร  

 นราธิวาส : 5 ต าบล 5 อ าเภอ ใน อ.สุไหงโก-ลก  
อ.ตากใบ อ.แว้ง อ.ยี่งอ อ.เมืองนราธิวาส 

 เชียงราย : 21 ต าบล 3 อ าเภอ ใน อ.แมส่าย  
อ.เชียงแสน อ.เชียงของ  

 นครพนม : 13 ต าบล 2 อ าเภอ ใน อ.เมืองนครพนม  
อ.ท่าอเุทน 

 กาญจนบุรี : 2 ต าบล ใน อ.เมืองกาญจนบุร ี

ขอบเขตพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพเิศษระยะที ่2 : อยู่ระหว่างเสนอ นรม. ลงนามในประกาศ 



ผลกระทบ - เขตเศรษฐกิจพิเศษ ���
ชายแดน 10 จังหวัด (3)���

อ้างอิง: รายงานโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งการเมืองภาคพลเมือง เพื่อการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษระยะที่ 1 – 2, สพม, กันยายน 2559

•  ผลกระทบเชิงลบจะมีสูงมากต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
–  เช่น พื้นที่ติดทะเล แม่น้ ํา หากไม่มีกระบวนการจัดการกากของเสีย
อุตสาหกรรมที่มีคุณภาพ

•  การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ชุมชนไม่มีแนวทางการตั้งรับ
ต่อการเปลี่ยนแปลงนี้
–  กระทบวิถีชีวิต พื้นที่ทางวัฒนธรรมของคนในพื้นที่

•  การจ้างงานแรงงานต่างด้าว คือเป้าหมายหลัก ของการตั้งเขต
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
–  ประชาชนในพื้นที่ได้อะไร 
–  ลดต้นทุนอัตราจ้างงาน จะมีการละเมิดสิทธิแรงงาน / ค้ามนุษย์หรือไม่



ผลกระทบ - เขตเศรษฐกิจพิเศษ ���
ชายแดน 10 จังหวัด (4)���

อ้างอิง: รายงานการศึกษาของเครือข่ายประชาชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน, 2559

•  ประเทศไทยต้องสิ้นเปลืองงบประมาณมหาศาลเพื่อสร้างภาพความ
เป็นประชาคมอาเซียน ให้ดูดี และแน่นแฟ้นตามความฝันที่เคยวาด
ไว้ 

•  ในขณะที่ การเชื่อมร้อยชาวบ้านให้แน่นแฟ้น หรือ เชื ่อมโยง
ธรรมชาติให้เป็นปึกแผ่นมากขึ้น กลับไม่เห็นมีการส่งเสริม

•  นโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศไทย มองไม่เห็น”คน” 
–  ไม่เห็นหัวคนในพื้นที่ ..  ราชการส่วนภูมิภาค อปท ประชาชน ประชาสังคม 
ฯลฯ

–  ไม่เห็นหัวแรงงานที่จะเข้ามาในพื้นที่
–  ไม่เห็นหัวคนที่จะเข้ามาบริหารจัดการปัญหา-รับผิดชอบ หากเกิดความผิด
พลาดของโครงการ .. อนุสาวรีย์เขตเศรษฐกิจพิเศษ ?	  





ผลกระทบ - เขตเศรษฐกิจพิเศษ ���
ชายแดน 10 จังหวัด (5)���

อ้างอิง: รายงานการศึกษาของเครือข่ายประชาชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน, 2559

•  คําสั่ง คสช. ตาม มาตรา 44 ที่เกี่ยวข้องกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ทั ้งหมดที ่ผ ่านมา (รวมถึง รธน ฉบับประชามติ) ทําให้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อาทิเช่น ที่ดิน น้ํา ป่า แร่ธาตุ 
อากาศ กลายเป็นของรัฐ ชาวบ้านอยู่และทํากินได้ แต่ไม่ใช่
เจ้าของ .. เมื่อให้ออก ก็ต้องออกไป ไร้ทางต่อสู้ ไร้ทางเรียกร้อง!

•  รธน 2540/2550 ที่ผ่านมา ให้สิทธิชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมอย่างมี
นัยสําคัญ คือ ประชากรที่เกิด มีสิทธิ์ครอบครอง และใช้พื้นที่ของ
ตนเองในการสร้างอนาคต แม้แต่รัฐที่มีอํานาจสูงสุด หากจะใช้ที่ดิน
ชาวบ้านก็ต้องมีการเจรจาต่อรอง ขออนุญาตชาวบ้านก่อน .. เมื่อให้
ออก ก็สามารถเรียกร้อง ฟ้องร้องต่อสู้กันได้ผ่านสิิทธิชุมชน



ผลกระทบ - เขตเศรษฐกิจพิเศษ ���
 หากร่าง พรบ เขตเศรษฐกิจพิเศษ ประกาศใช้���

อ้างอิง: รายงานการศึกษาของเครือข่ายประชาชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน, 2559







อัพเดทข้อมูลล่าสุด  �
�

มติ ครม ถอนร่าง พรบ เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวัน
ออก (3 จังหวัด) มาแก้ไข เม่ือ ต้น กย 2559 �

�
มติ ครม ถอนร่าง พรบ เขตเศรษฐกิจพิเศษ (10 จังหวัด

ชายแดน) มาแก้ไข เม่ือ ต้น กย 2559 �
�

มติ ครม รับในหลักการ ร่าง พรบ เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก (3 จังหวัด) เม่ือ ต้น ตค 2559 �
เข้าสู่กระบวนการของ กฎษฎีกา และ สนช�
วางแผนผลักดันกฎหมายให้ประกาศใช้�

ภายในต้นปี 2560



ร่าง พรบ เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก .. ���
พรบ หรือ ม 44       ตอนที่ 1/3

¤  พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก งอกเพิ่มได้ ตาม พรฎ รัฐในอนาคต

¤  เพิ่ม เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ ที่พิเศษกว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษ

¤  ส่งเสริมอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ที่คนไทยไม่ได้เก่ง เป็นได้แค่แรงงาน

¤  มีการทํา SEA แล้วทําแค่ IEE รายโครงการ 

¤  โครงการใดๆ จะอันตรายแค่ไหน ก็ไม่ต้องทํา EIA หรือ EHIA อีกต่อไป

¤  ผังเมืองเดิมในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจะถูกยกเลิก ให้ทําใหม่ตามใจรัฐ



ร่าง พรบ เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก .. ���
พรบ หรือ ม 44       ตอนที่ 2/3

¤  แผนโครงสร้างพื้นฐานต้องพร้อมรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกภายใน 1 ปี 

¤  โครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษงอกออกมานอกเขตได้ เพิ่มได้ ตามใจรัฐ

¤  ผังเมืองเดิมในพื้นที่เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษจะถูกยกเลิก ให้ทําใหม่ตามใจรัฐ

¤  ซื้อ เช่า เช่าซื้อ แลกเปลี่ยน เวนคืน หรือ แม้แต่ถมทะเล สามารถทําได้ตามใจรัฐ 

¤  กฎหมายที่มีบังคับใช้แม้แต่ กฏหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ําไทย ประมวลกฏหมายแพ่ง
และพาณิชย์ หรือ พรบ การเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม ก็นํามา
บังคับใช้ในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกไม่ได้

¤  อยากเช่ากัน 99 ปี ทําได้เลย แบ่งเช่าได้สองช่วง 50ปีแรก และ 49ปีหลังตามลําดับ แถมด้วย
การงดเว้นค่าธรรมเนียมและภาษีอสังหาริมทรัพย์ ตลอดอายุการเช่า



ร่าง พรบ เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก .. ���
พรบ หรือ ม 44       ตอนที่ 3/3

¤  เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ น่ากลัวกว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษ เชิญต่างชาติมาถือกรรมสิทธิ์ที่ดินได้ 99 
ปีสบายๆ แบบลดแลกแจกแถมทุกสิ่งอย่าง โดยยกเว้นการบังคับใช้ประมวลกฎหมายที่ดินในการ
อนุญาต

¤  สิทธิในการนําคนต่างชาติเข้ามาอยู่อาศัยในราชอาณาจักร

¤  สิทธิในการได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยBOI

¤  สิทธิในการที่จะได้รับการยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีอากร

¤  สิทธิในการทําธุรกรรมทางการเงิน

¤  สิทธิในการอยู่อาศัย ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินพักอาศัย อาคารชุด ห้องชุด 

¤  สิทธิในการนําเข้าชาวต่างชาติเข้ามาทํางานในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ ได้แก่ ช่างฝีมือ ผู้บริหาร 
ผู้ชํานาญการ คู่สมรส บุคคลซึ่งอยู่ในอุปการะ เชิญๆๆ

¤  และสิทธิประโยชน์อื่นๆ (ซึ่งหมายถึง เดี๋ยวรัฐจัดให้อีก ..)







การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
เตรียมพื้นที่ที่มีศักยภาพพัฒนา�
ระยะเริ่มต้นใน 3 จังหวัด�

รวม 631,163 ไร่ �
�

จังหวัดระยอง 356,753 ไร่ �
ให้เป็นเมืองใหม่�



ตั้งเป้าภายใน 5 ปีนี้จะมีการลงทุนใน
กลุ่มอุตฯ เป้าหมายจากนักลงทุนทั ้ง
ภายในและต่างประเทศไม่น้อยกว่า 
1.5 ล้านล้านบาท โดยใช้มาตรฐาน
ด้านสิทธิประโยชน์และระบบบริการ
ครบวงจรเป็นแม่เหล็กดูดลงทุน



การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมขนาดใหญ่�
จะครบทุกโหมดรวม 62 โครงการ �
รวมมูลค่า 309,755 ล้านบาท �

เริ่มปี 2560 เป็นต้นไป



เขตเศรษฐกิจพิเศษ กับ การประเมินผลกระทบ���
เทียบกับ ���

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ���
ทั้ง 17 ด้าน ���

(SEZ vs SDGs IA)���
���

คือ คําตอบ



เป้าหมาย 17 ด้านของ SDG���

¤  ขจัดความยากจนในทุกรูปแบบ ทุกแห่งให้หมดไป

¤  ขจัดความหิวโหยให้หมดไป มีความมั่นคงทางด้าน
อาหาร มีโภชนาการที่ดีข้ึน ส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน

¤  ชีวิตที่มีสุขอนามัยดี ส่งเสริมการอยู่ดีกินดีแก่ทุกคน ทุก
วัย

¤  การศึกษาที่มีคุณภาพ เป็นธรรม ครอบคลุม

¤  ความเท่าเทียมกันทางเพศ เสริมพลังแก่สตรีและเด็ก
หญิง

¤  ทุกคนเข้าถึงน้ําและสุขอนามัย มีการจัดการที่ยั่งยืน

¤  ทุกคนเข้าถึงพลังงานที่ทันสมัยและยั่งยืน ไว้วางใจได้
และพอจับจ่ายได้

¤  ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนโดยมีงานที่พึง
ทําและการจ้างงานที่มีผลิตภาพอย่างเต็มที่ มีงานที่พึง
ทําสําหรับทุกคน

¤  สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่ทนทาน ส่งเสริมการพัฒนา
อุตสาหกรรมที่ยั่งยืน เกื้อหนุนนวัตกรรม

¤  ลดความไม่เท่าเทียมกัน ภายในประเทศและระหว่าง
ประเทศ

¤  ทําให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ มีลักษณะ
ครอบคลุม ปลอดภัย ม่ันคง และยั่งยืน

¤  มีรูปแบบของการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน

¤  ด ําเน ินการอย ่างเร ่งด ่วนเพ ื ่อต ่อส ู ้ก ับการ
เปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศและผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ

¤  สงวนและใช้อย่างยั่งยืนในเรื่องมหาสมุทร ทะเล 
ทรัพยากรทางทะเล เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

¤  คุ้มครอง แสวงคืน และส่งเสริมการใช้ระบบนิเวศ
ภาคพื้นดินอย่างยั่งยืน จัดการแบบยั่งยืนในเรื่อง
ป่าไม้ การต่อสู้กับภาวะการกลายเป็นทะเลทราย 
หยุดยั้งและแก้ให้ได้คืนมาดังเดิม เมื่อดินเสื่อม
สภาพ หรือ สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ

¤  ส่งเสริมสังคมที่มีสันติสุขเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน จัด
ให้มีการเข้าถึงความยุติธรรมแก่ทุกคน สร้าง
สถาบันที่มีประสิทธิผล รับผิดชอบ และมีความ
เกี่ยวข้องในทุกระดับ

¤  สร้างเสริมให้แกร่งกล้าในเรื่องวิธีการที่จะทําให้
เกิดการเป็นหุ้นส่วนในระดับโลก เพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน ตามเป้าหมายที่ได้ต้ังไว้ร่วมกัน




