
Sustainable 
Development Goals

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน



“An urgent call for action by all countries in a global 
partnership to eliminate these 17 problems.”

“การเรียกร้องให้ทุกประเทศทั่วโลกรว่มมือกันเพื่อขจัดปัญหา
ทั้ง 17 ข้อให้หมดไปอย่างเร่งด่วน”

Sustainable Development Goals



No Poverty
End poverty in all its forms everywhere
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ขจัดความยากจนทุกรูปแบบ ทุกสถานที่

ขจัดความยากจน



Zero Hunger
End hunger, achieve food security and improved nutrition 

and promote sustainable agriculture
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ขจัดความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหาร ส่งเสริมเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน

ขจัดความหิวโหย 



Good Health 
and Well-being

Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages
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รับรองการมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคนในทุกช่วงอายุ

การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี



Quality Education
Ensure inclusive and equitable quality education

and promote lifelong learning opportunities for all
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รับรองการศึกษาที่เท่าเทียมและทั่วถึง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ทุกคน

การศึกษาที่เท่าเทียม



Gender Equality

Achieve gender equality and empower all women and girls
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บรรลุความเท่าเทียมทางเพศ พัฒนาบทบาทสตรแีละเด็กผู้หญิง

ความเท่าเทียมทางเพศ



Clean Water
and Sanitation

Ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all
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น้้าสะอาดและการสุขาภิบาล

รับรองการมีน้้าใช้ การจัดการน้้า และการสุขาภิบาลที่ยั่งยืน



Affordable
and Clean Energy

Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all
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พลังงานสะอาดที่เข้าถึงได้

รับรองการมีพลงังานท่ีทกุคนเข้าถึงได้ เช่ือถือได้ ยั่งยืนทันสมัย



Decent Work
and Economic Growth

Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, 
full and productive employment and decent work for all
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งานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ

ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องครอบคลมุและยั่งยืน การจ้างงานที่มีคุณค่า



Industry, Innovation
and Infrastructure

Build resilient infrastructure, promote inclusive 
and sustainable industrialization and foster innovation
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โครงสร้างพื้นฐาน นวัตกรรม และอุตสาหกรรม

สร้างโครงสร้างพื้นฐานทีม่ีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการพัฒนาอตุสาหกรรม 
ท่ีครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม



Reduced Inequalities

Reduce inequality within and among countries
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ลดความเหลื่อมล้้า

ลดความเหลื่อมล้้าทั้งภายในและระหว่างประเทศ



Sustainable Cities
and Communities

Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable
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เมืองและชุมชนที่ยั่งยืน

ท้าให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัย ทั่วถึง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างย่ังยืน



Responsible Consumption 
and Production

Ensure sustainable consumption and production patterns
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การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน

รับรองแผนการบรโิภคและการผลิตที่ยั่งยืน



Climate Action

Take urgent action to combat climate change and its impacts
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การรับมือกับสภาพภูมิอากาศ

ด้าเนินมาตรการเร่งด่วนเพ่ือรบัมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ



Life Below Water

Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources 
for sustainable development
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ทรัพยากรทางทะเล

อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเลเพื่อการพฒันาอย่างย่ังยืน



Life on Land
Protect, restore and promote sustainable use of terrestrial ecosystems, 

sustainably manage forests, combat desertification, 
halt and reverse land degradation, and halt biodiversity loss
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ระบบนิเวศบนบก

ปกป้อง ฟื้นฟู และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบกอย่างยั่งยืน



Peace, Justice
and Strong Institution
Promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, 

provide access to justice for all and build effective, accountable 
and inclusive institutions at all levels
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ความสงบสุข ยุติธรรม และสถาบันเข้มแข็ง

ส่งเสริมสังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน



Partnership for the Goals

Strengthen the means of implementation and revitalize the global 
partnership for sustainable development
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ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

สร้างพลังแห่งการเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระดับสากลต่อการพัฒนาที่ย่ังยืน



https://sdgs.un.org/goals

https://www.nxpo.or.th/th/8081

https://sdgs.nesdc.go.th
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