การเรียนการสอนที่เกี่ยวกับ
เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
นิสา พักตร์ วไิ ล (อ.เบียร์ )
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
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ที่มา ... การพัฒนาอย่างยั่งยืน
• UN พยายามจะสือ่ สารประเด็นการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนทีห่ ลากหลายและซับซ้อนให้คนทั่วไปเข้าใจง่าย
• Inclusive Development คือ การพัฒนาทีไ่ ม่ทงิ้ ใครไว้เบือ้ งหลัง คนยากจน คนเปราะบาง คนชายขอบ มีส่วนร่วมและได้รบั
ประโยชน์จากการพัฒนา
• Universal Development คือ มิใช่การพัฒนามุง่ เน้นที่ประเทศยากจนเท่านั้น แต่ทกุ ประเทศเองก็อยู่ภายใต้เป้าหมายการ
พัฒนาทีย่ ั่งยืนและต้องร่วมกันบรรลุเป้าหมายนีเ้ พื่อสร้างโลกทีย่ ั่งยืนให้กบั คนรุน่ หลัง
• Integrated Development คือ การพัฒนาทีบ่ รู ณาการ หมายถึงว่า การบรรลุเป้าหมาย SDGs จะทาเพียง 1 เป้าหมายเดียวโดด
ๆ ไม่ได้ เป้าหมาย SDGs มีความเชือ่ มโยงกันอย่างแนบแน่นในระดับเป้าประสงค์ (Targets) การบรรลุ SDGs จะต้องดาเนินไป
พร้อม ๆ กันอย่างเป็นระบบ
• Locally-focused Development คือ การพัฒนาทีจ่ ะต้องเริ่มจากระดับท้องถิน่ หรือ bottom-up ด้วยเหตุผลที่ว่า บริบทของท้องถิ่น
ทั้งชนบทและในเมืองนั้น เป็นบริบทที่ใกล้กับตัวผู้คนที่สุด และองค์กรที่บริหารจัดการเมืองหรือท้องถิน่ ในชนบทเป็นผู้มีบทบาทสาคัญ
ที่สดุ ในการดาเนินการที่จะเป็นประโยชน์ตอ่ ผู้คนในพื้นที่ การบรรลุ SDGs จึงต้องถูกนาไปพิจารณาในระดับท้องถิ่นให้ได้และ
ดาเนินการในระดับท้องถิน่ ให้ได้
• Technology-driven Development คือ การพัฒนาทีต่ ้องอาศัยเทคโนโลยีในการบรรลุ ทั้งเทคโนโลยีด้านการสื่อสาร (ICT) และเทคโนโลยี
จากการปฏิวัติด้านข้อมูล (Data Revolution) เพื่อทาให้ผลของการพัฒนาถูกเผยแพร่และถูกติดตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ที่มา ... การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
UN พยายามจะสื่อสารประเด็นการพัฒนาที่ยงั่ ยืนที่หลากหลายและซับซ้อนให้คนทั่วไปเข้าใจง่าย
• Inclusive Development คือ การพัฒนาทีไ่ ม่ทงิ้ ใครไว้เบือ้ งหลัง
• Universal Development คือ ทุกประเทศอยู่ภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน สร้างโลกทีย่ งั่ ยืนให้กบั คนรุ่นหลัง

• Integrated Development คือ การพัฒนาที่บรู ณาการ
• Locally-focused Development คือ การพัฒนาทีจ่ ะต้องเริ่มจากระดับ
ท้องถิ่น
• Technology-driven Development คือ การพัฒนาทีต่ ้องอาศัยเทคโนโลยี
ในการบรรลุผลของการพัฒนาถูกเผยแพร่และถูกติดตามได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
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เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

5/6/2021

ทำควำมรู้จกั SDGs กับกำรจัดกำรเรียนกำรสอน BY Aj Beer VRU

5/6/2021

ทำควำมรู้จกั SDGs กับกำรจัดกำรเรียนกำรสอน BY Aj Beer VRU

แผนแม่บทฯ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1. ควำมมัน่ คง
2. กำรต่ำงประเทศ
3. กำรเกษตร
4. อุตสำหกรรมและบริ กำรแห่งอนำคต
5. กำรท่องเที่ยว
6. พื ้นที่และเมืองน่ำอยู่อจั ฉริ ยะ
7. โครงสร้ ำงพื ้นฐำนระบบโลจิสติกส์และดิจิทลั
8. ผู้ประกอบกำรและวิสำหกิจขนำดกลำงและ
ขนำดย่อมยุคใหม่
9. เขตเศรษฐกิจพิเศษ
10. กำรปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรม
11. กำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิตกำร
เรี ยนรู้

5/6/2021

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

12. กำรพัฒนำกำรเรี ยนรู้
13. กำรเสริ มสร้ ำงให้ คนไทยมีสขุ ภำวะที่ดี
14. ศักยภำพกำรกีฬำ
15. พลังทำงสังคม
16. เศรษฐกิจฐำนรำก
17. ควำมเสมอภำคและหลักประกันทำงสังคม
18. กำรเติบโตอย่ำงยัง่ ยืนกำรจัดกำรน้ ้ำ
19. กำรบริ หำรจัดกำรน้ ้ำทังระบบ
้
ประสิทธิภำพภำครัฐ
20. กำรบริ กำรประชำชนและประสิทธิภำพ
ภำครัฐ
• 21. กำรต่อต้ ำนกำรทุจริ ตและประพฤติมิชอบ
• 22. กฎหมำยและกระบวนกำรยุติธรรม
• 23. กำรวิจยั และพัฒนำนวัตกรรม
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เป้ าหมายที่ 1 ขจัดความยากจนทุกรู ปแบบในทุกพื้นที่

รายวิชาทีเ่ นื้อหาเกีย่ วข้ องกับคนยากจนและกลุ่มปราะบางในทุกมิติ

 ความยากจนวัดจากคนที่มีค่าใช้ จ่ายดารงชีพรายวันตา่ กว่า $1.90 ต่ อวัน (60 บาท)
 ลดสัดส่ วน ชาย หญิง และเด็ก ในทุกช่ วงวัย ที่อยูภ่ ายใต้ความยากจนในทุกมิติ ตามนิยามของแต่ ละ
ประเทศ ให้ลดลงอย่ างน้ อยครึ่งหนึ่ง
 มีระบบและมาตรการการคุ้มครองทางสังคมระดับประเทศที่เหมาะสม การคุม้ ครองทางสังคม (floors)
โดยให้ครอบคลุมกลุ่มประชากรยากจน และกลุ่มเปราะบางให้มากพอ ภายในปี พ.ศ. 2573
 มีสิทธิเท่ าเทียมกันในทรัพยากรทางเศรษฐกิจ รวมถึงการเข้าถึงบริการขั้นพืน้ ฐาน การเป็ นเจ้าของและ
มีสิทธิในที่ดินและทรัพย์สินในรู ปแบบอื่น
 สร้ างภูมิต้านทานให้ กบั ผู้ที่ยากจนและอยูใ่ นสถานการณ์เปราะบาง รวมทั้งลดความเสี่ ยงและความ
ล่อแหลมต่ อภาวะสภาพอากาศผันผวนรุนแรง การเปลีย่ นแปลงอย่ างรุนแรงทางเศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติ

http://sdgs.nesdc.go.th/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9Asdgs/%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-1%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B2/
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เป้ าหมายที่ 2

ยุติความหิ วโหย บรรลุความมัน่ คงทางอาหาร
และยกระดับโภชนาการ และส่ งเสริ มเกษตรกรรมที่ยงั่ ยืน
 ยุติความหิวโหยและสร้ างหลักประกันให้ทุกคนโดยเฉพาะคนที่ยากจนและอยูใ่ นภาวะเปราะบาง อัน
รวมถึงทารก ได้เข้ าถึงอาหารทีป่ ลอดภัย มีโภชนาการ และเพียงพอตลอดทั้งปี
 ยุติภาวะทุพโภชนาการทุกรู ปแบบและแก้ ไขปัญหาความต้ องการสารอาหารของหญิงวัยรุ่ น หญิงตั้งครรภ์
และให้ นมบุตร และผู้สูงอายุ บรรลุเป้าหมายที่ตกลงร่ วมกันระหว่างประเทศว่าด้วยภาวะเตีย้ (stunting)
และแคระแกร็น (wasting) ในเด็กอายุต่ากว่า 5 ปี
 เพิม่ ผลิตภาพทางการเกษตรและรายได้ ของผู้ผลิตอาหารรายเล็ก โดยเฉพาะผู้หญิง คนพืน้ เมือง ครัวเรื อน
เกษตรกร เกษตรกรผู้เลีย้ งสั ตว์ และชาวประมง ให้เพิ่มขึ้นเป็ น 2 เท่า โดยรวมถึงการเข้าถึงทีด่ ิน ทรัพยากร
และปัจจัยการผลิต ความรู้ บริการทางการเงิน ตลาด และโอกาสสาหรับการเพิม่ มูลค่ าและการจ้ างงานนอก
ฟาร์ ม อย่างมั่นคงและเท่าเทียม
 สร้ างหลักประกันว่าจะมีระบบการผลิตอาหารทีย่ งั่ ยืนและดาเนินการตามแนวปฏิบัติทางการเกษตรทีม่ ี
ภูมิค้ ุมกันทีจ่ ะเพิม่ ผลิตภาพและการผลิต ซึ่ งจะช่วยรักษาระบบนิเวศ เสริมขีดความสามารถในการปรับตัว
ต่ อการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศ ภาวะอากาศรุ นแรง ภัยแล้ ง อุทกภัย และภัยพิบัติอื่น ๆ และจะช่วย
พัฒนาคุณภาพของดินและทีด่ ินอย่ างต่ อเนื่อง
 คงความหลากหลายทางพันธุกรรมของเมล็ดพันธุ์พืชทีใ่ ช้ เพาะปลูก สั ตว์ ในไร่ นาและทีเ่ ลีย้ งตามบ้ านเรื อน
และชนิดพันธุ์ตามธรรมชาติทเี่ กีย่ วข้ องกับพืชและสั ตว์ เหล่ านั้น รวมถึงให้ มีธนาคารพืชและเมล็ดพันธุ์ทมี่ ี
การจัดการทีด่ ีและมีความหลากหลาย ทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ และสร้ าง
หลักประกันว่ าจะมีการเข้ าถึงและแบ่ งปันผลประโยชน์ อนั เกิดจากการใช้ ทรัพยากรทางพันธุกรรมและองค์
ความรู้ ท้องถิ่นทีเ่ กีย่ วข้ องอย่ างเป็ นธรรมและเท่ าเทียม
5/6/2021

รายวิชาทีเ่ นื้อหาเกีย่ วข้ องกับ
 อาหารทีป่ ลอดภัย มีโภชนาการ ทุพโภชนาการ
 เพิม่ ผลิตภาพทางการเกษตรและรายได้ ของผู้ผลิต
 ทีด่ ิน ทรัพยากรและปัจจัยการผลิต ความรู้ บริการทางการเงิน ตลาด
และโอกาสสาหรับการเพิม่ มูลค่ าและการจ้ างงานนอกฟาร์ ม
 ระบบการผลิตอาหารทีย่ งั่ ยืน แนวปฏิบัติทางการเกษตรทีม่ ีภูมคิ ุ้มกัน
ทีจ่ ะเพิม่ ผลิตภาพและการผลิต
 พัฒนาคุณภาพของดินและทีด่ ิน
 ความหลากหลายทางพันธุกรรมของเมล็ดพันธุ์พืชทีใ่ ช้ เพาะปลูก
สั ตว์ ธนาคารพืชและเมล็ดพันธุ์
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เป้าหมายที่ 3 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวติ ที่มีสุขภาพดีและส่ งเสริ มสวัสดิภาพสาหรับ
ทุกคนในทุกวัย
รายวิชาทีเ่ นื้อหาเกีย่ วข้ องกับ
• ลดอัตราการตายของมารดาทัว่ โลกให้ต่ากว่า 70 คน ต่อการเกิดมีชีพ 100,000 คน

• ยุติการตายที่ป้องกันได้ของทารกแรกเกิดและเด็กอายุต่ากว่า 5 ปี โดยทุกประเทศมุ่งลดอัตราการตายในทารกลงให้
ต่าถึง 12 คน ต่อการเกิดมีชีพ 1,000 คน และลดอัตราการตายในเด็กอายุต่ากว่า 5 ปี ลงให้ต่าถึง 25 คน ต่อการเกิดมี
ชีพ 1,000 คน
• ยุติการแพร่ กระจายของเอดส์ วัณโรค มาลาเรี ย และโรคเขตร้อนที่ถูกละเลย และต่อสู ้กบั โรคตับอักเสบ โรคติดต่อ
ทางน้ าและโรคติดต่ออื่นๆ
• ลดการตายก่อนวัยอันควรจากโรคไม่ติดต่อให้ลดลงหนึ่งในสาม ผ่านทางการป้ องกันและการรักษาโรค และ
สนับสนุนสุ ขภาพจิตและความเป็ นอยูท่ ี่ดี










• เสริ มสร้างการป้ องกันและการรักษาการใช้สารในทางที่ผดิ ซึ่ งรวมถึงการใช้ยาเสพติดในทางที่ผดิ และการใช้
แอลกอฮอล์ในทางที่เป็ นอันตราย

• ลดจานวนการตายและบาดเจ็บจากอุบตั ิเหตุจากการจราจรทางถนนทัว่ โลกลงครึ่ งหนึ่ง
• สร้างหลักประกันถ้วนหน้า ในการเข้าถึงบริ การสุ ขภาวะทางเพศและอนามัยการเจริ ญพันธุ์ รวมถึงการวางแผน
ครอบครัว ข้อมูลข่าวสารและความรู ้ และการบูรณาการอนามัยการเจริ ญพันธุ์ในยุทธศาสตร์ และแผนงานระดับชาติ
• บรรลุการมีหลักประกันสุ ขภาพถ้วนหน้า รวมถึงการป้ องกันความเสี่ ยงทางการเงิน การเข้าถึงการบริ การ
สาธารณสุ ขจาเป็ นที่มีคุณภาพ และเข้าถึงยาและวัคซีนจาเป็ นที่ปลอดภัย มีประสิ ทธิภาพ มีคุณภาพ และมีราคาที่
สามารถซื้ อหาได้
• ลดจานวนการตายและการเจ็บป่ วยจากสารเคมีอนั ตรายและจากมลพิษและการปนเปื้ อนทางอากาศ น้ า และดิน ให้
ทำควำมรู้จกั SDGs กับกำรจัดกำรเรียนกำรสอน BY Aj Beer VRU
ลดลงอย่
างมาก
5/6/2021

ลดอัตราการตายมารดา ทารกแรกเกิด
ยุติการแพร่ กระจายของเอดส์ วัณโรค มาลาเรีย และโรคเขตร้ อน
โรคไม่ ติดต่ อ
เสริมสร้ างการป้ องกันและการรักษาการใช้ สารในทางทีผ่ ดิ
ตายและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจากการจราจร
สุ ขภาวะทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ วางแผนครอบครัว
ยาและวัคซีน
การตายและการเจ็บป่ วยจากสารเคมีอนั ตรายและจากมลพิษ

เป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม
และสนับสนุนโอกาสในการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต
• สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนสาเร็ จการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่มีคุณภาพ เท่า
เทียม และไม่มีค่าใช้จ่าย นาไปสู่ ผลลัพธ์ทางการเรี ยนที่มีประสิ ทธิผล
• เข้าถึงการพัฒนา การดูแล และการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา สาหรับเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพ เพื่อให้เด็ก
เหล่านั้นมีความพร้อมสาหรับการศึกษาระดับประถมศึกษา
• การเข้าถึงการศึกษา อาชีวศึกษา อุดมศึกษา รวมถึงมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ ในราคาที่สามารถจ่ายได้

รายวิชาทีเ่ นื้อหาเกีย่ วข้ องกับ

 การพัฒนา การดูแล และการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา
เครื่ องมือและอุปกรณ์ การศึกษาทีอ่ ่อนไหวต่ อเด็ก ผู้พกิ าร และเพศ
ภาวะจัดให้ มสี ภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ ทปี่ ลอดภัย ปราศจาก
• ขจัดความเหลี่อมล้ าทางเพศด้านการศึกษา และสร้างหลักประกันว่ากลุ่มที่เปราะบางซึ่ งรวมถึงผูพ้ ิการ ชนพื้นเมือง
ความรุนแรง
และเด็ก เข้าถึงการศึกษาและการฝึ กอาชีพทุกระดับอย่างเท่าเทียม
 ทักษะทางด้ านเทคนิคและอาชีพสาหรับการจ้ างงานการมีงานที่มี
• สร้างหลักประกันว่าเยาวชนทุกคนและผูใ้ หญ่ท้ งั ชายและหญิงในสัดส่ วนสู ง สามารถอ่านออกเขียนได้และคานวณ
คุณค่ า และการเป็ นผู้ประกอบการ
ได้
 ขจัดความเหลีอ่ มลา้ ทางเพศด้ านการศึกษา
• สร้างหลักประกันว่าผูเ้ รี ยนทุกคนได้รับความรู ้และทักษะที่จาเป็ นสาหรับส่ งเสริ มการพัฒนาที่ยงั่ ยืน รวมไปถึง
 การอ่านออกเขียนได้ และคานวณได้
การศึกษาสาหรับการพัฒนาที่ยงั่ ยืนและการมีวถิ ีชีวติ ที่ยงั่ ยืน สิ ทธิ มนุษยชน ความเสมอภาคระหว่างเพศ การ
 ความรู้ และทักษะทีจ่ าเป็ นสาหรับส่ งเสริมการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน วิถีชีวติ
ส่ งเสริ มวัฒนธรรมแห่งความสงบสุ ขและการไม่ใช้ความรุ นแรง การเป็ นพลเมืองของโลก และความชื่นชมในความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมและการที่วฒั นธรรมมีส่วนช่วยให้เกิดการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
ทีย่ งั่ ยืน สิ ทธิมนุษยชน ความเสมอภาคระหว่ างเพศ การส่ งเสริม
วัฒนธรรมแห่ งความสงบสุ ขและการไม่ ใช้ ความรุนแรง การเป็ น
ทำควำมรู้จกั SDGs กับกำรจัดกำรเรียนกำรสอน BY Aj Beer VRU พลเมืองของโลก และความชื่ นชมในความหลากหลายทางวัฒนธรรม
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• เพิ่มจานวนเยาวชนและผูใ้ หญ่ที่มีทกั ษะที่เกี่ยวข้องจาเป็ น รวมถึงทักษะทางด้านเทคนิคและอาชีพสาหรับการจ้าง
งาน การมีงานที่มีคุณค่า และการเป็ นผูป้ ระกอบการ

เป้ าหมายที่ 5 บรรลุความเท่าเทียมระหว่างเพศ
และเสริ มสร้างความเข้มแข็งให้แก่สตรี และเด็กหญิง
• ยุติการเลือกปฏิบตั ิทุกรู ปแบบที่มีต่อผูห้ ญิงและเด็กหญิงในทุกที่
• ขจัดความรุ นแรงทุกรู ปแบบที่มีต่อผูห้ ญิงและเด็กหญิงทั้งในที่สาธารณะและที่รโหฐาน
รวมถึงการค้ามนุษย์ การแสวงประโยชน์ท้งั ทางเพศ และในรู ปแบบอื่น
• ขจัดแนวปฏิบตั ิที่เป็ นภัยทุกรู ปแบบ อาทิ การแต่งงานในเด็กก่อนวัยอันควรและโดยการ
บังคับ และการทาลายอวัยวะเพศหญิง
• ตระหนักและให้คุณค่าต่อการดูแลและการทางานบ้านแบบไม่ได้รับค่าจ้าง โดยจัดให้มี
บริ การสาธารณะ โครงสร้างพื้นฐานและนโยบายการคุม้ ครองทางสังคม และสนับสนุน
ความรับผิดชอบร่ วมกันภายในครัวเรื อนและครอบครัว

• ผูห้ ญิงจะมีส่วนร่ วมอย่างเต็มที่และมีประสิ ทธิผล และมีโอกาสที่เท่าเทียมในการเป็ นผูน้ า
ในทุกระดับของการตัดสิ นใจในเรื่ องการเมือง เศรษฐกิจ และสาธารณะ
• การเข้าถึงสุขภาวะทางเพศและอนามัยการเจริ ญพันธุ์ และสิ ทธิดา้ นการเจริ ญพันธุ์โดยถ้วน
หน้า
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ความเท่ าเทียมระหว่ างเพศ ยุติการเลือกปฏิบัติต่อผู้หญิงและเด็กหญิง
การค้ ามนุษย์ การแสวงประโยชน์ ท้งั ทางเพศ
ขจัดแนวปฏิบัติทเี่ ป็ นภัย
การให้ คุณค่ าต่ อการดูแลและการทางานบ้ านแบบไม่ ได้ รับค่ าจ้ าง
การมีส่วนร่ วมและเท่ าเทียมในการเป็ นผู้นา
ความเท่ าเทียมด้ านสุ ขภาวะทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์
เพิม่ พูนการใช้ เทคโนโลยี โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่ อสารเพื่อเพิม่ บทบาทแก่ สตรี

เป้าหมายที่ 6 สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน้ าและสุ ขอนามัยสาหรับทุกคน
และมีการบริ หารจัดการที่ยงั่ ยืน
• การให้ทุกคนเข้าถึงนา้ ดื่มที่ปลอดภัยและมีราคาที่สามารถซื้อหาได้
• การสุ ขาภิบาลและสุ ขอนามัยที่พอเพียงและเป็ นธรรม และยุติการขับถ่ายในที่โล่ง
• ปรับปรุงคุณภาพนา้ โดยการลดมลพิษ ขจัดการทิง้ ขยะและลดการปล่อยสารเคมีอนั ตรายและวัตถุ
อันตราย ลดสัดส่ วนนา้ เสียที่ไม่ ผ่านการบาบัดลงครึ่ งหนึ่ง และเพิ่มการนากลับมาใช้ ใหม่ และการใช้ ซ้าที่
ปลอดภัยอย่างยัง่ ยืนทัว่ โลก
• เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ นา้ ในทุกภาคส่วนและสร้างหลักประกันว่าจะมีการใช้น้ าและจัดหาน้ าที่ยงั่ ยืน
• การบริหารจัดการทรัพยากรนา้ แบบองค์รวมในทุกระดับ รวมถึงผ่านทางความร่ วมมือข้ามเขตแดน
• ปกป้องและฟื้ นฟูระบบนิเวศที่เกีย่ วข้ องกับแหล่งนา้ รวมถึงภูเขา ป่ าไม้ พื้นที่ชุ่มน้ า แม่น้ า ชั้นหิ นอุม้ น้ า
และทะเลสาบ
• การเก็บกักนา้ การขจัดเกลือ ประสิ ทธิภาพการใช้ นา้ การบาบัดนา้ เสี ย เทคโนโลยีการนานา้ กลับมาใช้ ใหม่
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เป้ าหมายที่ 7 สร้างหลักประกันให้ทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ที่ยงั่ ยืนในราคาที่ยอ่ มเยา
• การเข้าถึงการบริ การพลังงานสมัยใหม่ ที่เชื่อถือได้ ในราคาที่สามารถซื้อหาได้
• เพิ่มสัดส่ วนของพลังงานหมุนเวียนในสัดส่วนพลังงานของโลก
• เพิ่มอัตราการปรับปรุงประสิ ทธิภาพการใช้ พลังงานของโลกให้เพิ่มขึ้นเป็ น 2 เท่า
 ยกระดับความร่ วมมือระหว่างประเทศเพื่ออานวยความสะดวกในการเข้าถึงการวิจยั และเทคโนโลยี
พลังงานที่สะอาด โดยรวมถึงพลังงานหมุนเวียน ประสิ ทธิภาพการใช้พลังงาน และเทคโนโลยีเชื้ อเพลิง
ฟอสซิลชั้นสู งและสะอาด และสนับสนุนการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและเทคโนโลยี
พลังงานทีส่ ะอาด

 ขยายโครงสร้ างพืน
้ ฐานและพัฒนาเทคโนโลยีสาหรับการจัดส่ งบริการพลังงานสมัยใหม่ และยัง่ ยืน
โดยถ้วนหน้าในประเทศกาลังพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในประเทศพัฒนาน้อยที่สุด และรัฐกาลังพัฒนาที่
เป็ นเกาะขนาดเล็ก
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เป้าหมายที่ 8 ส่ งเสริ มการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง
ครอบคลุม และยัง่ ยืน การจ้างงานเต็มที่ มีผลิตภาพ
และการมีงานที่เหมาะสมสาหรับทุกคน
• การเติบโตทางเศรษฐกิจต่อหัวประชากรมีความยัง่ ยืนตามบริ บทของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของ
ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด มีการขยายตัวอย่างน้อยร้อยละ 7 ต่อปี
• การมีผลิตภาพทางเศรษฐกิจในระดับที่สูงขึ้นผ่านการสร้างความหลากหลาย การยกระดับเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงการมุ่งเน้น
ภาคการผลิตที่มีมูลค่าเพิ่มสูง และใช้แรงงานเป็ นหลัก (Labour-intensive)
•
•

•
•
•

•
•
•
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 การเติบโตทางเศรษฐกิจต่ อหัวประชากรมีความยัง่ ยืน
 การยกระดับเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงการมุ่งเน้ นภาคการผลิตทีม่ ี
การพัฒนาที่สนับสนุนกิจกรรมที่มีผลิตภาพ การสร้างงานที่มีคุณค่า ความเป็ นผูป้ ระกอบการ ความสร้างสรรค์และนวัฒกรรม และให้
การสนับสนุนการรวมตัวและการเติบโตของวิสาหกิจรายย่อย ขนาดเล็ก และขนาดกลาง ผ่านการเข้าถึงบริ การทางการเงิน
มูลค่ าเพิม่ สู ง และใช้ แรงงานเป็ นหลัก
 การสร้ างงานทีม่ คี ุณค่ า ความเป็ นผู้ประกอบการ ความสร้ างสรรค์
ปรับปรุ งประสิ ทธิภาพการใช้ทรัพยากรของโลกในการบริ โภคและการผลิตอย่างต่อเนื่อง และพยายามที่จะแยกการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ออกจากความเสื่ อมโทรมของสิ่ งแวดล้อม ซึ่งเป็ นไปตามกรอบการดาเนินงาน 10 ปี ว่าด้วยการผลิตและการบริ โภคที่ยงั่ ยืน
และนวัฒกรรม
การจ้างงานเต็มที่และมีผลิตภาพ และการมีงานที่มีคุณค่าสาหรับหญิงและชายทุกคน รวมถึงเยาวชนและผูม้ ีภาวะทุพพลภาพ และให้มี
 วิสาหกิจรายย่ อย ขนาดเล็ก และขนาดกลาง ผ่ านการเข้ าถึงบริการทาง
การจ่ายค่าจ้างที่เท่าเทียมสาหรับงานที่มีคุณค่าเท่าเทียมกัน
การเงิน
ลดสัดส่วนของเยาวชนที่ไม่มีงานทา ที่ไม่มีการศึกษา และที่ไม่ได้รับการฝึ กอบรม ลงอย่างมาก
 ปรับปรุงประสิ ทธิภาพการใช้ ทรัพยากรของโลกในการบริโภคและการ
มาตรการที่มีประสิ ทธิภาพโดยทันที เพื่อขจัดแรงงานที่ถูกบังคับ ยุติความเป็ นทาสสมัยใหม่และการค้ามนุษย์ และยับยั้งและกาจัดการ
ผลิตอย่ างต่ อเนื่อง
ใช้แรงงานเด็กในรู ปแบบที่เลวร้ายที่สุด ซึ่งรวมถึงการเกณฑ์และการใช้ทหารเด็ก ยุติการใช้แรงงานเด็กในทุกรู ปแบบ
 การจ่ ายค่ าจ้ างทีเ่ ท่ าเทียมสาหรับงานทีม่ คี ุณค่ าเท่ าเทียมกัน
ปกป้ องสิ ทธิแรงงานและส่งเสริ มสภาพแวดล้อมในการทางานที่ปลอดภัยและมัน่ คงสาหรับผูท้ างานทุกคน รวมถึงผูท้ างานต่างด้าว
 การใช้ ทหารเด็ก ยุติการใช้ แรงงานเด็กในทุกรู ปแบบ
โดยเฉพาะหญิงต่างด้าว และผูท้ ี่ทางานเสี่ ยงอันตราย
 สภาพแวดล้อมในการทางานทีป่ ลอดภัยและมัน่ คงสาหรับผู้ทางานทุกคน
ออกแบบและใช้นโยบายเพื่อส่งเสริ มการท่องเที่ยวที่ยงั่ ยืน ซึ่งช่วยสร้างงานและส่งเสริ มวัฒนธรรมและผลิตภัณฑ์ทอ้ งถิ่น
 การท่ องเทีย่ วทีย่ งั่ ยืน สร้ างงานและส่ งเสริมวัฒนธรรมและผลิตภัณฑ์
เสริ มความแข็งแกร่ งของสถาบันทางการเงินภายในประเทศเพื่อส่งเสริ มและขยายการเข้าถึงการธนาคาร การประกัน และบริ การทาง
ท้ องถิ่น
การเงินแก่ทุกคน
ทำควำมรู้จกั SDGs กับกำรจัดกำรเรียนกำรสอน BY Aj BeerVRUการธนาคาร การประกัน และบริการทางการเงิน
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เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน
ส่ งเสริ มการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยัง่ ยืน และส่ งเสริ มนวัตกรรม
• พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ยงั่ ยืนและมีความต้านทานและยืดหยุน่ ต่อการ
เปลี่ยนแปลง ซึ่ งรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานของภูมิภาคและที่ขา้ มเขตแดนเพื่อสนับสนุนการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจและความเป็ นอยูท่ ี่ดีของมนุษย์
• ส่ งเสริ มการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยัง่ ยืนให้เพิ่มส่ วนแบ่งของภาคอุตสาหกรรมใน
การจ้างงานและผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ ให้เพิ่มส่ วนแบ่งขึ้นเป็ น 2 เท่าในประเทศพัฒนา
น้อยที่สุด
• เพิ่มการเข้าถึงบริ การทางการเงินโดยรวมถึงเครดิตในราคาที่สามารถจ่ายได้ให้แก่โรงงาน
อุตสาหกรรมและวิสาหกิจขนาดเล็ก โดยเฉพาะในประเทศกาลังพัฒนา รวมทั้งเชื่อมโยง
ผูป้ ระกอบการเหล่านี้เข้าสู่ ห่วงโซ่มูลค่าและตลาด
• ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานและปรับปรุ งอุตสาหกรรมเพื่อให้เกิดความยัง่ ยืนโดยเพิ่ม
ประสิ ทธิภาพการใช้ทรัพยากรและการใช้เทคโนโลยีและกระบวนการทางอุตสาหกรรมที่สะอาด
และเป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมมากขึ้น
• เพิ่มพูนการวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ยกระดับขีดความสามารถทางเทคโนโลยีของภาคอุตสาหกรรม
ในทุกประเทศ โดยเฉพาะในประเทศกาลังพัฒนา มีการส่ งเสริ มนวัตกรรมและให้เพิ่มจานวน
ผูท้ างานวิจยั และพัฒนา ต่อประชากร 1 ล้านคน และเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจยั และพัฒนาใน
ภาครัฐและเอกชน
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รายวิชาทีเ่ นื้อหาเกีย่ วข้ องกับ
 การก่อสร้ างถนนที่สามารถใช้งานได้ทุกฤดู
 ปริ มาณผูโ้ ดยสาร และสิ นค้าที่ขนส่ งจาแนกตามรู ปแบบการขนส่ ง
 สัดส่ วนของมูลค่ าเพิม่ ผลผลิต (Manufacturing
value added: MVA) ต่อ GDP และ MVA ต่อหัวประชากร
 ห่วงโซ่มูลค่าและตลาด
 การคานวนปริ มาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
 การพัฒนากาลังคนด้านการวิจยั

เป้ าหมายที่ 10 ลดความไม่เสมอภาคภายในประเทศและระหว่างประเทศ
• การเติบโตของรายได้ของกลุ่มประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่าสุ ด อย่างก้าวหน้าและยัง่ ยืน โดยให้มี
อัตราเติบโตสู งกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ
• เสริ มสร้างศักยภาพและส่ งเสริ มความครอบคลุมทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองสาหรับทุกคน โดย
ไม่คานึงถึงอายุ เพศ ความพิการ เชื้อชาติ ชาติพนั ธุ์ แหล่งกาเนิด ศาสนา สถานะทางเศรษฐกิจ หรื ออื่น ๆ

• สร้างหลักประกันถึงโอกาสที่เท่าเทียมและลดความไม่เสมอภาคของผลลัพธ์ รวมถึงโดยการขจัด
กฎหมาย นโยบาย และแนวทางปฏิบตั ิที่เลือกปฏิบตั ิ และส่ งเสริ มการออกกฎหมาย นโยบาย และการ
ปฏิบตั ิที่เหมาะสม
• นานโยบาย โดยเฉพาะนโยบายการคลัง ค่าจ้าง และการคุม้ ครองทางสังคมมาใช้ และให้บรรลุความ
เสมอภาคยิง่ ขึ้นอย่างก้าวหน้า
• ปรับปรุ งกฏระเบียบและการติดตามตรวจสอบตลาดการเงินและสถาบันการเงินของโลก และเสริ ม
ความแข็งแกร่ งในการดาเนินการตามกฎระเบียบ
• สร้างหลักประกันว่าจะมีตวั แทนและเสี ยงของประเทศกาลังพัฒนาในการตัดสิ นใจในสถาบันการเงิน
และเศรษฐกิจระหว่างประเทศเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้เป็ นสถาบันที่มีประสิ ทธิผลน่าเชื่อถือ มีความ
รับผิดชอบ และมีความชอบธรรมมากขึ้น
• อานวยความสะดวกในการโยกย้ายถิ่นฐานและเคลื่อนย้ายของคนให้เป็ นระเบียบ ปลอดภัย ปกติ และมี
ความรับผิดชอบ รวมถึงให้การดาเนินงานเป็ นไปตามนโยบายด้านการอพยพที่มีการวางแผนและการ
จัดการที่ดี
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รายวิชาทีเ่ นื้อหาเกีย่ วข้ องกับ






การใช้ จ่ายในครัวเรื อน หรื อรายได้ ต่อหัวในกลุ่มประชากร
กฎหมายสิ ทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
แรงงานต่อ GDP
ค่าจ้างและประกันสังคมที่จ่ายโดยนายจ้าง
ระเบียบและการติดตามตรวจสอบตลาดการเงินและสถาบันการเงิน
ของโลก
 การตัดสิ นใจในสถาบันการเงินและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
 แรงงานข้ามชาติ
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เป้ าหมายที่ 11ทาให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ มีความครอบคลุม
ปลอดภัย ยืดหยุน่ ต่อการเปลี่ยนแปลง และยัง่ ยืน

• สร้างหลักประกันว่าทุกคนเข้าถึงที่อยูอ่ าศัยและการบริ การพื้นฐานที่เพียงพอ ปลอดภัย ในราคาที่
สามารถจ่ายได้และยกระดับชุมชนแออัด
• ทุกคนเข้าถึงระบบคมนาคมขนส่ งที่ยงั่ ยืน เข้าถึงได้ปลอดภัย ในราคาที่สามารถจ่ายได้พฒั นา
ความปลอดภัยทางถนน ขยายการขนส่ งสาธารณะและคานึงถึงกลุ่มคนที่อยูใ่ นสถานการณ์ที่
เปราะบาง ผูห้ ญิง เด็กผูพ้ ิการ และผูส้ ู งอายุ
• ยกระดับการพัฒนาเมืองและขีดความสามารถให้ครอบคลุมและยัง่ ยืนเพื่อการวางแผนและการ
บริ หารจัดการการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์อย่างมีส่วนร่ วม บูรณาการและยัง่ ยืนในทุกประเทศ
• เสริ มความพยายามในการปกป้องและคุม้ ครองมรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติของโลก
• ลดจานวนผูเ้ สี ยชีวติ และผูท้ ี่ได้รับผลกระทบตลอดจนลดความสู ญเสี ยโดยตรงทางเศรษฐกิจ
เทียบเคียงกับGDP ของโลก ที่เกิดจากภัยพิบตั ิ ซึ่งรวมถึงภัยพิบตั ิที่เกี่ยวกับน้ าโดยมุ่งเป้าปกป้ อง
คนจนและคนที่อยูใ่ นสถานการณ์ที่เปราะบาง
• ลดผลกระทบทางลบของเมืองต่อสิ่ งแวดล้อมต่อหัวประชากรรวมถึงการให้ความสาคัญกับ
คุณภาพอากาศและการจัดการขยะมูลฝอย และของเสี ยอื่นๆ
• จัดให้มีการเข้าถึงพื้นที่สาธารณะสี เขียวที่ปลอดภัยครอบคลุมและเข้าถึงได้ โดยถ้วนหน้า
โดยเฉพาะสาหรับผูห้ ญิง เด็ก คนชรา และผูพ้ ิการ
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 ทีอ่ ยู่อาศัยและการบริการพืน้ ฐาน
 การออกแบบทีอ่ ยู่อาศัย
 Smart City / ระบบคอมพิวเตอร์ / AI /IOT ทีเ่ กีย่ วข้ องกับการตั้งถิ่นฐาน
ของมนุษย์ ทั้งการเดินทาง ทีอ่ ยู่อาศัย โรงพยาบาล สถานทีต่ ่ างๆฯลฯ
 ระบบคมนาคมขนส่ ง ความปลอดภัยทางถนน ขยายการขนส่ งสาธารณะ
 การวางแผนและการบริ หารจัดการการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์
 การปกป้องและคุม้ ครองมรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติของโลก
 ภัยพิบตั ิ
 ผลกระทบทางลบของเมืองต่อสิ่ งแวดล้อมคุณภาพอากาศและการจัดการ
ขยะมูลฝอย และของเสี ยอื่นๆ
 พื้นที่สาธารณะสี เขียวที่ปลอดภัย

 เรื่ องที่เฉพาะเกีย่ วข้ องกับผู้หญิง เด็ก คนชรา และผู้พกิ าร
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เป้ าหมายที่ 12 สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการผลิตและการบริ โภคที่ยงั่ ยืน
• การผลิตและการบริ โภคที่ยงั่ ยืนทุกประเทศนาไปปฏิบตั ิ โดยประเทศพัฒนาแล้วเป็ น
ผูน้ าโดยคานึงถึงการพัฒนาและขีดความสามารถของประเทศกาลังพัฒนา
• การจัดการที่ยงั่ ยืน และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
• ลดขยะเศษอาหารของโลกลงครึ่ งหนึ่งในระดับค้าปลีกและผูบ้ ริ โภคและลดการสู ญเสี ย
อาหารจากกระบวนการผลิตและห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงการสู ญเสี ยหลังการเก็บเกี่ยว
• การจัดการสารเคมีและของเสี ยทุกชนิดตลอดวงจรชีวิตของสิ่ งเหล่านั้นด้วยวิธีที่เป็ น
มิตรต่อสิ่ งแวดล้อมตามกรอบความร่ วมมือระหว่างประเทศที่ตกลงกันแล้ว และลดการ
ปลดปล่อยสิ่ งเหล่านั้นออกสู่ อากาศ น้ า และดิน อย่างมีนยั สาคัญ เพื่อจะลดผลกระทบ
ทางลบต่อสุ ขภาพของมนุษย์และสิ่ งแวดล้อม
• ลดการเกิดของเสี ยโดยให้มีการป้องกันการลดปริ มาณ การใช้ซ้ าและการนากลับมาใช้
ใหม่
• สนับสนุนให้บริ ษทั โดยเฉพาะบริ ษทั ข้ามชาติและบริ ษทั ขนาดใหญ่รับแนวปฏิบตั ิที่
ยัง่ ยืนไปใช้และผนวกข้อมูลด้านความยัง่ ยืนลงในวงจรการรายงานของบริ ษทั
• ส่ งเสริ มแนวปฏิบตั ิดา้ นการจัดซื้ อจัดจ้างของภาครัฐที่ยงั่ ยืน
• สร้างหลักประกันว่าประชาชนในทุกแห่งมีขอ้ มูลที่เกี่ยวข้องและความตระหนักถึงการ
พัฒนาที่ยงั่ ยืนและวิถีชีวิตที่สอดคล้องกับธรรมชาติ
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การผลิตและการบริ โภคที่ยงั่ ยืน
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิ ทธิภาพ
ลดการสูญเสี ยอาหารจากกระบวนการผลิต
ห่วงโซ่อุปทาน
การลดการสูญเสี ยหลังการเก็บเกี่ยว
ลดการเกิดของเสี ย
แนวปฏิบตั ิที่ยงั่ ยืน
การจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐที่ยงั่ ยืน
ความตระหนักถึงการพัฒนาที่ยงั่ ยืนและวิถีชีวิตที่สอดคล้องกับ
ธรรมชาติ

เป้ าหมายที่ 13 ปฏิบตั ิการอย่างเร่ งด่วนเพื่อต่อสู ก้ บั การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และผลกระทบที่เกิดขึ้น
• เสริ มภูมิตา้ นทานและขีดความสามารถในการปรับตัวต่อ
อันตรายและภัยพิบตั ิทางธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับภูมิอากาศ
ในทุกประเทศ
• บูรณาการมาตรการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใน
นโยบาย ยุทธศาสตร์ และการวางแผนระดับชาติ
• พัฒนาการศึกษา การสร้างความตระหนักรู ้ และขีด
ความสามารถของมนุษย์และของสถาบันในเรื่ องการลด
ผลกระทบและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ และการเตือนภัยล่วงหน้า
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รายวิชาทีเ่ นื้อหาเกีย่ วข้ องกับ
 การปรับตัวต่ออันตรายและภัยพิบตั ิทางธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับ
ภูมิอากาศ (อุทกภัย อัคคีภยั วาตภัย และภัยแล้ง)
 ยุทธศาสตร์การลดความเสี่ ยงจากภัยพิบตั ิ
 การลดก๊าซเรื อนกระจกของประเทศ (NDCs)
 ปริ มาณรวมการปล่อยก๊าซเรื อนกระจก ต่อปี
 คาร์บอนเครดิต
 นโยบาย ยุทธศาสตร์ และการวางแผนระดับชาติดา้ นการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 การลดผลกระทบและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ และการเตือนภัยล่วงหน้า
 ความเป็ นพลเมืองโลก/การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน

ทำควำมรู้จกั SDGs กับกำรจัดกำรเรียนกำรสอน BY Aj Beer VRU

เป้าหมายที่ 14 อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล
และทรัพยากรทางทะเลอย่างยัง่ ยืนเพื่อการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน
• การป้องกันและลดมลพิษทางทะเลโดยเฉพาะที่เกิดจากกิจกรรมบน
แผ่นดิน
รายวิชาทีเ่ นื้อหาเกีย่ วข้ องกับ
 มลพิษทางทะเล ขยะทะเลและมลพิษของสารอาหาร (nutrient
• การลดและติดตามภาวะความเป็ นกรดในมหาสมุทร
pollution)
• การยุติการประมงแบบผิดกฎหมาย ไม่มีการรายงานและควบคุม
นกรดในมหาสมุทร
(IUU) และนาการบริ หารจัดการเชิงวิทยาศาสตร์มาฟื้ นฟูทรัพยากร  ความเป็
การฟื้ นฟูความอุดมสมบูรณ์และมีผลิตภาพของมหาสมุทร
สัตว์น้ า
 ฟื้ นฟูมวลสัตว์น้ า (fish stock)
 คุณลักษณะทางชีววิทยาของสัตว์น้ า
• ขจัดปั จจัยที่อุดหนุนประมงแบบ IUU ทุกรู ปแบบ
ดกฎหมาย
• การบริ หารจัดการ อนุรักษ์ และฟื้ นฟูระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง  การประมงแบบผิ
การบริ หารจัดการ อนุรักษ์ และฟื้ นฟูระบบนิเวศทางทะเลและ
• เพิ่มพื้นที่อนุรักษ์ทางทะเลและชายฝั่งให้ได้ร้อยละ 10
ชายฝั่ง
 พื้นที่อนุรักษ์ทางทะเลและชายฝั่ง
• การเพิ่มผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจแก่รัฐที่เป็ นเกาะขนาดเล็กจาก
 เทคโนโลยีทางทะเล
ทรัพยากรทางทะเลอย่างยัง่ ยืนและมีประสิ ทธิภาพ
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 ฎหมายสาหรับการอนุรักษ์และการใช้มหาสมุทรและทรัพยากร
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อย่างยัง่ ยืน

เป้าหมายที่ 15 ปกป้อง ฟื้ นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยัง่ ยืน จัดการป่ าไม้อย่างยัง่ ยืนและต่อสู ้
การกลายสภาพเป็ นทะเลทราย หยุดการเสื่ อมโทรมของที่ดินและฟื้ นสภาพกลับมาใหม่ และหยุดการสู ญเสี ยความ
หลากหลายทางชีวภาพ

 ด้านระบบนิเวศบนบกและป่ าไม้
 การอนุรักษ์ ฟื้ นฟู ระบบนิเวศบนบกและในน้ าจืดในแผ่นดินและการใช้บริ การทางระบบนิเวศนั้นอย่าง
ยัง่ ยืน
 การบริ หารจัดการ อนุรักษ์และฟื้ นฟูป่าไม้ทุกประเภท
 ต่อสู ้การกลายสภาพเป็ นทะเลทราย (Desertification)
 การอนุรักษ์ระบบนิเวศภูเขาและความหลากหลายทางชีวภาพ
 ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
รายวิชาทีเ่ นื้อหาเกีย่ วข้ องกับ
 การแบ่งปันผลประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพอย่างเท่าเทียมและยุติธรรม
 การฟื้ นฟูและการใช้ระบบนิเวศบนบกและในน้ าจืดในแผ่นดิน
 ลดความเสื อมโทรมของถิ่นที่อยูต่ ามธรรมชาติของสัตว์ต่าง ๆ
 กฎหมายและความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับทรัพยากรป่ าไม้
 ยุติการล่าและขนย้ายพันธุ์พืชและสัตว์คุม้ ครองอย่างผิดกฎหมาย
 การป้องกัน Invasive Species
สัตว์ป่า ความหลายหลายทางชีวภาพ
 ด้านที่เชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจ
 การบริ หารจัดการป่ าไม้
 บูรณาการมูลค่าของระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพเข้าไปในกระบวนการ
 การกลายสภาพเป็ นทะเลทราย
กาหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ของประเทศในการลดความยากจน และบัญชีดา้ นเศรษฐกิจ
 การอนุรักษ์ระบบนิเวศภูเขาและความหลากหลายทางชีวภาพการ
 การระดมทรัพยากรทางเศรษฐกิจและสังคมที่หลากหลายมาเพื่อสนับสนุน
สูญเสี ยความหลากหลายทางชีวภาพ
การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
 ทรัพยากรพันธุกรรม
 ระบบนิเวศบนบก ป่ าไม้ และน้ าจืด
 การเพิ่มขีดความสามารของชุมชนท้องถิ่นในการอนุรักษ์
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 ความร่ วมมือระดับโลกในการหยุดยั้งการค้าสัตว์และพืชคุม้ ครองผิดกฎหมาย

เป้ าหมายที่ 16 ส่ งเสริ มสังคมที่สงบสุ ขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรมและสร้างสถาบันที่มีประสิ ทธิผล รับผิดชอบ
และครอบคลุมในทุกระดับ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

การลดความรุ นแรงทุกรู ปแบบ
ยุติการข่มเหง หาประโยชน์ และความรุ นแรงทุกรู ปแบบที่มีต่อเด็ก
นิติธรรมและการเข้าถึงความยุติธรรมอย่างเท่าเทียม
ลดการลักลอบค้าอาวุธ ฟอกเงิน และต่อสู ้กบั องค์กรอาชญากรรม
ลดการทุจริ ตคอรัปชัน่
พัฒนาสถาบันที่มีประสิ ทธิภาพ โปร่ งใส
มีความรับผิดชอบ และมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ
เพิ่มการมีส่วนร่ วมของประเทศกาลังพัฒนาในองค์กรโลกบาล
เอกลักษณ์ทางกฎหมายสาหรับทุกคน
การเข้าถึงข้อมูลและการปกป้องเสรี ภาพขั้นพื้นฐาน
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จิตวิทยาเพื่อลดความรุ นแรง
การใช้กฎหมายเพื่อลดปัญหาอาวุธ ฟอกเงิน
การลดการทุจริ ตคอรัปชัน่
กระบวนการตัดสิ นใจที่มีความรับผิดชอบ
การเข้าถึงข้อมูลและการปกป้องเสรี ภาพขั้นพื้นฐาน
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เป้าหมายที่ 17 เสริ มความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดาเนินงานและฟื้ นฟู
สภาพหุน้ ส่ วนความร่ วมมือระดับโลกสาหรับการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
• เสริ มความแข็งแกร่ งของการระดมทรัพยากรภายในประเทศ โดยรวมถึงการสนับสนุนระหว่างประเทศไปยังประเทศกาลังพัฒนา เพื่อปรับปรุ งขีด
ความสามารถของประเทศในการเก็บภาษีและรายได้อื่นๆ ของรัฐ
• ประเทศพัฒนาแล้วจะดาเนินการให้เป็ นผลตามพันธกรณี เรื่ องการให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็ นทางการ (ODA) อย่างเต็มที่
• ระดมทรัพยากรทางการเงินสาหรับประเทศกาลังพัฒนาเพิม่ เติม จากแหล่งที่หลากหลาย
• ช่วยประเทศกาลังพัฒนาในการบรรลุความยัง่ ยืนของหนี้ระยะยาว โดยใช้นโยบายที่ประสานงานกันที่มุ่งส่งเสริ มการจัดหาเงินทุนโดยการก่อหนี้ การ
บรรเทาหนี้และการปรับโครงสร้างหนี้ตามความเหมาะสม และแก้ปัญหาหนี้ต่างประเทศของประเทศยากจนที่มีหนี้สินในระดับสูงเพื่อลดการประสบ
ปัญหาหนี้ (debt distress)
• ใช้และดาเนินการให้เกิดผลตามระบอบการส่งเสริ มการลงทุนสาหรับประเทศพัฒนาน้อยที่สุด
•

เพิ่มพูนความร่ วมมือระหว่างประเทศและในภูมิภาคแบบเหนือ-ใต้ ใต้-ใต้ และไตรภาคี และการเข้าถึงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม และ
ยกระดับการแบ่งปันความรู ้ ตามเงื่อนไขที่ตกลงร่ วมกัน โดยรวมถึงผ่านการพัฒนาการประสานงานระหว่างกลไกที่มีอยูเ่ ดิมโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในระดับ
ของสหประชาชาติ และผ่านทางกลไกอานวยความสะดวกด้านเทคโนโลยี (Technology Facilitation Mechanism) ของโลก

• ส่งเสริ มการพัฒนา การถ่ายทอด และการเผยแพร่ เทคโนโลยี ที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมให้กบั ประเทศกาลังพัฒนา ภายใต้เงื่อนไขที่อานวยประโยชน์แก่
ประเทศกาลังพัฒนา รวมทั้งตามเงื่อนไขสิ ทธิพิเศษตามที่ตกลงร่ วมกัน
5/6/2021
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เป้าหมายที่ 17 (ต่อ)
• ให้ธนาคารเทคโนโลยีและกลไกการเสริ มสร้างขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สาหรับประเทศพัฒนาน้อยที่สุด ทางานได้
อย่างเต็มที่ภายในปี พ.ศ. 2560 และเพิ่มพูนการใช้เทคโนโลยีสนับสนุนที่สาคัญ โดยเฉพาะอย่างยิง่ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
• เพิ่มพูนการสนับสนุนระหว่างประเทศสาหรับการดาเนินการด้านการเสริ มสร้างขีดความสามารถที่มีประสิ ทธิผลและมีการตั้งเป้าในประเทศกาลัง
พัฒนาเพื่อสนับสนุนแผนระดับชาติที่จะดาเนินงานในทุกเป้าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืน รวมถึงผ่านทางความร่ วมมือแบบเหนือ-ใต้ ใต้-ใต้ และไตรภาคี
• ส่งเสริ มระบบการค้าพหุภาคีที่เป็ นสากล มีกติกา เปิ ดกว้าง ไม่เลือกปฏิบตั ิ และเสมอภาค ภายใต้องค์การการค้าโลก โดยรวมถึงผ่านข้อสรุ ปของการเจรจา
ภายใต้วาระการพัฒนารอบโดฮา
• เพิ่มส่วนแบ่งการส่งออกของประเทศกาลังพัฒนาให้สูงขึ้นอย่างมีนยั สาคัญ โดยมุ่งเพิ่มส่วนแบ่งของประเทศพัฒนาน้อยที่สุดในการส่งออกทัว่ โลกให้
สูงขึ้น 2 เท่าในปี พ.ศ. 2563
• ทาให้เกิดการดาเนินการในเวลาที่เหมาะสมในเรื่ องการเข้าถึงตลาดปลอดภาษีและปลอดการจากัดปริ มาณในระยะยาวสาหรับประเทศพัฒนาน้อยที่สุด
โดยให้สอดคล้องกับคาตัดสิ นขององค์การการค้าโลก โดยรวมถึงการสร้างหลักประกันว่ากฎว่าด้วยแหล่งกาเนิดสิ นค้าที่มีการให้สิทธิพิเศษทางการค้าที่
ใช้กบั ประเทศพัฒนาน้อยที่สุดจะมีความโปร่ งใสและเรี ยบง่ายและมีส่วนช่วยอานวยความสะดวกในการเข้าถึงตลาด
• เพิ่มพูนเสถียรภาพเศรษฐกิจมหภาคของโลก โดยรวมถึงผ่านทางการประสานงานนโยบายและความสอดคล้องเชิงนโยบาย
• สร้างกรอบนโยบายที่เหมาะสมในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ บนฐานของยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่เอื้อประโยชน์แก่คนจน (propoor) และคานึงถึงความละเอียดอ่อนเชิงเพศภาวะ (gender-sensitive)
เพื่อส่งเสริ มให้มีการเร่ งการลงทุนเพื่อปฏิบตั ิการขจัดความยากจน
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เป้าหมายที่ 17 (ต่อ)
• เคารพพื้นที่ทางนโยบายและความเป็ นผูน้ าของแต่ละประเทศที่จะสร้างและดาเนินงานตามนโยบายเพื่อการขจัดความ
ยากจนและการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
• ยกระดับหุน้ ส่ วนความร่ วมมือระดับโลกเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน โดยร่ วมเติมเต็มโดยหุน้ ส่ วนความร่ วมมือจากภาค
ส่ วนที่หลากหลายซึ่งจะระดมและแบ่งปั นความรู ้ ความเชี่ยวชาญเทคโนโลยี และทรัพยากรทางการเงิน เพื่อจะ
สนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืนในทุกประเทศ โดยเฉพาะในประเทศกาลังพัฒนา
• สนับสนุนและส่ งเสริ มหุน้ ส่ วนความร่ วมมือระหว่างภาครัฐ ภาครัฐ-ภาคเอกชน และประชาสังคม สร้างบน
ประสบการณ์และกลยุทธ์ดา้ นทรัพยากรของหุน้ ส่ วน
• ยกระดับการสนับสนุนด้านการเสริ มสร้างขีดความสามารถให้กบั ประเทศกาลังพัฒนา รวมถึงประเทศพัฒนาน้อย
ที่สุดและรัฐกาลังพัฒนาที่เป็ นเกาะขนาดเล็ก ให้เพิม่ การมีอยูข่ องข้อมูลที่มีคุณภาพ ทันเวลาและเชื่อถือได้ จาแนกตาม
รายได้ เพศ อายุ เชื้อชาติ ชาติพนั ธุ์ สถานะการอพยพ ความพิการ ตาแหน่งทางภูมิศาสตร์ และคุณลักษณะอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องตามบริ บทของประเทศ ภายในปี พ.ศ. 2563
• ต่อยอดจากข้อริ เริ่ มที่มีอยูแ่ ล้วในการพัฒนาการวัดความก้าวหน้าของการพัฒนาที่ยงั่ ยืนที่มีผลต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ และสนับสนุนการสร้างขีดความสามารถด้านสถิติในประเทศกาลังพัฒนา
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