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ที่มา ... การพัฒนาอยา่งยั่งยนื

• UN พยายามจะสือ่สารประเดน็การพัฒนาทีย่ัง่ยนืทีห่ลากหลายและซบัซ้อนให้คนทั่วไปเข้าใจง่าย

• Inclusive Development คือ การพัฒนาทีไ่มท่ิง้ใครไวเ้บือ้งหลงั คนยากจน คนเปราะบาง คนชายขอบ มีส่วนร่วมและไดร้บั

ประโยชน์จากการพัฒนา

• Universal Development คือ มิใช่การพัฒนามุง่เน้นที่ประเทศยากจนเท่านั้น แต่ทกุประเทศเองกอ็ยู่ภายใต้เปา้หมายการ

พัฒนาทีย่ั่งยนืและตอ้งร่วมกันบรรลเุป้าหมายนีเ้พื่อสรา้งโลกทีย่ั่งยนืใหก้บัคนรุน่หลงั

• Integrated Development คือ การพัฒนาทีบ่รูณาการ หมายถึงว่า การบรรลุเป้าหมาย SDGs จะท าเพียง 1 เป้าหมายเดยีวโดด 

ๆ ไม่ได้ เป้าหมาย SDGs มีความเชือ่มโยงกนัอย่างแนบแนน่ในระดบัเปา้ประสงค์ (Targets) การบรรลุ SDGs จะต้องด าเนินไป

พร้อม ๆ กันอย่างเป็นระบบ

• Locally-focused Development คือ การพฒันาทีจ่ะตอ้งเริ่มจากระดับท้องถิน่ หรือ bottom-up ด้วยเหตุผลที่ว่า บริบทของท้องถิ่น 

ทั้งชนบทและในเมืองนั้น เป็นบริบทที่ใกล้กับตวัผู้คนที่สุด และองค์กรที่บริหารจัดการเมอืงหรอืท้องถิน่ในชนบทเป็นผู้มีบทบาทส าคัญ

ที่สดุในการด าเนินการที่จะเปน็ประโยชน์ตอ่ผู้คนในพื้นที่ การบรรลุ SDGs จึงต้องถูกน าไปพจิารณาในระดบัท้องถิ่นใหไ้ด้และ

ด าเนินการในระดับท้องถิน่ให้ได้

• Technology-driven Development คือ การพฒันาทีต่้องอาศัยเทคโนโลยใีนการบรรล ุทั้งเทคโนโลยีด้านการสื่อสาร (ICT) และเทคโนโลยี

จากการปฏิวัติด้านข้อมูล (Data Revolution) เพื่อท าให้ผลของการพฒันาถกูเผยแพรแ่ละถกูตดิตามไดอ้ยา่งมปีระสทิธิภาพ
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ที่มา ... การพัฒนาอย่างยัง่ยืน

• Inclusive Development คือ การพฒันาทีไ่มท่ิง้ใครไวเ้บือ้งหลงั 

• Universal Development คือ ทุกประเทศอยู่ภายใตเ้ปา้หมายการพฒันาที่

ยั่งยืน สร้างโลกทีย่ัง่ยนืใหก้บัคนรุ่นหลงั

• Integrated Development คือ การพัฒนาที่บรูณาการ 

• Locally-focused Development คือ การพฒันาทีจ่ะต้องเริ่มจากระดบั

ท้องถิ่น 

• Technology-driven Development คือ การพฒันาทีต่้องอาศัยเทคโนโลยี

ในการบรรลผุลของการพฒันาถกูเผยแพร่และถูกตดิตามไดอ้ยา่งมี

ประสทิธภิาพ

UN พยายามจะสื่อสารประเด็นการพฒันาที่ยัง่ยนืที่หลากหลายและซับซ้อนให้คนทั่วไปเข้าใจง่าย
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เป้าหมายการพัฒนาอย่างย่ังยืน
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แผนแม่บทฯ
• 1. ควำมมัน่คง
• 2. กำรตำ่งประเทศ
• 3. กำรเกษตร
• 4. อตุสำหกรรมและบริกำรแห่งอนำคต
• 5. กำรท่องเท่ียว
• 6. พืน้ท่ีและเมืองน่ำอยู่อจัฉริยะ
• 7. โครงสร้ำงพืน้ฐำนระบบโลจิสติกส์และดิจิทลั
• 8. ผู้ประกอบกำรและวิสำหกิจขนำดกลำงและ
• ขนำดย่อมยคุใหม่
• 9. เขตเศรษฐกิจพิเศษ
• 10. กำรปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวฒันธรรม
• 11. กำรพฒันำศกัยภำพคนตลอดช่วงชีวิตกำร
• เรียนรู้

• 12. กำรพฒันำกำรเรียนรู้
• 13. กำรเสริมสร้ำงให้คนไทยมีสขุภำวะที่ดี
• 14. ศกัยภำพกำรกีฬำ
• 15. พลงัทำงสงัคม
• 16. เศรษฐกิจฐำนรำก
• 17. ควำมเสมอภำคและหลกัประกนัทำงสงัคม
• 18. กำรเติบโตอย่ำงยัง่ยืนกำรจดักำรน้ำ้
• 19. กำรบริหำรจดักำรน้ำ้ทัง้ระบบ
• ประสิทธิภำพภำครัฐ
• 20. กำรบริกำรประชำชนและประสิทธิภำพ
ภำครัฐ

• 21. กำรตอ่ต้ำนกำรทจุริตและประพฤติมิชอบ
• 22. กฎหมำยและกระบวนกำรยตุิธรรม
• 23. กำรวิจยัและพฒันำนวตักรรม
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เป้าหมายที่ 1 ขจดัความยากจนทุกรูปแบบในทุกพื้นท่ี

 ความยากจนวดัจากคนท่ีมีค่าใช้จ่ายด ารงชีพรายวนัต า่กว่า $1.90 ต่อวนั (60 บาท)
 ลดสัดส่วน ชาย หญงิ และเดก็ ในทุกช่วงวยั ท่ีอยูภ่ายใตค้วามยากจนในทุกมิต ิตามนิยามของแต่ละ

ประเทศ ใหล้ดลงอย่างน้อยคร่ึงหน่ึง
 มีระบบและมาตรการการคุ้มครองทางสังคมระดบัประเทศท่ีเหมาะสม การคุม้ครองทางสงัคม (floors) 

โดยใหค้รอบคลุมกลุ่มประชากรยากจน และกลุ่มเปราะบางใหม้ากพอ ภายในปี พ.ศ. 2573
 มีสิทธิเท่าเทียมกนัในทรัพยากรทางเศรษฐกจิ รวมถึงการเขา้ถึงบริการขั้นพืน้ฐาน การเป็นเจา้ของและ

มีสิทธิในท่ีดินและทรัพยสิ์นในรูปแบบอ่ืน
 สร้างภูมิต้านทานให้กบัผู้ที่ยากจนและอยูใ่นสถานการณ์เปราะบาง รวมทั้งลดความเส่ียงและความ

ล่อแหลมต่อภาวะสภาพอากาศผนัผวนรุนแรง การเปลีย่นแปลงอย่างรุนแรงทางเศรษฐกจิ สังคมและ
ส่ิงแวดล้อม และภยัพบิัติ

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%9A-
sdgs/%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/

รายวชิาทีเ่น้ือหาเกีย่วข้องกบัคนยากจนและกลุ่มปราะบางในทุกมติิ
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เป้าหมายที ่2 
ยติุความหิวโหย บรรลุความมัน่คงทางอาหาร
และยกระดบัโภชนาการ และส่งเสริมเกษตรกรรมท่ีย ัง่ยนื

 ยุติความหิวโหยและสร้างหลกัประกนัใหทุ้กคนโดยเฉพาะคนท่ียากจนและอยูใ่นภาวะเปราะบาง อนั
รวมถึงทารก ไดเ้ข้าถึงอาหารทีป่ลอดภัย มีโภชนาการ และเพยีงพอตลอดทั้งปี

 ยุติภาวะทุพโภชนาการทุกรูปแบบและแก้ไขปัญหาความต้องการสารอาหารของหญงิวยัรุ่น หญงิตั้งครรภ์
และให้นมบุตร และผู้สูงอายุ บรรลุเป้าหมายท่ีตกลงร่วมกนัระหวา่งประเทศวา่ดว้ยภาวะเตีย้ (stunting) 
และแคระแกร็น (wasting) ในเด็กอายุต ่ากว่า 5 ปี

 เพิม่ผลติภาพทางการเกษตรและรายได้ของผู้ผลติอาหารรายเลก็ โดยเฉพาะผู้หญงิ คนพืน้เมือง ครัวเรือน
เกษตรกร เกษตรกรผู้เลีย้งสัตว์ และชาวประมง ใหเ้พิ่มข้ึนเป็น 2 เท่า โดยรวมถึงการเขา้ถึงทีด่ิน ทรัพยากร
และปัจจัยการผลติ ความรู้ บริการทางการเงิน ตลาด และโอกาสส าหรับการเพิม่มูลค่าและการจ้างงานนอก
ฟาร์ม อย่างมั่นคงและเท่าเทยีม

 สร้างหลกัประกนัว่าจะมีระบบการผลติอาหารทีย่ัง่ยืนและด าเนินการตามแนวปฏิบัติทางการเกษตรทีม่ี
ภูมิคุ้มกนัทีจ่ะเพิม่ผลติภาพและการผลติ ซ่ึงจะช่วยรักษาระบบนิเวศ เสริมขีดความสามารถในการปรับตัว
ต่อการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ ภาวะอากาศรุนแรง ภัยแล้ง อุทกภัย และภัยพบิัติอ่ืน ๆ และจะช่วย
พฒันาคุณภาพของดินและทีด่ินอย่างต่อเน่ือง

 คงความหลากหลายทางพนัธุกรรมของเมลด็พนัธ์ุพืชทีใ่ช้เพาะปลูก สัตว์ในไร่นาและทีเ่ลีย้งตามบ้านเรือน 
และชนิดพนัธ์ุตามธรรมชาติทีเ่กีย่วข้องกบัพืชและสัตว์เหล่าน้ัน รวมถึงให้มีธนาคารพืชและเมลด็พนัธ์ุทีม่ี
การจัดการทีด่ีและมีความหลากหลาย ทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ และสร้าง
หลกัประกนัว่าจะมีการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์อนัเกดิจากการใช้ทรัพยากรทางพนัธุกรรมและองค์
ความรู้ท้องถิ่นทีเ่กีย่วข้องอย่างเป็นธรรมและเท่าเทยีม

รายวชิาทีเ่น้ือหาเกีย่วข้องกบั
 อาหารทีป่ลอดภัย มโีภชนาการ ทุพโภชนาการ
 เพิม่ผลติภาพทางการเกษตรและรายได้ของผู้ผลติ
 ทีด่ิน ทรัพยากรและปัจจัยการผลติ ความรู้ บริการทางการเงิน ตลาด 
และโอกาสส าหรับการเพิม่มูลค่าและการจ้างงานนอกฟาร์ม 
 ระบบการผลติอาหารทีย่ัง่ยืน แนวปฏบิัติทางการเกษตรทีม่ีภูมคุ้ิมกนั

ทีจ่ะเพิม่ผลติภาพและการผลติ 
 พฒันาคุณภาพของดินและทีด่ิน
 ความหลากหลายทางพนัธุกรรมของเมลด็พนัธ์ุพืชทีใ่ช้เพาะปลูก 

สัตว์ ธนาคารพืชและเมลด็พนัธ์ุ
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เป้าหมายท่ี 3 สร้างหลกัประกนัวา่คนมีชีวติท่ีมีสุขภาพดีและส่งเสริมสวสัดิภาพส าหรับ
ทุกคนในทุกวยั
• ลดอตัราการตายของมารดาทัว่โลกใหต้ ่ากวา่ 70 คน ต่อการเกิดมีชีพ 100,000 คน

• ยติุการตายท่ีป้องกนัไดข้องทารกแรกเกิดและเด็กอายตุ  ่ากวา่ 5 ปี โดยทุกประเทศมุ่งลดอตัราการตายในทารกลงให้
ต ่าถึง 12 คน ต่อการเกิดมีชีพ 1,000 คน และลดอตัราการตายในเด็กอายตุ  ่ากวา่ 5 ปี ลงใหต้ ่าถึง 25 คน ต่อการเกิดมี
ชีพ 1,000 คน

• ยติุการแพร่กระจายของเอดส์ วณัโรค มาลาเรีย และโรคเขตร้อนท่ีถูกละเลย และต่อสู้กบัโรคตบัอกัเสบ โรคติดต่อ
ทางน ้าและโรคติดต่ออ่ืนๆ

• ลดการตายก่อนวยัอนัควรจากโรคไม่ติดต่อใหล้ดลงหน่ึงในสาม ผา่นทางการป้องกนัและการรักษาโรค และ
สนบัสนุนสุขภาพจิตและความเป็นอยูท่ี่ดี

• เสริมสร้างการป้องกนัและการรักษาการใชส้ารในทางท่ีผดิ ซ่ึงรวมถึงการใชย้าเสพติดในทางท่ีผดิและการใช้
แอลกอฮอลใ์นทางท่ีเป็นอนัตราย

• ลดจ านวนการตายและบาดเจบ็จากอุบติัเหตุจากการจราจรทางถนนทัว่โลกลงคร่ึงหน่ึง 

• สร้างหลกัประกนัถว้นหนา้ ในการเขา้ถึงบริการสุขภาวะทางเพศและอนามยัการเจริญพนัธ์ุ รวมถึงการวางแผน
ครอบครัว ขอ้มูลข่าวสารและความรู้ และการบูรณาการอนามยัการเจริญพนัธ์ุในยทุธศาสตร์และแผนงานระดบัชาติ

• บรรลุการมีหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้ รวมถึงการป้องกนัความเส่ียงทางการเงิน การเขา้ถึงการบริการ
สาธารณสุขจ าเป็นท่ีมีคุณภาพ และเขา้ถึงยาและวคัซีนจ าเป็นท่ีปลอดภยั มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ และมีราคาท่ี
สามารถซ้ือหาได้

• ลดจ านวนการตายและการเจบ็ป่วยจากสารเคมีอนัตรายและจากมลพิษและการปนเป้ือนทางอากาศ น ้า และดิน ให้
ลดลงอยา่งมาก

รายวชิาทีเ่น้ือหาเกีย่วข้องกบั
 ลดอตัราการตายมารดา ทารกแรกเกดิ
 ยุติการแพร่กระจายของเอดส์ วณัโรค มาลาเรีย และโรคเขตร้อน
 โรคไม่ติดต่อ
 เสริมสร้างการป้องกนัและการรักษาการใช้สารในทางทีผ่ดิ 
 ตายและบาดเจ็บจากอบัุติเหตุจากการจราจร
 สุขภาวะทางเพศและอนามยัการเจริญพนัธ์ุ วางแผนครอบครัว 
 ยาและวคัซีน
 การตายและการเจ็บป่วยจากสารเคมอีนัตรายและจากมลพษิ

5/6/2021 ท ำควำมรู้จกั SDGs กบักำรจดักำรเรียนกำรสอน BY Aj Beer VRU



เป้าหมายท่ี 4 สร้างหลกัประกนัวา่ทุกคนมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพอยา่งครอบคลุมและเท่าเทียม
และสนบัสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต

• สร้างหลกัประกนัวา่เด็กชายและเด็กหญิงทุกคนส าเร็จการศึกษาระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษาท่ีมีคุณภาพ เท่า
เทียม และไม่มีค่าใชจ่้าย น าไปสู่ผลลพัธ์ทางการเรียนท่ีมีประสิทธิผล

• เขา้ถึงการพฒันา การดูแล และการจดัการศึกษาระดบัก่อนประถมศึกษา ส าหรับเด็กปฐมวยัท่ีมีคุณภาพ เพื่อใหเ้ด็ก
เหล่านั้นมีความพร้อมส าหรับการศึกษาระดบัประถมศึกษา

• การเขา้ถึงการศึกษา อาชีวศึกษา อุดมศึกษา รวมถึงมหาวทิยาลยัท่ีมีคุณภาพ ในราคาท่ีสามารถจ่ายได ้

• เพิ่มจ านวนเยาวชนและผูใ้หญ่ท่ีมีทกัษะท่ีเก่ียวขอ้งจ าเป็น รวมถึงทกัษะทางดา้นเทคนิคและอาชีพส าหรับการจา้ง
งาน การมีงานท่ีมีคุณค่า และการเป็นผูป้ระกอบการ

• ขจดัความเหล่ีอมล ้าทางเพศดา้นการศึกษา และสร้างหลกัประกนัวา่กลุ่มท่ีเปราะบางซ่ึงรวมถึงผูพ้ิการ ชนพื้นเมือง 
และเด็ก เขา้ถึงการศึกษาและการฝึกอาชีพทุกระดบัอยา่งเท่าเทียม

• สร้างหลกัประกนัวา่เยาวชนทุกคนและผูใ้หญ่ทั้งชายและหญิงในสัดส่วนสูง สามารถอ่านออกเขียนไดแ้ละค านวณ
ได้

• สร้างหลกัประกนัวา่ผูเ้รียนทุกคนไดรั้บความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นสาหรับส่งเสริมการพฒันาท่ีย ัง่ยนื รวมไปถึง 
การศึกษาส าหรับการพฒันาท่ีย ัง่ยนืและการมีวถีิชีวติท่ีย ัง่ยนื สิทธิมนุษยชน ความเสมอภาคระหวา่งเพศ การ
ส่งเสริมวฒันธรรมแห่งความสงบสุขและการไม่ใชค้วามรุนแรง การเป็นพลเมืองของโลก และความช่ืนชมในความ
หลากหลายทางวฒันธรรมและการท่ีวฒันธรรมมีส่วนช่วยให้เกิดการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 

รายวชิาทีเ่น้ือหาเกีย่วข้องกบั
 การพฒันา การดูแล และการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา

เคร่ืองมือและอปุกรณ์การศึกษาทีอ่่อนไหวต่อเด็ก ผู้พกิาร และเพศ
ภาวะจัดให้มสีภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ทีป่ลอดภัย ปราศจาก
ความรุนแรง

 ทกัษะทางด้านเทคนิคและอาชีพส าหรับการจ้างงานการมงีานที่มี
คุณค่า และการเป็นผู้ประกอบการ

 ขจัดความเหลีอ่มล า้ทางเพศด้านการศึกษา
 การอ่านออกเขยีนได้และค านวณได้
 ความรู้และทกัษะทีจ่ าเป็นส าหรับส่งเสริมการพฒันาทีย่ัง่ยืน วถิีชีวติ

ทีย่ัง่ยืน สิทธิมนุษยชน ความเสมอภาคระหว่างเพศ การส่งเสริม
วฒันธรรมแห่งความสงบสุขและการไม่ใช้ความรุนแรง การเป็น
พลเมืองของโลก และความช่ืนชมในความหลากหลายทางวฒันธรรม
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เป้าหมายที่ 5 บรรลุความเท่าเทียมระหวา่งเพศ 
และเสริมสร้างความเขม้แขง็ใหแ้ก่สตรีและเดก็หญิง

• ยติุการเลือกปฏิบติัทุกรูปแบบท่ีมีต่อผูห้ญิงและเดก็หญิงในทุกท่ี

• ขจดัความรุนแรงทุกรูปแบบท่ีมีต่อผูห้ญิงและเดก็หญิงทั้งในท่ีสาธารณะและท่ีรโหฐาน 
รวมถึงการคา้มนุษย ์การแสวงประโยชน์ทั้งทางเพศ และในรูปแบบอ่ืน

• ขจดัแนวปฏิบติัท่ีเป็นภยัทุกรูปแบบ อาทิ การแต่งงานในเดก็ก่อนวยัอนัควรและโดยการ
บงัคบั และการท าลายอวยัวะเพศหญิง

• ตระหนกัและใหคุ้ณค่าต่อการดูแลและการท างานบา้นแบบไม่ไดรั้บค่าจา้ง โดยจดัใหมี้
บริการสาธารณะ โครงสร้างพ้ืนฐานและนโยบายการคุม้ครองทางสงัคม และสนบัสนุน
ความรับผดิชอบร่วมกนัภายในครัวเรือนและครอบครัว

• ผูห้ญิงจะมีส่วนร่วมอยา่งเตม็ท่ีและมีประสิทธิผล และมีโอกาสท่ีเท่าเทียมในการเป็นผูน้ า
ในทุกระดบัของการตดัสินใจในเร่ืองการเมือง เศรษฐกิจ และสาธารณะ

• การเขา้ถึงสุขภาวะทางเพศและอนามยัการเจริญพนัธ์ุ และสิทธิดา้นการเจริญพนัธ์ุโดยถว้น
หนา้ 

รายวชิาทีเ่น้ือหาเกีย่วข้องกบั
 ความเท่าเทยีมระหว่างเพศ ยุติการเลือกปฏบัิติต่อผู้หญิงและเด็กหญิง
 การค้ามนุษย์ การแสวงประโยชน์ทั้งทางเพศ 
 ขจัดแนวปฏบิัติทีเ่ป็นภัย
 การให้คุณค่าต่อการดูแลและการท างานบ้านแบบไม่ได้รับค่าจ้าง 
 การมส่ีวนร่วมและเท่าเทยีมในการเป็นผู้น า
 ความเท่าเทยีมด้านสุขภาวะทางเพศและอนามยัการเจริญพนัธ์ุ
 เพิม่พูนการใช้เทคโนโลย ีโดยเฉพาะเทคโนโลยสีารสนเทศและการ

ส่ือสารเพ่ือเพิม่บทบาทแก่สตรี
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เป้าหมายที ่6 สร้างหลกัประกนัวา่จะมีการจดัใหมี้น ้าและสุขอนามยัส าหรับทุกคน
และมีการบริหารจดัการท่ีย ัง่ยนื

• การใหทุ้กคนเขา้ถึงน า้ด่ืมที่ปลอดภยัและมีราคาท่ีสามารถซ้ือหาได้

• การสุขาภบิาลและสุขอนามัยท่ีพอเพียงและเป็นธรรม และยติุการขบัถ่ายในท่ีโล่ง

• ปรับปรุงคุณภาพน า้ โดยการลดมลพษิ ขจดัการทิง้ขยะและลดการปล่อยสารเคมีอนัตรายและวตัถุ
อนัตราย ลดสัดส่วนน า้เสียที่ไม่ผ่านการบ าบัดลงคร่ึงหน่ึง และเพ่ิมการน ากลบัมาใช้ใหม่และการใช้ซ ้าที่
ปลอดภยัอยา่งย ัง่ยนืทัว่โลก

• เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น า้ในทุกภาคส่วนและสร้างหลกัประกนัวา่จะมีการใชน้ ้ าและจดัหาน ้ าท่ีย ัง่ยนื

• การบริหารจดัการทรัพยากรน า้แบบองค์รวมในทุกระดบั รวมถึงผา่นทางความร่วมมือขา้มเขตแดน

• ปกป้องและฟ้ืนฟูระบบนิเวศที่เกีย่วข้องกบัแหล่งน า้ รวมถึงภูเขา ป่าไม ้พ้ืนท่ีชุ่มน ้ า แม่น ้ า ชั้นหินอุม้น ้ า 
และทะเลสาบ

• การเกบ็กกัน า้ การขจัดเกลือ ประสิทธิภาพการใช้น า้ การบ าบัดน า้เสีย เทคโนโลยกีารน าน า้กลับมาใช้ใหม่
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เป้าหมายที่ 7 สร้างหลกัประกนัใหทุ้กคนสามารถเขา้ถึงพลงังานสมยัใหม่ท่ีย ัง่ยนืในราคาท่ียอ่มเยา

• การเขา้ถึงการบริการพลงังานสมยัใหม่ท่ีเช่ือถือได ้ในราคาท่ีสามารถซ้ือหาได้

• เพิ่มสดัส่วนของพลงังานหมุนเวยีนในสดัส่วนพลงังานของโลก 

• เพิ่มอตัราการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลงังานของโลกใหเ้พิ่มข้ึนเป็น 2 เท่า 

 ยกระดบัความร่วมมือระหวา่งประเทศเพื่ออ านวยความสะดวกในการเขา้ถึงการวจิยั และเทคโนโลยี
พลงังานท่ีสะอาด โดยรวมถึงพลงังานหมุนเวยีน ประสิทธิภาพการใชพ้ลงังาน และเทคโนโลยเีช้ือเพลงิ
ฟอสซิลช้ันสูงและสะอาด และสนบัสนุนการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานดา้นพลงังานและเทคโนโลยี
พลงังานทีส่ะอาด

 ขยายโครงสร้างพืน้ฐานและพฒันาเทคโนโลยสี าหรับการจดัส่งบริการพลงังานสมัยใหม่และยัง่ยนื
โดยถว้นหนา้ในประเทศก าลงัพฒันา โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในประเทศพฒันานอ้ยท่ีสุด และรัฐก าลงัพฒันาท่ี
เป็นเกาะขนาดเลก็
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เป้าหมายที่ 8 ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีต่อเน่ือง 
ครอบคลุม และยัง่ยนื การจา้งงานเตม็ท่ี มีผลิตภาพ
และการมีงานท่ีเหมาะสมส าหรับทุกคน

• การเติบโตทางเศรษฐกิจต่อหวัประชากรมีความยัง่ยนืตามบริบทของประเทศ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ใหผ้ลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศของ
ประเทศพฒันานอ้ยท่ีสุด มีการขยายตวัอยา่งนอ้ยร้อยละ 7 ต่อปี

• การมีผลิตภาพทางเศรษฐกิจในระดบัท่ีสูงข้ึนผา่นการสร้างความหลากหลาย การยกระดบัเทคโนโลยแีละนวตักรรม รวมถึงการมุ่งเนน้
ภาคการผลิตท่ีมีมูลค่าเพ่ิมสูง และใชแ้รงงานเป็นหลกั (Labour-intensive)

• การพฒันาท่ีสนบัสนุนกิจกรรมท่ีมีผลิตภาพ การสร้างงานท่ีมีคุณค่า ความเป็นผูป้ระกอบการ ความสร้างสรรคแ์ละนวฒักรรม และให้
การสนบัสนุนการรวมตวัและการเติบโตของวสิาหกิจรายยอ่ย ขนาดเลก็ และขนาดกลาง ผา่นการเขา้ถึงบริการทางการเงิน

• ปรับปรุงประสิทธิภาพการใชท้รัพยากรของโลกในการบริโภคและการผลิตอยา่งต่อเน่ือง และพยายามท่ีจะแยกการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ออกจากความเส่ือมโทรมของส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงเป็นไปตามกรอบการด าเนินงาน 10 ปี วา่ดว้ยการผลิตและการบริโภคท่ีย ัง่ยนื 

• การจา้งงานเตม็ท่ีและมีผลิตภาพ และการมีงานท่ีมีคุณค่าส าหรับหญิงและชายทุกคน รวมถึงเยาวชนและผูมี้ภาวะทุพพลภาพ และใหมี้
การจ่ายค่าจา้งท่ีเท่าเทียมส าหรับงานท่ีมีคุณค่าเท่าเทียมกนั

• ลดสดัส่วนของเยาวชนท่ีไม่มีงานท า ท่ีไม่มีการศึกษา และท่ีไม่ไดรั้บการฝึกอบรม ลงอยา่งมาก

• มาตรการท่ีมีประสิทธิภาพโดยทนัที เพ่ือขจดัแรงงานท่ีถูกบงัคบั ยติุความเป็นทาสสมยัใหม่และการคา้มนุษย์ และยบัย ั้งและก าจดัการ
ใชแ้รงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวร้ายท่ีสุด ซ่ึงรวมถึงการเกณฑแ์ละการใชท้หารเด็ก ยติุการใชแ้รงงานเด็กในทุกรูปแบบ

• ปกป้องสิทธิแรงงานและส่งเสริมสภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีปลอดภยัและมัน่คงส าหรับผูท้  างานทุกคน รวมถึงผูท้  างานต่างดา้ว 
โดยเฉพาะหญิงต่างดา้ว และผูท่ี้ท างานเส่ียงอนัตราย

• ออกแบบและใชน้โยบายเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยนื ซ่ึงช่วยสร้างงานและส่งเสริมวฒันธรรมและผลิตภณัฑท์อ้งถ่ิน 

• เสริมความแขง็แกร่งของสถาบนัทางการเงินภายในประเทศเพ่ือส่งเสริมและขยายการเขา้ถึงการธนาคาร การประกนั และบริการทาง
การเงินแก่ทุกคน

รายวชิาทีเ่น้ือหาเกีย่วข้องกบั
 การเติบโตทางเศรษฐกจิต่อหัวประชากรมคีวามยัง่ยืน
 การยกระดับเทคโนโลยแีละนวตักรรม รวมถึงการมุ่งเน้นภาคการผลติทีม่ี

มูลค่าเพิม่สูง และใช้แรงงานเป็นหลกั 
 การสร้างงานทีม่คุีณค่า ความเป็นผู้ประกอบการ ความสร้างสรรค์

และนวฒักรรม 
 วสิาหกจิรายย่อย ขนาดเลก็ และขนาดกลาง ผ่านการเข้าถึงบริการทาง

การเงิน
 ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรของโลกในการบริโภคและการ

ผลติอย่างต่อเน่ือง 
 การจ่ายค่าจ้างทีเ่ท่าเทยีมส าหรับงานทีม่คุีณค่าเท่าเทยีมกนั
 การใช้ทหารเด็ก ยุติการใช้แรงงานเด็กในทุกรูปแบบ
 สภาพแวดล้อมในการท างานทีป่ลอดภัยและมัน่คงส าหรับผู้ท างานทุกคน
 การท่องเทีย่วทีย่ัง่ยืน สร้างงานและส่งเสริมวฒันธรรมและผลติภัณฑ์

ท้องถิ่น 
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เป้าหมายที ่9 สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีมีความทนทาน 
ส่งเสริมการพฒันาอุตสาหกรรมท่ีครอบคลุมและยัง่ยนื และส่งเสริมนวตักรรม

• พฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีมีคุณภาพ เช่ือถือไดย้ ัง่ยนืและมีความตา้นทานและยดืหยุน่ต่อการ
เปล่ียนแปลง ซ่ึงรวมถึงโครงสร้างพ้ืนฐานของภูมิภาคและท่ีขา้มเขตแดนเพื่อสนบัสนุนการ
พฒันาทางเศรษฐกิจและความเป็นอยูท่ี่ดีของมนุษย์

• ส่งเสริมการพฒันาอุตสาหกรรมท่ีครอบคลุมและย ัง่ยนืใหเ้พ่ิมส่วนแบ่งของภาคอุตสาหกรรมใน
การจา้งงานและผลิตภณัฑม์วลรวมของประเทศ ใหเ้พ่ิมส่วนแบ่งข้ึนเป็น 2 เท่าในประเทศพฒันา
นอ้ยท่ีสุด

• เพ่ิมการเขา้ถึงบริการทางการเงินโดยรวมถึงเครดิตในราคาท่ีสามารถจ่ายไดใ้หแ้ก่โรงงาน
อุตสาหกรรมและวิสาหกิจขนาดเลก็ โดยเฉพาะในประเทศก าลงัพฒันา รวมทั้งเช่ือมโยง
ผูป้ระกอบการเหล่าน้ีเขา้สู่ห่วงโซ่มูลค่าและตลาด

• ยกระดบัโครงสร้างพ้ืนฐานและปรับปรุงอุตสาหกรรมเพ่ือใหเ้กิดความย ัง่ยนืโดยเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใชท้รัพยากรและการใชเ้ทคโนโลยแีละกระบวนการทางอุตสาหกรรมท่ีสะอาด
และเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มมากข้ึน 

• เพ่ิมพนูการวิจยัทางวิทยาศาสตร์ยกระดบัขีดความสามารถทางเทคโนโลยขีองภาคอุตสาหกรรม
ในทุกประเทศ โดยเฉพาะในประเทศก าลงัพฒันา มีการส่งเสริมนวตักรรมและใหเ้พ่ิมจ านวน
ผูท้  างานวิจยัและพฒันา ต่อประชากร 1 ลา้นคน และเพ่ิมค่าใชจ่้ายในการวิจยัและพฒันาใน
ภาครัฐและเอกชน

รายวชิาทีเ่น้ือหาเกีย่วข้องกบั
 การก่อสร้างถนนท่ีสามารถใชง้านไดทุ้กฤดู
 ปริมาณผูโ้ดยสาร และสินคา้ท่ีขนส่งจ าแนกตามรูปแบบการขนส่ง
 สัดส่วนของมูลค่าเพิม่ผลผลติ (Manufacturing
value added: MVA) ต่อ GDP และ MVA ต่อหวัประชากร
 ห่วงโซ่มูลค่าและตลาด
 การค านวนปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
 การพฒันาก าลงัคนดา้นการวจิยั  
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เป้าหมายที่ 10 ลดความไม่เสมอภาคภายในประเทศและระหวา่งประเทศ

• การเติบโตของรายไดข้องกลุ่มประชากรร้อยละ 40 ท่ีมีรายไดต้  ่าสุด อยา่งกา้วหนา้และยัง่ยนื โดยใหมี้
อตัราเติบโตสูงกวา่ค่าเฉล่ียของประเทศ

• เสริมสร้างศกัยภาพและส่งเสริมความครอบคลุมทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองส าหรับทุกคน โดย
ไม่ค านึงถึงอาย ุเพศ ความพิการ เช้ือชาติ ชาติพนัธุ์ แหล่งก าเนิด ศาสนา สถานะทางเศรษฐกิจ หรืออ่ืน ๆ 

• สร้างหลกัประกนัถึงโอกาสท่ีเท่าเทียมและลดความไม่เสมอภาคของผลลพัธ์ รวมถึงโดยการขจดั
กฎหมาย นโยบาย และแนวทางปฏิบติัท่ีเลือกปฏิบติั และส่งเสริมการออกกฎหมาย นโยบาย และการ
ปฏิบติัท่ีเหมาะสม

• น านโยบาย โดยเฉพาะนโยบายการคลงั ค่าจา้ง และการคุม้ครองทางสังคมมาใช ้และใหบ้รรลุความ
เสมอภาคยิง่ข้ึนอยา่งกา้วหนา้

• ปรับปรุงกฏระเบียบและการติดตามตรวจสอบตลาดการเงินและสถาบนัการเงินของโลก และเสริม
ความแขง็แกร่งในการด าเนินการตามกฎระเบียบ

• สร้างหลกัประกนัวา่จะมีตวัแทนและเสียงของประเทศก าลงัพฒันาในการตดัสินใจในสถาบนัการเงิน
และเศรษฐกิจระหวา่งประเทศเพิ่มมากข้ึน เพื่อใหเ้ป็นสถาบนัท่ีมีประสิทธิผลน่าเช่ือถือ มีความ
รับผดิชอบ และมีความชอบธรรมมากข้ึน

• อ านวยความสะดวกในการโยกยา้ยถ่ินฐานและเคล่ือนยา้ยของคนใหเ้ป็นระเบียบ ปลอดภยั ปกติ และมี
ความรับผดิชอบ รวมถึงใหก้ารด าเนินงานเป็นไปตามนโยบายดา้นการอพยพท่ีมีการวางแผนและการ
จดัการท่ีดี

รายวชิาทีเ่น้ือหาเกีย่วข้องกบั
 การใช้จ่ายในครัวเรือน หรือรายได้ต่อหัวในกลุ่มประชากร
 กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหวา่งประเทศ
 แรงงานต่อ GDP 
 ค่าจา้งและประกนัสังคมท่ีจ่ายโดยนายจา้ง
 ระเบียบและการติดตามตรวจสอบตลาดการเงินและสถาบนัการเงิน

ของโลก
 การตดัสินใจในสถาบนัการเงินและเศรษฐกิจระหวา่งประเทศ
 แรงงานขา้มชาติ
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เป้าหมายที ่11ท าใหเ้มืองและการตั้งถ่ินฐานของมนุษย ์มีความครอบคลุม 
ปลอดภยั ยดืหยุน่ต่อการเปล่ียนแปลง และยัง่ยนื

• สร้างหลกัประกนัวา่ทุกคนเขา้ถึงท่ีอยูอ่าศยัและการบริการพื้นฐานท่ีเพียงพอ ปลอดภยั ในราคาท่ี
สามารถจ่ายไดแ้ละยกระดบัชุมชนแออดั 

• ทุกคนเขา้ถึงระบบคมนาคมขนส่งท่ีย ัง่ยนื เขา้ถึงไดป้ลอดภยั ในราคาท่ีสามารถจ่ายไดพ้ฒันา
ความปลอดภยัทางถนน ขยายการขนส่งสาธารณะและค านึงถึงกลุ่มคนท่ีอยูใ่นสถานการณ์ท่ี
เปราะบาง ผูห้ญิง เดก็ผูพ้ิการ และผูสู้งอายุ

• ยกระดบัการพฒันาเมืองและขีดความสามารถใหค้รอบคลุมและยัง่ยนืเพื่อการวางแผนและการ
บริหารจดัการการตั้งถ่ินฐานของมนุษยอ์ยา่งมีส่วนร่วม บูรณาการและยัง่ยนืในทุกประเทศ

• เสริมความพยายามในการปกป้องและคุม้ครองมรดกทางวฒันธรรมและทางธรรมชาติของโลก
• ลดจ านวนผูเ้สียชีวติและผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบตลอดจนลดความสูญเสียโดยตรงทางเศรษฐกิจ

เทียบเคียงกบัGDP ของโลก ท่ีเกิดจากภยัพิบติั ซ่ึงรวมถึงภยัพิบติัท่ีเก่ียวกบัน ้าโดยมุ่งเป้าปกป้อง
คนจนและคนท่ีอยูใ่นสถานการณ์ท่ีเปราะบาง

• ลดผลกระทบทางลบของเมืองต่อส่ิงแวดลอ้มต่อหวัประชากรรวมถึงการใหค้วามส าคญักบั
คุณภาพอากาศและการจดัการขยะมูลฝอย และของเสียอ่ืนๆ 

• จดัใหมี้การเขา้ถึงพื้นท่ีสาธารณะสีเขียวท่ีปลอดภยัครอบคลุมและเขา้ถึงได ้โดยถว้นหนา้
โดยเฉพาะส าหรับผูห้ญิง เดก็ คนชรา และผูพ้ิการ

รายวชิาทีเ่น้ือหาเกีย่วข้องกบั
 ทีอ่ยู่อาศัยและการบริการพืน้ฐาน
 การออกแบบทีอ่ยู่อาศัย 
 Smart City / ระบบคอมพวิเตอร์ / AI /IOT ทีเ่กีย่วข้องกบัการตั้งถิ่นฐาน

ของมนุษย์ ทั้งการเดินทาง ทีอ่ยู่อาศัย โรงพยาบาล สถานทีต่่างๆฯลฯ
 ระบบคมนาคมขนส่ง ความปลอดภยัทางถนน ขยายการขนส่งสาธารณะ
 การวางแผนและการบริหารจดัการการตั้งถ่ินฐานของมนุษย์
 การปกป้องและคุม้ครองมรดกทางวฒันธรรมและทางธรรมชาติของโลก
 ภยัพิบติั 
 ผลกระทบทางลบของเมืองต่อส่ิงแวดลอ้มคุณภาพอากาศและการจดัการ

ขยะมูลฝอย และของเสียอ่ืนๆ 
 พื้นท่ีสาธารณะสีเขียวท่ีปลอดภยั
 เร่ืองที่เฉพาะเกีย่วข้องกบัผู้หญงิ เดก็ คนชรา และผู้พกิาร
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เป้าหมายที่ 12 สร้างหลกัประกนัใหมี้รูปแบบการผลิตและการบริโภคท่ีย ัง่ยนื

• การผลิตและการบริโภคท่ีย ัง่ยนืทุกประเทศน าไปปฏิบติั โดยประเทศพฒันาแลว้เป็น
ผูน้ าโดยค านึงถึงการพฒันาและขีดความสามารถของประเทศก าลงัพฒันา

• การจดัการท่ีย ัง่ยนื และการใชท้รัพยากรธรรมชาติอยา่งมีประสิทธิภาพ
• ลดขยะเศษอาหารของโลกลงคร่ึงหน่ึงในระดบัคา้ปลีกและผูบ้ริโภคและลดการสูญเสีย

อาหารจากกระบวนการผลิตและห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงการสูญเสียหลงัการเกบ็เก่ียว
• การจดัการสารเคมีและของเสียทุกชนิดตลอดวงจรชีวิตของส่ิงเหล่านั้นดว้ยวิธีท่ีเป็น

มิตรต่อส่ิงแวดลอ้มตามกรอบความร่วมมือระหวา่งประเทศท่ีตกลงกนัแลว้ และลดการ
ปลดปล่อยส่ิงเหล่านั้นออกสู่อากาศ น ้า และดิน อยา่งมีนยัส าคญั เพื่อจะลดผลกระทบ
ทางลบต่อสุขภาพของมนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้ม

• ลดการเกิดของเสียโดยใหมี้การป้องกนัการลดปริมาณ การใชซ้ ้ าและการน ากลบัมาใช้
ใหม่

• สนบัสนุนใหบ้ริษทัโดยเฉพาะบริษทัขา้มชาติและบริษทัขนาดใหญ่รับแนวปฏิบติัท่ี
ยัง่ยนืไปใชแ้ละผนวกขอ้มูลดา้นความยัง่ยนืลงในวงจรการรายงานของบริษทั

• ส่งเสริมแนวปฏิบติัดา้นการจดัซ้ือจดัจา้งของภาครัฐท่ีย ัง่ยนื
• สร้างหลกัประกนัวา่ประชาชนในทุกแห่งมีขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งและความตระหนกัถึงการ

พฒันาท่ีย ัง่ยนืและวิถีชีวิตท่ีสอดคลอ้งกบัธรรมชาติ

รายวชิาทีเ่น้ือหาเกีย่วข้องกบั
 การผลิตและการบริโภคท่ีย ัง่ยนื
 การใชท้รัพยากรธรรมชาติอยา่งมีประสิทธิภาพ
 ลดการสูญเสียอาหารจากกระบวนการผลิต
 ห่วงโซ่อุปทาน 
 การลดการสูญเสียหลงัการเกบ็เก่ียว
 ลดการเกิดของเสีย 
 แนวปฏิบติัท่ีย ัง่ยนื
 การจดัซ้ือจดัจา้งของภาครัฐท่ีย ัง่ยนื
 ความตระหนกัถึงการพฒันาท่ีย ัง่ยนืและวิถีชีวิตท่ีสอดคลอ้งกบั

ธรรมชาติ
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เป้าหมายที่ 13 ปฏิบติัการอยา่งเร่งด่วนเพื่อต่อสูก้บัการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และผลกระทบท่ีเกิดข้ึน

• เสริมภูมิตา้นทานและขีดความสามารถในการปรับตวัต่อ
อนัตรายและภยัพิบติัทางธรรมชาติท่ีเก่ียวขอ้งกบัภูมิอากาศ
ในทุกประเทศ

• บูรณาการมาตรการดา้นการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศใน
นโยบาย ยทุธศาสตร์ และการวางแผนระดบัชาติ

• พฒันาการศึกษา การสร้างความตระหนกัรู้ และขีด
ความสามารถของมนุษยแ์ละของสถาบนัในเร่ืองการลด
ผลกระทบและการปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ และการเตือนภยัล่วงหนา้

รายวชิาทีเ่น้ือหาเกีย่วข้องกบั
 การปรับตวัต่ออนัตรายและภยัพิบติัทางธรรมชาติท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ภูมิอากาศ (อุทกภยั อคัคีภยั วาตภยั และภยัแลง้)
 ยทุธศาสตร์การลดความเส่ียงจากภยัพิบติั
 การลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ (NDCs) 
 ปริมาณรวมการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ต่อปี 
 คาร์บอนเครดิต
 นโยบาย ยทุธศาสตร์ และการวางแผนระดบัชาติดา้นการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 การลดผลกระทบและการปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ และการเตือนภยัล่วงหนา้
 ความเป็นพลเมืองโลก/การจดัการศึกษาเพ่ือการพฒันาท่ีย ัง่ยนื
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เป้าหมายท่ี 14 อนุรักษแ์ละใชป้ระโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล
และทรัพยากรทางทะเลอยา่งย ัง่ยนืเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื

• การป้องกนัและลดมลพิษทางทะเลโดยเฉพาะท่ีเกิดจากกิจกรรมบน
แผน่ดิน

• การลดและติดตามภาวะความเป็นกรดในมหาสมุทร
• การยติุการประมงแบบผดิกฎหมาย ไม่มีการรายงานและควบคุม 
(IUU) และน าการบริหารจดัการเชิงวทิยาศาสตร์มาฟ้ืนฟูทรัพยากร
สัตวน์ ้ า

• ขจดัปัจจยัท่ีอุดหนุนประมงแบบ IUU ทุกรูปแบบ
• การบริหารจดัการ อนุรักษ ์และฟ้ืนฟูระบบนิเวศทางทะเลและชายฝ่ัง
• เพิ่มพื้นท่ีอนุรักษท์างทะเลและชายฝ่ังใหไ้ดร้้อยละ 10
• การเพิ่มผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจแก่รัฐท่ีเป็นเกาะขนาดเลก็จาก
ทรัพยากรทางทะเลอยา่งย ัง่ยนืและมีประสิทธิภาพ 

รายวชิาทีเ่น้ือหาเกีย่วข้องกบั
 มลพิษทางทะเล ขยะทะเลและมลพิษของสารอาหาร (nutrient 

pollution)
 ความเป็นกรดในมหาสมุทร
 การฟ้ืนฟูความอุดมสมบูรณ์และมีผลิตภาพของมหาสมุทร
 ฟ้ืนฟูมวลสตัวน์ ้ า (fish stock) 
 คุณลกัษณะทางชีววิทยาของสตัวน์ ้ า
 การประมงแบบผดิกฎหมาย 
 การบริหารจดัการ อนุรักษ ์และฟ้ืนฟูระบบนิเวศทางทะเลและ

ชายฝ่ัง
 พ้ืนท่ีอนุรักษท์างทะเลและชายฝ่ัง
 เทคโนโลยทีางทะเล
 ฎหมายส าหรับการอนุรักษแ์ละการใชม้หาสมุทรและทรัพยากร
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เป้าหมายที ่15 ปกป้อง ฟ้ืนฟู และสนบัสนุนการใชร้ะบบนิเวศบนบกอยา่งย ัง่ยนื จดัการป่าไมอ้ยา่งย ัง่ยนืและต่อสู้
การกลายสภาพเป็นทะเลทราย หยดุการเส่ือมโทรมของท่ีดินและฟ้ืนสภาพกลบัมาใหม่ และหยดุการสูญเสียความ
หลากหลายทางชีวภาพ
 ดา้นระบบนิเวศบนบกและป่าไม้

 การอนุรักษ ์ฟ้ืนฟู ระบบนิเวศบนบกและในน ้าจืดในแผน่ดินและการใชบ้ริการทางระบบนิเวศนั้นอยา่ง
ย ัง่ยนื

 การบริหารจดัการ อนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูป่าไมทุ้กประเภท
 ต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย (Desertification) 
 การอนุรักษร์ะบบนิเวศภูเขาและความหลากหลายทางชีวภาพ

 ดา้นความหลากหลายทางชีวภาพ
 การแบ่งปันผลประโยชนจ์ากความหลากหลายทางชีวภาพอยา่งเท่าเทียมและยติุธรรม
 ลดความเสือมโทรมของถ่ินท่ีอยูต่ามธรรมชาติของสัตวต่์าง ๆ
 ยติุการล่าและขนยา้ยพนัธุ์พืชและสัตวคุ์ม้ครองอยา่งผดิกฎหมาย
 การป้องกนั Invasive Species

 ดา้นท่ีเช่ือมโยงกบัระบบเศรษฐกิจ 
 บูรณาการมูลค่าของระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพเขา้ไปในกระบวนการ
ก าหนดนโยบายและยทุธศาสตร์ของประเทศในการลดความยากจน และบญัชีดา้นเศรษฐกิจ 

 การระดมทรัพยากรทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีหลากหลายมาเพื่อสนบัสนุน
การอนุรักษค์วามหลากหลายทางชีวภาพ
 ระบบนิเวศบนบก ป่าไม ้และน ้าจืด 
 การเพิ่มขีดความสามารของชุมชนทอ้งถ่ินในการอนุรักษ ์
 ความร่วมมือระดบัโลกในการหยดุย ั้งการคา้สัตวแ์ละพืชคุม้ครองผดิกฎหมาย 

รายวชิาทีเ่น้ือหาเกีย่วข้องกบั
 การฟ้ืนฟูและการใชร้ะบบนิเวศบนบกและในน ้ าจืดในแผน่ดิน
 กฎหมายและความตกลงระหวา่งประเทศเก่ียวกบัทรัพยากรป่าไม้

สตัวป่์า ความหลายหลายทางชีวภาพ
 การบริหารจดัการป่าไม้
 การกลายสภาพเป็นทะเลทราย
 การอนุรักษร์ะบบนิเวศภูเขาและความหลากหลายทางชีวภาพการ

สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ
 ทรัพยากรพนัธุกรรม
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เป้าหมายที่ 16 ส่งเสริมสงัคมท่ีสงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 
ใหทุ้กคนเขา้ถึงความยติุธรรมและสร้างสถาบนัท่ีมีประสิทธิผล รับผดิชอบ 
และครอบคลุมในทุกระดบั

• การลดความรุนแรงทุกรูปแบบ 
• ยติุการข่มเหง หาประโยชน์ และความรุนแรงทุกรูปแบบท่ีมีต่อเดก็
• นิติธรรมและการเขา้ถึงความยติุธรรมอยา่งเท่าเทียม
• ลดการลกัลอบคา้อาวธุ ฟอกเงิน และต่อสู้กบัองคก์รอาชญากรรม
• ลดการทุจริตคอรัปชัน่
• พฒันาสถาบนัท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส
• มีความรับผดิชอบ และมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ
• เพิ่มการมีส่วนร่วมของประเทศก าลงัพฒันาในองคก์รโลกบาล 
• เอกลกัษณ์ทางกฎหมายส าหรับทุกคน
• การเขา้ถึงขอ้มูลและการปกป้องเสรีภาพขั้นพื้นฐาน

รายวชิาทีเ่น้ือหาเกีย่วข้องกบั
 จิตวทิยาเพื่อลดความรุนแรง
 การใชก้ฎหมายเพื่อลดปัญหาอาวธุ ฟอกเงิน 
 การลดการทุจริตคอรัปชัน่
 กระบวนการตดัสินใจท่ีมีความรับผดิชอบ
 การเขา้ถึงขอ้มูลและการปกป้องเสรีภาพขั้นพื้นฐาน
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เป้าหมายท่ี 17 เสริมความเขม้แขง็ใหแ้ก่กลไกการด าเนินงานและฟ้ืนฟู
สภาพหุน้ส่วนความร่วมมือระดบัโลกส าหรับการพฒันาท่ีย ัง่ยนื

• เสริมความแขง็แกร่งของการระดมทรัพยากรภายในประเทศ โดยรวมถึงการสนบัสนุนระหวา่งประเทศไปยงัประเทศก าลงัพฒันา เพ่ือปรับปรุงขีด
ความสามารถของประเทศในการเกบ็ภาษีและรายไดอ่ื้นๆ ของรัฐ

• ประเทศพฒันาแลว้จะด าเนินการใหเ้ป็นผลตามพนัธกรณีเร่ืองการใหค้วามช่วยเหลือเพ่ือการพฒันาอยา่งเป็นทางการ (ODA) อยา่งเตม็ท่ี

• ระดมทรัพยากรทางการเงินส าหรับประเทศก าลงัพฒันาเพ่ิมเติม จากแหล่งท่ีหลากหลาย

• ช่วยประเทศก าลงัพฒันาในการบรรลุความยัง่ยนืของหน้ีระยะยาว โดยใชน้โยบายท่ีประสานงานกนัท่ีมุ่งส่งเสริมการจดัหาเงินทุนโดยการก่อหน้ี การ
บรรเทาหน้ีและการปรับโครงสร้างหน้ีตามความเหมาะสม และแกปั้ญหาหน้ีต่างประเทศของประเทศยากจนท่ีมีหน้ีสินในระดบัสูงเพ่ือลดการประสบ
ปัญหาหน้ี (debt distress)

• ใชแ้ละด าเนินการใหเ้กิดผลตามระบอบการส่งเสริมการลงทุนส าหรับประเทศพฒันานอ้ยท่ีสุด

• เพ่ิมพูนความร่วมมือระหวา่งประเทศและในภูมิภาคแบบเหนือ-ใต ้ใต-้ใต ้และไตรภาคี และการเขา้ถึงวิทยาศาสตร์เทคโนโลย ีและนวตักรรม และ
ยกระดบัการแบ่งปันความรู้ ตามเง่ือนไขท่ีตกลงร่วมกนั โดยรวมถึงผา่นการพฒันาการประสานงานระหวา่งกลไกท่ีมีอยูเ่ดิมโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในระดบั
ของสหประชาชาติ และผา่นทางกลไกอ านวยความสะดวกดา้นเทคโนโลย ี(Technology Facilitation Mechanism) ของโลก

• ส่งเสริมการพฒันา การถ่ายทอด และการเผยแพร่เทคโนโลย ีท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มใหก้บัประเทศก าลงัพฒันา ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีอ านวยประโยชน์แก่
ประเทศก าลงัพฒันา รวมทั้งตามเง่ือนไขสิทธิพิเศษตามท่ีตกลงร่วมกนั
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เป้าหมายท่ี 17 (ต่อ)

• ใหธ้นาคารเทคโนโลยแีละกลไกการเสริมสร้างขีดความสามารถดา้นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวตักรรม ส าหรับประเทศพฒันานอ้ยท่ีสุด ท างานได้
อยา่งเตม็ท่ีภายในปี พ.ศ. 2560 และเพ่ิมพนูการใชเ้ทคโนโลยสีนบัสนุนท่ีส าคญั โดยเฉพาะอยา่งยิง่เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร

• เพ่ิมพูนการสนบัสนุนระหวา่งประเทศส าหรับการด าเนินการดา้นการเสริมสร้างขีดความสามารถท่ีมีประสิทธิผลและมีการตั้งเป้าในประเทศก าลงั
พฒันาเพ่ือสนบัสนุนแผนระดบัชาติท่ีจะด าเนินงานในทุกเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยนื รวมถึงผา่นทางความร่วมมือแบบเหนือ-ใต ้ใต-้ใต ้และไตรภาคี

• ส่งเสริมระบบการค้าพหุภาคท่ีีเป็นสากล มีกติกา เปิดกวา้ง ไม่เลือกปฏิบติั และเสมอภาค ภายใตอ้งคก์ารการคา้โลก โดยรวมถึงผา่นขอ้สรุปของการเจรจา
ภายใตว้าระการพฒันารอบโดฮา

• เพ่ิมส่วนแบ่งการส่งออกของประเทศก าลงัพฒันาใหสู้งข้ึนอยา่งมีนยัส าคญั โดยมุ่งเพ่ิมส่วนแบ่งของประเทศพฒันานอ้ยท่ีสุดในการส่งออกทัว่โลกให้
สูงข้ึน 2 เท่าในปี พ.ศ. 2563

• ท าใหเ้กิดการด าเนินการในเวลาท่ีเหมาะสมในเร่ืองการเขา้ถึงตลาดปลอดภาษีและปลอดการจ ากดัปริมาณในระยะยาวส าหรับประเทศพฒันานอ้ยท่ีสุด 
โดยใหส้อดคลอ้งกบัค าตดัสินขององคก์ารการคา้โลก โดยรวมถึงการสร้างหลกัประกนัวา่กฎวา่ดว้ยแหล่งก าเนิดสินคา้ท่ีมีการใหสิ้ทธิพิเศษทางการคา้ท่ี
ใชก้บัประเทศพฒันานอ้ยท่ีสุดจะมีความโปร่งใสและเรียบง่ายและมีส่วนช่วยอ านวยความสะดวกในการเขา้ถึงตลาด

• เพ่ิมพูนเสถียรภาพเศรษฐกิจมหภาคของโลก โดยรวมถึงผา่นทางการประสานงานนโยบายและความสอดคลอ้งเชิงนโยบาย

• สร้างกรอบนโยบายท่ีเหมาะสมในระดบัประเทศ ระดบัภูมิภาค และระดบันานาชาติ บนฐานของยทุธศาสตร์การพฒันา ท่ีเอ้ือประโยชน์แก่คนจน (pro-
poor) และคานึงถึงความละเอียดอ่อนเชิงเพศภาวะ (gender-sensitive) เพ่ือส่งเสริมใหมี้การเร่งการลงทุนเพ่ือปฏิบติัการขจดัความยากจน
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• เคารพพื้นท่ีทางนโยบายและความเป็นผูน้ าของแต่ละประเทศท่ีจะสร้างและด าเนินงานตามนโยบายเพื่อการขจดัความ
ยากจนและการพฒันาท่ีย ัง่ยนื

• ยกระดบัหุน้ส่วนความร่วมมือระดบัโลกเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื โดยร่วมเติมเตม็โดยหุน้ส่วนความร่วมมือจากภาค
ส่วนท่ีหลากหลายซ่ึงจะระดมและแบ่งปันความรู้ ความเช่ียวชาญเทคโนโลย ีและทรัพยากรทางการเงิน เพื่อจะ
สนบัสนุนการบรรลุเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยนืในทุกประเทศ โดยเฉพาะในประเทศก าลงัพฒันา

• สนบัสนุนและส่งเสริมหุน้ส่วนความร่วมมือระหวา่งภาครัฐ ภาครัฐ-ภาคเอกชน และประชาสงัคม สร้างบน
ประสบการณ์และกลยทุธ์ดา้นทรัพยากรของหุน้ส่วน

• ยกระดบัการสนบัสนุนดา้นการเสริมสร้างขีดความสามารถใหก้บัประเทศก าลงัพฒันา รวมถึงประเทศพฒันานอ้ย
ท่ีสุดและรัฐก าลงัพฒันาท่ีเป็นเกาะขนาดเลก็ ใหเ้พิ่มการมีอยูข่องขอ้มูลท่ีมีคุณภาพ ทนัเวลาและเช่ือถือได ้จ าแนกตาม
รายได ้เพศ อาย ุเช้ือชาติ ชาติพนัธ์ุ สถานะการอพยพ ความพิการ ต าแหน่งทางภูมิศาสตร์ และคุณลกัษณะอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งตามบริบทของประเทศ ภายในปี พ.ศ. 2563

• ต่อยอดจากขอ้ริเร่ิมท่ีมีอยูแ่ลว้ในการพฒันาการวดัความกา้วหนา้ของการพฒันาท่ีย ัง่ยนืท่ีมีผลต่อผลิตภณัฑม์วลรวม
ภายในประเทศ และสนบัสนุนการสร้างขีดความสามารถดา้นสถิติในประเทศก าลงัพฒันา
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