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For SDGS
เป้ าหมายการพัฒนาอย่ างยั2งยืน

เป็ นเป้าหมายเกี -ยวกับ การพัฒนาระดับนานาชาติ ซึ-งจัดทําขึ@นโดยององค์ กรสหประชาชาติ เป้าหมายโลก
แห่ ง การพัฒ นาที - ยั-ง ยื น นี @ ไ ด้ เ ผยแพร่ และใช้ แ ทนเป้ า หมายการพัฒ นาแห่ ง สหัส วรรษ ที - ห มดอายุ
เมื -อสิ@ นปี 2558 โดย SDGs เป็ นทิ ศทางการพัฒนาตัง@ แต่ ปี 2558 - 2573 ประกอบด้วยเป้าหมายหลัก
17 เป้าหมายและเป้าประสงค์ 169 ข้อ

ขจัดความยากจน
ผู้คนทั)วโลกมากกว่า 800 ล้ านคน ยังคงอยู่ได้ ด้วยเงินน้ อยกว่า 1.25 ดอลลาร์ ต่อวัน หลายคน
ยัง ขาดการเข้ า ถึ ง อาหาร นํ าF ดื) ม ที) ส ะอาด และสุข อนามัย ที) เ พี ย งพอ การเจริ ญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ
อย่างรวดเร็ วในประเทศ เช่น จีนและอินเดีย ช่วยยกระดับประชากรออกจากความยากจน แต่ความเติบโต
ในเรื) องดังกล่าวยังไม่มีความสมํ)าเสมอเท่าใดนัก ประชากรผู้หญิงมีสดั ส่วนที)อยู่ในความยากจนมากกว่า
ผู้ชาย เนื)องจากการเข้ าถึงที)ไม่เท่ากันในเรื) องค่าแรงงาน การศึกษาและทรัพย์สิน SDGs มีเป้าหมายที)จะ
ขจัดความยากจนในทุกรู ปแบบให้ แล้ วสําเร็ จภายในปี 2573 ซึง) เป้าหมายดังกล่าวเกี)ยวข้ องกับการกําหนด
กลุ่มเป้าหมายที)อาศัยอยู่ในสถานการณ์ ที)มีความเสี)ยงในการเข้ าถึงทรัพยากร และการบริ การขันพื
F Fนฐาน
รวมถึงช่วยเหลือชุมชนที)ได้ รับผลกระทบจากความขัดแย้ ง และภัยพิบตั ทิ ี)เกี)ยวข้ องกับสภาพภูมิอากาศ

ขจัดความหิวโหย
บรรลุความมัน- คงทางอาหาร ส่งเสริ มเกษตรกรรมอย่างยัง- ยืน
การเจริ ญเติบโตอย่างรวดเร็ วทางเศรษฐกิจและผลผลิตทางการเกษตรที)เพิ)มขึ Fนในช่วงสองทศวรรษ
ที)ผ่านมา ทําให้ ได้ เห็นสัดส่วนของประชากรที)ขาดแคลนอาหารลดลงเกือบครึ) งหนึ)ง ประเทศกําลังพัฒนา
จํานวนมากที)เคยได้ รับความทุกข์จากความอดอยากและความหิวโหย ในขณะนี F ประเทศเหล่านันสามารถ
F
ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ทางโภชนาการแก่ ผ้ ูด้ อ ยโอกาสได้ เ ป็ น จํ า นวนมาก โดยมี ค วามคื บ หน้ า อย่ า งมาก
ในการกําจัดความหิวโดยในภาคกลางและเอเชียตะวันออก ลาตินอเมริ กา และประเทศกลุม่ แคริ บเบียน
เป้ า หมายการพัฒ นาอย่ า งยั)ง ยื น (SDGs) มุ่ง มั)น ที) จ ะขจัด ความหิ ว โหยและความอดอยาก
ทุกรู ปแบบให้ แล้ วสําเร็ จภายในปี 2573 เพื)อให้ แน่ใจว่าทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ)งเด็กและผู้ด้อยโอกาส
จํ า นวนมาก ได้ รั บ การเข้ า ถึ ง อาหารที) เ พี ย งพอและมี คุณ ค่ า ทางโภชนาการตลอดทังF ปี เป้ า หมายนี F
ยังเกี)ยวข้ องกับการส่งเสริ มการเกษตรอย่างยัง) ยืน การปรับปรุ งชีวิตความเป็ นอยู่ และกําลังการผลิตของ
เกษตรกรรมขนาดเล็กที)ช่วยให้ เข้ าถึงแหล่งที)ดินทํากิน เทคโนโลยีและการตลาดอย่างเท่าเทียม นอกจากนี F
ความร่ ว มมื อ ระหว่ า งประเทศเป็ น สิ) ง สํ า คัญ ที) ส ร้ างความเชื) อ มั)น ในการลงทุน ในโครงสร้ างพื นF ฐาน
และเทคโนโลยี เ พื) อเพิ) มผลผลิตทางการเกษตร เราจะสามารถยุติความอดอยากและความหิ วโหยได้
ภายในปี 2573 โดยดําเนินการร่วมกับเป้าหมายอื)นๆ ที)กําหนดไว้

มีสุขภาพและความเป็ นอยู่ท2 ดี ี
รองรับการมี สขุ ภาพและความเป็ นอยู่ทีด- ีของทุกคนในทุกช่วงอายุ
นับ ตังF แต่ ก ารสร้ างเป้ า หมายการพัฒ นาแห่ ง สหัส วรรษ ซึ) ง ประสบผลสํ า เร็ จ อย่ า งมี คุ ณ ค่ า
ในหน้ าประวัติศาสตร์ จากการลดการเสียชีวิตของเด็ก การปรับปรุ งสุขภาพของมารดา และการต่อสู้กับ
เชื อF เอชไอวี / เอดส์ มาลาเรี ยและโรคอื) นๆ ตังF แต่ปี 2533 สามารถป้องกันการเสี ยชี วิตของเด็กทั)วโลก
ลดลงกว่า 50% และการเสียชีวิตของมารดาสามารถลดลงถึง 45% ในทัว) โลก ภาวการณ์ ติดเชือF เอชไอวี
และเอดส์ที)เกิดขึ Fนใหม่ สามารถลดลงได้ 30% ในระหว่างปี 2543 ถึงปี 2556 และมากกว่า 6,200,000 ชีวิต
ได้ รับป้องกันจากโรคมาลาเรี ย
การเสียชี วิตเหล่านี F สามารถหลีกเลี)ยงได้ โดยการป้องกันและการรั กษา การศึกษา แคมเปญ
การสร้ างภูมิค้ ุมกันของโรคและการดูแลสุขภาพเพศและระบบสืบพันธุ์ เป้าหมายการพัฒนาอย่างยัง) ยืน
มี ค วามมุ่ง มั)น ที) จ ะยุติ ก ารระบาดของโรคเอดส์ วัณ โรค มาลาเรี ย และโรคติ ด ต่อ อื) น ๆ ภายในปี 2573
ซึ) ง มี จุ ด มุ่ ง หมายเพื) อ ให้ บรรลุ ห ลั ก ประกั น สุ ข ภาพถ้ วนหน้ า และจั ด ให้ มี ก ารเข้ าถึ ง ยาและวั ค ซี น
อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสําหรับทุกคน การสนับสนุนการวิจยั และพัฒนาวัคซีนถือเป็ นส่วนสําคัญ
ของกระบวนการนี F เช่นเดียวกับการเข้ าถึงยาในราคาที)เหมาะสม

การศึกษาที2เท่ าเทียม
รับรองการศึกษาทีเ- ท่าเทียมและทัว- ถึง ส่งเสริ มการเรี ยนรู้ตลอดชี วิตแก่ทกุ คน
ตังF แต่ปี 2543 มีความคืบหน้ าเป็ นอย่างมากในการบรรลุเป้าหมายเรื) องของผู้ที)ได้ รับการศึกษา
ในระดับ ประถมศึ ก ษา อัต ราการลงทะเบี ย นเรี ย นรวมในประเทศกํ า ลัง พัฒ นาเพิ) ม ขึ นF ถึ ง ร้ อยละ 91
ในปี 2558 และจํ านวนของเด็กทั)วโลกที) ไม่ได้ รับการศึกษาลดลงเกื อบครึ) งหนึ)ง นอกจากนี F อัตราผู้ที)มี
ความสามารถในการอ่านออกเสียงได้ ยงั เพิ)มขึ Fนเป็ นอย่างมาก และเด็กผู้หญิงได้ ไปโรงเรี ยนมากขึ Fนกว่าเดิม
สิง) เหล่านี F ล้ วนเป็ นความสําเร็จอันยอดเยี)ยม
การประสบความสําเร็ จครอบคลุมถึงการศึกษาที) มีคุณภาพ ซึ)งตอกยํ าF ความเชื) อที) พิสูจน์ แล้ ว
ว่าการศึกษาเป็ นหนึ)งในแรงขับเคลื)อนที)มีประสิทธิ ภาพสําหรับการพัฒนาอย่างยัง) ยืน เป้าหมายนีทF ําให้
แน่ ใ จว่ า เด็ ก ผู้ หญิ ง และเด็ ก ผู้ ชายทุ ก คนจะได้ รั บ การสํ า เร็ จ การศึ ก ษาฟรี ใ นระดั บ ประถมศึ ก ษา
และมัธยมศึกษา นอกจากนี F ยังมีวตั ถุประสงค์เพื)อจัดให้ มีการฝึ กอบรมอาชีพในราคาที)เหมาะสมอย่าง
เท่ า เที ย มกั น และขจั ด ความไม่ เ สมอภาคทางเพศและความเหลื) อ มลํ าF ด้ วยความมุ่ ง หมายที) จ ะ
ประสบผลสําเร็จในการเข้ าถึงหลักสากลเพื)อการศึกษาที)สงู ขึ Fนอย่างมีคณ
ุ ภาพ

ความเท่ าเทียมทางเพศ
บรรลุความเท่าเทียมทางเพศ พัฒนาบทบาทสตรี และเด็กผูห้ ญิ ง
ตังF แต่ปี 2543 UNDP ร่ วมกับ พันธมิ ตรของ UN และประชาคมโลก ได้ ให้ ความเสมอทางเพศ
เป็ นศูนย์กลางในการทํางาน และพวกเราได้ เห็นความสําเร็ จอันน่าประทับใจ มีผ้ หู ญิงจํานวนมากขึ Fนที)ได้
เรี ย นในโรงเรี ย นเมื) อ เที ย บกับ 15 ปี ที) ผ่า นมา และในภูมิ ภ าคส่ว นใหญ่ ก็ มี ค วามเท่า เที ย มกัน ทางเพศ
ในการศึกษาระดับประถมศึกษา ในขณะนี F ผู้หญิงสามารถทํางานนอกบ้ านและได้ รับค่าแรงจากงานที)ไม่ใช่
การทําการเกษตรถึง 41% เมื)อเทียบกับปี 2533 ซึง) มีเพียง 35%
SDGs มีจดุ หมายที)จะสร้ างความสําเร็ จเหล่านี Fเพื)อให้ แน่ใจว่ามีการยุติการเลือกปฏิบตั ิตอ่ สตรี และ
เด็กผู้หญิงในทุกที) แต่ในบางภูมิภาคยังคงมีความไม่เท่าเทียมกันในเบื Fองต้ นสําหรับการเข้ าถึงค่าจ้ าง และ
ยังคงมีช่องว่างที)มีนยั สําคัญระหว่างผู้ชายและผู้หญิงในตลาดแรงงาน ความรุนแรงทางเพศ การละเมิดทาง
เพศ การใช้ แรงงานที)ผิดกฎหมาย และการแบ่งแยกชนชันของประชาชน
F
ยังคงเป็ นอุปสรรคใหญ่ในเรื) องนี F

การจัดการนําI และสุขาภิบาล
รับรองการมี นํ@าใช้ การจัดการนํ@าและสุขาภิ บาลทีย- งั- ยืน
ปั ญหาการขาดแคลนนํ Fาส่งผลกระทบต่อประชาชนทัว) โลกมากกว่า tu% สิ)งที)น่าตกใจคือคาดว่า
จะมีการเพิ)มขึ Fนของอุณหภูมิโลกที)เป็ นผลมาจากการเปลี)ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แม้ ว่าประชาชน 2,100
ล้ านคน ได้ รับการเข้ าถึงการสุขาภิบาลนําF ที)ดีขึนF ตังF แต่ปี 2533 แต่การขาดแคลนอุปกรณ์ สําหรั บนําF ดื)ม
ที)ปลอดภัยยังคงเป็ นปั ญหาหลักที)สง่ ผลกระทบต่อทุกทวีป
ภายในปี 2573 การทําให้ มีนํ Fาดื)มที)ปลอดภัยและราคาเหมาะสม จําเป็ นต้ องมีการลงทุนโครงสร้ าง
พื Fนฐานที)เหมาะสม โดยจัดให้ มีสิ)งอํานวยความสะดวกด้ านสุขอนามัยในทุกระดับ ปกป้อง และฟื นF ฟูระบบ
นิเวศน์ที)เกี)ยวข้ องกับนํ Fา เช่น ป่ าไม้ ภูเขา และแม่นํ Fา พื Fนที)ช่มุ นํ Fาเป็ นสิ)งจําเป็ นที)ต้องดูแล หากเราต้ องการ
จะลดการขาดแคลนนํ Fา นอกจากนี F ความร่ วมมือระหว่างระหว่างประเทศ ยังเป็ นสิ)งจําเป็ นที)จะส่งเสริ มให้
มีการใช้ นํ Fาอย่างมีประสิทธิภาพและสนับสนุนเทคโนโลยีการบําบัดนํ Fาในประเทศที)กําลังพัฒนา

พลังงานสะอาดที2ทกุ คนเข้ าถึงได้
รับรองการมี พลังงานทีท- กุ คนเข้าถึงได้ เชื อ- ถือได้ ยัง- ยืนทันสมัย
ระหว่างปี 2533 ถึงปี 2553 จํ านวนประชากรมี การเข้ าถึงไฟฟ้าเพิ)มขึนF 1,700 ล้ านคน ทั)วโลก
และยังคงเพิ)มขึ Fนอย่างต่อเนื)อง ดังนันจึ
F งมีการเรี ยกร้ องถึงพลังงานราคาถูก เศรษฐกิจทัว) โลกพึง) พาเชื Fอเพลิง
ฟอสซิลและการเพิ)มขึ Fนของการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจก นัน) คือการสร้ างการเปลี)ยนแปลงที)รุนแรงต่อระบบ
ภูมิอากาศ ซึง) การเปลีย) นแปลงนี Fส่งผลถึงทุกทวีปทัว) โลก
ภายในปี 2573 มีเป้าหมายที)จะทําให้ เกิดการผลิตไฟฟ้าที)เหมาะสมในทุกที) ซึง) หมายถึงการลงทุน
ในแหล่งพลังงานสะอาด เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม และพลังงานความร้ อน การนํามาตรฐาน
การประหยัดค่าใช้ จา่ ยที)มีประสิทธิภาพมาใช้ ในอาหาร และอุตสาหกรรม

การจ้ างงานที2มีคุณค่ าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ส่งเสริ มการเติ บโตทางเศรษฐกิ จทีต- ่อเนือ- งครอบคลุมและยัง- ยืน การจ้างงานทีม- ี คณ
ุ ค่า
มากกว่า 25 ปี ท่าผ่านมา จํานวนคนงานที)ประสบปั ญหาความยากจนได้ ลดลงอย่างมาก แม้ จะมี
ผลกระทบที)ยาวนานของวิกฤตเศรษฐกิจจากปี 2551/ 2552 ในประเทศที)กําลังพัฒนา ชนชันกลางถื
F
อเป็ น
34% ของการจ้ างงานทังหมด
F
โดยตัวเลขนี Fเพิ)มขึ Fนกว่าสามเท่าจากปี 2534 ถึง 2558
เป้าหมายการพัฒนาอย่างยัง) ยืน (SDGs) มุง่ มัน) ที)จะส่งเสริ มการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจที)ยงั) ยืน
โดยบรรลุเป้าหมายการผลิตในระดับที)สูงขึนF และผลิตผ่านนวัตกรรมทางเทคโนโลยี สนับสนุนนโยบาย
ที) ส่งเสริ มให้ ผ้ ูประกอบการและการสร้ างงาน ซึ)งเป็ นกุญแจสําคัญในเรื) องนี F เช่นเดียวกับมาตรการที) มี
ประสิทธิภาพที)จะกําจัดการบังคับใช้ แรงงานทาสและการค้ ามนุษย์ ด้ วยเป้าหมายเหล่านี F ภายในปี 2573
เราต้ องการให้ เกิดการจ้ างงานเต็มรูปแบบและมีประสิทธิภาพ และการทํางานที)เหมาะสมกับทุกเพศ

อุตสาหกรรม นวัตกรรม และโครงสร้ างพืนI ฐาน
พัฒนาโครงสร้ างพื น@ ฐานที -พร้ อมรับการเปลี -ยนแปลง ส่งเสริ มการปรับตัวให้เป็ นอุตสาหกรรมอย่างยัง- ยื น
และทัว- ถึง และสนับสนุนนวัตกรรม
ความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยีเป็ นกุญแจสําคัญในการหาทางแก้ ปัญหาอย่างยั)งยืนให้ กับความ
ท้ าทายทางเศรษฐกิ จและสิ)งแวดล้ อม เช่น การจัดให้ มีชินF งานใหม่และส่งเสริ มประสิทธิ ภาพในการใช้
พลังงาน การส่งเสริ มอุตสาหกรรมที) ยั)งยื น และการลงทุนในการวิ จัยทางวิ ทยาศาสตร์ และนวัตกรรม
สิง) เหล่านี Fเป็ นวิธีสาํ คัญที)จะช่วยสนับสนุนการพัฒนาอย่างยัง) ยืน
การลงทุนในโครงสร้ างพื Fนฐานและนวัตกรรมเป็ นหนึง) ในเป้าหมายการพัฒนา 17 ข้ อ ที)อยู่ในวาระ
การจัด ทํ า เป้ า หมายการพัฒ นาที) ยั)ง ยื น (SDGs) วิ ธี ก ารแบบบูร ณาการเป็ น สิ) ง สํ า คัญ ที) จ ะทํ า ให้ เ กิ ด
ความคืบหน้ าไปยังเป้าหมายอื)นๆ

ลดความเหลื2อมลําI
ลดความเหลือ- มลํ@าทัง@ ภายในและระหว่างประเทศ
จากรายงานที)วา่ ความไม่เท่าเทียมของรายได้ มีอตั ราเพิ)มขึ Fน 10% ของคนรํ) ารวยที)สดุ มีรายได้ เป็ น
40% ของรายได้ ร วมทั)ว โลก ผู้ที) ย ากจนที) สุด 10% ทํ า รายได้ ไ ด้ เ พี ย ง 2 – 7% ของรายได้ ร วมทั)ว โลก
ส่วนในประเทศกําลังพัฒนามีความไม่เท่าเทียมเพิ)มขึ Fน 11% ตามการเจริ ญเติบโตของประชากร
ความไม่เท่าเทียมด้ านรายได้ เป็ นปั ญหาระดับโลกที)ต้องการการแก้ ไข ซึ)งปั ญหานีเF กี) ยวข้ องกับ
การปรับปรุ งกฎระเบียบข้ อบังคับ การตรวจสอบของตลาดการเงินและสถาบันด้ านการเงิน การส่งเสริ ม
การช่วยเหลือด้ านการพัฒนา และการลงทุนโดยตรงจากต่างชาติไปยังภูมิภาคที)มีความจําเป็ นมากที)สดุ
การอํานวยความสะดวกในการอพยพย้ ายถิ) นที)ปลอดภัย และการเคลื)อนย้ ายของผู้คนก็เป็ นสิ)งสําคัญ
ในการแก้ ไขปั ญหาการแบ่งเขตแดน

เมืองและถิ2นฐานมนุษย์ อย่ างยั2งยืน
ทํ าให้เมื องและการตัง@ ถิ- นฐานของมนุษย์ มีความปลอดภัยทัว- ถึ ง พร้ อมรับการเปลี -ยนแปลงและพัฒนา
อย่างยัง- ยืน
การเติบโตอย่างรวดเร็ วของเมืองในประเทศที)กําลังพัฒนา ควบคู่ไปกับการเพิ)มขึนF ในการย้ าย
ถิ)นฐานจากชนบทสูเ่ มือง ซึง) นําไปสูค่ วามเจริ ญในเมืองขนาดใหญ่ ในปี 2553 มี 10 เมืองใหญ่ที)มีพลเมือง
จํ า นวน 10 ล้ านคนหรื อมากกว่ า นั นF ในปี 2557 มี เ มื อ งขนาดใหญ่ ถึ ง 28 เมื อ ง มี ผ้ ู อยู่ อ าศั ย
รวม 453,000,000 คน
ความยากจนมักจะกระจุกตัวอยู่ในตัวเมื อง รั ฐบาลระดับชาติและระดับท้ องถิ) นต้ องพยายาม
จัดการเพื)อรองรับการเพิ)มขึ Fนของประชากรในพื Fนที)เหล่านันF การทําให้ เมืองปลอดภัยและยัง) ยืน หมายถึง
การทําให้ เข้ าถึงที)อยู่อาศัยที)ปลอดภัย เหมาะสม และพัฒนาการตังถิ
F )นฐานของชุมชนแออัด นอกจากนี F
ยังเกี) ยวข้ องกับการลงทุนเรื) องการขนส่งสาธารณะ การสร้ างพื นF ที) สาธารณะสีเขี ยว และการปรั บปรุ ง
การวางผังเมืองและการจัดการในลักษณะแบบมีสว่ นร่วม

แผนการบริโภคและการผลิตที2ย2 งั ยืน
รับรองแผนการบริ โภคและการผลิ ตทีย- งั- ยืน
การที)จะบรรลุเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาที)ยั)งยืนนันF จําต้ องลดรอยเท้ า
ทางนิ เ วศลงอย่ า งเร่ ง ด่ ว น โดยการเปลี) ย นแปลงการผลิ ต และการบริ โ ภคสิ น ค้ าและทรั พ ยากร
การเกษตรกรรมเป็ นผู้ใช้ นําF รายใหญ่ ที)สุดในโลก และในขณะนี มF ีการจัดการนํ าF ให้ ถึง 70% ของผู้ใช้ นําF
ทังหมด
F
การจัดการการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ และวิธีการกําจัดขยะที)เป็ นพิษ
เป็ นสิ)งสําคัญที)จะทําให้ บรรลุเป้าหมายนี F การส่งเสริ มให้ มีการรี ไซเคิลและลดขยะมูลฝอยในอุตสาหกรรม
ธุ ร กิ จ และผู้ บริ โ ภคเป็ นสิ) ง สํ า คั ญ เท่ า เที ย มกั บ การสนั บ สนุ น ประเทศกํ า ลั ง พั ฒ นาเพื) อ ก้ าวเข้ าสู่
แผนการบริ โภคที)ยงั) ยืนภายในปี 2573

การรั บมือการเปลี2ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
ดําเนิ นมาตรการเร่ งด่วนเพือ- รับมื อกับการเปลีย- นแปลงทางสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ
ไม่มีประเทศใดในโลกที)ไม่เห็นผลกระทบอันรุ นแรงของการเปลี)ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ
การปล่ อ ยก๊ าซเรื อ นกระจกยัง คงเพิ) ม ขึ นF และตอนนี เF พิ) ม ขึ นF จากปี 2533 มากกว่ า 50% นอกจากนี F
ภาวะโลกร้ อนเป็ นสาเหตุที)ทําให้ เกิดการเปลี)ยนแปลงอันยาวนานกับระบบสภาพภูมิอากาศ ซึ)งผลลัพธ์ ที)
ตามมาอาจไม่สามารถเปลี)ยนแปลงได้ ถ้ าหากไม่เริ) มดําเนินการในตอนนี F
การสร้ างความเข้ มแข็ง ความยืดหยุ่น และความสามารถในการปรับตัวของภูมิภาคที)มีความเสี)ยง
เช่ น ประเทศที) ไ ม่ มี ท างออกทะเลและประเทศที) เ ป็ น เกาะ จํ า เป็ น ต้ อ งร่ ว มมื อ กัน เพื) อ พยายามสร้ าง
ความตระหนักรู้ และบูรณาการมาตรการเข้ าไปในนโยบายและกลยุทธ์ระดับชาติ ซึง) ยังคงมีความเป็ นไปได้
ด้ วยเจตจํานงทางการเมือง และความหลากหลายของมาตรการทางเทคโนโลยีที)สามารถจํากัดการเพิ)มขึ Fน
ของอุ ณ หภู มิ เ ฉลี) ย ของโลกได้ ถึ ง สององศาเซลเซี ย ส ซึ) ง จํ า กั ด ได้ มากกว่ า ก่ อ นยุ ค อุ ต สาหกรรม
สิง) นี Fจําเป็ นต้ องดําเนินการร่วมกันอย่างเร่งด่วน

การใช้ ประโยชน์ จากมหาสมุทรและทรั พยากรทางทะเล

อนุรกั ษ์ และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเลเพือ- การพัฒนาอย่างยัง- ยืน
ผู้ คนกว่ า สามพั น ล้ านคนใช้ ชี วิ ต ขึ นF อยู่ กั บ ความหลากหลายทางชี ว ภาพาทงทะเลและชายฝั) ง
แต่ในปั จจุบนั จะเห็นได้ วา่ 30% ของปลาทะเลของโลกได้ ถกู ใช้ ไปเกินขนาด ซึง) ตํ)ากว่าระดับที)พวกเขาสามารถผลิต
ผลตอบแทนที)ยงั) ยืนให้ ได้
เป้าหมายพัฒนาที)ยงั) ยืน (SDGs) สร้ างกรอบการทํางานเพื)อการจัดการอย่างยัง) ยืนและปกป้องระบบ
นิเวศทางชายฝั) งและทางทะเลจากภาวะมลพิษจากแหล่งบนบก ตลอดจนจัดการปั ญหาผลกระทบของการเป็ น
กรดของมหาสมุทรเสริ มสร้ างการอนุรักษ์ และใช้ ประโยชน์อย่างยัง) ยืนของทรัพยากรทะเลผ่านกฎหมายระหว่าง
ประเทศ ซึง) จะสามารถช่วยบรรเทาปั ญหาที)เกิดขึ Fนกับมหาสมุทร

การใช้ ประโยชน์ จากระบบนิเวศทางบก
ปกป้อง ฟื @ นฟู และส่งเสริ มการใช้ประโยชน์จากระบบนิ เวศทางบกอย่างยัง- ยืน
ในปั จจุบนั นี Fเราจะเห็นความเสื)อมโทรมของที)ดินแบบที)ไม่เคยเกิดขึ Fนมาก่อน และการสูญเสียที)ดิน
ทํ า กิ น 30 – 35 ครั งF ภัย แล้ ง และการแปรสภาพเป็ น ทะเลทรายก็ ยัง คงเพิ) ม ขึนF ในแต่ ล ะปี รวมจํ า นวน
การสูญเสียถึง 12 ล้ านเฮกเตอร์ และส่งผลกระทบต่อชุมชนที)ยากจนทัว) โลก จาก 8,300 สายพันธุ์สตั ว์ที)
เป็ นที)ร้ ูจกั มีจํานวน 8% ที)กําลังจะสูญพันธุ์ และอีก 22% มีความเสีย) งจ่อการสูญพันธุ์
เป้าหมายการพัฒนาที)ยงั) ยืน (SDGs) มุง่ มัน) ที)จะอนุรักษ์ และฟื นF ฟูประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก
อาทิ ป่ าไม้ พื Fนที)ชุ่มนํ Fา พื Fนที)กึ)งแห้ งแล้ ง และภูเขา ภายในปี 2563 การส่งเสริ มการจัดการป่ าอย่างยัง) ยืน
และแก้ ไขการตัดไม้ ทําลายป่ าก็เป็ นสิ)งสําคัญที)จะช่วยบรรเทาผลกระทบต่อการเปลี)ยนแปลงสภาพอากาศ
ควรต้ องดําเนินการอย่างเร่งด่วนเพื)อที)จะลดการสูญเสียถิ)นที)อยูอ่ าศัยตามธรรมชาติ และความหลากหลาย
ทางชีวภาพที)ซงึ) เป็ นส่วนหนึง) ของมรดกทางวัฒนธรรมร่วมกันของเรา

สังคมสงบสุข ยุตธิ รรม ไม่ แบ่ งแยก
ส่งเสริ มสังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก เพือ- การพัฒนาอย่างยัง- ยืน
สันติ ภาพ ความมั)นคง สิทธิ มนุษยชน และการปกครองที) มีประสิทธิ ภาพบนพื นF ฐานของหลัก
นิ ติ ธ รรมเป็ น การรวมกั น ที) สํ า คัญ เพื) อ การพัฒ นาที) ยั)ง ยื น เราอาศัย อยู่ ใ นโลกที) ถู ก แบ่ ง แยกมากขึ นF
บางภูมิ ภ าคได้ รั บ สิ ท ธิ ใ นความสงบ การรั ก ษา ความปลอดภัย ความเจริ ญ อย่ า งเต็ ม ที) แ ละต่อ เนื) อ ง
ในขณะที) ภูมิ ภ าคอื) น ตกอยู่ใ นวงจรของความขัด แย้ ง และความรุ น แรงที) ดูเ หมื อ นว่ า จะไม่ มี วัน สิ นF สุด
ซึง) สิง) เหล่านี Fสามารถหลีกเลีย) งได้ และควรจะต้ องได้ รับการแก้ ไข
เป้าหมายการพัฒนาที)ยงั) ยืน (SDGs) มุ่งมัน) ที)จะลดความรุ นแรงทุกรู ปแบบ พร้ อมทํางานร่ วมกับ
รั ฐ บาลและชุ ม ชน เพื) อ หาแนวทางแก้ ไขความขัด แย้ งและความไม่ มั)น คงอย่ า งยั)ง ยื น การส่ ง เสริ ม
การปกครองด้ วยกฎหมายและการส่งเสริ มสิทธิมนุษยชน เป็ นกุญแจสําคัญในการบวนการนี Fเช่นเดียวกับ
การลดอาวุธผิดกฎหมาย ส่งเสริ มการมีสว่ นร่วมของประเทศกําลังพัฒนาในสถาบันการปกครองทัว) โลก

ความร่ วมมือเพื2อการพัฒนาที2ย2 ังยืน
สร้างพลังแห่งการเป็ นหุน้ ส่วนความร่ วมมื อระดับสากลต่อการพัฒนาทีย- งั- ยืน
ในโลกยุคปั จจุบนั มีการเชื)อมต่อกันมากขึ Fนกว่าเดิม การพัฒนาในการเข้ าถึงเทคโนโลยีและความรู้
เป็ นสิ)งสําคัญในการแบ่งปั นความคิดและสนับสนุนนวัตกรรม การประสานงานด้ านนโยบายจะช่วยให้
ประเทศกําลังพัฒนาสามารถจัดการหนี Fได้ เช่นเดียวกับการส่งเสริ มการลงทุนเพื)อการพัฒนาเป็ นสิ)งสําคัญ
เพื)อให้ ประสบผลในการเติบโตและการพัฒนาอย่างยัง) ยืน
เป้า หมายนี มF ุ่ง มั)น ที) จ ะเพิ) ม ความร่ ว มมื อ ระหว่า งประเทศพัฒ นาแล้ ว กับ ประเทศกํ า ลัง พัฒ นา
(North-South) และความร่ ว มมื อ ระหว่ า งประเทศกํ า ลัง พัฒ นา (South-South) โดยการสนับ สนุน แผน
ระดับชาติเพื)อการบรรลุเป้าหมาย ส่งเสริ มการค้ าระหว่างประเทศและช่วยเหลือประเทศกําลังพัฒนาเพิ)ม
อัตราการส่งออก ซึ)งนี)คือส่วนประกอบทังหมดที
F
)จะช่วยให้ ประสบผลสําเร็ จในหลักเกณฑ์สากลและระบบ
การค้ าที)เสมอภาค ซึง) เป็ นสิง) ที)ยตุ ธิ รรม เปิ ดกว้ าง และเป็ นประโยชน์ตอ่ ทุกฝ่ าย

ทีมสหประชาชาติในประเทศไทย
สหประชาชาติได้ ทํางานร่ วมกับรัฐบาลไทยและประชาชนชาวไทยมานานกว่า 50 ปี เพื)อสนับสนุน
การพัฒนาอย่างยัง) ยืนและบูรณาการตามลําดับความสําคัญและแผนงานระดับชาติ ทีมงานสหประชาชาติ
ประจําประเทศไทยประกอบไปด้ วย 18 หน่วยงาน ที)มีโครงการเฉพาะและกิจกรรมต่างๆ ที)ดําเนินการใน
ประเทศไทย
เราทํ างานอย่างใกล้ ชิดกับคณะกรรมาธิ การเศรษฐกิ จและสัง คมของสหประชาชาติ ใ นเอเชี ย
แปซิฟิก (UN Economic and Social Commission for Asia and the Pacific - UNESCAP) และงานของ
เราได้ รับความร่ วมมื อจากรั ฐบาลไทย ผู้มีส่วนได้ เสียในประเทศ ภาคประชาสังคมสถาบันการศึกษา
ภาคเอกชน ผู้บริ จาค และสื)อมวลชน
องค์ ก ารสหประชาชาติ ใ นประเทศไทยมี พ นัก งานต่ า งชาติ แ ละคนไทยที) มี ทัก ษะความรู้ และ
ประสบการณ์ รวมถึงการอุทิศตนให้ กับพันธกิ จของสหประชาชาติเป็ นหลักในการสร้ างความมั)นใจว่า
ทรัพยากรขององค์การสหประชาชาติจะถูกนํามาใช้ อย่างมีประสิทธิภาพที)สดุ เท่าที)จะเป็ นไปได้ เพื)อช่วยให้
ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที)ยงั) ยืน (SDGs) ภายในปี 2573
จิตวิญญาณของเป้าหมายการพัฒนาที)ยงั) ยืนได้ รับการบันทึกไว้ ในวลีเดียวว่า “อย่าปล่อยให้ ใครอยู่
เบื Fองหลัง” และนี)เป็ นหลักการชี Fแนะกับทุกอย่างที)เราทําในประเทศไทย
องค์ ก ารสหประชาชาติ ไ ด้ ล งนามกรอบภาคี ค วามร่ ว มมื อ เพื) อ การพัฒ นาแห่ ง สหประชาชาติ
(United Nations Partnership Framework) หรื อ UNPAF 2560
- 2564 กับ ประเทศไทยในเดื อ นกรกฎาคม 2560 เอกสารนี สF ะท้ อ นถึ ง ความสัม พัน ธ์ ที) เ กื อF กู ล
ประโยชน์ซงึ) กันและกันระหว่างสหประชาชาติและประเทศไทย กรอบความร่ วมมือนี Fสอดคล้ องกับ
แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที) 12 พ.ศ. 2560 – 2564
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We will support SDGs by EGG GATHER to achieve the goal.

SDGs（Sustainable Development Goals（持続可能な開発目標））を支援します。

