
บทท่ี 3
ความเคลื่อนไหวในประเทศภายหลังการประชุม (Rio+20)

นับตั้งแตกอนการจัดประชุมสหประชาชาติวาดวยการพัฒนาท่ีย่ังยืน ค.ศ. 2012 ในเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2555 ประเทศไทยไดมีความตื่นตัวตอแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวและแนวคิดท่ีเกี่ยวของ
อาทิ การเติบโตสีเขียว สังคมคารบอนต่ํา  กระแสแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียว อุตสาหกรรมสีเขียว ดังจะ
เห็นไดจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) ซ่ึงไดบรรจุ
หลักการดังกลาวไวในยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืนโดย
เสนอใหประเทศไทยปรับกระบวนทัศนการพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศเพื่อเตรียมความพรอมไปสู
การเปนเศรษฐกิจและสังคมคารบอนต่ําและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

ภายหลังการประชุม Rio+20 รัฐบาลไทยไดมีการกําหนดยุทธศาสตรประเทศท่ีวาดวยการ
เติบโตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและไดมีการจัดทํารางยุทธศาสตร การเติบโตท่ีเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม (Green Growth) พ.ศ. 2556 – 2561 รวมท้ังมีการขับเคลื่อนเร่ืองอุตสาหกรรมสีเขียว
โดยกระทรวงอุตสาหกรรมซ่ึงมีความเช่ือมโยงกับแนวคิดการผลิตและการบริโภคท่ีย่ังยืนและการ
จัดการสารเคมีและของเสียอยางปลอดภัยและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม รายละเอียดสรุปไดดังน้ี

3.1 การกําหนดยุทธศาสตรประเทศและรางยุทธศาสตรการเติบโตที่เปนมิตรกับ
ส่ิงแวดลอม (Green Growth) พ.ศ. 2556 – 2561

รัฐบาลปจจุบัน (นางสาวย่ิงลักษณ ชินวัตร) ไดใหความสําคัญกับแนวคิดการเติบโตท่ีเปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม (Green economy/green growth) โดยไดกําหนดเปนหน่ึงในสี่ยุทธศาสตรหลัก
ภายใตกรอบสรางฐานเศรษฐกิจท่ีม่ันคงและย่ังยืนของประเทศ (New Growth Model) ในชวง 10 –
15 ปขางหนา1 ซ่ึงประกอบดวย 4 ประเด็นยุทธศาสตรท่ีสําคัญ ไดแก

ยุทธศาสตรท่ี 1 การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศเพื่อหลุดพนจาก
ประเทศรายไดปานกลาง “Middle Income trap” (Growth & Competitiveness)

1 จากผลการประชุมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการแผนปฏิบัติการยุทธศาสตรประเทศและแผนปฏิบัติการ
ยุทธศาสตรการเขาสูประชาคมอาเซียน คร้ังที่ 3 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2556 และการประชุมสัมมนาการมอบ
นโยบายสําหรับขับเคล่ือนยุทธศาสตรประเทศและชี้แจงการจัดทํางบประมาณป พ.ศ. 2557 เมื่อวันที่ 22 มกราคม
2556
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ยุทธศาสตรท่ี 2 การลดความเหลื่อมล้ํา (Inclusive Growth)
ยุทธศาสตรท่ี 3 การเติบโตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (Green Growth)
ยุทธศาสตรท่ี 4 การสรางความสมดุลและปรับระบบการบริหารจัดการภายในภาครัฐ

(Internal Process)
ในสวนยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมน้ันไดมอบหมายให

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจัดทํารายละเอียดแนวทางการดําเนินงานอยางเปน
รูปธรรม ตอมา ในเดือนกุมภาพันธ 2556 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดย
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) ไดรวมกับหนวยงานท่ี
เกี่ยวของดําเนินการยกรางยุทธศาสตรการเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Green Growth) พ.ศ.
2556 – 2561 เพื่อเปนกรอบแนวทางการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐและภาคสวนท่ีเกี่ยวของ
ในการสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

รางยุทธศาสตรฯ ดังกลาวไดใหความหมาย “การเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม” (Green
Economy/Green growth) ในบริบทของประเทศไทย ตามขอเสนอของสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช) ดังน้ี

“การพัฒนาท่ีมุงไปสูการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยางย่ังยืน เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม โดยท่ีกิจกรรมภายใตแนวทางการพัฒนาดังกลาวมีการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ
กอใหเกิดกาซเรือนกระจกในปริมาณท่ีไมสงผลกระทบทําใหทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เสื่อมโทรม และสูญเสียความสมดุลในการท่ีจะค้ําจุนการดํารงชีพและสนับสนุนวิถีการดําเนินชีวิตของ
ประชากรในทุกสาขาการผลิต”

รางยุทธศาสตรการเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ประกอบดวย 6 ยุทธศาสตรหลัก ไดแก

 ยุทธศาสตรท่ี 1 การปรับฐานการผลิตและการบริโภคท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

 ยุทธศาสตรท่ี 2 การใชมาตรการทางเศรษฐศาสตรและกฎหมายในการจัดการ
สิ่งแวดลอม

 ยุทธศาสตรท่ี 3 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ

 ยุทธศาสตรท่ี 4 การสรางคุณภาพสิ่งแวดลอมท่ีดีใหกับประชาชน

 ยุทธศาสตรท่ี 5 การบริหารจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติและใชประโยชนอยาง
ย่ังยืน

 ยุทธศาสตรท่ี 6 การสรางสังคมท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
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ท้ังน้ี สผ.ไดเสนอใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการการพัฒนาท่ีย่ังยืนเพื่อเปนกลไกในการ
ขับเคลื่อนรางยุทธศาสตรฯ ดังกลาว

ภายใตรางยุทธศาสตรการเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ไดมีการนําเสนอแผนงานและ
ตัวช้ีวัดของรางยุทธศาสตรการเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (ดังแสดงในตารางท่ี 3.1) ซ่ึง
แผนงานและตัวช้ีวัดท่ีเสนอสวนใหญมาจากแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2555 – 2559
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 แมแผนงานและตัวช้ีวัดจะมิไดระบุถึงการ
จัดการสารเคมีโดยตรง แตแผนงานและตัวช้ีวัดในหลายประเด็นมีความเช่ือมโยงกับการจัดการ
สารเคมีอยางย่ังยืนในทุกภาคสวนท่ีมีการใชสารเคมี โดยเฉพาะในยุทธศาสตรท่ี 1 เร่ืองการปรับฐาน
การผลิตและการบริโภคท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมซ่ึงการปรับฐานการผลิตท้ังในภาคเกษตรและ
ภาคอุตสาหกรรมใหเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมน้ัน สวนสําคัญคือ จะตองลดการใชสารเคมีอันตราย โดย
พัฒนาและใชสารทดแทนท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและปลอดภัยตอสุขภาพอนามัยของประชาชน
มากกวาการบริโภคท่ีย่ังยืนยังเช่ือมโยงกับการใชผลิตภัณฑท่ีปลอดหรือมีสารอันตรายในระดับต่ําท่ี
ไมสรางผลกระทบตอสุขภาพของผูบริโภค

ตัวช้ีวัดในยุทธศาสตรท่ี 1 หลายตัวช้ีวัดมีความเช่ือมโยงกับการจัดสารเคมี อาทิ การจัดซ้ือ
จัดจางสินคาและบริการท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมซ่ึงขอกําหนดเกี่ยวกับการปลอดหรือมีปริมาณ
สารเคมีอันตราย (รวมท้ังโลหะหนัก) ในระดับต่ําตามมาตรฐานระหวางประเทศมักจะถูกบรรจุเปน
เกณฑท่ีสําคัญในการพิจารณาผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมในแงความเหมาะสมทางเทคนิค
นอกจากน้ี ยังมีการพิจารณาหลักเกณฑทางเกี่ยวกับการจัดการสารเคมีและของเสียอันตรายมิได
กอใหเกิดผลกระทบสิ่งแวดลอมตลอดวัฎจักรชีวิตผลิตภัณฑซ่ึงเปนการพิจารณาความเหมาะสม
ทางดานสิ่งแวดลอมอีกดวย เชนเดียวกับตัวช้ีวัดสถานประกอบการท่ีไดรับการรับรองอุตสาหกรรมสี
เขียว ก็ตองแสดงถึงผลการดําเนินการท่ีมีการปรับกระบวนการผลิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมโดยการ
ลด/เลิกใชสารเคมีอันตรายและมีการจัดการสารเคมีและของเสียอันตรายอยางปลอดภัย ไมสงผล
กระทบสิ่งแวดลอม  ตัวช้ีวัดพื้นท่ีเกษตรกรรมย่ังยืนก็เปนสวนหน่ึงท่ีชวยติดตามประเมิน
ความกาวหนาในการสงเสริมการทําเกษตรอินทรียซ่ึงปฏิเสธการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชและปุยเคมี

นอกจากน้ี ในยุทธศาสตรท่ี 4 ในรางยุทธศาสตรการเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมได
บรรจุแผนงานเกี่ยวกับการจัดการมลพิษซ่ึงจะมีการจัดทํามาตรการในการจัดการขยะและของเสีย
อันตราย แตมิไดมีเร่ืองการจัดการสารเคมีเปนการเฉพาะ
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ตารางที่ 3.1 สรุปยุทธศาสตร เปาหมาย แผนงานและตัวช้ีวัดของรางยุทธศาสตรการเติบโตท่ีเปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตร แผนงาน ตัวชี้วัด
1. การปรับฐานการผลิต
และการบริโภคที่เปนมติร
ตอส่ิงแวดลอม
เปาหมาย
มีการปรับเปล่ียน
กระบวนการผลิตและ
พฤติกรรมการบริโภคให
เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม
เพื่อนําไปสูการยกระดับ
คุณภาพชีวติ ความ
ปลอดภัยและสุขภาพที่ดี
ใหกับประชาชน

1.1 การสงเสริมการบริโภคที่
ยั่งยืน
1.2 การปรับฐานการผลิตภาค
เกษตรใหเปนมติรตอส่ิงแวดลอม
1.3 การปรับฐานการผลิต
ภาคอุตสาหกรรมใหเปนมิตรตอ
ส่ิงแวดลอม
1.4 การจัดการการทองเทีย่ว
อยางยั่งยืน
1.5 การลงทุนและพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานที่เปนมติรตอ
ส่ิงแวดลอม
1.6 การจัดการพลังงาน
หมุนเวยีนอยางยั่งยืน

1.1 สัดสวนมูลคาการจัดซ้ือจัดจางสินคาและ
บริการที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม (green
procurement) ในหนวยงานภาครัฐตอ
งบประมาณแตละป (เพิ่มขึ้น)
1.2 มีการปฎิรูประบบงบประมาณ เพื่อการ
จัดการส่ิงแวดลอม
1.3 พื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มขึ้นอยางนอยรอย
ละ 5 ตอปของพื้นที่การเกษตรทัง้หมด
1.4 จํานวนสถานประกอบการทีไ่ดรับการรับรอง
อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) (เพิ่มขึ้น)
1.5 จํานวนเมืองอุตสาหกรรมเชงินิเวศเพิ่มขึ้น 10
แหงภายในป 2561
1.6 จํานวนสินคาและบริการดานการทองเที่ยวที่
เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม (เพิ่มขึ้น)
1.7 สัดสวนของแหลงทองเทีย่วประเภทแหลง
ธรรมชาติ แหลงศิลปกรรมและแหลงมรดกทาง
ธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรมทีม่กีารบริหาร
จัดการส่ิงแวดลอมบริเวณโดยรอบ (เพิ่มขึ้น)
1.8 สัดสวนการเดินทางดวยระบบขนสง
สาธารณะ (เพิ่มขึ้น)
1.9 สัดสวนการใชพลังงานหมุนเวียนตอการใช
พลังงานขั้นสุดทาย (เพิม่ขึ้น)
1.10 ปริมาณการใชพลังงานตอรายไดผลิตภัณฑ
มวลรวมภายในประเทศ (Energy Intensity)
(ลดลง)

2. การใชมาตรการทาง
เศรษฐศาสตรและ
กฎหมายในการจัดการ
ส่ิงแวดลอม
เปาหมาย
มีการใชเคร่ืองมือทาง
เศรษฐศาสตรและ
กฎหมายในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม

2.1 การเพิม่ประสิทธภิาพ
มาตรการทางการเงินการคลัง
เพื่อส่ิงแวดลอม
2.2 การเพิม่ประสิทธภิาพ
เคร่ืองมือ/กลไกตลาดและ
มาตรการจูงใจ
2.3 การพฒันากลไกและ
กฎหมาย

2.1 มีการปฏิรูประบบภาษีเพื่อการจัดการ
ส่ิงแวดลอม
2.2 จํานวนสินคาและบริการที่ไดรับการรับรองใน
ระบบฉลากเขียวและฉลากส่ิงแวดลอมอ่ืนๆ
(เพิ่มขึ้น)
2.3 มีเคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตรที่พัฒนาแลว
เสร็จและสามารถนําไปสูการปฏบิัติ
2.4 กลไกและ/หรือปรับปรุงกฎหมายที่แลวเสร็จ
และประกาศใช ไมต่ํากวา 5 กลไก/ฉบับ
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ยุทธศาสตร แผนงาน ตัวชี้วัด
3. การเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและภัย
ธรรมชาติ
เปาหมาย
มีความพรอมเพื่อรับมือ
จากการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศและภัย
ธรรมชาติ

3.1 การปรับตัวตอการ
เปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศ
และภัยธรรมชาติ
3.2 การวางรากฐานสูการพัฒนา
แบบปลอยคารบอนต่ํา

3.1 สัดสวนของพื้นที่เส่ียงภยัที่ไดรับการจัดตั้ง
เครือขายเฝาระวงัภัยพบิัติ และ/หรือจัดทําแนว
ทางการฟนฟูพื้นที่เส่ียงภัยตอพืน้ที่เส่ียงภัย
ทั้งหมด (เพิ่มขึ้น)
3.2 จํานวนผูเสียชีวิตจากภยัธรรมชาติ (ลดลง)
3.3 ปริมาณการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด
ตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ และ/หรือ
ปริมาณการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดตอหัว
(ลดลง)
3.4 มีฐานขอมูลกลางการปลอยกาซเรือนกระจก
ของประเทศ

4. การสรางคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมที่ดีใหกับ
ประชาชน
เปาหมาย
มีการจัดการคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมทีม่ี
ประสิทธิภาพและนําไปสู
การยกระดับคุณภาพชวีิต
ใหกับประชาชน

4.1 การจัดการมลพษิ (คุณภาพ
นํ้า/อากาศ/ขยะ/ของเสีย
อันตราย)
4.2 การจัดการพื้นที่วิกฤติ
ส่ิงแวดลอม
4.3 การจัดการส่ิงแวดลอมเมือง
และชุมชน

4.1 สัดสวนแมนํ้าสายหลักทีม่ีคณุภาพนํ้าอยูใน
เกณฑตั้งแตระดับพอใชขึ้นไปไมนอยกวารอยละ
80
4.2 อัตราการนําขยะมูลฝอยกลับมาใชประโยชน
(recycle) ไมนอยกวารอยละ 30 ของปริมาณขยะ
มูลฝอยทัว่ประเทศ
4.3 คาเฉล่ีย 24 ชั่วโมงของฝุนละอองขนาดเล็ก
กวา 10 ไมครอน (PM10) อยูในเกณฑมาตรฐาน
อยางนอยรอยละ 98
4.4 อัตราการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ของเสีย
อันตรายชมุชนและมูลฝอยติดเชือ้อยางถูกหลัก
วิชาการตอปริมาณขยะมูลฝอยทั่วประเทศ ไม
นอยกวารอยละ 50
4.5 สัดสวนของเทศบาลทีม่ีพื้นที่สีเขียวของ
ชุมชนเมือง ไมนอยกวา 5 ตารางเมตรตอคน
4.6 มีระบบกองทุนเพื่อฟนฟแูละเยียวยาผูไดรับ
ผลกระทบส่ิงแวดลอม

5. การบริหารจัดการฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ใชประโยชนอยางยั่งยืน
เปาหมาย
ฐานทรัพยากรธรรมชาติ
ไดรับการบริหารจัดการ
และใชประโยชนอยางมี
ประสิทธิภาพ

5.1 การจัดการฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ (ดินและ
ที่ดิน/นํ้า/ปาไม/แร/ความ
หลากหลายทางชวีภาพ) อยาง
ยั่งยืน
5.2 การฟนฟูและส่ิงเสริมการใช
ประโยชนทรัพยากรธรรมชาตใิห
มีประสิทธิภาพ

5.1 มีแผนการใชที่ดินของชาติ
5.2 มีฐานขอมูลกลางการถือครองที่ดินที่ใชใน
การกําหนดนโยบายที่ดินของประเทศ
5.3 ระดับความสําเร็จของการจดัทํา
พระราชบัญญัติการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า
แหงชาติ
5.4 สัดสวนพื้นทีท่ี่ไดรับประโยชนตอพื้นที่
ชลประทาน (เพิ่มขึ้น)
5.5 สัดสวนทรัพยากรนํ้าผิวดินที่นํามาใช
ประโยชนตอทรัพยากรนํ้าผิวดินทั้งหมด(เพิ่มขึ้น)
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ยุทธศาสตร แผนงาน ตัวชี้วัด
5.6 มีการบังคบัใชกฎระเบียบในการเขาถึงและ
ไดรับผลประโยชนตอบแทนจากทรัพยากร
ชีวภาพ
5.7 มีการจัดทําเขตศักยภาพแรและเขตเศรษฐกิจ
แรทั้งประเทศ
5.8 พื้นที่ปาไมเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 40 ของพื้นที่
ประเทศ
5.9 สัดสวนพื้นที่อนุรักษเพื่อพิทกัษความ
หลากหลายทางชวีภาพตอพื้นทีท่ั้งประเทศ
เพิ่มขึ้นโดยรักษาพื้นที่อนุรักษไวไมนอยกวารอย
ละ 19 และเพิ่มพื้นที่ปาชายเลนไมนอยกวาปละ
5,000 ไร

6. การสรางสังคมที่เปน
มิตรตอส่ิงแวดลอม
เปาหมาย
ทุกภาคสวนมีความ
ตระหนักรู มจีิตสํานึก
รับผิดชอบตอสังคมและ
ส่ิงแวดลอม และมีสวน
รวมตามบทบาทและ
หนาที่ที่เหมาะสม

6.1 การสรางจิตสํานึกและการมี
สวนรวมของภาคประชาชน
6.2 การสรางองคความรูและ
สนับสนุนการวิจัยและพฒันา

6.1 จํานวนรายการส่ือโทรทัศนและวิทยทุี่ผลิต
รายการเพื่อเผยแพรและใหความรูเร่ือง
ส่ิงแวดลอม (เพิ่มขึ้น)
6.2 จํานวนภาคีเครือขายทีม่ีการดําเนินกิจกรรม
ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม (เพิ่มขึ้น)
6.3 จํานวนงานวิจยัและพฒันาทีเ่ก่ียวของกับ
ส่ิงแวดลอม (เพิ่มขึ้น)

ที่มา: รางยุทธศาสตรฯ ทีไ่ดรับการปรับปรุงภายหลังการประชุมหารือ เร่ือง แนวทางการดําเนินงานการเติบโตสี
เขียวหรือการเจริญเติบโตที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม (Green Growth) วันที่ 14 กุมภาพันธ 2556

3.2 การจัดต้ังคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาทีย่ั่งยืน

ตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ทส.) โดยสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) รวมกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของดําเนินการยกราง
ยุทธศาสตรการเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Green Growth) พ.ศ. 2556 – 2561 และไดเสนอ
ใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการการพัฒนาท่ีย่ังยืนเพื่อเปนกลไกในการขับเคลื่อนรางยุทธศาสตรฯ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ทส.) จึงไดเสนอรางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา
ดวยคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน พ.ศ. .... ใหคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยในการประชุม
คณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 9 เมษายน 2556 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการและใหสง
คณะกรรมการตรวจสอบรางกฎหมายและรางอนุบัญญัติท่ีเสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา โดยให
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รับขอสังเกตของกระทรวงพลังงาน กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาไปประกอบการพิจารณาดวยแลวดําเนินการตอไปได

สาระสําคัญของรางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน
พ.ศ.... สรุปไดดังน้ี2

1. กําหนดนิยามคําวา “การพัฒนาท่ีย่ังยืน” “คณะกรรมการ” และ “หนวยงานท่ีเกี่ยวของ”
2. กําหนดใหคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน ประกอบดวย นายกรัฐมนตรี ประธาน

กรรมการ รองนายกรัฐมนตรีท่ีนายกรัฐมนตรีมอบหมายใหกํากับ ทส. รองประธานกรรมการ
คนท่ี 1 รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รองประธานกรรมการ
คนท่ี 2 ปลัดกระทรวงและหัวหนาสวนราชการผูแทนภาคเอกชน ผูทรงคุณวุฒิในดาน
เศรษฐกิจ ดานสังคม ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และดานกฎหมาย ซ่ึง
คณะรัฐมนตรีแต งตั้ ง เปนกรรมการและกํ าหนดใหสํ า นักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทําหนาท่ีสํานักงานเลขานุการของคณะกรรมการ

3. กําหนดใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิ มีวาระคราวละสี่ป และกําหนดคุณสมบัติและลักษณะ
ตองหามของกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ไดแก ไมเคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกเพราะ
กระทําผิด ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก ไมเปนผูดํารงตําแหนง
ทางการเมือง สมาชิกองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น
กรรมการหรือผูดํารงตําแหนงซ่ึงรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ท่ีปรึกษาพรรค
การเมืองหรือเจาหนาท่ีของพรรคการเมือง เปนตน

4. กําหนดใหคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืนมีอํานาจหนาท่ี ไดแก กําหนดนโยบาย
กรอบทิศทางและยุทธศาสตรดานการพัฒนาท่ีย่ังยืนของประเทศใหครอบคลุมมิติท้ังดาน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมอยางบูรณาการ กํากับและขับเคลื่อนการดําเนินงานของ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ เพื่อใหเกิดการอนุวัติตามผลลัพธของการประชุมสหประชาชาติวาดวย
การพัฒนาท่ีย่ังยืน ค.ศ.2012 แผนปฏิบัติการ 21 แผนการดําเนินงานโจฮันเนสเบอรก และ
ขอตกลง / ผลลัพธจากการประชุมระหวางประเทศอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาท่ีย่ังยืน
รวมท้ังการบรรลุเปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ หรือ MDGs เปาหมายการพัฒนาท่ี
ย่ังยืน หรือ SDGs และเปาหมายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาท่ีย่ังยืน กําหนดแนวทาง
และทาทีการเจรจาในการประชุมสุดยอดของโลกท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาท่ีย่ังยืน และการ
ประชุมระหวางประเทศอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของกับประเด็นการพัฒนาท่ีย่ังยืน เปนตน

2 http://www2.ofm.mof.go.th/images/stories/pdf/76127_09-04-56.pdf
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5. กําหนดใหคาใชจายสําหรับเบ้ียประชุม คาตอบแทน รวมท้ังคาใชจายการดําเนินงานของ
คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทํางาน และท่ีปรึกษา ใหจายจากงบประมาณรายจาย
ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ทส.

3.3 การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสีเขียว

แนวคิดเร่ือง “อุตสาหกรรมสีเขียว” (Green industry) ไดรับการพัฒนาและเสนอโดยองคการ
พัฒนาอุตสาหกรรมแหงสหประชาชาติ (United Nations Industrial Development Organizatioin:
UNIDO) โดย UNIDO ไดริเร่ิมโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว (Geen Industry Initiative) ข้ึนในปพ.ศ.
2552 เพื่อสงเสริมบทบาทของภาคอุตสาหกรรมตอการพัฒนาท่ีย่ังยืนและเห็นวา อุตสาหกรรมสี
เขียวเปนแนวทางหน่ึงท่ีนําไปสูเศรษฐกิจสีเขียว

ในรายงาน UNIDO Green Industry Initiative for Sustainable Industrial Development
(UNIDO, 2011) UNIDO ไดใหคําจํากัดความ “อุตสาหกรรมสีเขียว” อยางกวางๆ วา “เปนการผลิต
และการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมท่ีไมสรางผลกระทบตอความสมบูรณของระบบทางธรรมชาติหรือ
นําไปสูผลกระทบทางลบตอสุขภาพอนามัยของมนุษย” อุตสาหกรรมสีเขียวมุงเนนใหกระบวนการ
ผลิตของอุตสาหกรรมคํานึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสังคม

UNIDO เสนอยุทธศาสตรสองดานในการสรางระบบอุตสาหกรรมท่ีไมจําเปนตองใช
ทรัพยากรธรรมชาติและไมกอใหเกิดมลพิษมากเหมือนในอดีตเพื่อแลกกับการเติบโตและการ
ขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม ไดแก 1) การทําใหอุตสาหกรรมท่ีมีอยูเปนอุตสาหกรรมสีเขียว และ
2) การสรางอุตสาหกรรมสีเขียวข้ึนมาใหม

สําหรับยุทธศาสตรแรกเปนการผลักดันใหอุตสาหกรรมท่ีมีอยูตองแสดงความมุงม่ันและ
ดําเนินกิจกรรมท่ีลดผลกระทบสิ่งแวดลอมอันเกิดจากการกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑท่ีตนผลิต
ข้ึน โดย (1) การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต โดยใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา (2)
การยกระดับความสามารถในการจัดการดานสิ่งแวดลอม โดยดําเนินกิจกรรมท่ีจะลดผลกระทบ
สิ่งแวดลอมใหนอยท่ีสุดโดยการลดการผลิตของเสีย การปลอยมลพิษและการจัดการของเสียอยาง
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และ (3) ลดความเสี่ยงตอสุขภาพอันเกิดจากมลพิษใหเหลือนอยท่ีสุด
รวมท้ังลดการผลิตสินคาและบริการท่ีกอใหเกิดมลพิษท่ีสงผลกระทบตอสุขภาพ

สวนยุทธศาสตรท่ีสองเปนการสงเสริมอยางเปนระบบใหเกิดอุตสาหกรรมสีเขียวท่ีสําคัญท่ี
ครอบคลุมการพัฒนาเทคโนโลยีและบริการสีเขียวทุกประเภท อาทิ บริษัทท่ีผลิตและติดตั้งอุปกรณ
พลังงานหมุนเวียนและบริษัทท่ีพัฒนาเทคโนโลยีสะอาดเพื่อใชในภาคอุตสาหกรรม ภาคขนสงและ
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ภาคกอสราง อุตสาหกรรมสีเขียวในภาคบริการ ไดแก บริษัทท่ีนําวัสดุกลับมาใชใหม บริษัทท่ีรับ
บําบัดและจัดการของเสีย รวมท้ังบริษัทท่ีใหบริการขนสงของเสีย นอกจากน้ี ยังหมายรวมถึงบริษัท
ท่ีผลิตเคร่ืองมือและอุปกรณบําบัดนํ้าเสีย มลพิษทางอากาศและของเสีย บริษัทท่ีใหบริการตรวจสอบ
และวิเคราะหคุณภาพสิ่งแวดลอม และบริษัทท่ีปรึกษาดานสิ่งแวดลอมและพลังงาน

แนวคิดอุตสาหกรรมสีเขียวยังชวยสงเสริมการถายทอดและการใชเทคโนโลยีท่ีท่ีเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอมท่ีดีท่ีสุดเทาท่ีมีอยู (best available environmentallly sound technologies) และแนว
ปฏิบัติท่ีดีดานสิ่งแวดลอม รวมท้ังการผลักดันใหเกิดนวัตกรรมท่ีจะชวยสรางโอกาสทางธุรกิจและ
สรางงานใหมซ่ึงผลดีตอการขจัดความยากจน นอกจากประเด็นดานเทคโนโลยีแลว แนวคิด
อุตสาหกรรมสีเขียวยังรวมถึงการสงเสริมใหผูผลิตขยายความรับผิดชอบในการผลิตผลิตภัณฑท่ีเปน
มิตรตอสิ่งแวดลอมโดยผลักดันใหเกิดการออกแบบเพื่อสิ่งแวดลอม (Design-for-Environment: DfE)
ซ่ึงสงผลตอสายโซอุปทานและประโยชนตอผูบริโภคท่ีสามารถเขาถึงสินคาและบริการท่ีเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอมมากข้ึน

ประเทศตางๆ ไดใหความสําคัญกับแนวคิดอุตสาหกรรมสีเขียว รวมท้ังประเทศในเอเชีย ใน
ปพ.ศ. 2552 UNIDO, UNEP และ ESCAP รวมกับรัฐบาลฟลิปปนสไดรวมกันจัดประชุมนานาชาติ
วาดวยอุตสาหกรรมสีเขียวในเอเชีย (International Conference on Green Industry in Asia) ข้ึนใน
ระหวางวันท่ี 9 -11 กันยายน 2552 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟลิปปนส   การประชุมดังกลาว มีผูแทน
ระดับสูงจากกระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงสิ่งแวดลอมของประเทศตางๆ ในภูมิภาคเอเชียเขา
รวมเปนจํานวนมาก ผลการประชุมท่ีสําคัญ คือ รัฐมนตรีและหัวหนาคณะผูแทนรัฐบาลท่ีมารวม
ประชุมไดใหการรับรองปฎิญญามะนิลาวาดวยอุตสาหกรรมสีเขียวในเอเชีย (Manila Declaration on
Green Industry in Asia)

สาระสําคัญของปฏิญญามะนิลาวาดวยอุตสาหกรรมสีเขียวในเอเชีย3 สรุปไดดังน้ี
1. เพิ่มระดับความรวมมือในระดับภูมิภาคและนานาชาติในการดําเนินการตาม

ยุทธศาสตรการเติบโตสีเขียว (Green Growth) ท่ีเสนอโดย ESCAP (ภายใต Green
Growth Initiative) เพื่อสงเสริมการพัฒนาท่ีย่ังยืน

2. เพิ่มระดับความรวมมือในการพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการผลิตท่ีสะอาดและ
แนวปฏิบัติท่ีดี

3 รายละเอียดเพิ่มเตมิ ดูใน
http://www.unido.org/fileadmin/user_media/Services/Green_Industry/Manila_declaration.pdf
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3. บรรจุนโยบายการผลิตท่ีสะอาดในแผนการพัฒนาระดับประเทศ กําหนดเปาหมาย
และแผนปฏิบัติการเพื่อสงเสริมอุตสาหกรรมการผลิตท่ีปลอยคารบอนต่ําและใช
ทรัพยากรท่ีมีประสิทธิภาพ

4. กําหนดนโยบายและมาตรการท่ีเหมาะสมในการเสริมสรางขีดความสามารถในการ
วิจัยและพัฒนาในการออกแบบและการผลิตผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
รวมท้ังในการสงเสริมนวัตกรรมสีเขียวดานตางๆ

5. สรางความเขมแข็งในการแขงขันดานเศรษฐกิจและการคาของอุตสาหกรรมสีเขียวใน
เอเชีย นําผลิตภัณฑและการบริการท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมเขาสูตลาดใหมากข้ึน
โดยมีเอเชียเปนฐานการผลิต

6. สรางความรวมมือระหวางรัฐบาล ภาคเอกชน สถาบันวิจัยและภาคประชาสังคมใน
การเสริมสรางขีดความสามารถของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมในการยกระดับสู
อุตสาหกรรมสีเขียว

สําหรับประเทศไทย กระทรวงอุตสาหกรรมไดนําแนวคิด “อุตสาหกรรมสีเขียว” มาใชในการ
สงเสริมและผลักดันใหภาคอุตสาหกรรมมีการประกอบการท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและสังคม โดย
กระทรวงอุตสาหกรรมไดใหนิยาม “อุตสาหกรรมสีเขียว” วาหมายถึง “อุตสาหกรรมท่ียึดม่ันในการ
ประกอบกิจการท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน โดยมุงเนนการพัฒนาปรับปรุง
อยางตอเน่ือง และความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมท้ังภายในและภายนอกองคกร ตลอด
หวงโซอุปทาน”

ลักษณะของอุตสาหกรรมสีเขียว (Green industry) เปนการจัดการโรงงานหรืออุตสาหกรรม
ท่ีใชประโยชนจากทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ การหมุนเวียนของเสียกลับมาใชใหม (waste
recovery) ในกระบวนการผลิต การปองกันปญหามลพิษโดยใชเทคโนโลยีสะอาด (clean
technology) รวมท้ังการผลิตสินคาท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (eco product) มีการแลกเปลี่ยนของ
เสียท่ีจะเปนวัตถุดิบใหกับโรงงานอื่นๆ (industrial sysbiosis) โดยเนนของเหลือใชและของเสีย
กลับมาใชใหมตามหลักการ 3R’s Reuse Reduce Recycle ไดแก การลดของเสีย การใชซํ้าและการ
นําวัสดุเหลือใช/ของเสียกลับมาใชประโยชน (กรมสงเสริมอุตสาหกรรม, 2554)

ตั้งแตป 2554 เปนตนมา กระทรวงอุตสาหกรรมไดดําเนินโครงการอุตสาหกรรมสีเขียวซ่ึง
เปนโครงการท่ีสงเสริมใหผูประกอบการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตใหลดผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมโดยการเปนดําเนินงานเชิงสมัครใจผานการใหสิทธิประโยชนและการใหใบรับรองซ่ึงเปน
แรงจูงใจทางเศรษฐกิจและสังคม โดยกระทรวงอุตสาหกรรมไดกําหนดแนวทางการพัฒนา
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อุตสาหกรรมสีเขียวในแตละข้ันและมีการใหการรับรองผูประกอบการท่ียกระดับไดตามระดับข้ันท่ี
กําหนด แบงเปน 5 ระดับ ไดแก

ระดับท่ี 1 ความมุงม่ันสีเขียว (green commitment) ระดับท่ีแสดงถึงความมุงม่ันท่ีจะลด
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม โดยตองจัดทําแผนปรับปรุงกระบวนการผลิตและมีการสื่อสารภายใน
องคกรใหทราบโดยท่ัวกัน

ระดับท่ี 2 ปฏิบัติการสีเขียว (green activity) การดําเนินกิจกรรมท่ีแสดงใหเห็นวา ไดทํา
การลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมตามความมุงม่ันท่ีตั้งไวในระดับท่ี 1 แลว

ระดับท่ี 3 ระบบสีเขียว (green system) การมีการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมอยางเปนระบบ
มีการติดตามประเมินผลและทบทวนเพื่อการพัฒนาอยางตอเน่ือง รวมถึงการไดรับรางวัลดาน
สิ่งแวดลอมท่ีเปนท่ียอมรับและการรับรองมาตรฐานดานสิ่งแวดลอมตางๆ

ระดับท่ี 4 วัฒนธรรมสีเขียว (green culture) การท่ีทุกคนในองคกรใหความรวมมือรวมใจทํา
กิจกรรมท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมจนกลายเปนสวนหน่ึงของวัฒนธรรมองคกร และนําแนวความคิดน้ี
ไปใชในการพัฒนาในทุกข้ันตอนการผลิต

ระดับท่ี 5 เครือขายสีเขียว (green network) ระดับสูงสุดของการรับรองท่ีแสดงถึงการขยาย
เครือขายผานหวงโซอุปทานสีเขียว โดยสนับสนุนใหคูคาและพันธมิตรเขาสูกระบวนการรับรอง
เคร่ืองหมายสีเขียวดวย นอกจากน้ี ธุรกิจอุตสาหกรรมสีเขียวตองเติบโตอยางตอเน่ือง และมีสวน
รวมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีใหแกชุมชนและสังคมดวย

เพื่อสรางความชัดเจนในการจัดระดับและใหการรับรอง กระทรวงอุตสาหกรรมไดจัดทํา
เกณฑกําหนดอุตสาหกรรมสีเขียวในแตละระดับและข้ันตอนการพิจารณาใหการรับรอง4 เพื่อผลักดัน
ใหผูประกอบการยกระดับการเปนอุตสาหกรรมสีเขียวอยางตอเน่ือง กระทรวงอุตสาหกรรมได
กําหนดอายุและเงื่อนไขของใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับตางๆ แตกตางกัน กลาวคือ
ใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับท่ี 1 จะมีอายุการรับรองเพียง 1 ปและตออายุไมได ใบรับรอง
อุตสาหกรรมสีเขียวระดับท่ี 2 มีอายุการรับรอง 2 ป ตออายุได สวนใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว
ระดับท่ี 3 ถึงระดับท่ี 5 จะมีอายุการรับรอง 3 ปและตออายุได

สําหรับเปาหมายการเปนอุตสาหกรรมสีเขียว กระทรวงอุตสาหกรรมไดตั้งเปาหมายไววา
ในปแรก กระทรวงอุตสาหกรรมจะพยายามผลักดันใหโรงงานไมนอยกวา 1,000 รายเขาสูระดับท่ี 1
ของการพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว และภายใน 5 ป จะผลักดันใหประเทศไทยกาวสูการเปนผูนําการ
พัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียวของอาเซียน โดยตั้งเปาวา จะมีผูเขารวมโครงการไมนอยกวารอยละ 50

4 รายละเอียดเก่ียวกับเกณฑกําหนดอุตสาหกรรมสีเขียว ดูในเวบ็ไซตโครงการอุตสาหกรรมสีเขยีว,
www.greenindustrythailand.com
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ของโรงงานท่ัวประเทศ (กรมสงเสริมอุตสาหกรรม, 2554) สวนตัวช้ีวัดภายใตโครงการอุตสาหกรรม
สีเขียว ประกอบดวย

1) จํานวนผูเขารวม/ใบรับรอง
2) ผลกระทบดานสิ่งแวดลอมจากอุตสาหกรรมลดลง
3) สัดสวนโรงงานท่ีถูกตอตาน/รองเรียนจากสังคมและชุมชนลดลง และ
4) สัดสวนเศรษฐกิจสีเขียวภาคอุตสาหกรรม (Green GDP) เพิ่มข้ึน (เว็บไซตโครงการ
อุตสาหกรรมสีเขียว, www.greenindustrythailand.com)

สําหรับการดําเนินงานลาสุด ทางกระทรวงอุตสาหกรรมไดมีคําสั่งท่ี 19/2556 ลงวันท่ี 1
กุมภาพันธ 2556 แตงตั้ง “คณะทํางานจัดตั้งแผนแมบทอุตสาหกรรมสีเขียว” เพื่อจัดทําแผนแมบท
อุตสาหกรรมสีเขียว พ.ศ. 2556-2561 และนําเสนอแผนตอรัฐบาลเพื่อใชเปนแนวทางในการสงเสริม
และพัฒนาอุตสาหกรรมอยางย่ังยืน คณะทํางานชุดน้ีมีรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมท่ีไดรับ
มอบหมายเปนประธาน โดยมีผูแทนจากหนวยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวของ สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศ
ไทย และองคกรพัฒนาเอกชน (มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดลอมไทย มูลนิธิสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนา
สังคมและสิ่งแวดลอม มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดลอม) รวมอยูในคณะทํางาน

จะเห็นไดวา ภายหลังการจัดประชุมสหประชาชาติวาดวยการพัฒนาท่ีย่ังยืน ค.ศ. 2012 ใน
เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555 รัฐบาลไทยไดใหความสําคัญกับแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวและแนวคิดท่ี
เกี่ยวของโดยไดมีการทํารางยุทธศาสตรการเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Green Growth) พ.ศ.
2556 – 2561 และอยูในระหวางการจัดตั้งคณะกรรมการการพัฒนาท่ีย่ังยืนเพื่อเปนกลไกหลักของ
ประเทศในการกําหนดนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาท่ีย่ังยืนและขับเคลื่อนการดําเนินงานของ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ เพื่อใหเกิดการอนุวัติตามผลลัพธของการประชุมสหประชาชาติวาดวยการ
พัฒนาท่ีย่ังยืน ค.ศ. 2012 และขอตกลงหรือผลลัพธจากการประชุมระหวางประเทศอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ
กับการพัฒนาท่ีย่ังยืน รวมท้ังกําหนดแนวทางและทาทีการเจรจาในการประชุมระหวางประเทศท่ี
เกี่ยวของกับประเด็นการพัฒนาท่ีย่ังยืน เปนตน

ดวยเหตุน้ี จึงนับเปนโอกาสอันดี ท่ีคณะอนุกรรมการประสานนโยบายและแผนการ
ดําเนินการวาดวยการจัดการสารเคมีและหนวยงานท่ีเกี่ยวของดานสารเคมีควรมีการประสานหารือ
กับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติเพื่อเสนอแนะประเด็นและตัวช้ีวัดดานการจัดการสารเคมีและของเสียท่ีควรบรรจุ
อยูในรางยุทธศาสตรการเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และรวมจัดขอเสนอประกอบการกําหนด
แนวทางและทาทีการเจรจาในการกําหนดเปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน (Sustainable Development
Goals: SDGs)


