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เศรษฐกิจสีเขียวกับคว�มยั่งยืน

 “การพัฒนาที่ยั่งยืน” (Sustainable Development)
เป็นคำ�ที่ถูกกล่�วถึงบ่อยครั้งทั้งในวงก�รเจรจ�ระหว่�งประเทศ
และวงวิช�ก�ร นับตั้งแต่คณะกรรม�ธิก�รโลกว่�ด้วยสิ่งแวดล้อม
และก�รพัฒน�ได้นิย�มขึ้นในปี ค.ศ.1987 ว่� “ก�รพัฒน�ที่ยั่งยืน
คือ ก�รพัฒน�ท่ีตอบสนองคว�มต้องก�รของปัจจุบันโดยไม่ส่งผลลบ
ต่อคว�มส�ม�รถของคนรุ่นหลังที่จะตอบสนองคว�มต้องก�ร
ของพวกเข�”     อย่�งไรก็ต�ม ก�รให้คว�มสำ�คัญ ก�รกำ�หนดแนวท�ง
หรือวิถีปฏิบัติในก�รมุ่งสู่ก�รพัฒน�ท่ีย่ังยืนย่อมมีบริบทท่ีหล�กหล�ย
แตกต่�งกันต�มพื้นที่ ต�มสังคม แต่ที่เป็นที่ยอมรับร่วมกัน คือ
องค์ประกอบของก�รพัฒน�ที่ยั่งยืนจะต้องประกอบด้วย มิติท�งสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ในคว�มสัมพันธ์นี้
สิ่งแวดล้อมและธรรมช�ติ ถือเป็นพื้นฐ�นของมนุษยช�ติ ห�กไม่มีธรรมช�ติแล้ว สังคม และเศรษฐกิจของมนุษย์
ก็ไม่ส�ม�รถเกิดขึ้นได้ 

 “เศรษฐกิจสีเขียว” (Green Economy) ถูกกล่�วถึงในหนังสือชื่อ “Blueprint for a Green Economy”
(ค.ศ. 1989) แต่ในบริบทนั้น เศรษฐกิจสีเขียวยังกล่�วถึงในสถ�นะเป็นสิ่งเดียวกันกับก�รพัฒน�ที่ยั่งยืน อย่�งไรก็ดี
ในช่วง 30 ปีที่ผ่�นม�ที่มีก�รพัฒน�อย่�งต่อเนื่อง ทำ�ให้คว�มแตกต่�งระหว่�งสองแนวคิดนี้เริ่มปร�กฏชัดเจน
ขึ้นต�มลำ�ดับ และในปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่� “เศรษฐกิจสีเขียว” เป็นเพียงองค์ประกอบหนึ่ง
ของก�รก�รพัฒน�ที่ยั่งยืนเท่�นั้น โดยกิจกรรมหรือนโยบ�ยก�รพัฒน�ใดก็ต�ม จะถือว่�เป็นก�รพัฒน�ที่ยั่งยืนได้ 
ก็ต่อเมื่อมีเป้�หม�ยและก�รดำ�เนินก�รที่คำ�นึงถึง มิติทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่�งครบถ้วน 
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          เมื่อพิจ�รณ�ถึง “เป้�หม�ยก�รพัฒน�ที่ยั ่งยืนแห่ง 
สหประช�ช�ติ (Sustainable Development Goals: SDGs)” 

 ที่องค์ก�รสหประช�ช�ติ (United Nations: UN) กำ�หนด 
 ข้ึนเพ่ือเป็นกรอบทิศท�งก�รพัฒน�ของโลกภ�ยหลังปี  

ค.ศ. 2015 และประเทศต่�ง ๆ  จะร่วมกันนำ�ทั้ง 17 เป้�หม�ย 
ไปปฏิบัติให้บรรลุผลสำ�เร็จ เพื่อให้เกิดก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน 
มิติด้�นสังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อม จะเห็นได้ว่�มิติท�งด้�น 
เศรษฐกิจถูกระบุในเป้�หม�ยที่ 7 ถึง 12 ซึ่งแสดงให้เห็นว่�  
“มิติเศรษฐกิจสีเขียว” จึงเป็นองค์ประกอบหน่ึงอันสำ�คัญของ 

 ก�รบรรลุสู่เป้�หม�ยของก�รพัฒน�ที่ยั่งยืน ร่วมไปกับก�ร 
พัฒน�ต�มมิติด้�นส่ิงแวดล้อมและสังคม ท้ังน้ี เป้�หม�ยในก�ร 
ส่งเสริมแบบแผนก�รบริโภคและก�รผลิตที่ยั่งยืนก็คือ  
เป้�หม�ยท่ี 12 ในวงจรแห่ง “เป้�หม�ยก�รพัฒน�ท่ีย่ังยืน 
แห่งสหประช�ช�ติ” น้ีด้วย

 ดังนั้น “เศรษฐกิจสีเขียว” จึงมีคว�มสำ�คัญในบทบ�ทที่เป็นระบบและกิจกรรมท�งเศรษฐกิจที่คำ�นึง
ถึงมิติท�งสังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไปเพื่อบรรลุสู่ก�รพัฒน�ที่ยั่งยืน หรืออ�จกล่�วได้ว่� ก�รพัฒน�ที่ยั่งยืน
ต้องก�รม�กกว่�แค่เพียงก�รมีเศรษฐกิจสีเขียว แต่ยังต้องก�รองค์ประกอบอื่น เช่น สังคมที่เป็นธรรม ก�รแก้ปัญห� 
สภ�พแวดล้อมและก�รอนุรักษ์ทรัพย�กรธรรมช�ติอีกด้วย ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่มีคว�มสำ�คัญไม่แพ้กันในก�ร
บรรลุสู่ก�รพัฒน�ที่ยั่งยืน ฉะนั้น ก�รทำ�ให้ระบบเศรษฐกิจและกิจกรรมท�งเศรษฐกิจต่�ง ๆ เป็นไปต�มแนวคิด
เศรษฐกิจสีเขียวจึงเป็นเพียงก้�วหนึ่งในก�รบรรลุสู่เป้�หม�ยก�รพัฒน�ที่ยั่งยืนเท่�นั้น

 แม้ว่� “การพัฒนาที่ยั่งยืน” และ “เศรษฐกิจสีเขียว” จะไม่ใช่สิ่งเดียวกันต�มบริบทที่เกิดมุมมองนี ้
ม�เมื่อแรกเริ่ม แต่จ�กฐ�นคว�มคิด เรียนรู้ ประสบก�รณ์ และบทเรียนเชิงประจักษ์ของพัฒน�ก�รด้�นทรัพย�กร 
ธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อมของประช�คมโลกย่อมเห็นได้ว่� “การพัฒนาที่ยั ่งยืน” และ “เศรษฐกิจสีเขียว”  
มีคว�มสัมพันธ์กันอย่�งใกล้ชิดในบริบทที่ก�รพัฒน�ที่ยั่งยืนเป็น “เป้าหมาย” (Goal) ส่วนเศรษฐกิจสีเขียวเป็น 
องค์ประกอบหนึ่งของ “หนทาง” (Means) ในก�รบรรลุเป้�หม�ยก�รพัฒน�ที่ยั่งยืนนั่นเอง
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ก้�วสู่ก�รผลิตและก�รบริก�รที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 ประเทศไทยได้กำ�หนดยุทธศ�สตร์ด้�นก�รสร้�งก�รเติบโตบนคุณภ�พชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศ�สตร์ช�ติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) โดยมีเป้�หม�ยก�รพัฒน�ที่สำ�คัญเพื่อนำ�ไปสู่ก�รบรรลุ  
“เป้�หม�ยก�รพัฒน�ที่ยั่งยืน” ในทุกมิติ ทั้งมิติด้�นสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรม�ภิบ�ล และคว�มเป็น 
หุ้นส่วนคว�มร่วมมือระหว่�งกันท้ังภ�ยในและภ�ยนอกประเทศอย่�งบูรณ�ก�ร และเป็นส่วนหน่ึงของก�รขับเคล่ือน 
สู่ก�รบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีคว�มมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒน�แล้วด้วยก�รพัฒน�ต�มหลัก 
ปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีประเด็นหนึ่งที่สำ�คัญและกำ�หนดให้มีก�รดำ�เนินก�รภ�ยใต้ยุทธศ�สตร์ช�ติ 
ดังกล่�วนี้ คือ ประเด็นก�รสร้�งก�รเติบโตอย่�งยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว ซึ่งมีก�รส่งเสริมก�รบริโภคและ 
ก�รผลิตที่ยั่งยืนเป็นแนวท�งหนึ่งในก�รดำ�เนินง�น ทั้งนี้ โครงก�รส่งเสริมก�รผลิต ก�รบริก�รและก�รบริโภค 
ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม (G Green) ท่ีดำ�เนินง�นโดยสำ�นักส่งเสริมก�รมีส่วนร่วมของประช�ชน กรมส่งเสริมคุณภ�พ 
สิ่งแวดล้อม เป็นโครงก�รหนึ่งที่มีคว�มสอดคล้องกับยุทธศ�สตร์ประเทศด้�นก�รสร้�งก�รเติบโตบนคุณภ�พชีวิต 
ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม รวมท้ังมีส่วนร่วมในก�รดำ�เนินก�รเพ่ือบรรลุต่อเป้�หม�ยท่ี 12 ส่งเสริมแบบแผนก�รบริโภค 
และก�รผลิตที่ยั่งยืนใน “เป้�หม�ยก�รพัฒน�ที่ยั่งยืนแห่งสหประช�ช�ติ (Sustainable Development Goals: 
SDGs)” ซึ่งเป็นเป้�หม�ยก�รขับเคลื่อนใน “มิติเศรษฐกิจสีเขียว” ซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งในก�รบรรลุสู่เป้�หม�ย 
ของก�รพัฒน�ที่ยั่งยืน 

 บริบทของ “ความยั่งยืน” หม�ยถึง ก�รพัฒน�ที่ส�ม�รถสร้�งคว�มเจริญ ร�ยได้และคุณภ�พชีวิตของ 
ประช�ชนให้เพิ่มขึ้นอย่�งต่อเนื่อง ซึ่งเป็นก�รเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักก�รใช้ ก�รรักษ� และก�รฟื้นฟู
ฐ�นทรัพย�กรธรรมช�ติอย่�งยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพย�กรธรรมช�ติจนเกินพอดี ไม่สร้�งมลภ�วะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกิน
คว�มส�ม�รถในก�รรองรับและเยียวย�ของระบบนิเวศ ดังนั้น “ก�รผลิตและก�รบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” 
จึงเป็นแนวท�งหนึ่งในก�รพัฒน�ที่มีคว�มสอดคล้องกับเป้�หม�ยก�รพัฒน�ที่ยั่งยืน โดยฐ�นทรัพย�กรธรรมช�ติ
จะมีคว�มอุดมสมบูรณ์ม�กขึ้นและสิ่งแวดล้อมมีคุณภ�พดีขึ้น คนมีคว�มรับผิดชอบต่อสังคม มีคว�มเอื้ออ�ทร  
มีคว�มเสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งกลไกที่สำ�คัญคือก�รให้คว�มสำ�คัญกับก�รมีส่วนร่วมของประช�ชน  
และทุกภ�คส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติต�ม “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งเป็นที่ยอมรับว่�เป็น 
หลักปรัชญ�ที่สร้�งก�รพัฒน�อย่�งสมดุล มีเสถียรภ�พและยั่งยืน ก�รดำ�เนินก�รบนพื้นฐ�นก�รเติบโตร่วมกัน 
ไม่ว่�จะเป็นท�งเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภ�พชีวิต โดยให้คว�มสำ�คัญกับก�รสร้�งสมดุลทั้ง 3 ด้�น จะนำ�ไป
สู่คว�มยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่�งแท้จริง



แนวคิดก�รทำ�ง�น

“คุณภาพสิ่งแวดล้อมคือคุณภาพชีวิต”  สำานักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

หลักปรัชญา

เศรฐกิจพอเพียง

ประชาชน คุณภาพชีวิต ทรัพยากร

การผลิตและการบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

ยั่งยืน

 กรมส่งเสริมคุณภ�พสิ่งแวดล้อม ดำ�เนินง�นพัฒน�เกณฑ์และสัญลักษณ์โดยเรียกว่� “โครงก�ร  G  Green”
เป็นส่วนหนึ่งของก�รขับเคลื่อน “แผนขับเคลื่อนก�รผลิตและก�รบริโภคที่ยั่งยืน พ.ศ. 2560-2579” ซึ่งมีวิสัยทัศน์
(Vision)  กำ�หนดไว้ว่� “ประเทศไทยเป็นผู้นำ�ของอ�เซียนด้�นก�รผลิตและก�รบริโภคที่ยั่งยืน ภ�ยใต้ปรัชญ�เศรษฐกิจ
พอเพียงและขับเคลื่อนด้วยก�รบูรณ�ก�รด้�นนวัตกรรมท�งสังคม ภ�ยในปี พ.ศ. 2579” โดยกำ�หนดพันธกิจ 
(Mission) ที่ต้องดำ�เนินก�ร ประกอบด้วย 1) ปรับเปลี่ยนรูปแบบก�รผลิตของทุกภ�คส่วนในทุกพื้นที่ไปสู่ก�รผลิต
ที่ยั่งยืน 2) ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประช�ชนและหน่วยง�นภ�ครัฐในทุกระดับให้มีรูปแบบก�รบริโภคที่ยั่งยืน และ 
3) ขับเคลื่อนสังคมฐ�นคว�มรู้และนวัตกรรม (innovation and knowledge-based society) เพื่อสนับสนุนก�ร
ผลิตและก�รบริโภคที่ยั่งยืน 



 กรมส่งเสริมคุณภ�พสิ่งแวดล้อม โดยสำ�นักส่งเสริมก�รมีส่วนร่วมของประช�ชน ดำ�เนินง�น “โครงก�ร
ส่งเสริมก�รผลิต ก�รบริก�ร และก�รบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (G Green)” ซึ่งเป็นโครงก�รที่ดำ�เนินง�น 
ท่ีสอดคล้องกับยุทธศ�สตร์ประเทศด้�นก�รเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมหรือก�รเติบโตสีเขียว (Green Growth) 
 โดยใช้รูปแบบและกระบวนก�รดำ�เนินง�นที่มุ่งเน้นและให้คว�มสำ�คัญกับก�รส่งเสริมก�รมีส่วนร่วม ก�รให้คว�มรู้ 
และก�รสร้�งแรงจูงใจให้ผู้ผลิตและผู้ประกอบก�รมีทัศนคติท่ีดีต่อก�รผลิตและก�รบริก�รท่ีเป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อม ซึ่งนำ�ไปสู่ก�รปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เปลี่ยนวิถีก�รดำ�เนินง�น และเปลี่ยนกระบวนก�รผลิตและก�ร
บริก�รม�สู่แนวปฏิบัติที่ดีในก�รจัดก�รสิ่งแวดล้อมและพลังง�น ก�รปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของพนักง�นและแขก
ผู้ใช้บริก�ร ตลอดจนปรับปรุงเทคโนโลยี ให้มีก�รใช้ทรัพย�กรอย่�งคุ้มค่� มีประสิทธิภ�พและมีก�รจัดก�รของ
เสียจ�กก�รผลิตและก�รให้บริก�รอย่�งถูกต้องและเหม�ะสม ซึ่งเป็นแนวท�งสู่ก�รสร้�งคว�มตระหนักและปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรมของกลุ่มผู้ประกอบก�รธุรกิจและผู้บริโภคไปสู่ก�รเติบโตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่�งยั่งยืน 

 ก�รดำ�เนินก�รโครงก�ร G Green ภ�ยใต้โครงก�รส่งเสริมก�รผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำ�หรับ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน (Green Production) โครงก�รส่งเสริมก�รมีส่วนร่วมโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green 
Hotel) และโครงก�รส่งเสริมร้�นอ�ห�รที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Restaurant) โดยมีก�รพัฒน�เกณฑ์
ที่มีคว�มเหม�ะสมและมีศักยภ�พในก�รขับเคลื่อนสู่ก�รปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของกลุ่มผู้ประกอบก�รธุรกิจและ
ผู้บริโภคไปสู่ก�รเติบโตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่�งยั่งยืน แล้วผ่�นกระบวนก�รและกลไกก�รดำ�เนินง�นโดยก�ร 
ประช�สัมพันธ์เพื่อสร้�งคว�มรู้ คว�มเข้�ใจ และคว�มตระหนัก ของผู้ผลิตและผู้บริโภค จ�กนั้นจึงมีก�รส่งเสริม
และสนับสนุนในก�รพัฒน�คว�มส�ม�รถ ทักษะ เทคนิค และกระบวนก�รดำ�เนินก�รผลิตหรือก�รบริก�รม�สู่ 
รูปแบบท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมอย่�งต่อเน่ืองและท้�ยท่ีสุดผู้ผลิตและผู้ให้บริก�รท่ีมีคว�มพร้อมจะส�ม�รถสมัคร 
เข้�รับก�รประเมินเพื่อรับก�รรับรองตร�สัญลักษณ์ G-Green จ�กกรมส่งเสริมคุณภ�พสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นไป
ต�มคว�มสมัครใจ ก�รพัฒน�ต�มเกณฑ์ของ “โครงก�รส่งเสริมก�รผลิต ก�รบริก�ร และก�รบริโภคที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม (G Green)” จะมีส่วนทำ�ให้ผู้ผลิต ผู้ให้บริก�ร รวมถึงผู้บริโภค ได้เห็นถึงประโยชน์ที่ได้รับในเชิง
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม และแนวปฏิบัติที่ดีในก�รผลิตและก�รบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเป็น
ส่วนหนึ่งของก�รสร้�งสังคมที่มีก�รเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยั่งยืนในที่สุด

โครงก�รส่งเสริมก�รผลิต ก�รบริก�ร 
และก�รบริโภคท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม(G Green)

“คุณภาพสิ่งแวดล้อมคือคุณภาพชีวิต”  สำานักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
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ไดรับคำแนะนำ
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ปรับปรุง ประเมินตามเกณฑ
G-Green

02

ขั้นตอนโครงก�ร

ข้อกำ�หนดเข้�ร่วมโครงก�ร
มวราขเดนหาํกอข โครงการ  

ดนหาํกอข  ติลผรากมุลก  มรแงรโมุลก  ราหาอนารมุลก  

นยีบเะท ยชิณาพ  /  / 

เลข งจแดจ  อย. /   

มรแงรโจิกรุธบอกะรปตาญุนอบใ ของ
กระทรวงมหาดไทย 

 /  

งจแรากงอรบัรอืสงันห/ตาญุนอบใีม
าํจนาถสดัจ ราหาอยานห   

  / 

าํด  งวรทะรกฎก มาตงอลคดอสนางนินเ
าํจีทนาถสงอขะณษกัลขุส หนายอาหาร  

  / 

งอรบัรรากุยาอ  3 ป 

ยาจชใาค มวราขเราก โครงการ ยาจชใาคมีมไ  

หมายเหตุ :  1) ติลผรากมุลก   กแดไ  นชมุชจิกหาสิวมุลกรากบอกะรปนาถส SMEs ประเภท นาสกัจะลแมไ อทง  
กิมารซเ )ูบส( ราหาอชใมไรพไนุมสะลแ าผเนิดนปงอคเะลแ  

2)  งอขวยกีเตาญุนอบใ ง ุยาอดมหมไงัย  

นิมเะรปรากฑณกเ  G-Green  

ติลผรากมุลก  มรแงรโมุลก  ราหาอนารมุลก  

ดวมห 1 นโยบายและการวาง

นางนินเาํดรากนผแ  

รากิรบรากนาดยาบยโน 1ดวมห

มอลดวแงิสบักรติมนปเีท  

ดวมห 1 ราหาอติลผรากนอต

มอลดวแงิสบักรติมนปเีท   

ดวมห 2  บิดุถตัว ติลผรากงาทวนแ

ฑณัภุจรรบะลแ  

ดวมห 2 รกาลคุบานฒพัราก  ดวมห 2 นวสะลแรากิรบหใราก

มอลดวแงิสบักรติมนปเีทนุนสบันส   

ดวมห 3 รากนวบะรกรากดัจราก

งยีสเมาวครากดัจรากะลแติลผ  

ดวมห 3 ธนพัมัสาชะรปคงรณรราก  ดวมห 3 ะลแนางงัลพรากดัจราก

มอลดวแรากดัจราก   

ดวมห 4 มาวคนาดรากดัจราก

ยัมานอวีชาอะลแยัภดอลป  

ดวมห 4 นปเงาจดัจดัจราก

มอลดวแงิสบักรติม  

ดวมห 4 นปเรากดัจราหิรบราก

ะลแมอลดวแบักรติม  

งอทนชมุชบกัมวรนวสีมราก

ดวมห 5 ะลแยีสเงอขรากดัจราก

มอลดวแะลแมคงัสอตบทะรกลผ  

ดวมห 5 มอลดวแรากดัจราก

นางงัลพะลแ  

 

ดวมห 6 รกายพัรทษกัรุนอราก

นางงัลพะลแ  

ดวมห 6 งอทบักมวรนวสีมราก

นชมุชะลแ  

 

ดวมห 7 อตบอชดิผบัรมาวค

มอลดวแะลแมคงัส  

ดวมห 7 พาภิธทิสะรปนิมเะรปราก

งุรปบัรปรากอเ  
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ประเมินต�มเกณฑ์ G-Green

ระดับก�รรับรอง

กลุ่มการผลิต กลุ่มโรงแรม กลุ่มร้านอาหาร

หมวดที่ 1  นโยบ�ยและก�รว�งแผน
 ก�รดำ�เนินง�น
หมวดที่ 2  แนวท�งก�รผลิต วัตถุดิบ 
 และบรรจุภัณฑ์

หมวดที่ 3  ก�รจัดก�รกระบวนก�รผลิต
 และก�รจัดก�รคว�มเสี่ยง
หมวดที่ 4  ก�รจัดก�รด้�นคว�มปลอดภัย
 และอ�ชีวอน�มัย
หมวดที่ 5  ก�รจัดก�รของเสียและ
 ผลกระทบต่อสังคมและ
 สิ่งแวดล้อม
หมวดที่ 6  ก�รอนุรักษ์ทรัพย�กรและ
 พลังง�น
หมวดที่ 7  คว�มรับผิดชอบต่อสังคม
 และสิ่งแวดล้อม

หมวดที่ 1  นโยบ�ยด้�นก�รบริก�รที่
 เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
หมวดที่ 2  ก�รพัฒน�บุคล�กร

หมวดที่ 3  ก�รรณรงค์ประช�สัมพันธ์

หมวดที่ 4  ก�รจัดซื้อจัดจ้�งที่เป็นมิตร
 กับสิ่งแวดล้อม
หมวดที่ 5  ก�รจัดก�รสิ่งแวดล้อม
 และพลังง�น

หมวดที่ 6  ก�รมีส่วนร่วมกับท้องถิ่น
 และชุมชน
หมวดที่ 7  ก�รประเมินประสิทธิภ�พเพื่อ
ก�รปรับปรุง

หมวดที่ 1  ขั้นตอนก�รผลิตอ�ห�ร
 ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
หมวดที่ 2  ก�รให้บริก�รและส่วน 
 สนับสนุนที่เป็นมิตรกับ
 สิ่งแวดล้อม
หมวดที่ 3  ก�รจัดก�รพลังง�นและ
 ก�รจัดก�รสิ่งแวดล้อม
หมวดที่ 4  ก�รบริห�รจัดก�รที่เป็นมิตร 
 กับสิ่งแวดล้อมและก�รมี
 ส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่น
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        “Sustainable development” is frequently 

mentioned in international negotiations and in 

academia. The term was fi rst introduced in 1987 

when the World Commission on Environment and 

Development stated that “sustainable development 

is the development that meets the needs of the 

present without compromising the ability of future 

generations to meet their own needs.” However, 

prioritizing, providing guidelines, and putting sustainable development into practice requires 

various content depending on the area and/or society. It is agreed that the components of 

sustainable development include social, economic, and environmental dimensions. 

In particular, the environment and nature are fundamental to humanity, since without nature, 

the society and economy cannot exist. 

 The “Green economy” is mentioned in a book called “Blueprint for a Green 

Economy” (1989), emphasizing that a green economy is similar to sustainable development. 

Over the past 30 years, development has been continuous, making the differences between 

these 2 terms become clearer. At present, it is generally accepted that the “green economy”

is a part of sustainable development. Indeed, any activities or development policies are 

considered as sustainable development, when the goals and operations have completely social, 

economic, and environmental dimensions.
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    In 2015 the United Nations (UN) defined  
sustainable Development Goals (SDGs)” as the  
development frame of the world. It requires each  
country to try and achieve 17 goals for sustainable  
development across social, economic, and environ- 
mental dimensions. For example the SDGs 7-12 are 
specifically related to the economic dimension
whereas SDG 12 supports sustainable consumption 
and production. This demonstrates that the “green 
economy” is an important component to achieve 
sustainable development across the environ-
mental and social dimensions. 
 

 Therefore, the “green economy” is important in terms of being the economic system 
and activity, which involves social and environmental dimensions to achieve sustainable  
development. In other words, besides the green economy, sustainable development requires 
other components, such as an equitable society, environmental problem solving, and natural  
resource preservation. These are all important components to achieve sustainable  
development. It is evident that evolving an economic system and activities according to the 
green economy concept is a step to achieve the goal of sustainable development. 

 In the development of the global community’ “sustainable development” and 
the“green economy” differed in their original context and ideas, learning, experience, and 
empirical lessons related to natural resources and the environment. However’ “sustainable 
development” and the“green economy” have a close relationship when the sustainable  
development is the “goal” (Goal). This is because the green economy is a major component to 
provide the“means” of achieving sustainable development goals. 
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 As part of a 20-Year National Strategy (2018-2037), Thailand established a strategy for 
improving quality of life in an environmentally friendly manner. The main goal is to achieve a 
“sustainable development goal” across several dimensions, including socially, economically 
and environmentally. This is undertaken using good governance with a cooperation partnership 
both domestically and internationally. This helps drives towards achieving the vision of  
“Thailand being astable, prosperous, sustainable, and a developed country with a  
Sufficiency Economy Philosophy”.An important issue, which has been highlighted to proceed 
under this national strategy, is sustainable growth in a green economic society. This helps  
support green consumption and production. 
 The Environmentally Friendly Production, Consumption and Service Promotion Project 
(G-Green) is part of the Bureau of Public Participatory Promotion, Department of Environmental 
Quality Promotion. The project is in line with the national strategy in terms of supporting an 
environmentally friendly improvement in the quality of life. This is consistent with achieving  
SCG 12, and related to the sustainable consumption and production pattern as outlined by the 
UN. The goal being a “green economy dimension” to achieve sustainable development.
 The context of “sustainability” is for development that can create continuous  
prosperity, income, and quality of life for people. This requires economic growth using the 
concept of sustainable natural resource use, preservation and restoration, without causing  
pollution to the environment. Therefore, “green production and consumption” is an  
approach towards development, which is consistent with sustainable development goals. This 
is based on abundant natural resources, social responsibility, generosity, and sacrifice for the  
public benefit. An important mechanism is to focus on public participation across every sector in  
society. This follows the “Sufficiency Economy Philosophy”, a concept to create balance,  
stability, sustainable development, and mutual growth across economic and environmental 
life quality aspects. These 3 aspects are prioritized and lead to true sustainability for the next 
generation.



Work concept

 The Department of Environmental Quality Promotion has developed criteria and symbols
called “G Green Project” to drive a“Sustainable Consumption and Production Roadmap
(SCP Roadmap 2017-2036)”. The vision is for “Thailand to be a leader in Asia for sustainable 
production and consumption under the Suffi ciency Economy Philosophy; driven via social
 innovative integration by 2036”.The mission consists of 1) change the production of every 
sector to sustainable production, 2) change the people and government agencies’ behavior 
towards sustainable consumption, and 3) drive an innovation and knowledge-based society to 
support sustainable production and consumption. 
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 The Department of Environmental Quality Promotion oversees the “Environmentally 
Friendly Production, Consumption and Service Promotion Project (G-Green).” This is a project 
that is consistent with the national strategy to promote green growth using a model, which  
focuses on participation and knowledge provision. It also acts as a means to motivate  
manufacturers and entrepreneurs to have a good attitude towards green production and  
services; leading to changing behavior and operations. This requires good management of the 
environment and energy resources in order to be effectively carried out. Therefore, changing 
employees’ and users behavior, improving technology for efficient resource use, and improving 
waste management of production and services, leads to the creation of awareness and behavior 
change of both entrepreneurs and consumers towards green growth. 
 G Green is implemented under Green Production, Green Hotel, and Green Restaurant, 
helping to develop suitable and potential criteria in driving entrepreneurial and consumer  
change toward sustainable green growth. The publicizing of the project helps to create  
awareness, understanding and improve the knowledge of the manufacturers and consumers. The  
development of ability, skill, technique and production or services, can then be developed 
and supported to be green for the foreseeable future. Lastly, manufactures and entrepreneurs 
who are ready and prepared, can apply for evaluation to obtain a G-Green certificate from the  
Department of Environmental Quality Promotion. This is on a voluntary basis, with qualifying 
based on criteria development of “Environmentally Friendly Production, Consumption and  
Service Promotion Project (G-Green).” This includes demonstrating economic, environmental  
and social benefits, and possessing a good approach towards green production and consumption. 
This will enable manufacturers, service providers and consumers to help create a green and 
sustainable society. 
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