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บทสรุปผู้บริหาร 

โครงการวิจัย “การพฒันาธุรกจิแบบมสี่วนร่วมเพื่อสร้างสมดุลท้ังด้านเศรษฐกจิ 

สังคมและสิ่งแวดล้อม:  กรณีศกึษาธรุกิจข้าวสหกรณ์และวสิาหกิจชุมชน1 
 

การด าเนินการโครงการวิจัย “การพัฒนาธุรกิจแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างสมดุลทั้งด้าน

เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม   : กรณีศึกษาธุรกิจข้าวสหกรณ์และวิสาหกิจชุมชน” ซึ่งต่อไปนี้จะ

เรียกว่าโครงการพัฒนาธุรกิจข้าว IBM ในที่นี้มีวัตถุประสงค์ส าคัญ 3 ประการ ได้แก่ 1) การศึกษา

แนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้ในการสร้างสมรรถนะด้านการประกอบการในแนวทางของ Inclusive 

Business แก่เกษตรกรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2) การศึกษาแนวทางการพัฒนาธุรกิจข้าว IBM ใน

สถาบันเกษตรกรที่เป็นกรณีศึกษา 3) จัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายการส่งเสริมธุรกิจข้าว IBM ในการเป็น

กลไกขับเคลื่อนการพัฒนาให้เกิดความสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

กลุ่มเป้าหมายเพื่อการวิจัยในครั้งนี้มีสองแห่ง กรณีศึกษาแรก: สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด

จ ากัด จ.เพชรบุรี เกษตรกรสมาชิกกว่า 3,000 ราย ยังคงท านาเคมีและเผชิญหน้ากับปัญหาภัยแล้งโรค

แมลงศัตรูพืชและราคาข้าวที่ผันผวน ประเด็นท้าทายในการวิจัย คือการยกระดับการพัฒนาระบบธุรกิจ

ข้าวสหกรณ์ที่สามารถแก้ปัญหาแบบเบ็ดเสร็จทั้งด้านการแก้ปัญหาการผลิตแก่เกษตรกรและพัฒนาการ

ตลาดที่สร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ กรณีศึกษาที่สอง: วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ทุ่งทองยั่งยืน จ.

สุพรรณบุรี มีประธานกรรมการเป็นผู้ที่มีทักษะและแนวปฏิบัติที่ดีในการท านาอินทรีย์ได้รับการรับรอง

มาตรฐาน IFOAM จ าหน่าย

ข้าวสารตามสัญญาข้อตกลง

กับบริษัทเอกชน โจทย์ท้า

ทาย คือ ท าอย่างไรวิสาหกิจ

ชุมชนจึงจะสามารถสร้าง

แรงจูงใจแก่เกษตรกรสมาชิก

ที่ ยั ง ค ง ท า น า เ ค มี ใ ห้

ปรับเปลี่ยนมาท านาอินทรีย์

และใช้กลไกวิสาหกิจชุมชนในพัฒนาระบบธุรกิจข้าวการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑข์้าวอินทรีย์ 

 กรอบแนวคิดธุรกิจข้าว IBM เป็นไปตามนิยามที่ก าหนดคือ "เป็นรูปแบบธุรกิจที่ส่งเสริมให้

เกษตรกรรายย่อยเข้ามามีส่วนร่วมในระบบธุรกิจของสถาบันเกษตรกร ที่มีการพัฒนาโซ่คุณค่า (Value 

Chain Development) โดยการท าธุรกิจร่วมกับภาคีพันธมิตรในการยกระดับหน้าที่ (Functional Upgrading) 

ยกระดับกระบวนการ (Process Upgrading) ยกระดับผลิตภัณฑ์ (Product Upgrading) เพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมาย

                                                           
1 จุฑาทพิย์ ภัทราวาท และคณะ. 2561.  
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การลดข้อจ ากัดในการประกอบอาชีพ สร้างโอกาสการค้าที่เป็นธรรมส าหรับผลิตภัณฑ์ของเกษตรกรราย

ย่อย และการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) โดยมีคุณลักษณะส าคัญ 3 ประการได้แก่ 1) เป็น

ธุรกิจที่เปิดโอกาสใหเ้กษตรกรรายย่อยเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายธุรกิจ และได้รับประโยชน์

อย่างเป็นธรรม 2) เป็นธุรกิจที่ค านึงถึงการพัฒนาที่ก่อให้เกิดสมดุลใน 3 มิติ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และ

สิ่งแวดล้อม และ 3) มีภาคีพันธมิตร (Partnerships) ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาควิชาการ ใน

การบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาโซ่คุณค่าเพื่อสร้างขีดความสามารถของธุรกิจ  

กรอบแนวทางการพัฒนาธุรกิจ IBM 

 

กรอบแนวทางการพัฒนาธุรกิจ IBM (IBM Development Platform) ได้ถูกออกแบบขึ้นมาใช้

เป็นแนวทางในการด าเนินการวิจัยในห้วงเวลา 2 ปี โดยเน้นการสร้างกลไก ซึ่งทีมวิจัยได้น าไปพัฒนา

เป็น Logical Framework ส าหรับทั้งสองกรณีศึกษาเพื่อสร้างความเข้าใจให้ตรงกันในส่วนของมิติการ

พัฒนาเป้าหมาย/ความส าเร็จ การวัด/ประเมิน และแนวทางการด าเนินการวจิัยของภาคีที่เกี่ยวข้อง  
 

ผลการวิจัยในหว้งเวลา 1 ปี มีความก้าวหน้าดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

กรณศึีกษา1: สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จ ากัด จังหวัดเพชรบุรี 

ผลการประเมินสมรรถนะเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการน าร่องในปีแรกจ านวน 40 คน ได้ถูก

น ามาวางแผนส าหรับระบบส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อเพิ่มสมรรถนะใน 3 มิติ ซึ่งได้ด าเนินการส่งเสริมการ

เรียนรู้ทั้งสิ้น 14 ครั้ง และการวางระบบการส่งเสริมการผลิตข้าว GAP ผ่านการรับรองแบบกลุ่ม ภายใต้

ภาคีความร่วมมือกับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี โดยมีเป้าหมายการรับรองมาตรฐานในปีการผลิตข้าว

นาปี 2561 การประเมินผลเชิงเปรียบเทียบระดับสมรรถนะเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่อง

จ านวน 24 คน พบว่า ระดับสมรรถนะที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ จิตส านึกการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม, 

กระบวนทัศน ์Thailand 4.0, กระบวนทัศน์การวางแผนการผลิต, กระบวนทัศน์การผลิตในแนวทางการ



3 

พัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs), ความรู้/ทักษะด้านการประกอบการ, ความรู้/ทักษะด้านการพัฒนาโซ่คุณค่า

และการค้าที่เป็นธรรม และความรู/้ทักษะเรื่องการสรา้งแบรนด์ผลิตภัณฑ์ 

ผลการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องส าหรับธุรกิจข้าว  IBM สหกรณ์

การเกษตรบ้านลาด จ ากัด ชี้ให้เห็นโอกาสที่ท้าทายส าหรับสหกรณ์ซึ่งเป็นสหกรณ์ที่มีความพร้อมใน

ด้านเงินทุน ผู้น าและฝ่ายจัดการที่มีประสบการณ์เชิงธุรกิจแบบอเนกประสงค์  ให้บริการแก่สมาชิก

อย่างครบวงจร อีกทั้งมีความสนใจในการสร้างสรรค์นวัตกรรมตัวแบบธุรกิจข้าวสหกรณ์ตามกรอบ

แนวคิดธุรกิจข้าว IBM อย่างไรก็ตาม ประเด็นท้าทายคือ ท าอย่างไรจงึจะสามารถยกระดับการผลิตข้าว

ของสมาชิกจากผลิตข้าวใช้สารเคมีปรับเปลี่ยนเป็นผลิตข้าว GAP สู่อินทรีย์ในอนาคต ซึ่งได้น าไปสู่การ

จัดท า Logical Framework ส าหรับการพัฒนาธุรกิจข้าว IBM สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จ ากัด การ

น าไปใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ (รูปที่ 3.9) ที่ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ “มุ่งยกระดับสมรรถนะชาวนาในการ

ผลิตข้าว GAP สู่อินทรีย์เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” และ Road map การขับเคลื่อนระบบธุรกิจข้าว 

IBM และแผนธุรกิจ  
 

 
Logical Framework การขับเคลื่อนการพัฒนา IBM กรณีสกก.บ้านลาด จก. 

 

โดยคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 40 สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จ ากัด มีมติ

เห็นชอบนโยบายในการขับเคลื่อนแผนธุรกิจข้าว IBM อยู่ภายใต้การก ากับคณะอนุกรรมการข้าวIBM 

และทีมงานข้าว IBM ที่มีผู้จัดการสหกรณ์เป็นหัวหน้าคณะท างาน วางแผนรับซื้อข้าวเปลือกจาก

เกษตรกรที่ผ่านการรับรอง GAP ในฤดูนาปี ปีการผลิต 2561 จ านวน 23 ราย ประมาณการผลผลิต
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(ข้าวพันธุ์ชัยนาทและสุพรรณบุรี) ที่จะรวบรวมทั้งสิน้ 100 ตัน มูลค่าธุรกิจรวม 1,375,000 บาท มีก าไร

ขั้นต้น 209,630บาท ภายใต้แบรนก็ "ข้าว IBM บ้านลาด" มี 2 ขนาดคือ ขนาดบรรจุ 5 กก.และ 1 กก. 

โดยได้ก าหนดตลาดเป้าหมาย (Target Market) ที่ส าคัญคือ ครัวเรือนสมาชิก (ปัจจุบันมี9.000

ครัวเรือน) และสถาบันการศึกษา โรงพยาบาล ร้านอาหารภัตตาคารใน จ.เพชรบุรี และผลิตภัณฑ์ข้าว 

IBM ขนาดบรรจ ุ1 กก. เพื่อกระตุน้ Awareness ผูบ้ริโภคทั่วไปให้ตระหนักถึงการส่งเสริมธุรกิจข้าว IBM 

เพื่อสนับสนุนเกษตรกรรายย่อย 
 

กรณศึีกษา 2: วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรยี์ทุ่งทองยั่งยืน จ.สุพรรณบุรี 

ผลการประเมินสมรรถนะเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในปีแรกจ านวน 31 คน ได้ถูกน ามา

พัฒนาส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อสร้างสมรรถนะ 3 มิติ ซึ่งได้ด าเนินการไปทั้งสิ้น 7 ครั้ง ผลการประเมิน

เปรียบเทียบระดับสมรรถนะเกษตรกรก่อน-หลังเข้าร่วมโครงการ ชี้ให้เห็นว่า ระดับสมรรถนะที่เพิ่มขึ้น

จากเดิม ได้แก่ กระบวนทัศน์ Thailand 4.0, กระบวนทัศน์การวางแผนการผลิต, กระบวนการผลิตใน

แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs), ความรู/้ทักษะด้านการประกอบการ, ความรู้/ทักษะด้านการพัฒนา

โซ่คุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม และความรู/้ทักษะเรื่องการสรา้งแบรนด์ผลติภัณฑ์ 
 

 
Logical Framework การขับเคลื่อนการพัฒนา IBM กรณีกลุ่มวสิาหกิจฯทุ่งทองยั่งยืน 

 

ผลการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องส าหรับธุรกิจข้าว IBM วิสาหกิจชุมชน

เกษตรอินทรีย์ทุ่งทองยั่งยืน ชี้ให้เห็นประเด็นที่เป็นโอกาสท้าทายในการยกระดับกลไกการบริหาร
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จัดการวสิาหกิจชุมชนภายใต้การมีส่วนร่วมของสมาชิกในการพัฒนาระบบธุรกิจข้าว IBM โดยได้จัดท า

แผนกลยุทธ์ภายใต้วสิัยทัศน์ “การขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ทุ่งทองยั่งยืน เพื่อสร้างความ

มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในอาชีพ และชีวติความเป็นอยู่ของสมาชิกและชุมชน” มีกลยุทธ์หลัก 3 ประการ 

ได้แก่ 1) การสร้างกลไกการยกระดับสมรรถนะสู่การเป็นชาวนาผู้ผลิตข้าวอินทรีย์สู่ตลาดเป้าหมาย

อย่างยั่งยืน (IBM Smart Farmers) 2) แผนพัฒนาระบบธุรกิจข้าวอินทรีย์อย่างมีส่วนร่วม (ข้าว IBM) 

โดยกลุ่มทุ่งทองยั่งยืนกับภาคีพันธมิตรธุรกิจสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และ 3) แผนการด าเนินงานใน

การสรา้งมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์/ผลติภัณฑ์แปรรูปของกลุ่มแมบ่้านทุ่งทองยั่งยืน  

การขับเคลื่อนโครงการข้าวIBMของวิสาหกิจชุมชนทุ่งทองยั่งยืนด าเนินการควบคู่กันไประหว่าง

การด าเนินการโครงการน าร่องเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์โดยพัฒนาบรรจุภัณฑ์ข้าวกล้อง และข้าวไรซ์เบอรี่ 

ภายใต้แบรนด์ “ข้าว IBM ทุ่งทองยั่งยืน” ทดสอบตลาดที่ KU Food และโครงการตลาดนัด CSA ณ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ซึ่งผลการประเมินความคิดเห็นกลุ่มเป้าหมายผูบ้ริโภคอยู่ในระดับ “ด-ีดีมาก" 

ในส่วนของการยกระดับหน้าที่และกระบวนการองวิสาหกิจชุมชนทุ่งทองยั่งยืนเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์สู่วิสัยทัศน์นั้นได้มีการปรับปรุงโครงสร้าง

และระบบการบริหารจัดการวิสาหกิจฯ โดยมีทีมกลยุทธ์โครงการ IBM เพื่อเป็นแกนประสานการ

ขับเคลื่อนการพัฒนาธุรกิจข้าว IBM กับผลติภัณฑ์แปรรูป IBM มีศูนย์เรียนรู ้IBM ที่ส านักงานวิสาหกิจฯ

ทุ่งทองยั่งยืน 

ในส่วนของกลยุทธ์หลักที่ส าคัญอีกประการหนึ่งเพื่อสรา้งแรงจูงใจในการมีส่วนร่วมบริหาร

จัดการวิสาหกิจชุมชน ควบคู่การเรียนรู้ฝึกทักษะด้านการประกอบการนั้น ทีมวิจัยจะได้สนับสนุนกลุ่ม

สตรีการสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์กล้วยกรอบทุ่งทอง การเรียนรู้และฝึกทักษะด้านการตลาด การ

จ าหน่ายผ่านแอพลิเคช่ัน โดยปัจจุบันมีการพัฒนาโครงสร้างการบริหารจัดการกลุ่มแม่บ้าน  การ

วางแผนต้นทุน-ผลตอบแทน การจัดท าบัญชี การศึกษาดูงานเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ให้ได้การรับรอง

อ.ย. และการก าหนดบุคคลที่ปรึกษาการตลาด 
 

ข้อค้นพบจากการวจิัย: ประเดน็ท้า

ทาย 

 ท่ามกลางบรรยากาศที่ประชาคมโลก 

นโยบายประเทศและคนในสังคมให้ความส าคัญกับการ

พัฒนาที่ยั่งยืนตามกรอบเป้าหมายตัวชี้วัด SDGs ย่อม

เป็นโอกาสดีในการริเริ่มนวัตกรรมตัวแบบธุรกิจ IBM ที่

มุ่งเน้นการสรา้งทางเลือกแก่เกษตรกรรายย่อยให้เข้าไปมี

ส่วนร่วมในโซ่คุณค่าผลิตภัณฑ์ และได้รับประโยชน์ใน

การท าธุรกิจอย่างเป็นธรรม ประเด็นท้าทาย คือ ท า

สาระการเรยีนรู้และกระบวนการจัดการเรยีนรู้เพื่อ

ยกระดับสมรรถนะ 3 มิติ 
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อย่างไร จึงจะให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโซ่คุณค่าผลิตภัณฑ์ ซึ่งประกอบด้วย เกษตรกรรายย่อยที่อยู่ใน

ฐานะผู้ผลิตและสถาบันเกษตรกร ตลอดจนภาคีผู้ประกอบการจะวางกลไกการจัดการความสัมพันธ์

ใหม่ในการด าเนินธุรกิจร่วมกัน เพื่อน าผลผลิตการเกษตรไปยังผู้บริโภคในตลาดเป้าหมาย (Target 

Market) ที่ให้ความส าคัญกับมาตรฐานอาหารปลอดภัย ซึ่งระบบธุรกิจดังกล่าวต้องพึ่งพาชุดความรู้-

ข้อมูลข่าวสาร และมีต้นทุนค่าใช้จ่ายด าเนินการมากขึ้น จึงจ าเป็นต้องมีภาคี (Partners) ที่มีความ

เช่ียวชาญให้การสนับสนุน จึงเป็นที่มาของแนวคิดการพัฒนาตัวแบบธุรกิจ IBM โดยใช้กลไกสถาบัน

เกษตรกรในการสรา้งสรรคร์ะบบธุรกิจเกษตรในรูปแบบและแนวทางที่ก่อให้เกิดสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ 

สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยที่เกษตรกรรายย่อยจะได้รับประโยชน์จากธุรกิจอย่างเป็นธรรม การ

ออกแบบระบบการวิจัยส าหรับแนวทางการสร้างสรรค์ตัวแบบธุรกิจ IBM เป็นไปตามแนวทางของ IBM 

Development Platform ซึ่งมุ่งเน้นการสร้างกลไกการท างานใน 3 กลุ่ม  ได้แก่ 1) การสร้างสมรรถนะ 3 

มิติ แก่เกษตรกรรายย่อย 2) การยกระดับกระบวนการธุรกิจของสถาบันเกษตรกรภายใต้กรอบ VCD 3) 

การจัดการความสัมพันธ์ระหว่างภาคี (Multi-actors) ในการสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจสู่เป้าหมายร่วม 

อย่างไรก็ตามภาพสะท้อนที่ได้จากเวทีสนทนากลุ่มเป้าหมายถึงผลกระทบจากนโยบาย

ดังกล่าวที่มีต่อเกษตรกรรายย่อยและสถาบันเกษตรเกษตรกรที่ส าคัญ คือ การเข้าร่วมกิจกรรมและการ

ประชุมร่วมในโครงการต่าง ๆ ตามนโยบายรัฐมีค่อนข้างมากและต่างต้องใช้เวลา ซึ่งส่งผลกระทบต่อการ

ประกอบอาชีพ นอกจากนั้นกระบวนการส่งเสริมของหน่วยงานรัฐยังเป็นไปแบบแยกส่วนการส่งเสริม

เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ไม่สอดรับกับบริบทในระดับกลุ่ม/พื้นที่เป้าหมาย ขาดการส่งเสริมการผลิต ไม่ได้

ก าหนดตลาดเป้าหมาย (Target Market) ซึ่งเป็นประเด็นที่เห็นในส่วนของช่องว่างเชิงนโยบายที่ต้องปรับปรุง 

• เกษตรกรรายย่อยส่วนใหญ่ (ไม่นับรวมผู้น าเกษตรกร) ที่มีประสบการณ์ท าธุรกิจในระบบ

เกษตรกรสมัยใหม่ (Modern Agri-Business) ยังขาดกระบวนทัศน์และทักษะการประกอบการในการ

ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของผู้บริโภค และเห็นความส าคัญของการใช้กลไก

สถาบันเกษตรกรเพื่อสร้างอ านาจการต่อรองในการเข้าถึงแหล่งปัจจัยการผลิตข้อมูลข่าวสารและ

ตลาดเป้าหมาย 

• สถาบันเกษตรกร ยังคงด าเนินธุรกิจในตลาดแบบดั้งเดิม (Conventional Marketing 

Channels) ซึ่งมีคนกลางที่ต่างคนต่างท าหน้าที่การตลาดเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจและใช้ก าไรเป็นสิ่งจูงใจ 

ซึ่งเป็นคนละเป้าหมายธุรกิจกับสถาบันเกษตรกร ซึ่งสถาบันเกษตรกรไม่มีขีดความสามารถในเชิง

ธุรกิจที่สามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านการตลาดเพื่อน าผลิตภัณฑ์จ าหน่ายแก่ผู้บริโภค แม้จะมี

โครงการข้าวรัฐสนับสนุนทุนหมุนเวียนเพื่อการรวบรวม การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและวัสดุ (โรงสี-

ลานตาก-ไซโล) การสร้างแบรนด์สินค้าออกมาหลากหลายก็ตาม (จุฑาทิพย์ ภัทราวาท และคณะ, 

2558) 

• กลยุทธ์ของผู้ประกอบการสมัยใหม่ (Modern Trade) ในการจัดหาวัตถุดิบโดยตรง 

(Direct Procurement) ผ่านสัญญาข้อตกลง (Contract Farming) อาจดูเหมือนเป็นรูปแบบที่เป็นธรรม
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กับเกษตรกร และผู้บริโภค แต่มีข้อสังเกตว่า เครือข่ายเกษตรกรยังคงต้องเผชิญความเสี่ยงเรื่อง

ปริมาณผลผลิตมาก-น้อยกว่าที่ก าหนดในสัญญาข้อตกลง ยังไม่ก่อให้เกิดการพัฒนาใน

แนวทางของ Zero Waste และ Zero Development 

• สถาบันเกษตรกรยังขาดกลไกการรวมกลุ่มส่งเสริมการผลิต (Collective Producer 

Groups) เพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์และเพิ่มผลิตภาพการตลาดอย่างเป็นรูปธรรม จึงยัง

ไม่มีจุดแข็งมากพอที่จะสร้าง Good will ส าหรับแบรนด์ผลิตภัณฑ์ข้าวของเกษตรกรรายย่อย

ที่ตอบโจทย์การท าหนา้ที่เป็นกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและสานต่อนโยบาย

การพัฒนาสู่เป้าหมายการพัฒนาที่สมดุลทั้งเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม (Inclusive Growth) 
 


