ผลการศึกษาดูงาน เรือ่ ง “การพัฒนาประเทศสูก่ ารแข่งขันระดับสากล:
Development Country to Global Competitiveness”

ส่วนที่ 1 บทนา
1. ความเป็นมา
โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส.2) รุ่นที่ 8 ประจาปีงบประมาณ
2559 ได้กาหนดการศึกษาดูงานไว้ในหลักสูตร รวม 2 ครั้ง
ครั้งที่ 1: จังหวัดน่าน และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)
ในระหว่างวันที่ 25 – 27 กุมภาพันธ์ 2559 โดยศึกษาดูงานดังนี้
(1) นโยบายการพั ฒ นาจั ง หวั ด น่ า น และโครงการปิ ด ทองหลั ง พระตามแนวพระราชด าริ
การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งดูงานในโครงการพื้นที่ต้นแบบบูรณาการ
แก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดน่านตามแนวพระราชดาริ อาเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
(2) นโยบายพลังงานและการบริหารจัดการโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินหงสา สปป.ลาว
ครั้งที่ 2 : ราชอาณาจักรสเปน
ในระหว่างวันที่ 23 – 30 เมษายน 2559 โดยศึกษาดูงาน ดังนี้
(1) สภาพเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของสเปน และความสัมพันธ์และความร่วมมือ
ในการพัฒนาประเทศระหว่างสองประเทศ รวมทั้งการบริหารจัดการเมืองมรดกโลกโทเรโด (เมืองมาดริดและ
เมืองโทเรโด)
(2) การพัฒ นาเมืองแห่ งนวัตกรรมอัจฉริยะ และการจัดการสภาพการเปลี่ ยนแปลงภูมิอากาศ
(เมืองบาร์เซโลน่า)
2. กรอบการศึกษาดูงาน
2.1 ครั้งที่ 1: จังหวัดน่าน และ สปป.ลาว
(1) เป้าหมาย: ได้รับองค์ความรู้เชิงประจักษ์และนาแนวคิดและการบริหารจัดการมาปรับใช้ในการ
บริหารราชการในโอกาสที่เหมาะสมเพื่อร่วมกันผลักดันนโยบายของประเทศไปสู่ความสาเร็จ
(2) จุดเน้น: “การบูรณาการด้านการบริหารเพื่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดน่าน
และพื้นที่ต่อเนื่องใน สปป.ลาว (ASEAN)”
(3) ขอบเขตการศึกษาดูงาน
ศึกษาในภาพรวมของพื้นที่เกี่ยวกับ สภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม วิถีชิวิต แนวนโยบาย
กลยุทธ์และการบริหารงานที่เอื้อต่อการสร้างสังคมที่มีคุณภาพและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
1)นโยบายการพัฒนาจังหวัดน่าน (กลุ่มที่1)
2) การบู ร ณาการแก้ไขปั ญหาและพัฒ นาพื้นที่จัง หวัดน่านตามแนวพระราชด าริในพื้น ที่
ต้นแบบโครงการปิดทองหลังพระ (กลุ่มที่ 2)
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3) การพลังงานของ ASEAN : นโยบายพลังงานและการบริหารจัดการโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน
หงสา (กลุ่มที่ 3)
4) การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ของจังหวัดน่านในความ
ร่วมมือภาคประชาสัมคม (กลุ่มที่ 4)
5) การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดน่าน – สปป.ลาว : ศิลปวัฒนธรรมและทรัพยากร
การท่องเที่ยวจังหวัดน่าน (กลุ่มที่ 5)
(4) วิธีการ
1) ศึกษาสภาพจริงในพื้นที่ ขององค์กรและรับฟังการบรรยาย
2) การแลกเปลี่ ย นความรู้และประสบการณ์ร่ ว มกั น ในกลุ่ ม นัก บริ ห าร, วิท ยากร และ
ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ
2.2 ครั้งที่ 2: ราชอาณาจักรสเปน
(1) หัวข้อ:การพัฒนาประเทศสู่การแข่งขันระดับสากล (Development Country to Global
Competitive)
(2) วัตถุประสงค์: เพื่อให้นักบริหารได้ศึกษาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1) การพัฒนาเศรษฐกิจและการเสริมศักยภาพทางการแข่งขันของราชอาณาจักรสเปน
2) ความสัมพันธ์ และความร่วมมือในการพัฒนาระหว่างราชอาณาจักรสเปน และราชอาณาจักรไทย
3) การพัฒนาเมืองบาร์เซโลนา ให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City)
4) การบริหารจัดการเกี่ยวกับสภาพความเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศของโลก
5) การอนุรักษ์ การพัฒนาและการใช้ประโยชน์แหล่งศิลปวัฒนธรรมของประเทศสเปน
(3) ขอบเขตเนื้อหา
1) แนวคิดและการพัฒนาเศรษฐกิจและการสร้างความสามารถทางการแข่งขันของสเปนเพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและการแข่งขันในเวทีโลก
2) ประวัติความเป็นมาด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและความร่วมมือในการพัฒนา
ด้านต่าง ๆ ของราชอาณาจักรสเปนและไทย
3) การดาเนินการและการบริหารจัดการเมืองบาร์เซโลนาด้วย นวัตกรรมและการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีหรือข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร ในการเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของ
บริ ก ารชุ ม ชน เพื่ อ ช่ ว ยลดต้ น ทุ น และลดการบริ โ ภคของประชากร โดยยั ง คงเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการบริการไว้ได้
4) การบริหารจัดการและการวางแผนในการรองรับความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของ
ประเทศสเปน
5) การอนุรั กษ์และการบริห ารจัดการแหล่ งศิลปวัฒนธรรม และการใช้ประโยชน์ในด้าน
ต่าง ๆ ของประเทศสเปน
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ส่วนที่ 2 ผลการศึกษาดูงาน
1. ครั้งที่ 1 : จังหวัดน่าน และ สปป.ลาว
หัวข้อศึกษา ประกอบด้วย
1.1นโยบายการพัฒนาจังหวัดน่าน (กลุ่มที่1)
1.2 การบูรณาการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดน่านตามแนวพระราชดาริในพื้นที่ต้นแบบ
โครงการปิดทองหลังพระ (กลุ่มที่ 2)
1.3 การพลังงานของ ASEAN : นโยบายพลังงานและการบริหารจัดการโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน
หงสา (กลุ่มที่ 3)
1.4 การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ของจังหวัดน่านในความร่วมมือ
ภาคประชาสัมคม (กลุ่มที่ 4)
1.5 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดน่าน – สปป.ลาว : ศิลปวัฒนธรรมและทรัพยากร
การท่องเที่ยวจังหวัดน่าน (กลุ่มที่ 5)
1.1 นโยบายการพัฒนาจังหวัดน่าน
จั ง หวั ด น่ า น อยู่ ใ นภาคเหนื อ ลั ก ษณะภู มิ ป ระเทศเป็ น พื้ น ที่ ภู เ ขาสู ง มี ค วามสู ง 2,112 เมตร
จากระดับน้าทะเลปานกลางกลาง มีประชากรรวม 479,518 คน มีอาณาเขตติดกับ สปป.ลาว ทิศเหนือ ติดต่อ
กับเขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงฮ่อน – หงสา (สปป.ลาว) ทิศตะวันออก ติดต่อกับแขวงไชยบุรี (สปป.ลาว) ทิศใต้
ติดต่อกับจังหวัดแพร่ และทิศตะวันตก ติดต่อกับอาเภอเชียงม่วน อาเภอปง อาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา
คาขวัญของจังหวัดน่าน คือ “แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดา จิ ตกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง
เรืองรองพระธาตุแช่แห้ง”
วิสัยทัศน์ของจังหวัดน่าน คือ “เมืองแห่ งความสุ ข ธรรมชาติสมบูรณ์ แหล่งท่องเที่ยวหลากหลาย
พร้อมมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน”
ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ชื่อ นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ซึ่งได้วางนโยบายพัฒนาจังหวัดน่าน ภายใต้คาว่า
“น่านหนึ่งเดียว” โดยจุดริเริ่มน่านหนึ่งเดียว เนื่องจากน่านเป็นเมืองสงบ ไม่ทะเลาะกัน มีคดีน้อย ประชาชน
ดาเนินชีวิตแบบเรียบง่าย (Slow life) เป็นเมืองสะอาด เมืองสวยงาม และเมืองแห่งความสุข
นโยบายและยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนจังหวัดน่าน เพื่อดารงไว้ซึ่ งน่านหนึ่งเดียว เมืองแห่งความสงบ
เมืองสะอาด เมืองสวยงาม และเมืองแห่งความสุข ประกอบด้วยมิติขับเคลื่อน 4 มิติ ประกอบด้วย
มิติที่ 1 มิติป่า จากปัญหาการบุกรุกทาลายป่า รวม 800,000 – 900,000 ไร่ เพื่อประกอบ
อาชีพการเกษตรเชิงเดี่ยว ทาไร่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ทาให้ ภูเขาที่เรียกว่าภูเขาหัวโล้น โดยเฉพาะพื้นที่ต้นน้าใน
อาเภอสันติสุข และอาเภอเฉลิมพระเกียรติ การบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ยังไม่มีประสิทธิภาพ
ข้อค้นพบคือ ไม่สามารถแยกคนออกจากป่าได้ และงบประมาณจังหวัดรวมทั้งงบประมาณ
ของหน่วยงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ งบท้องถิ่นไม่สามารถทาในพื้นที่ป่าได้ การพัฒนากระทาได้เฉพาะในบริเวณ
พื้นราบทางหลวง 101 จังหวัดน่านไปจรดโรงพลังงานไฟฟ้าถ่านหินหงสา สปป.ลาว
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แนวทางขับเคลื่อน คือ การบูรณาการโมเดลต่าง ๆ และโครงการเข้าไปทั้งแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาศักยภาพของประชาชน เกษตรกร ให้มีอาชีพที่อยู่ได้ควบคู่กับการฟื้นฟูสภาพป่ากลับคืนมา การน้อมนา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและปรับเปลี่ยนวิธีคิดของคนรุ่นใหม่ ให้คนกับธรรมชาติและความเจริญอยู่ร่วมกันได้
แบบสมดุล และปรับเปลี่ยนวิถีการดาเนินชีวิตอาชีพเกษตรเชิงเดี่ยวให้เป็นแบบเกษตรผสมผสาน วนเกษตร
เกษตรทฤษฎี ใหม่ และเกษตรอิน ทรี ย์ ซึ่ง เป็น ระบบเกษตรกรรมยั่ งยื น ซึ่ ง อาจจะด าเนิ นการคู่ ข นานกั บ
มาตรการทางกฎหมาย การใช้มาตรา 44 ของรัฐ ธรรมนูญชั่ว คราว ซึ่งประกาศโดยคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.)
มิติที่ 2 มิติน้า ปัญหา คือ การขาดแคลนน้าและไม่มีแรงดันพอดึงน้าขึ้นเขาหัวโล้น ทาให้
ประชาชนและเกษตรกรบนพื้นที่ภูเขาสูงไม่มีน้ากินน้าใช้อย่างทั่วถึงและพอเพียง รวมทั้งขาดแคลนแหล่งน้า
ธรรมชาติและแหล่งน้าชลประทานภายในจังหวัดมีน้อยมาก
แนวทางขับ เคลื่ อน คือ สร้างแหล่ งเก็บกักน้า ฝาย บ่อ อ่างเก็บน้า และน้อมนาแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง เช่น โครงการของมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดาริ
มิติที่ 3 มิติเกษตรและพาณิช ย์ ปัญหาคือ สินค้าเกษตรที่ผ ลิตได้ในจังหวัดไม่ได้คานึงถึง
คุณภาพ แต่เน้นผลิตให้ได้ปริมาณเพิ่มมากขึ้น สินค้าเกษตรอาหารไม่มีเพียงพอกับความต้องการบริโภคใน
จังหวัดต้องนาเข้าจากจังหวัดอื่น ๆ ส่วนใหญ่ผลิตพืชเชิงเดี่ยว โดยเฉพาะพืชอาหารสัตว์ มากที่สุดเป็นข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ โดยมีกลุ่มบริษัทเกษตรขนาดใหญ่สนับสนุนและรับซื้อผลผลิต อีกทั้งยังขาดกาลังคนที่จะส่งเสริม
พัฒนาคุณภาพสินค้า
แนวทางขั บ เคลื่ อน คือ ผลั กดั นการผลิ ต สิ นค้า เกษตรคุณ ภาพ โดยใช้พ าณิช ย์ นาเกษตร
เปลี่ยนพืชสร้างรายได้ เพิ่ม Cluster กาแฟ เชื่อมผู้ประกอบการกับเกษตรกร ยกระดับกาแฟน่านโดยสร้าง
ระบบธุรกิจครบวงจร ตั้งแต่ SMEs กับบริษัทขนาดใหญ่และเปลี่ยนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้เป็นพื้นที่ สีเขียว เช่น
เลี้ยงปศุสัตว์ที่มีคุณภาพควบคู่กันไป
มิติที่ 4 มิติท่องเที่ยว ปัญหาคือ แหล่งท่องเที่ยวมีทั้งสถานท่องเที่ยวธรรมชาติและแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ยังขาดการพัฒนาเนื่องจากข้อจากัดด้านงบประมาณ ปัจจุบันแนวโน้มนักท่องเที่ยว
เพิ่มมากขึ้น อาจจะมีปั ญหาด้านอัตลักษณ์ของความเป็นเมืองน่านและความสัมพันธ์ทางชายแดนของสังคม
วัฒนธรรมใกล้ชิดกัน กับการเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
แนวทางขับเคลื่อน คือ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เน้นสร้างรายได้จากนักท่องเที่ยวที่มี
คุณภาพ มากกว่าเน้นจานวนหรือปริมาณนักท่องเที่ ยว ซึ่งต้องพัฒนาสถานที่พักและแหล่งร้านอาหารสะอาด
ปลอดภัยราคาเป็นธรรม และแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม เน้นอัตลักษณ์ เน้นวิถีดาเนินชีวิต ศิลปหัตถกรรม
ผ้าทอ เครื่องเงิน แต่ต้องมีการวางแผนแก้ไขปัญหาการจัดการขยะ และการจราจรที่เหมาะสมกับการเติบโต
ทางเศรษฐกิจ
ในการบริห ารจั ดการตามแนวทางขับเคลื่ อนของ 4 มิติ ได้กาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดน่าน ดังนี้
1. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
และประชาสังคม
2. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพเศรษฐกิจการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวตลอดจน
พัฒนาทรัพยากรการผลิตทางการเกษตร และเกษตรอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน
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3. พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชนตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
4. เสริมสร้างความสัมพันธ์ชายแดน ตลอดจนวางระบบบริหารจัดการเพื่อเตรียมความพร้อม
ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
1.2 โครงการบูรณาการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ “จังหวัดน่าน” ตามแนวพระราชดาริ
พื้นที่ต้นแบบแห่งแรกของมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดาริ เริ่มปฏิบัติการในพื้นที่ ๓
อาเภอของจังหวัดน่าน คือ ท่าวังผา สองแคว และเฉลิมพระเกียรติ เมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๕๒
เนื่องจากน่านเป็นพื้นที่ซึ่งมีความสาคัญเชิงภูมิศาสตร์ เพราะเป็นต้นน้าน่านที่เป็นหัวใจสาคัญของ
ระบบน้ าในประเทศไทย (ร้ อยละ ๔๕ ของแม่น้าเจ้าพระยา) และยังเป็นจังหวัดที่มีปัญหารุนแรงทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ รวมทั้งปัญหาสิ่งแวดล้อม จากการที่ป่าต้นน้าน่านกาลังเผชิญกับการบุกรุก เพื่อเป็น
พื้นที่ทากิน อากาศเสียเพราะหมอกควันจากการเผาเตรียมพื้นที่การเกษตร ดินเสื่อมด้วยสารตกค้างจากการใช้
เคมีการเกษตรเข้มข้น น้ าปนเปื้อนสารเคมีและเต็มไปด้วยตะกอนจากการชะหน้าดิน ตามแนวลุ่ มน้าเกิด
อุทกภัยรุนแรงซ้าซาก ขาดความรู้ที่จาเป็นในการยังชีพ ยากจน เป็นหนี้ไม่มีทางออก ร้อยละ ๗๕ ของชาว อ.
สองแคว สุขภาพเสื่อมโทรม ด้วยสารพิษในเลือดสูงกว่าระดับปกติธรรมดาถึง ๕ เท่า
แต่โชคดีที่น่านมีข้าราชการและเครือข่ายประชาคมเข้มแข็ง ผู้คนกระตือรือร้น เปิดรับ เรียนรู้ตัวอย่าง
ความสาเร็จ ทุกฝ่ายหารือตกลงกันเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือ ระดมสรรพกาลัง โดยการสนับสนุนของปิด
ทองหลังพระฯ และมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ประยุกต์องค์ความรู้จากโครงการพระราชดาริต่าง ๆ ที่ดาเนินการอยู่
แล้วในจังหวัดน่าน เป็นแนวทางร่วมกันดาเนินภารกิจ “ปิดทองหลังพระณ ต้นน้าน่าน”
จากจุดเริ่มต้นในพื้นที่นาร่องขนาดเล็ก ที่บ้านยอด ต.ยอด อ.สองแคว และบ้านน้าป้าก ต.ตาลชุม อ.
ท่าวังผา ขยายสู่ ต.ขุนน่านอ.เฉลิมพระเกียรติ และบ้านห้วยธนู ต.ตาลชุม บ้านห้วยม่วง ต.ศรีชุม อ.ท่าวังผา
ตามคาร้องขอของชุมชนเอง
การดาเนินงานปิดทองหลังพระฯ คือ ส่งเสริมให้ชุมชนที่ยากจนสามารถลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้จาก
การปลูกพืชอาหาร ปศุสัตว์และประมงให้เพียงพอต่อความต้องการทั้งของตนเองและทั้งจังหวัดน่านได้ตลอดปี
โดยเฉพาะการนาองค์ความรู้จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ “ลดการใช้พื้นที่ป่า ปลูกนาขั้นบันได”
ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มาขยายผลในพื้นที่ทั้งสามเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวให้เพียงพอต่อการ
บริโภค ควบคู่กับการลดพื้นที่แผ้วถางป่าเพื่อปลูกข้าวไร่ พร้อมกับพัฒนาต้นแบบการถ่ายทอดความรู้อื่น ๆ
ควบคู่กันไปเช่น พัฒนาและบริหารจัดการแหล่งน้า ปรับปรุงปัจจัยการผลิตพื้นฐานเสริมสร้า งความรู้ด้านการ
เพาะปลูก การสุขาภิบาลสัตว์ การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมศักยภาพและความ
เข้มแข็งของชุมชน ด้วยการพัฒนาคน ปลูกฝังความคิดและค่านิยมของการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อสืบสานงาน
พัฒนาในด้านต่าง ๆ ต่อไปในอนาคต
แนวทางปิดทองหลังพระฯ นามาซึ่ งการรับรู้และความเข้าใจที่ดี จนเมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
ประชาชนจังหวัดน่านทุกภาคส่วน ได้ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ “วาระน่าน–โครงการปิดทองหลังพระ สืบ
สานแนวพระราชดาริจังหวัดน่าน” เพื่อเตรียมความพร้อม เตรียมคน เตรียมแผนงาน เตรียมงบประมาณและ
สรรพกาลัง สืบสานและขยายผลงานพัฒนาที่ปิดทองหลังพระฯบุกเบิกไว้ จากพื้นที่ดาเนินการ ๓ อาเภอ สู่
พื้นที่ขยายผลอีก ๑๒ อาเภอครอบคลุมทั่วทั้งจังหวัดอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
1. สิ่งที่ได้เรียนรู้จากโครงการปิดทองหลังพระ
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1.1 การแก้ไขปัญหาในพื้นที่ต้องให้ประชาชนในพื้นที่เป็นผู้ Identify ปัญหา ร่วมคิด
ร่วมวางแผน ร่วมลงมือ ภาครัฐมีหน้าที่ให้การสนับสนุน เช่น งบประมาณ ความรู้ทางเทคนิค หรือแก้ไขปัญหา
ที่ภาคประชาชนเองไม่สามารถดาเนินการได้ เช่น กฎหมาย ระเบียบที่เป็นอุปสรรค การแก้ไขโดยภาครัฐที่ทา
มาในอดีตพิสูจน์แล้วว่าไม่ได้ผล สิ้นเปลืองงบประมาณ และทรัพยากรต่างๆ เป็นจานวนมาก
1.2 การแก้ไขปัญหาที่สะสมเรื้อรังมานาน ควรแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน คือ
- ให้อยู่รอดและไม่ให้ปัญหาลุกลามต่ออีก
- ให้เพียงพอ ให้ชาวบ้านพอมีพอกินเลี้ยงตัวได้
- ให้ยั่งยืน
1.3 การดาเนินการควรยึดหลักการดาเนินงานตามรอยพระยุคบาท ซึ่งได้แก่
- หลักองค์ความรู้ 6 มิติ
- หลักพัฒนาตามแนวพระราชดาริ (เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา)
- หลักการทรงงานและหลักการโครงการ
1.4 การดาเนินโครงการเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ทุรกันดาร
เพื่อพัฒนาทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยมีการวางแผนดาเนินโครงการที่เป็นระบบและสอดคล้องกัน
เพื่อให้ผลสาเร็จของงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยมีการดาเนินกิจกรรมดังกล่าว คือ
- โครงการแหล่งน้า โดยการสร้างฝายอนุรักษ์ ฝายการเกษตร และระบบส่งน้า โดย
คลองและท่อ
- การปรับพื้นที่ให้เหมาะสมกับการเพาะปลูก โดยกรทานาแบบขั้นบันได และปรับ
สภาพดินให้เหมาะสม
- การส่งเสริมการเกษตร โดยสนับสนุนให้ปลูกพืชหลังเขา และพืชผักสวนครัว
- การพัฒนาอาชีพ โดยการจัดตั้งกองทุนต่างๆ
- ปลูกป่าเศรษฐกิจ โดยการส่งเสริมปลูกพืชเศรษฐกิจ เช่น หวาย ไผ่ กล้วย
1.5 หากต้องการสร้างป่า ปลูกป่า ต้อง สร้างคน ต้องให้ความรู้ ให้มีความรู้สึกว่าป่าเป็น
วิถีชีวิตของเขา เขาจึงรู้สึกหวงแหนและรักป่า
1.6 ดอยตุง Model การใช้ประโยชน์จากลุ่มน้าอย่างสมดุล โดยให้คนและป่าอยู่รวมกัน
พึงพาซึ่งกันและกันอย่างยั่งยืน (ป่าอนุรักษ์ ป่าเศรษฐกิจ และป่าใช้สอย)
2. สิ่งที่ประทับใจในโครงการปิดทองหลังพระ
2.1 ความสาเร็จในการนาแนวพรราชดาริมาปฏิบัติและเกิดผลเป็นรูปธรรมในจังหวัด
น่าน จนสามารถเป็นพื้นที่ต้นแบบทั้งในด้านพื้นที่ทากิน การยับยั้งการทาลายพื้นที่ป่า การสร้างรายได้เพิ่มเติม
ให้แก่ชาวบ้าน ซึ่งแตกต่างจากการแก้ไขปัญหาที่เคยทามาในอดีตโดยสันเชิง
2.2 การทาแนวเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดาริมาใช้ เพื่อพัฒ นาชีวิตความ
เป็นอยู่ของประชาชนที่เหมาะสม
2.3 การทางานที่เริ่มจากความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ทาให้ผ ลงานที่ออกมา
สามารถบรรลุเป้าหมายได้ และชาวบ้านมีความพร้อมที่จะร่วมแรงร่วมใจในการทางาน
2.4 เริ่มการทากิจกรรมพัฒนาโดยการทาต้นแบบให้ชาวบ้านดูในเบื้องต้น ให้เห็นว่าทาได้
จริง หลังจากนั้นชาวบ้านก็จะมีกาลังในในการทางาน ผลของงานก็จะประสบผลสาเร็จตามเป้าหมาย
2.5 แนวคิดทฤษฎีใหม่ และเศรษฐกิจพอเพียง ได้ถูกนามาใช้จริง ในกลุ่มเกษตรกรรักษา
ต้นน้า
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2.6
2.7

ไม่มีความจนในหมู่คนที่มีความเพียร
การร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้านในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และกรประหยัด

พลังงาน
สรุป
จากการที่ได้เข้าเยี่ยมชม โครงการ ทาให้เห็นตัวอย่างของโครงการที่เป็นต้นแบบในลักษณะประชารัฐ
ที่แท้จริง ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมในการคิด และพัฒนาร่วมกัน ระหว่าง ภาคราชการ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน ซึ่งโครงการการแก้ปัญหาบุกรุกป่าจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมี เป้าหมายของการพัฒนา คือความ
ยั่งยืน ซึ่งทุกคนที่เกี่ย วข้องต้องมีต้องมีส่ วนร่ว ม มล ปนัดดา ดิศกุล เคยกล่าวไว้ว่า พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวทรงเป็นแบบอย่างของการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประธานมูลนิธิ
แม่ฟ้าหลวง ทรงศึกษาและเรียนรู้ และได้นา โครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพัฒนาไปปรับเพื่อใช้
พัฒนาในพื้นที่ดอยตุง จนประสบผลสาเร็จ ประชาชนในพื้นที่ สามารถอยู่ได้ อย่างมี ความสุข ซึ่งนี่คือหลักคิด
ต้นแบบของโครงการปิดทองหลังพระ ที่มีโจทย์เริ่มต้นว่า จะทาอย่างไร ให้ประชาชน สามารถช่วยเหลือตนเอง
และอยู่กับธรรมชาติได้ ทั้งนี้จุดเด่นอีกจุดหนึ่งของโครงการคือการให้ความสาคัญ ในกลุ่มเยาวชน เพื่อให้เข้าสู่
กระบวนการปลูกฝัง การพัฒนาอย่า งยั่งยืน ซึ่งถือว่าเป็นรากฐานสาคัญ รายการปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีปฏิบัติ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน ไม่ใช่เรื่องของรัฐบาล หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง แต่เป็นเรื่องที่เราทุกคน ต้องปฏิบัติตาม
ต้องมีชีวิตอยู่อย่างมีความรับผิดชอบ และถึงเวลาแล้วที่เราทุกคน จะต้องดาเนินการ เพราะธรรมชาติ จะไม่เอื้อ
ประโยชน์ ให้กับมนุษย์อีกต่อไป
1.3 โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินหงสา
ดูภาคผนวก 1
1.4 การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ของจังหวัดน่านในความร่วมมือภาค
ประชาสัมคม
สภาวะปัญหา
1. ป่ า ไม้ ใ นจั ง หวั ด น่ า น พื้ น ที่ ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น ป่ า สงวนและ 40% ของพื้ น ที่ ป่ า ยั ง เป็ น ป่ า ต้ น น้ า
10 ปีที่ผ่านมานี้ ป่าไม้หายไป 25% ปัญหาส่วนหนึ่งมาจากราษฎรบุกรุกที่ดินป่าสงวน ถางป่าเพื่อปลูกข้าวโพด
ราษฎรชาวจังหวัดน่านส่วนใหญ่ยากจน จังหวัดน่านต้องสั่งสินค้าอุปโภค บริโภคแทบทุกประเภทเข้ามายกเว้น
ข้าวโพด
แม้หน่ วยงานภาครัฐจะรณรงค์ให้ชาวจังหวัดน่านเลิกปลูกข้าวโพดเพื่อหยุดปัญหาการบุกรุกที่ดิน
ป่าสงวน แต่ชาวบ้านยังไม่เลิก เนื่องจากการปลูกข้าวโพดมีระบบรับรองการตลาด มีนายหน้ามารับซื้อข้าวโพด
ถึงแหล่งปลูก การเปลี่ยนไปปลูกพืชอื่น ราษฎรยังไม่มั่นใจว่าจะมีระบบรับรองการปลูกพืชผลตามที่ทางการ
ส่งเสริมหรือไม่
2. มีโ ครงการส าคัญในการสร้ างอ่างเก็บ น้า เป็นโครงการขนาดใหญ่ 15 โครงการ ซึ่งท้องถิ่นไม่
สามารถดาเนินการได้ เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายสูง อ่างเก็บน้าที่มีอ ยู่น้าแห้งไป หน่วยงานในระดับพื้น ที่ไม่สามารถ
ช่วยแก้ไขปัญหาได้
3. มีความพยายามในการปลูกป่าทดแทนแต่ยังทาไม่จริงจัง
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การวิเคราะห์สภาพปัญหา
แม้ ว่ า หน่ ว ยงานภาครั ฐ จะทราบปั ญ หาเรื่ อ งการถู ก ท าลายของป่ า ต้ น น้ าซึ่ ง เป็ น ที่ ดิ น ป่ า สงวน
แต่การแก้ไขปัญหายังไม่ได้ผลอย่างจริงจัง ประเด็นปัญหาหลักคือ
1.การแก้ ไขปั ญหาราษฎรบุ ก รุ ก ที่ดินป่ าสงวนเพื่อท าไร่ ข้าวโพด จะแก้ไขปัญหาอย่ างไร แม้จะมี
กฎหมายอยู่แล้วแต่ไม่สามารถดาเนินการบังคับใช้ได้
มีข้อเท็จ จริ ง 2 เรื่ องที่ไม่ส ามารถดาเนินการได้คือ การจับราษฎรพื้นที่บุกรุ กป่าสงวนจาคุกและ
การยกพื้นที่ป่าสงวนให้เป็นสิทธิของประชาชน
2. การแก้ไขปัญหาบุกรุกที่ดินป่าสงวนและการรณรงค์รักษาป่าต้นน้าต้องได้รับความร่วมมือจากหลาย
ส่วนราชการ ซึ่งผู้ ว่าราชการจั งหวัดได้เร่ งแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจัง แต่ยังต้องการพลังเสริมจากระดับสู ง
เพื่อให้ปัญหาขัดข้องหลายประการได้รับการปลดล็อค
ทางออกของปัญหา
ภาคเอกชนโดย นายบัณฑูร ล่าซา ซึ่งมีพลังและมีศักยภาพได้ตระหนักถึงความสาคัญของปัญหานี้
และได้ร่วมแก้ไขปัญหาของจังหวัด โดยท่านได้วิเคราะห์ทางออกของปัญหาคือ
1. ต้องให้ผู้บริหารระดับสูงในระดับประเทศเข้าใจปัญหาคือจับโจทย์ซึ่งเป็นปัญหาและความต้องการ
ในระดับพื้นที่ได้ถูกต้องก่อน ซึ่งท่านมีแผนที่จะพบปะหารือรองนายกรัฐมนตรี นายวิษณุ เครืองาม และกราบ
บังคมทูลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เรื่องการรณรงค์รักษาป่าต้นน้าพื้นที่จังหวัดน่าน และการแก้ไขปัญหา
ราษฎรบุกรุกที่ดินป่าสงวน ถางป่าเพื่อทาไร่ข้าวโพด การดาเนินการดังกล่าวจะมีผลให้เกิดการ บูรณาการแก้ไข
ปัญหาในระดับบน (ส่วนกลาง) อย่างจริงจัง ซึ่งจะส่งผลให้พื้นที่มีคาตอบในการแก้ไขปัญหาที่ค้างคามานาน
สามารถแก้ไขปัญหาได้สาเร็จ
2.การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตชาวจังหวัดน่านให้ลดการปลูกข้าวโพดและหันไปปลุกพื ชอื่นที่ส่วนราชการ
สนับสนุนโจทย์นี้พื้นที่ต้องสร้างความมั่นใจให้กับราษฎรว่าเขาจะมีรายได้หรือได้รับประโยชน์เกื้อกูลอื่นๆที่สูง
กว่าหรื อไม่แพ้การปลู กข้าวโพด ซึ่งต้องคิดอย่างเป็นระบบ รวมไปถึงการขาย การตลาด หรือการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์เพื่อให้ราษฎรมีรายได้สูงขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าการปลูกข้าวโพด
1.5จังหวัดน่าน :การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ปัจจุบันมีการพัฒนาการท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และขนบธรรมเนียม
วิถีชีวิตมากขึ้นด้วยมีการตระหนักถึงความสาคัญของศิลปะ วัฒนธรรม เทศกาล รวมถึงมรดกทางวัฒนธรรม
พื้นบ้าน ซึ่งประเทศไทยนับเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางวัฒนธรรม เห็นได้จากประวัติศาสตร์
ความเป็นมาที่ยาวนานของประเทศ ความหลากหลายทางชาติพันธุ์ ศิลปวัฒนธรรมประจาชาติที่เป็นเอกลักษณ์
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เฉพาะในแต่ละพื้นถิ่น ซึ่งเกิดการเปลี่ยนแปลง ผสมผสาน หล่อหลอม พัฒนาตามกาลเวลา กระทั่งประยุกต์
ร่วมกับวัฒนธรรมทั้งข้างถิ่นและข้ามถิ่น จึงนับได้ว่าประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่เต็มไปด้วยต้นทุนทาง
วัฒนธรรมไม่น้อยกว่าประเทศใดในโลกและจากผลการสารวจโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๒
พบว่าประเทศไทยมีทรัพยากรการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม มากเป็นอันดับ ๓ ของภูมิภาคเอเชีย
การสร้างสรรค์การท่องเที่ยวโดยวางอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นหรือทุนทาง
วัฒนธรรมสามารถทาได้โดยหยิบยกเรื่องราวจากประวัติศาสตร์ ศิลปะท้องถิ่น การละเล่น ดนตรีพื้นบ้าน วิถี
ความเป็นชุมชน วรรณกรรม อาหาร ประเพณี สถาปัตยกรรม หัตถกรรม ความงดงามของฝีมือช่าง และอื่นๆ
มาจัดการให้เกิดความน่าสนใจสอดคล้องตามคุณค่าของชุมชนหรือเมือง ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยว
ได้รับประสบการณ์ตรงผ่านการเรียนรู้จากการได้ท่องเที่ยว
จังหวัดน่าน ดินแดนแห่งขุนเขา เป็นหนึ่งในสถานที่ที่มีความหลากหลายของรูปแบบการท่องเที่ยว
เต็มไปด้ วยแหล่ งท่องเที่ยวมากมาย ที่ มีความเป็ นเอกลั กษณ์ เฉพาะตัว ทั้งสถานที่ส าคั ญทางประวั ติศาสตร์
โบราณสถาน โบราณคดี แหล่งอารยธรรมโบราณ รวมถึงแหล่งธรรมชาติ ซึ่งมีให้เห็นแทบทุกอาเภอ ปัจจุบันจึง
ได้มีการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพเศรษฐกิจการท่องเที่ยวให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรม
ทั้งในด้านการบริหารจัดการ ผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการ และการตลาด เพื่อให้เป็นเมืองที่สามารถรองรับ
นักท่องเที่ยวและเป็นประตูเชื่อมโยงสู่ประชาคมอาเซียนโดยยังคงความเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดน่านด้วยการ
พัฒนาการท่องเที่ยวควบคู่กับการรักษาสมดุลสิ่งแวดล้อมและชุมชน กล่าวคือ ต้องไม่ทาลายทรัพยากรซึ่งเกี่ยวกับ
การท่องเที่ยว ต้องไม่ส่งผลเสียต่อมูลค่าทางวัฒนธรรมของแหล่งท่องเที่ยว รวมถึงโครงสร้างทางสังคม ได้แก่
การอนุรักษ์กิจกรรมการท่องเที่ยว เช่น การจัดแข่งเรือตามประเพณี งานไหว้พระธาตุ เป็นต้น การยกระดับคุณภาพ
สิ่งอานวยความสะดวก เช่น ห้องน้า น้าดื่มสาธารณะ เป็นต้น การส่งเสริมและพัฒนาให้ธุรกิจที่พัก Guesthouse Home stay และโรงแรม รวมถึงธุรกิจบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรม
ได้รับการรับรองมาตรฐาน เช่น ร้านอาหารพื้นเมือง ร้านค้า OTOP เป็นต้น ตลอดจนการพัฒนามาตรฐานสินค้า
ของฝากและของที่ระลึกที่สะท้อนให้เห็นถึงสภาพชีวิต ความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมประเพณีของจังหวัดน่าน
สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรมที่น่าสนใจ ได้แก่
๑. วัดพระธาตุแช่แห้ง เป็นปูชนียสถานศักดิ์สิทธิ์ สร้างในสมัยเจ้าพระยาการเมือง (เจ้าผู้ครองนคร
น่าน ระหว่าง พ.ศ. ๑๘๖๙-๑๙๐๒) เพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระมหาชินธาตุเจ้า ๗ พระองค์ พระพิมพ์เงินและ
พระพิมพ์ทอง ที่ได้รับพระราชทานจากพระมหาธรรมราชาลิไท เมื่อครั้งที่เจ้าพระยาการเมืองเสด็จไปช่วยสร้าง
วัดหลวงอภัย (วัดป่ามะม่วง จังหวัดสุโขทัย ในปัจจุบัน)
พระธาตุแช่แห้งเป็นพระธาตุประจาปีเถาะ ชาวล้านนาเชื่อว่าหากได้เดินทางไป “ชูธาตุ” หรือ
นมัสการพระธาตุประจาปีเกิดจะได้รับอานิสงส์อย่างยิ่ง
๒. วัดภูมินทร์ เป็นวัดหลวงตั้งอยู่ในเขตพระนครดังปรากฏชื่อตาบลในเวียงในปัจจุบัน ตามพงศาวดาร
ของเมืองน่าน พระเจ้าเจตบุตรพรหมมินทร์ เจ้าผู้ครองนครน่านได้สร้างวัดภูมินทร์ขึ้นหลังจากที่ครองนครน่าน
ได้ ๖ ปี เมื่อ พ.ศ. ๒๑๓๙ มีปรากฏในคัมภีร์เมืองเหนือว่าเดิมชื่อ “วัดพรหมมินทร์” แต่ตอนหลังชื่อวัดได้เพี้ยน
ไปจากเดิมเป็น “วัดภูมินทร์”
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จุดเด่นของวัดนี้คือเป็นวัดที่สร้างทรงจตุรมุขหนึ่งเดียวในประเทศไทย ที่ดูคล้ายตั้งอยู่บนหลัง
พญานาค ๒ ตัว อาคารนี้เป็นทั้งพระอุโบสถ พระวิหาร และพระเจดีย์ประธาน โดยใช้อาคารในแนวตะวันออกตะวันตกเป็นพระวิหาร และอาคารแนวเหนือ -ใต้เป็นพระอุโบสถ รัฐบาลไทยเคยพิมพ์รูปวั ดภูมินทร์ในธนบัตร
ใบละ ๑ บาทในช่วงสงครามโลกครั้งที่ ๒ และเมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ ได้จาลองพระวิหารหลังนี้ไว้ด้วย
๓. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน เป็นอาคารแบบยุโรปซึ่งเข้ามาในสมัยรัชกาลที่ ๕ ผสมผสานกับ
สถาปัตยกรรมท้องถิ่นเมืองน่าน เดิมเป็น “หอคา” ลักษณะการจัดพิพิธภัณฑ์จะใช้แสงธรรมชาติเข้าช่วย ตัว
อาคารโปร่งมีหน้าต่างโดยรอบ ผู้มาเที่ยวจะรู้สึกเหมือนเดินอยู่ในบ้านมากกว่าพิพิธภัณฑ์ ทาให้เพลิดเพลินใน
การเดินชมสิ่งของที่จัดแสดง
๔. หมู่บ้านไทยลื้อหนองบัว เป็นหมู่บ้านที่มีฝีมือในการทอผ้าพื้นเมืองที่สวยงาม เรียกว่า “ผ้าลาย
น้าไหล” ซึ่งเป็นแหล่งใหญ่ที่สุดในจังหวัดน่าน นับเป็นหัตถกรรมที่ตกทอดมาหลายยุคหลายสมัย
การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมดังกล่าว นอกจากจะนารายได้เข้าสู่ประเทศ และ
นาไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจทั้งระดับประเทศและระดับภูมิภาคแล้ว การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยังเป็นเครื่องมือ
สาคัญในการสืบทอดวัฒนธรรมให้คงอยู่ต่อไป ซึ่งหากมีแนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดย
คานึงถึงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีเพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนและการ
พัฒนาเป็นไปอย่างเหมาะสม จะนาไปสู่การพัฒนาชุมชนผ่านทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน เช่น
ระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา โครงข่ายโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ต เส้นทางถนนภายในและระหว่างจังหวัด
ป้ายบอกทาง เป็นต้น การพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนผ่านทางการท่องเที่ยว และการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของ
ชุมชน เพื่อเป็นความภูมิใจของคนในท้องถิ่นแต่อย่างไรก็ตามหากมีการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างไม่เหมาะสม
และ/หรือผลจากการท่องเที่ยวที่เพิ่มสูงขึ้น อาจนาไปสู่ความเสื่อมโทรมของสถานที่ ท่องเที่ยว และการสูญเสีย
มูลค่าทางวัฒนธรรม อีกทั้งอาจส่งผลกระทบต่อชุมชน เช่น ค่าครองชีพที่สูงขึ้นของคนในชุมชน อัตราการเกิด
อาชญากรรมที่สูงขึ้น การเพิ่มขึ้นของมลพิษ และการเสื่อมถอยของวัฒนธรรมพื้นเมืองและวิถีชีวิตที่เคยมีอยู่ จึงอาจ
กล่าวได้ว่าการท่องเที่ยวเปรียบเสมือนดาบสองคมถ้าไม่มีการวางแผนและการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม
2. ครั้งที่ 2 : ราชอาณาจักรสเปน
2.1. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถทางการแข่งขันของสเปน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจและการแข่งขันในเวทีโลก (กลุ่มที่ 1 + 2)
2.2. ความสัมพันธ์และความร่วมมือในการพัฒนาประเทศระหว่างสเปนกับไทย (กลุ่มที่ 2 + 3)
2.3. การดาเนินการและการบริหารจัดการเมืองบาร์เซโลนาด้วยนวัตกรรมและการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี หรือข้อมูลศูนย์สารสนเทศและการสื่อสาร ในการเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของบริการชุมชน
(Smart city) (กลุ่มที่ 3 + 4)
2.4. การบริหารจัดการและการวางแผนในการรองรับความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของสเปน
(Climate change) (กลุ่มที่ 4 + 5)
2.5. การอนุรักษ์และการบริหารจัดการแหล่งศิลปวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวของสเปน (เมือง
มรดกโลกโทเรโด และเมืองบาร์เซโลนา กลุ่มที่ 5)
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2.1. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถทางการแข่งขันของสเปน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจและการแข่งขันในเวทีโลก
1)ภาพรวมเศรษฐกิจสเปน
เศรษฐกิ จ สเปนก าลั ง เติ บ โตอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ในขณะที่ ตั ว เลขเศรษฐกิ จ อื่ น ๆ อั ต ราการว่ า งงาน
การบริโภคภายในประเทศ การส่งออก การลงทุนภาครัฐและภาคเอกชน มีการปรับตัวดีขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจาก
ดาเนินนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจและการสร้างงานของรัฐบาลสเปน และปัจจัยภายนอกที่สนับสนุน ได้แก่
(1) นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของธนาคารกลางยุโรป (2) การลดลงของราคาน้ามันในตลาดโลก (3) การลดลง
ของอัตราดอกเบี้ย เงินกู้ของรัฐบาลสเปนทาให้ภาคครัวเรือนและภาคเอกชนสเปนเข้าถึงแหล่งเงินกู้ในอัตรา
ดอกเบี้ยที่ต่า และ (4) การอ่อนตัวของค่าเงินสกุลยูโร
สถานการณ์เศรษฐกิจสเปนในปี 2558
1) อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของสเปน
เศรษฐกิจสเปนเติบโตร้อยละ 3.2 ซึ่งเป็นอัตราการเจิรญเติบโตที่สูงที่สุดตั้งแต่ปี 2550
ทาให้สเปนเป็นประเทศที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูงที่สุดประเทศหนึ่งใน EU รัฐบาลสเปนคาดการณ์
ว่าเศรษฐกิจสเปนจะเจริญเติบโตร้อยละ 3 ในปี 2559 และร้อยละ 2.9 ในปี 2560 ขณะที่กองทุนการเงินระหว่าง
ประเทศ (IMF) คาดการณ์ว่า จะเติบโตร้อยละ 2.7 ในปี 2559 และร้อยละ 2.3 ในปี 2560
2) ปัจจัยหลักที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของสเปน
2.1) อัตราการว่างงานลดลงอยู่ที่ร้อยละ 20.9 (ปัจจุบัน สเปนมีผู้ตกงาน 4,779,500 คน)มี
การจ้า งงานเพิ่ ม ขึ้น ร้อ ยละ 3 เท่า กับ 525,100 ตาแหน่ง สาขาที่มีก ารจ้า งงานเพิ่ม ขึ้น มาก ได้แ ก่
เกษตรกรรม (7%) ภาคบริการ (3.2 %) ก่อสร้าง (2.7%) และอุตสาหกรรม (1%) รัฐบาลสเปนคาดว่า อัตรา
การว่างงานจะลดลงอยู่ที่ร้อยละ 19.7 ในปี 2560
2.2) การบริโภคภายในประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 สืบเนื่องจากอัตราการว่างงานที่ลดลง
รวมทั้งรายได้ของครัวเรือนและการใช้จ่ายภาคครัวเรือนที่เพิ่มสูงขึ้น ตัวอย่างตัวชี้วัดที่แสดงการเพิ่มขึ้นของ
การบริโภคภายในประเทศ ได้แก่ (1) ยอดจาหน่ายร้านค้าปลีก (retail sales) เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 (2) ยอดการ
ซื้อรถยนต์เพิ่มขึน้ ถึงร้อยละ 21 ซึ่งเกินกว่าอัตราเฉลี่ยของ EU ที่ร้อยละ 9.3 (3) ยอดการซื้อบ้านในเดือน พ.ย.
2558 เพิ่มขึ้น ร้ อยละ 13.7 เมื่อเปรียบเทียบกันเดือนเดียวกันของปี 2557 ในขณะที่การซื้อบ้าน
มือสองเพิ่มขึ้นร้อยละ 30.5 (4) ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคปรับตัวสูงขึ้นมาอยู่ที่ 107.4 จุดในเดือน ธ.ค.
2558 จากระดับ 99 จุดในเดือนก.พ. 2558
2.3) การลงทุนหรือการสะสมทุนถาวร (gross fixed capital formation)
ขยายตัวร้อยละ 6.2 โดยการลงทุนด้านเครื่องจักรเครื่องมือขยายตัวร้อยละ 9.6ในขณะที่ การลงทุนด้านการ
ก่อสร้างขยายตัวร้อยละ 5.7 อนึ่ง จากผลการสารวจ European Attractiveness Survey 2015 ซึ่งจัดทาโดย
Ernst & Young สเปนเป็นประเทศที่น่าลงทุนมากที่สุดเป็นอันดับที่ 4 ในยุโรปรองจากสหราชอาณาจักร
เยอรมนี และฝรั่งเศส
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2.4) การส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.3 คิดเป็นมูลค่า 250,241.3 ล้านยูโร
ในขณะที่การนาเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.7 คิดเป็นมูลค่า 274,415.2 ล้านยูโรทาให้มูลค่าการขาดดุลการค้าลดลง
มาอยู่ที่ 24,173.9 ล้านยูโร จาก 24,471.9 ล้านยูโรในปี 2557 สินค้าส่งออกของสเปนที่สาคัญ ได้แก่ สินค้าทุน
รถยนต์ อาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ และเคมีภัณฑ์ ประเทศคู่ค้าสาหรับสินค้าส่งออกที่สาคัญ ได้แก่ เยอรมนี
สหราชอาณาจักร อิตาลี และฝรั่งเศส สินค้านาเข้าหลัก คือ สินค้าทุนเคมีภัณฑ์ สินค้าพลังงาน และรถยนต์
ประเทศคู่ค้าที่นาเข้าที่สาคัญ ได้แก่ เยอรมนี จีน สหรัฐฯ และอิตาลี
ยุโรปยังคงเป็นตลาดส่งออกหลัก โดยการส่งออกไป EU คิดเป็นร้อยละ 64.8
(เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 63.4 ในปี 2557) ในขณะที่การส่งออกไปภูมิภาคอื่น ๆ ของโลกคิดเป็นร้อยละ 35.2(ลดลง
จากร้อยละ 36.6 ในช่วงเดียวกันของปี 2557) การนาเข้าของสเปนจาก EU เพิ่มขึ้นร้อยละ 56 (เพิ่มขึ้นจาก
ร้อยละ 53.3 ในปี 2557) ในขณะที่การนาเข้าจากภูมิภาคอื่น ๆ ของโลกคิดเป็นร้อยละ 44(ลดลงจากร้อยละ
46.7 ในช่วงเดียวกันของปี 2557)
2.5) การท่องเที่ยวภาคการท่องเที่ยวของสเปนคิดเป็นร้อยละ 15.5 ของ GDP และร้อย
ละ 15 ของการจ้างงานทั้งหมด ในปี 2558 นักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวสเปนมีจานวน 68.1 ล้านคน ซึ่ง
เพิ่มขึ้นร้ อยละ 4.9 เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2557 และสร้างรายได้เป็นจานวนเงินกว่า 67 พันล้านยูโร
นักท่องเที่ยวยุโรปส่วนมากมาจากสหราชอาณาจักร เยอรมนี และฝรั่งเศส ส่วนนักท่องเที่ยวจากเอเชียส่วนมาก
มาจากญี่ปุ่น จีน และเกาหลีใต้
3) ปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของสเปน
ปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของสเปน ได้แก่
3.1) ความไม่แน่นอนทางการเมืองสเปน ภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อ 20 ธ.ค. 2558 ที่
ปัจจุบันยังไม่มีการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ ซึ่งเริ่มส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนแล้ว
3.2) อัตราการว่างงานที่ยังสูงเป็นอันดับต้น ๆ ของยุโรป โดยเฉพาะการว่างงานของกลุ่ม
คนหนุ่มสาว (ร้อยละ 46.2) แม้ว่าจะมีแนวโน้มลดลง แต่ก็ลดลงอย่างช้า ๆ ดังนั้น การว่างงานจึงเป็นปัญหา
เศรษฐกิจสาคัญอย่างยิ่งที่รัฐบาลสเปนจะต้องแก้ไขต่อไป
3.3)การขาดดุลงบประมาณคิดเป็นร้อยละ 4.5 ของ GDP ซึ่งยังสูงกว่าอัตราที่ EU
กาหนดไว้ที่ร้อยละ 4.2 สาหรับปี 2558 ทั้งนี้ EU คาดว่า การขาดดุลงบประมาณในปี 2559 จะอยู่ที่ร้อยละ
3.6 ของ GDP แม้ว่า EU จะกาหนดอัตราไว้ที่ร้อยละ2.8
3.4) หนี้สาธารณะอยู่ที่ร้อยละ 99 ของ GDP ในปี 2558 และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเกินกว่า
ร้อยละ 100 ของ GDP ในปี 2559
3.5) การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก รวมถึงลาตินอเมริกา ซึ่งเป็นคู่ค้าและตลาดลงทุนที่
สาคัญของสเปน
สภาพเศรษฐกิจที่เปราะบางของสเปน ทาให้สเปนมุ่งให้ความสาคัญกับการพัฒนาและสร้าง
ความสามารถทางการแข่ ง ขั น เฉพาะอุ ต สาหกรรมที่ แ ข็ ง แกร่ ง และโดดเด่ น โดยเฉพาะอุ ต สาหกรรมยา
และอาหาร
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2.2. ความสัมพันธ์และความร่วมมือในการพัฒนาประเทศระหว่างสเปนกับไทย
ดูภาคผนวก 2
2.3. สรุปประเด็นการศึกษาดูงาน “Smart City”
Barcelona เป็นเมืองที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองที่มีความโดดเด่นในด้าน Innovation และเป็น
เป็น Smart Cityที่มีความโดดเด่นเมืองหนึ่งในทวีปยุโรป อย่างไรก็ดีBarcelona ได้ก้าวผ่านวิวัฒนาการด้าน
เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมในแนวทางเดียวกันกับเมืองอุตสาหกรรมชั้นนาอื่นๆ ในยุโรป และยังเคยมีโครสร้าง
เศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่มีความคล้ายคลึงกับประเทศไทย นั่นคือ มีความเข้มแข็งใน สาขาอุตสาหกรรมยาน
ยนต์ อุปกรณ์ไฟฟ้า อาหารและการแปรรูปเกษจร รองเท้าและแฟชั่น ยาและเคมีภัณฑ์ และอุตสาหกรรมการ
พิมพ์
ปัจจุบัน Barcelona เป็นเมืองที่มีโครงสร้างเศรษกิจที่หลากหลาย โดยจะมุ่งเน้นไปในด้าน
อุตสาหกรรมบริการเป็นสาคัญ จึงมีสัดส่วนของประชากร ที่ทางานในภาคบริการสาขาการศึกษา การแพทย์
และสุขภาพ สื่อ การค้าปลีกและค้าส่ง การขนส่ง การท่องเที่ยว และการก่อสร้าง รวมกันสูงถึงร้อยละ ๙๒
นอกจากนี้ Barcelona ก็กาลังดาเนินยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นสู่ธุรกิจที่เป็น Knowledge, Innovation and
Digital Economy หรืออีกนัยหนึ่งคือการก้าวสู่ “Smart Economy” ที่มากยิ่งขึ้น จึงจาเป็นต้องอาศัยโครง
พื้นฐานของเมือง และบรรยากาศเมืองที่เอื้อต่อการสร้าง “ธุรกิจ Start Up” และนวัตกรรม (Innovation) ที่
สอดรับกับกระแสโลกปัจจุบัน อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ซึ่งหมายถึงการพัฒนา Barcelona ไปสู่
“Smart City” นั่นเอง
โครงสร้างพื้นฐานของ BarcelonaSmart City ที่สาคัญคือ การสร้าง “Connectivity” `โดยมีการวาง
โครงข่าย Fiber Optic ที่เข้าถึงทุกครัวเรือน การมี Wifi Hotspot ในพื้นที่สาธารณะ และการเปิดให้มี
“Open Data” ขนาดใหญ่หลายชุดข้อมูล ซึ่งประชาชนสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการนาไปสร้างเป็น
นวัตกรรมการพัฒนาต่อยอดได้ ทั้งนี้ มีตัวอย่างของ Smart City Projects ที่เกิดจากการพัฒนาต่อยอด อาทิ
เช่น
 Smart Mobility ได้แก่ Smart Traffic Sensor, Smart Bus, Smart Electric Bike
 Smart Utilities ได้แก่ Smart Lighting, Smart Watering, Smart Metering, Smart
Heating and Cooling, และ Smart Trash
 Smart Social Care ได้แก่ Tele-care Service (สาหรับผู้มีอายุ ๗๕ ปีขึ้นไป)
นอกจากนี้ Barcelona ยังได้สร้างโครงข่ายระบบสนับสนุนการสร้างแนวคิดที่เป็นนวัตกรรม เกิดผลให้
เป็นรูปธรรม ผ่านกลไกของหน่วยงาน “Atenues De Frabricacio” (Fabrication Laboratory) ซึ่งจะให้การ
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สนับสนุนในด้านความรู้ทางวิศวกรรม (โดยเฉพาะวิศวกรรมเครื่องกล และอิเล็กทรอนิกส์) และเครื่องมือ
อุปกรณ์ในการสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบ เช่น 3D Printer และเครื่อง CNC เป็นต้น
2.4. การบริหารจัดการและการวางแผนในการรองรับความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของสเปน(Climate
change)
แคว้นคาตาลุนญาเป็นแคว้นที่เจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสังคมสูงสุดในสเปน จึงมีความตื่นตัวและ
ผลักดันการดาเนินงานเพื่อรับมือกับ climate change โดยเกาะกระแสโลกและ EU เป็นแคว้นแรกที่ตั้ง
Department of Environment และกาหนดนโยบาย และตัวชี้วัด โดยตัวชี้วัดที่สาคัญด้านหนึ่งคือ การลด
CO2 Emission โดยขณะนี้ใช้ระบบส่งเสริมแบบสมัครใจร่วมกับธุรกิจขนาดใหญ่ และเตรียมจะนามาตรการ
ด้านภาษีเข้ามาใช้ ในขณะที่ในไทยได้นานามาตรการด้านภาษีมาใช้แล้ว (ดูภาคผนวก 3)
2.5. การอนุรักษ์และการบริหารจัดการแหล่งศิลปวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวของสเปน (เมืองมรดกโลก
โตเลโด และเมืองบาร์เซโลนา)
เมืองประวัติศาสตร์โตเลโด
โตเลโด (Toledo) เป็นเมืองท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียงที่สุดของสเปน โดยได้รับการจด
ทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนาธรรม ตั้งแต่ปี 2529 โตเลโดตั้งอยู่ทางภาคกลางของสเปน ห่างจากกรุง
มาดริดไปทางทิศใต้ประมาณ 70 กม. ความสาคัญของโตเลโดในฐานะที่เป็นอดีตเมืองหลวงของจักรวรรดิสเปน
และเป็นเมืองเก่าที่ปรากฏร่องรอยวัฒนธรรมของการอยู่ร่วมกันของ 3 เชื้อชาติ ตือ ชาวคริสต์ ชาวยิว และ
ชาวมัวร์
โตเลโด เป็นเมืองเก่าตั้งแต่ยุคโรมันกว่า 2 พันปี และเคยเป็นเมืองหลวงของราชอาณาจักรวิซกอท
(ในสมัยสเปนโบราณ) และมีฐานะเป็นเมืองหลวงจนกระทั่ งชาวมัวร์ (ชาวมุสลิมจากแอฟริกาเหนือ) ได้เข้ามา
ยึดครองคาบสมุทรไอบีเรีย เมื่อต้นคริสต์ศตวรรธที่ 8 ภายใต้การปกครองของอาณาจักรกาหลิบแห่งคอร์โดบา
ซึ่งโตเลโดได้เข้าสู่ยุคทองในช่วงเวลาแห่งความรุ่งเรืองที่รู้จักกันในชื่อ La Convivencia หรือการอยู่ร่วมกัน
(ของชาวคริสต์ ชาวยิว และชาวมุสลิม) ต่อมาในวันที่ 25 พฤษภาคม ค.ศ. 1085 (พ.ศ.1628) พระเจ้าอัล
ฟอนโซที่ 6 แห่งคาสตีล ทรงยึดเมืองโดเลโตคืนจากชาวมุสลิมและสถาปนาเป็นเมืองหลวงแห่งอาณาจักรคา
สตีลเลออน และคงเป็น เมืองหลวงจนกระทั่งพระเจ้าฟิลิ ปที่ 2 แห่ งสเปนทรงย้ายราชธานี จากโตเลโดไป
มาดริด ในปี ค.ศ. 1561 (พ.ศ. 2104)
แหล่งท่องเที่ยวสาคัญของโตเลโด
โตเลโดนอกจากเป็นเมืองเก่าที่มีความงดงามทางศิลปวัฒนธรรมแล้ว ยังมีความน่าสนใจที่เป็นการ
ผสมผสานอารยธรรมทั้งแบบโกธิคของยุ โ รป แบบมุส ลิ มจากแอฟริกาเหนื อ และแบบยิว ดังนั้นสถานที่
ท่องเที่ยวทางศาสนาจะมีทั้งวิหารและโบสถ์คริสต์ มัสยิดของมุสลิม และไซนาก็อกของยิว ซึ่งหากจะเที่ยวให้
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ละเอียดและชมเมืองให้ครบอาจต้องใช้เวลา 2-3 วันเต็ม อย่างไรก็ตามหากเวลามีน้อยสามารถชมจุดน่าสนใจ
ในเวลาครึ่ง - 1 วัน จุดน่าสนใจที่ต้องชม ได้แก่
1. The Cathedral of Toledo - วิหารแห่งโตเลโด
สร้างโดยพระเจ้าอัลฟองโซที่ 8 เพื่อฉลองชัยชนะในสงครามเหนืออาหรับมุสลิม ในปี 1212 โดย
สร้างและต่อ
เติมต่อเนื่องมาอีกหลายครั้ง เป็นศิลปะแนวโกธิค มีหอระฆังสูง 92 เมตร มีระฆังหนัก 18,000 กก. เป็นวิหาร
ที่มีพื้นที่ภายในวิหารใหญ่ติดอันดับโลก คือ ยาว x กว้าง x สูง 12 x 60 x 33เมตร จุดน่าสนใจ คือ “The
Transparente” สร้างระหว่างปี ค.ศ. 1721 – 1732 เป็นช่องเปิดเหนือเพดานด้านบนให้แสงส่องมา
บริเวณช่องเปิดเป็นลายแกะสลักหินอ่อนและภาพเขียนบนเพดานด้านบนสวยงามมาก วิหารนี้ใช้เป็นวิหาร
กลางของอาณาจักรสเปนในยุคที่โตเลโดเป็นเมืองหลวงอยู่นาน
2. Alcazar - พระราชวังอัลคาซาร์
ตั้งอยู่บนเนินสูงของโตเลโด เป็นจุดเด่นที่เห็นได้จากระยะไกล เป็นอดีตพระราชวังของอาณาจักร
สเปนสมัยที่
โตเลโดเป็นเมืองหลวง โดยโครงสร้างเดิมมีมาตั้งแต่สมัยโรมัน ก่อนปี ค.ศ.835 และสร้างใหม่เป็นพระราชวัง
ในสมัย พระเจ้ าอัล ฟองโซ ที่ 6 และใช้เป็ นพระราชวังของกษัตริย์ จนกระทั่งย้ายเมืองหลวงมาที่มาดริด
ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ด้านการทหารและสงครามและประวัติศาสตร์ชาติสเปน
การจัดการท่องเที่ยวโตเลโด
1. โตเลโดมีจุดท่องเที่ยวมากมาย โดยเน้นทางประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมสามารถใช้เวลา
ท่องเที่ยวได้
ตั้งแต่ครึ่งวัน ไปจนถึงเที่ยวแบบละเอียด 3 – 4 วัน
2. โตเลโดมีนักท่องเที่ยวมามากทั้งไป – กลับ จากมาดริด และค้างคืนจึงมีการเดินทางสะดวกทาง
รถไฟจาก
มาดริดใช้เวลาประมาณ 30 นาที และมีที่พัก ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก จนถึงร้านค้าทั่วไปครบถ้วน
3. ทาเลเมืองโตเลโดสวยงามตั้งบนเนินเขา มีแม่น้าโอบล้อม 2 ด้าน มีจุดชมวิวที่สวยงามติดอันดับ
โลก
4. การจัดการเมืองเก่าที่มีขนาดเล็กและถนนแคบ โดยไม่ให้รถท่องเที่ยวเข้าไปในเขตเมืองเก่า โดย
ให้จอดด้าน
นอก และมีรถเมล์ที่วิ่งรอบนอกและวิ่งไปจุดสาคัญ 2 – 3 จุดในเมือง การท่องเที่ยวในเมืองเก่าใช้การเดิน เป็น
หลัก โดยมีจุดทาบันไดเลื่อนขนาดสูงเท่าตึก 6 – 7 ชั้น จากถนนด้านล่างไปถึงด้านบนของเมืองเก่า เพื่อรถจะ
ได้ไม่ต้องวิ่งขึ้นไปบนเมืองที่อยู่บนเนินเขา และนักท่องเที่ยวไม่ต้องเดินขึ้นเนินเป็นระยะทางไกล จึงเดินชมได้
สะดวก
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ปัญหาและข้อเสนอแนะ
1. การที่ยังมีชาวเมืองอาศัยอยู่ในเขตเมืองเก่า จึงห้ามรถของชาวเมืองวิ่งเข้าเมืองเก่า ไม่ได้ จึงมี
ปั ญหารถที่วิ่ง ในเขตเมืองเก่าที่เ ป็นถนนแคบมากๆและรบกวนนัก ท่องเที่ยวจึง ควรจั ดระบบ
การจราจรของชาวเมือง โดยจัดถนนที่รถของชาวเมืองวิ่งได้ และที่ห้ามวิ่ง กาหนดเวลาที่รถวิ่งได้
ขนาดของรถที่ห้ามเข้า รวมทั้งจัดจุดจอดรถของชาวเมืองไว้เป็นจุดๆ
2. ปัญหาห้องสุขาที่หาค่อนข้างยาก ส่วนใหญ่ต้องใช้ ณ จุดศูนย์บริการนักท่องเที่ยวที่มีน้อยจุด และ
ร้านอาหารเท่านั้นซึ่งควรสร้างสุขาสาธารณะเพิ่มเติมในจุดท่องเที่ยวหลัก โดยตกแต่งให้กลมกลืน
กับเมืองเก่า
บาร์เซโลน่า
เมืองนี้พูดคาตาลันกันเป็นส่วนใหญ่ ไปไหนๆ จะมีทั้งภาษาคาตาลัน จัดเป็นภาษาราชการด้วย ภาษาสเปน (แต่
ไม่ค่อยมีภาษาอังกฤษ) และ บาร์เซโลน่าเป็นเมืองที่เศรษฐกิจเติบโตสูง คือเป็นเมืองที่รวยที่สุดในสเปน...ยาม
เมื่อเศรษฐกิจแย่ ก็เท่ากับว่าคนเมืองนี้ทางานเลี้ยงคนทั้งประเทศ
ข้อมูลท่องเที่ยวบาร์เซโลน่า//มี UNESCO heritage site ถึง 8 แห่งส่วนใหญ่เป็นสถาปัตยกรรมของ 2
สถาปนิกผู้ยิ่งใหญ่ เป็นเมืองที่มีแหล่งท่องเที่ยวทั้งวัฒนธรรม
1. สนามคัมป์นู (Camp Nou) สนามฟุตบอลประจาเมือง ดังนั้นหากอยากถูกเรียกว่ามาถึงบาร์เซโลน่าแล้ว
จริงๆ ละก็ คุณจะต้องเข้าไปสัมผัสกับบรรยากาศของสนามฟุตบอลที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในยุโรปแห่งนี้ โดยมี
ความจุถึง 99,000 คน เลยทีเดียว นอกจากนี้หากอยากซึมซับบรรยากาศสไตล์คอบอลก็อย่าเพียงแค่มาทัวร์นะ
คะ แต่คุณต้องนั่งชมเกมส์การแข่งขันแบบสดๆ ด้วย ยิ่งเวลาที่ฝ่ายเจ้าบ้านคว้าชัยชนะด้วยแล้วคุณจะสัมผัสได้
ถึงพลังงานอันยิ่งใหญ่ของแฟนบอลที่ชวนขนลุกทีเดียว
2. ปาร์กเกวย์ (Parc Guell) เป็นอีกหนึ่งผลงานชิ้นเอกของ อันตอนี เกาดี ปัจจุบันมันได้กลายเป็น
สวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่โชว์ผลงานอันโดดเด่นทางด้านสถาปัตยกรรมของ อันตินี เกาดี
อีกทั้งยังมีนิทรรศการประติมากรรมสวยๆ ให้ได้ชมกันด้วย นอกจากนี้สิ่งปลูกสร้างต่างๆ ยังคงถูกล้อมรอบด้วย
ความร่มรื่นของต้นไม้ จึงทาให้คุณชมความงดงามศิลปะได้อย่างเพลิดเพลินมากยิ่งขึ้น
3. โบสถ์ซากราดา ฟามีเลีย (Sagarda Familia Church) เป็นโบสถ์ที่มีการก่อสร้างอย่างพิถีพิถัน และมีผู้มา
เยี่ยมชมความงามกว่า 2.8 ล้านคนต่อปีเลยทีเดียว นอกจากนี้ยังถือว่าเป็นหนึ่งในสถาปัตยกรรมที่สวยงาม
ที่สุดของบาร์เซโลน่า ซึ่งใช้เวลาสร้างมายาวนานกว่า 100 ปีแล้ว และคาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ในอีก 30 ปี
ข้างหน้าโน้นค่ะ และที่สาคัญมันยังเป็นอีกหนึ่งผลงานชิ้นโบแดงของ อันตอนี เกาดี เจ้าเก่า
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ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ผลการศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาประเทศสู่การแข่งขันระดับโลก
การศึกษาดูงานในจังหวัดน่าน และ สปป.ลาว และในราชอาณาจักรสเปน ได้พบว่า เป้าหมายของการ
พัฒ นาเพื่อยกระดับ สังคมเป็น สัง คมอัจ ฉริยะ (Smart Society) ก้าวทัน บริบ ทความเปลี่ยนแปลงของ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งอนาคต ขฝณะเดียวกันยังคงดารงคุณค่าของความเป็นอารยธรรมที่มีความ
รุ่งเรืองหรืออัตลักษณ์งดงามในอดีต
ดังนั้น บริบทการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกที่สาคัญได้แก่
3.1 การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก (Climate change)
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดจากการกระทาของมนุษย์ เช่น การทาลายทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม การตัดเผาไม้ทาลายป่า การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดอ็อกไซด์จากโรงงานอุตสาหกรรม จนเกิดก๊าซ
เรือนกระจกและทาลายชั้นบรรยากาศโลก จนเกิดความเสี่ยง และผลกระทบที่รุนแรงขึ้น อาทิ อุณหภูมิโลก
สูงขึ้น ฤดูกาลเปลี่ยนแปลงไป เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติบ่อยครั้งและรุนแรงมากขึ้น จนทาให้สิ่งมีชีวิตบางชนิด
อ่อนแอลง และบางชนิดไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ได้ และเกิดการสูญพันธุ์ไปในที่สุด
บริบทการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก (Climate change) ในสังคมโลกได้กาหนดกรอบกติกาที่ส่งผล
ให้ประเทศต่างๆ ต้องปฏิบัติตามเพื่อรักษาความสมดุลของการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งในส่วนของประเทศไทย
และราชอาณาจักรสเปนได้ผูกพันข้อตกลงเชิงนโยบายและสนธิสัญญาไว้สรุปได้ดังนี้
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นโยบายและสนธิสัญญา

สาระสาคัญที่เป็นข้อตกลงผูกพันไว้

1. ประเทศไทย

- สถานภาพอยู่ในกลุ่ม Non – Annex I Parties หรือประเทศกาลังพัฒนา

1.1 พิธีสารเกียวโต
(ค.ศ. 1997) ภายใต้
UNFccc)

- กลุ่มประเทศกาลังพัฒนา ไม่มีพันธกรณีในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก แต่ประเทศไทยนากลไกการพัฒนาที่สะอาด(Clean
Development Mechanism) : CDM) โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือน
กระจก (อบก.) ทาหน้าที่วิเคราะห์ กลั่นกรองโครงการและออกหนังสือรับรอง
ตามหลักเกณฑ์การพัฒนาที่ยั่งยืน

1.2 ข้อตกลงปารีส
(ค.ศ. 2015)

- ข้อเสนอของประเทศไทย คือ เจตจานงมีส่วนร่วมในการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกและดาเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภายหลังปี ค.ศ.
2020
- ที่ผ่านมามีหน่วยงานของกระทรวงต่าง ๆ รายงานข้อมูล GHG
(Greenhouse Gas) เช่น ทส. พน. อก. คค. กษ. และ สานักนายกรัฐมนตรี
- มีมาตรฐานมลพิษ เช่น ECO Sticker หรือมาตรฐาน มอก. เครื่องยนต์ลด
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ มีโครงสร้างภาษี CO2 หรือโครงสร้างภาษี
สรรพสามิตใหม่เพื่อลดการปล่อยก๊าซ CO2เพื่อให้สามารถใช้รถยนต์ที่สะอาด
ประหยัด ปลอดภัย ควบคู่กับ ECO Sticker
- ในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีมาตรฐาน มกษ. และเร่งงานวิจัย
เรื่องของ Carbon Footprint เพื่อติดฉลาก (Labeling) และ Water
Footprint เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของ Environmental Footprint

2. ราชอาณาจักรสเปน

- อยู่ในกลุ่ม Annex I Parties หรือประเทศพัฒนาแล้ว

2.1 พิธีสารเกียวโต
(ค.ศ.1997)

- เป็นข้อผูกพันทางกฎหมายที่ประเทศพัฒนาแล้ว หรือกลุ่ม Annex I กาหนด
พันธกรณีในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศภาคี รวมกันแล้วไม่
น้อยกว่าร้อยละ 5 จากระดับการปล่อยก๊าซโดยรวมของกลุ่ม ในปี ค.ศ. 1990
ระหว่างปี 2008 - 2012

2.2 ข้อตกลงปารีส
(ค.ศ. 2015)

- ลดก๊าซเรือนกระจก หลังปี 2020 อย่างต่าร้อยละ 40 เทียบกับปีฐาน 1990
กาหนดเวลา 2021 – 2030
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3.1.1 แนวปฏิบัติ / ข้อคิดจากการศึกษาดูงานที่เป็นประโยชน์
จังหวัดน่าน
1) จ.น่านมีสภาพปัญหาพื้นที่ป่าถูกบุกรุกทาลายเป็นภูเขาหัวโล้น เกษตรกรปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มากทั้ง
ในพื้นที่ถูกและไม่ถูกกฏหมาย มีการเผาตอซังทาให้เป็นปัญหาหมอกควันในช่วงฤดูแล้งหลังเสร็จสิ้นฤดู
เก็บเกี่ยว ผลกระทบตามมาคือ สภาพดินฟ้าอากาศเปลี่ยนแปลง ปริมาณฝนตกลดลงมากทั้งที่เป็นพื้นที่
ต้นน้าน่านและเกิดน้าป่าไหลหลากได้ง่ายในฤดูฝน
2) โครงการปิดทองหลังพระเป็นตัวอย่างของโครงการที่เป็นต้นแบบในลักษณะประชารัฐที่แท้จริง ที่เกิด
จากการมีส่วนร่วมในการคิด และพัฒนาร่วมกัน ระหว่าง ภาคราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
ซึ่งโครงการการแก้ปัญหาบุกรุกป่าจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมี เป้าหมายของการพัฒนา คือความยั่งยืน
ซึ่งทุกคนที่เกี่ยวข้องต้องมีต้องมีส่วนร่วม ซึ่งนี่คือหลักคิดต้นแบบของโครงการปิดทองหลังพระ ที่มี
โจทย์เริ่มต้นว่า จะทาอย่างไร ให้ประชาชน สามารถช่วยเหลือตนเอง และอยู่กับธรรมชาติได้ ทั้งนี้
จุดเด่นอีกจุดหนึ่งของโครงการคือการให้ความสาคัญ ในกลุ่มเยาวชน เพื่อให้เ ข้าสู่กระบวนการปลูกฝัง
การพัฒนาอย่างยั่งยื น ซึ่งถือว่าเป็นรากฐานสาคัญ เน้นที่การปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีปฏิบัติ เพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน
โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินหงสา
1) ในช่วง ๑๕ ปีที่ผ่านมารัฐบาลไทยได้เน้นความสาคัญของความมั่นคงทางด้านพลังงาน ซึ่งรวมถึงการ
ส่งเสริมและอุดหนุนให้มีการใช้ เอทานอล และไบโอดีเซล ที่ผลิตในประเทศไทยในระบบการคมนาคม
ขนส่ง ซึ่งแม้ว่าเอทานอล และไบโอดีเซล จะสามารถทดแทนน้ามันเชื้อเพลิงได้บ้าง แต่ก็ยังไม่สามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์ของการสร้างให้เกิดความมั่นคงทางพลังงานได้ ตราบใดที่การทางานของ
เครื่องยนต์ยังจาเป็นต้องมีส่วนผสมของน้ามันเบนซินหรือดีเซล นอกจากนี้แล้ว กลไกการส่งเสริมและ
อุดหนุนให้มีการใช้ เอทานอล และไบโอดีเซล นี้ยังได้สร้างความเสียเปรียบเชิงเปรียบเทียบในด้าน
ต้นทุนด้าน Logistic ของไทยเนื่องจากทั้ง เอทานอล และไบโอดีเซล มีต้นทุนราคาต่อ BTU ที่สูงกว่า
น้ามันสาเร็จรูปที่กลั่นจากน้ามันดิบที่นาเข้าจากต่างประเทศอยู่ตลอดมา
นอกจากนี้ จากการที่ในช่วงที่ผ่านมาประเทศไทยประสบปัญหาการต่อต้านการสร้าง
โรงไฟฟ้า โรงงานอุตสาหกรรม เขื่อน เหมือง และอื่นๆ ทั้งจากชุมชนที่แท้จริงและจาก NGO ส่งผลให้
ปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้า จากความจาเป็นที่ต้องเพิ่มการ
พึ่งพาพลังงานไฟฟ้าจากนอกประเทศมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่ง ประเด็นของการมีสัญญารับซื้อไฟฟ้าจาก
โรงงานไฟฟ้าหงสา นี้ก็สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาด้านความมั่นคงด้านพลังงานที่กาลังขยายตัวมากขึ้น
เรื่อยๆ ซึ่งรากแท้ของปัญหาที่แท้จริง อาจเกิดจากการขาดการบริหารจัดการความขัดแย้งและ
ผลประโยชน์ (มิติรัฐศาสตร์) รวมทั้งขาดการบังคับใช้กฎหมาย (มิตินิติศาสตร์) ที่มีประสิทธิผล ซึ่ง
สะสมมานานกว่า ๑๐ ปี และได้ขยายวงไปสู่ปัญหาอื่นในปัจจุบัน เช่น ปัญหาแรงงานสัมพันธ์เป็นต้น
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2) โรงไฟฟ้าแห่งนี้ ประกอบด้วย 3 หน่วยการผลิต ซึ่งมีขนาด 6xx MW ต่อหนึ่งหน่วยการผลิต ในขณะ
ที่ได้ทาสัญญาซื้อขายไฟฟ้ามายังประเทศไทยที่ 1,4xx MW ซึ่งสูงกว่ากาลังการผลิตรวมของ 2 หน่วย
การผลิตรวมกัน ดังนั้น ในขณะที่มีการหยุดหน่วยการผลิตหน่วยใดหน่วยหนึ่งเพื่อทาการบารุงรักษา
โรงไฟฟ้าแห่งนี้ ย่อมไม่สามารถจ่ายกาลังไฟฟ้าได้ตามสัญญาที่ได้ทาไว้กับประเทศไทย และย่อมมีผล
ต่อเสถียรภาพของการจ่ายไฟให้ประชาชนทั้งในฝั่งลาวและฝ่ายไทย ในขณะที่มีการบารุงรักษา
3) โครงการโรงไฟฟ้าหงสา มีรูปแบบการบริหารจัดการในประเด็นของชุมชน ที่มีความเหมาะสมกับ
ระดับความคาดหวังของประชาชนในท้องที่ ณ ระดับของการพัฒนาและช่วงเวลาในปัจจุบัน จึงทาให้
โครงการเหมืองและโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่นี้ สามารถดาเนินได้ตามแผน อย่างไรก็ดี สาหรับโครงการ
ลักษณะเดียวกันในอนาคต เป็นที่เชื่อว่ารัฐบาลลาวย่อมประสบปัญหาด้านชุมชนที่มากขึ้น เมื่อ
ประชาชนมีระดับการพัฒนาและความคาดหวังที่สูงขึ้น ประกอบกับการได้รับความสนใจที่มากขึ้น
จาก NGO
ดังนั้น สิ่งที่รัฐบาลลาว จะต้องให้ความสาคัญเป็นอย่างยิ่งเพื่อลดโอกาสของปัญหาที่อาจ
เกิดขึ้นในอนาคต คือการติดตามกากับควบคุมดูแล การดาเนินการที่มีผลเกี่ยวข้องกับด้านชุมชน ของ
โครงการนี้อย่างใกล้ชิด โดยจะต้องมิให้ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับชุมชนและประชาชนลาว ไม่ด้อยไป
กว่าความคาดหวัง ทั้งนี้ เพื่อสร้างให้เกิดความเชื่อมั่นของประชาชนลาวในการบริหารจัดการ
โครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐ ซึ่งจะช่วยลดโอกาสในการเกิดการต่อต้านโครงการขนาดใหญ่ของ
ภาครัฐลาวได้ในอนาคต
4) ในการจัดทาสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจากโรงงไฟฟ้าลักษณะเช่นนี้ในอนาคต ประเทศไทยในฐานนะของผู้
ซื้อควรใช้สิทธิที่จะกาหนดให้มีเงื่อนไขการบริหารจัดการและดาเนินโครงการ โดยใส่ใจในการดูแล
สภาพแวดล้อมที่มีขอบข่ายกว้างกว่าเพียงการดูแลชุมชนรอบโรงไฟฟ้า ทั้งในด้านของผลกระทบที่
อาจเกิดขึ้นได้กับทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งน้า และชุมชนชายแดนฝั่งไทย รวมถึงมิติผลกระทบที่อาจ
เกิดกับการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมในระดับภูมิภาคหรือระดับของโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
สาหรับโรงไฟฟ้าที่ตั้งอยู่ใกล้กับประเทศไทย
แคว้นคาตาลุนญา/เมืองบาร์เซโลนา
แคว้นคาตาลุนญาเป็นแคว้นที่เจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสังคมสูงสุดในสเปน จึงมีความตื่นตัว
และผลักดันการดาเนินงานเพื่อรับมือกับ climate change โดยเกาะกระแสโลกและ EU เป็นแคว้นแรก
ที่ตั้ง Department of Environment และกาหนดนโยบาย และตัวชี้วัด โดยตัวชีว้ ัดที่สาคัญด้านหนึ่งคือ
การลด CO2 Emission โดยขณะนี้ใช้ระบบส่งเสริมแบบสมัครใจร่วมกับธุรกิจขนาดใหญ่ และเตรียมจะนา
มาตรการด้านภาษีเข้ามาใช้ ในขณะที่ในไทยได้นานามาตรการด้านภาษีมาใช้แล้ว (ดูภาคผนวก 3)
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3.1.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. บริหารจัดการเพื่อแก้ปัญหาการบุกรุกป่า โดยระดับประเทศกาหนดมาตรการที่ชัดเจนตามเขต
พื้นที่ (Zoning) และกลุ่มประชาชน (ฐานะของประชาชนผู้บุกรุกป่า/นายทุน ระยะเวลาบุกรุก)
เป็นพื้นที่ป่า โดยการกาหนดเขตพื้นที่ (Zoning) เป็นพื้นที่ป่าที่ต้องทวงคืนและฟื้นฟูสภาพป่าและ
ต้นน้า พื้นที่ปลูกพืชแนวป่าชุมชน และพื้นที่ปลูกพืชสร้างอาชีพรายได้ของเกษตรกร โดยร่วม
ดาเนินการระหว่างหลายกระทรวง เช่น ทส. มท. กษ. พณ. พม. ส่วนระดับพื้นที่ใช้แนวทาง
ประชารัฐ ให้จังหวัดทางานร่วมกับภาคเอกชน องค์กรเอกชน (เช่น มูลนิธิปิดทองหลังพระ มูลนิธิ
โครงการหลวง) ภาคประชาสังคม เป็นต้น รวมทั้งการปลูกจิตสานึกของคนในจังหวัดให้รักษ์ป่า
และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่มีผลกระทบต่อประชาชนทั้งในพื้นที่และทั้ง
ประเทศ
2. การแก้ปัญหาการบุกรุกป่ า และที่ทากินของเกษตรกร ต้องให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม ตาม
หลักประชารัฐและหลักคิดของโครงการปิดทองหลังพระ ให้ประชาชน สามารถช่วยเหลือตนเอง
และอยู่กับธรรมชาติได้โดยทาให้เกิดความยั่งยืนในอนาคตต่อไปมีวิธีการปลู กฝังคนรุ่นใหม่ให้
ตระหนักถึงปัญหาร้ายแรงที่เกิด มาในอดีต ให้ รุ่นลูก รุ่นหลานยึดเป็นแนวทางการดาเนินชีวิต
ต่อไปในขณะเดียวกันพัฒนาอาชีพทางเลือก เช่นการปลูกพืชใหม่ๆที่ได้รายได้ดีโดยใช้พื้นที่น้อย
การเลี้ยงสัตว์ การประมง โดยควรพิจารณาประกอบกับความต้องการทางการตลาดของจังหวัด
และพื้นที่ใกล้เคียงและเสริมด้วยการพัฒนางานฝีมือ เพื่อพัฒนาและเพิ่มปริมาณความต้องการ
วัตถุดิบที่ผลิตได้ เช่น การทาเฟอร์นิเจอร์หวาย จากหวายที่ปลูกได้
3. ในการจัดทาสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าที่ตั้งในประเทศเพื่อนบ้านในอนาคต ประเทศไทยใน
ฐานะของผู้ซื้อควรใช้สิทธิที่จะกาหนดให้มีเงื่อนไขการบริหารจัดการและดาเนินโครงการ โดยใส่ใจ
ในการดูแลสภาพแวดล้อมที่มีขอบข่ายกว้างกว่าเพียงการดูแลชุมชนรอบโรงไฟฟ้า ทั้งในด้านของ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้กับทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งน้า และชุมชนชายแดนฝั่งไทย รวมถึงมิติ
ผลกระทบที่อาจเกิดกับการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมในระดับภูมิภาคหรือระดับของโลก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาหรับโรงไฟฟ้าที่ตั้งอยู่ใกล้กับประเทศไทย
4. รัฐบาลกาหนดกฎระเบียบทั้งทางด้านมาตรการบังคับ หรือมาตรการส่งเสริมจูงใจ (เช่นด้านภาษี)
เพื่อสนับสนุนกระตุ้นให้เอกชนดาเนินการเพื่อรับมือกับ climate change
3.2นวัตกรรมและความสามารถในการแข่งขัน (Innovation&Competitiveness)
การพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน (Competitiveness) ระดับโลกเป็นสิ่งสาคัญเพื่อให้ประเทศ
หรือชุมชนสามารถอยู่รอดและเจริญก้าวหน้าได้ในภาวะที่การแข่งขันทางเศรษฐกิจและสังคมมีความเข้มข้นเป็น
อย่างยิ่ง การสร้างความสามารถทางการแข่งขันต้องมีการดาเนินการทั้งทางด้านโครงสร้างเศรษฐกิจ ด้าน
กฏหมาย การพัฒนาคุณภาพของประชาชนและด้านนวัตกรรม (Innovation) ซึ่งนวัตกรรมนี้อาจเป็นการ
ประดิษฐ์คิดค้นวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรืออาจเป็นด้านการบริหารจัดการใหม่ๆ ที่เป็ นประโยชน์
ต่อการยกระดับการพัฒนาประเทศเพื่อให้สามารถแข่งขันในระดับโลกได้
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การพัฒ นาความสามารถในการแข่งขัน มองได้เป็น 2 ระดับ คือ ระดับภาพรวมของประเทศเพื่อ
แข่งขันในระดับโลก และระดับท้องถิ่น/ชุมชนเพื่อแข่งขันในระดับประเทศหรือระดับโลก บทวิเคราะห์ต่อไปนี้
แสดงให้เห็นถึงผลการศึกษาดูงานราชอาณาจักรสเปน และจ.น่าน ในการพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน
และการใช้นวัตกรรมในการพัฒนาทั้ง 2 ระดับ
3.2.1 ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
การศึกษาดูงานด้านปัญหาเศรษฐกิจและแนวทางแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของราชอาณาจักรสเปน เป็น
ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบกับสภาวะของประเทศไทยได้ดีเศรษฐกิจสเปนประสบปัญหาครั้งใหญ่ในช่วงหลายปีก่อน
หน้านี้ โดยประสบปัญหาเศรษฐกิจตกต่าอย่างรุนแรง ระดับหนี้สาธารณะสูง รวมทั้งอัตราการว่างงานที่สูง
เป็นประวัติการณ์ จนต้องร้องขอความช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจจากสหภาพยุโรปซึ่งขณะนี้คาดว่าได้ผ่านจุด
ต่าสุดไปแล้ว และกาลังอยู่ในช่วงปรับตัวเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจกลับขึ้นมาใหม่ โดยอาศัยการปรับโครงสร้างทาง
เศรษฐกิจ กฏหมาย และความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งประเทศไทยสามารถเรียนรู้ทั้งจาก
สภาพปัญหาเพื่อเป็นบทเรียน และจากการดาเนินการที่ดีเพื่อใช้เป็นแนวทางสาหรับประเทศไทยได้
แนวปฏิบัติ / ข้อคิดจากการศึกษาดูงานที่เป็นประโยชน์
1. การจัดโครงสร้างส่วนราชการระดับกระทรวงของสเปนเป็นกระทรวงเศรษฐกิจและความสามารถ
ในการแข่งขัน (Ministry of Economy and Competitiveness) ซึ่งมีภารกิจครอบคลุมทางด้านเศรษฐกิจ
ด้านส่งเสริมสนุบสนุนธุรกิจ ด้านการค้าและด้านวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม ซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับประเทศไทย
ก็เสมือนเป็น การรวมกระทรวงการคลั ง กระทรวงพาณิช ย์ กระทรวงวิทยาศาสตร์ รวมทั้งบางส่ วนของ
กระทรวงไอซีทีเข้าไว้ด้วยกัน ทาให้สามารถดาเนินนโยบายและบริหารประเทศทางด้านการพัฒนาเศรษฐกิจได้
อย่างเป็นเอกภาพ ในขณะเดียวกันเป็นการให้ความสาคัญกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เป็นกลไก
หลักที่จะสร้างความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งถื อเป็นประเด็นน่าสนใจที่ควรศึกษา
เพิ่มเติมต่อไป
2. ภายใต้สภาวะเศรษฐกิจตกต่าเนื่องมาจากเศรษฐกิจโลก ทาให้การส่งออกสินค้าของสเปนหดตัวลง
แต่ ร ายได้ จ ากการท่ อ งเที่ ย วกลั บ เพิ่ ม ขึ้ น ซึ่ ง มี ลั ก ษณะที่ ค ล้ า ยคลึ ง กั บ ประเทศไทย โดยในปี 2558
นักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาสเปนมีถึง 68.1 ล้านคน (สหราชอาณาจักร เยอรมนี ฝรั่งเศส) เป็นอันดับ 3 ของ
โลก สร้างรายได้เข้าประเทศ 67 พันล้านยูโร (2.68 ล้านล้านบาท) คิดเป็น 15.5% ของ GDP เปรียบเทียบ
กับนักท่องเที่ยวที่มาประเทศไทย 29.9 ล้านคน (จีน มาเลเซีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ลาว อินเดีย) เป็ นอันดับ 10
ของโลก สร้างรายได้เข้าประเทศปีละประมาณ 1.43 ล้านล้านบาท คิดเป็น 11.1%GDP ดังนั้นการพัฒนา
เศรษฐกิจประเทศและสร้างรายได้เข้าประเทศจึงยังต้องพึ่งพาการท่องเที่ยวอยู่มาก และไทยยังขยายจานวน
นักท่องเที่ยวได้อีก เพียงแต่ทาอย่างไรจะรักษาทรัพยากร สภาพแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรม และสภาพสังคมไว้
ไม่ให้เสียหายจากการท่องเที่ยวได้
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3. การแก้ไขปัญหาอัตราการว่างงาน ซึ่งถือเป็นโจทย์ข้อใหญ่ของสเปนเพราะอัตราการว่างงานในช่วง
เศรษฐกิจตกต่าระหว่างปี 2555 - 2556 สูงถึงกว่า 25% ถึงแม้ปัจจุบันจะเริ่มดีขึ้น และมาอยู่ที่ 20.9% แต่ก็
ยังคงสูงอยู่มาก และยังต้องแก้ปัญหาไปอีกหลายปี มองว่านอกจากสภาพเศรษฐกิจตกต่าที่ทาให้อัตราการ
ว่างงานสูงในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจจากประเทศเกษตรกรรมในอดีตมาเป็นประเทศ
อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว โดยใช้เครื่องจักรเทคโนโลยีเข้ามาแทนแรงงานมากน่าจะมีผลให้มีการปรับลด
การจ้างงานลงมา โดยโครงสร้างแรงงานในประเทศอาจจะปรับตัวไม่ทันกับโครงสร้างเศรษฐกิจ ซึ่งตรงนี้
แตกต่างกับประเทศไทยที่ปัจจุ บันอยู่ในสภาวะขาดแคลนแรงงาน มีอัตราว่างงานต่ากว่า 1% เพราะยังมี
โครงสร้างเศรษฐกิจที่พึ่งพิงการส่งออกและการท่อ งเที่ยว รวมทั้งภาคเกษตรกรรมซึ่งมีลักษณะที่ใช้แรงงาน
มาก อย่างไรก็ตามแผนยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 จะปรับทิศทางประเทศให้นาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้า
มามากขึ้น ลดการใช้แรงงานลง จะต้องพิจารณาให้สมดุลเพื่อไม่ให้เกิดภาวะแรงงานล้นตลาดในอนาคต
เช่นเดียวกับสเปนในปัจจุบัน
4. การพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของสเปนโดยใช้นวัตกรรม (Innovation) ถือเป็นจุด
แข็งของสเปนที่ทาให้อุตสาหกรรมบางสาขามีความเข้มแข็ งและอยู่ในระดับนาของโลกได้ เช่น อุตสาหกรรม
พลังงานทดแทน โดยสเปนมีศักยภาพด้านพลังงานแสงอาทิตย์เป็นอันดับ 2 ของโลก และด้านพลังงานลม
เป็นอันดับ 4 ของโลก มีเทคโนโลยีที่อยู่ในระดับนาและมีการลงทุนด้านนี้ในหลายประเทศทั่วโลก ซึ่งถือเป็น
อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพสูง ถึงแม้ขณะนี้อาจมีปัญหาจากราคาน้ามันดิบต่ามาก แต่ในระยะยาวจะมีอนาคต
สดใส นอกจากนี้รัฐบาลสเปนให้ความสาคัญกับการพัฒนานวัตกรรมอย่างมาก โดยหน่วยงาน CDTI (Center
for The Development of Industrial Technology) ภายใต้กระทรวงเศรษฐกิจ ฯ เป็นหน่วยงานที่
สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมของภาคเอกชนโดยการสนับสนุนทางการเงินเป็นทุนวิจัยและการช่วยเหลือ
การเงินด้านอื่นเฉลี่ยปีละมากกว่า 60,000 ล้านบาท ซึ่งในระยะหลังได้เน้นเงินสนับสนุนเพื่อการทาโครงการ
ความร่วมมือระหว่างประเทศมากขึ้น
5. รัฐบาลสเปนให้ความสาคัญกับการรักษา และพัฒนา Human resource โดยปรับกฎระเบียบด้าน
แรงงาน ด้ า นสวั ส ดิ ก าร และการมี ส ถาบั น พั ฒ นานั ก บริ ห ารที่ รั ฐ ให้ ก ารสนั บ สนุ น การด าเนิ น การ และ
งบประมาณมาก
3.2.2 ความสามารถในการแข่งขันของท้องถิ่น / ชุมชน
ผลจากการศึกษาดูงานที่ศึกษาลงไปที่การจัดระดับท้องถิ่น ทั้งในส่วนของสเปน (เมืองประวัติศาสตร์
โตเลโด , แคว้นคาตาลุนญา/เมืองบาร์เซโลนา) และของไทย (จ.น่าน) แสดงให้เห็นการบริหารจัดการระดับ
ท้องถิ่น เพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของท้องถิ่นทั้งในระดับประเทศและระดับโลก ซึ่งมีประเด็น
น่าสนใจดังนี้
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แนวปฏิบัติ / ข้อคิดจากการศึกษาดูงานที่เป็นประโยชน์
1. การพัฒ นาความสามารถในการแข่งขันของท้องถิ่นอาจไม่ได้มองด้านเศรษฐกิจหรือรายได้
เพียงพออย่างเดียว แต่ต้องเป็นความสามารถที่อยู่บนพื้นฐานของอัตลักษณ์ของท้องถิ่นที่ประชาชนในท้องถิ่น
ต้องการให้เป็น ซึ่งแต่ละท้องถิ่นจะมุ่งไปในทิศทางที่ต้องการ โดยการกาหนดวิสัยทัศน์และบริหารจั ดการ
เพื่อให้เป็นไปตามนั้น
2. จ.น่านมีวิสัยทัศน์ “เมืองแห่งความสุข ธรรมชาติสมบูรณ์แหล่งท่องเที่ยวหลากหลาย พร้อมมุ่ง
สู่ประชาคมอาเซียน” ภายใต้นโยบาย “น่านหนึ่งเดียว” เน้นที่ความเป็นเมืองสงบ วิถีชีวิตเรียบง่าย
ประชาชนมีความสุข และยังคงรักษาขนบธรรมเนียบศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมไว้ ดังนั้นการพัฒนาเมืองและการ
ท่องเที่ยวก็จะไม่เน้นปริมาณ แต่เน้นนักท่องเที่ยวที่ต้องการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ ไม่เน้น
กรุ๊ปทัวร์ขนาดใหญ่ เพื่อให้เกิดสมดุลของรายได้และการคงรักษาอัตลักษณ์ดั้งเดิมไว้ได้ ในขณะที่การผลิต
สินค้าของจังหวัดก็พยายามจะให้เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมซึ่งกันและกัน และเน้นการผลิตสินค้า
คุณภาพมากขึ้น เช่นกาแฟ ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ เสื้อผ้าสิ่งทอพื้นเมือง เครื่องเงิน
3. เมืองประวัติศาสาตร์โตเลโด เน้นความเป็นเมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ เนื่องจากการเป็น
แหล่งอารย-ธรรมและศิลปโบราณ และการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกด้านประวัติศาสตร์ ซึ่งถือเป็นจุด
ท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์อันดับต้นๆในยุโรป (เปรียบเทียบกับพระนครศรีอยุธยา หรือสุโขทัยของไทย) ซึ่ง
เมืองโตเลโดพยายามจัดการให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวจานวนมากที่มาเที่ยวเมือง
แต่ก็ต้องสามารถ
อนุรักษ์เมืองเก่าไว้ให้ได้ โดยการจัดการคมนาคม การห้ามรถยนต์ภายนอกเข้าในเมืองเก่า การจัดทาเป็น
บันไดเลื่อนจากจุดจอดรถขึ้นไปถึงจุดท่องเที่ยวในเขตเมืองเก่า ซึ่งสามารถดาเนินการได้ดีภายใต้พื้นที่ที่ค่อนข้าง
จากัด ปัญหาอยู่ที่จะยังคงสามารถจัดการในเชิงอนุรักษ์ได้ดีเพียงใดภายใต้การขยายตัวของธุรกิจท่องเที่ยวและ
นักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
4.
ในส่วนเมืองบาร์เซโลน่า ซึ่งเป็นเมืองหลวงของแคว้นคาตาลุนญาซึ่งเป็นแคว้นที่มีอัตลักษณ์
เฉพาะตัวสูงมาก มีวัฒนธรรม เชื้อชาติ ภาษาที่แตกต่างจากแคว้นอื่นในสเปน และที่สาคัญมีรายได้ต่อหัว
สูงสุดในบรรดา 17 แคว้นของสเปน โดยประชากรที่มี 10% ของประชากรสเปน แต่มี GDP 20 %และมูลค่า
การส่งออกสินค้า 25% ของประเทศสเปนมีรายได้จากการท่องเที่ยวสูงสุดในสเปน ทั้งนี้สภาวะเศรษฐกิจของ
แคว้นคาตาลุนญา และเมืองบาร์เซโลนาค่อนข้างมีความก้าวหน้าและเจริญกว่าภาพรวมของสเปน โดยมีการ
วางเป้าหมายการสร้างความสามารถทางการแข่งขันไว้หลายด้าน เช่นการเป็น smart city (ดูหัวข้อที่ 3) ซึ่ง
ปัจจุบันเป็นอันดับ 1 ในสเปน การเป็น Mobile World Capital การเป็น World top city in number of
conference delegate ทั้งนี้เนื่องมาจากโครงสร้างเศรษฐกิจที่ดีของเมืองความรู้ความสามารถของประชากร
และทาเลทางยุทธศาสตร์ของเมืองที่เป็นจุดศูนย์กลางทางการคมนาคม การค้า และการท่องเที่ยว ซึ่งจากความ
เจริญก้าวหน้าเหล่านี้ทาให้ปัญหาหนึ่งที่สาคัญ คือ ประชาชนของแคว้นนี้มีความต้องการแยกตัวเป็นอิสระจาก
ราชอาณาจักรสเปน ซึ่งแน่นอนว่ารัฐบาลกลางของสเปนย่อมไม่ยินยอมให้เกิดการแยกตัวนี้ และยังคงเป็น
ประเด็นทางการเมืองไปอีกนานจนกว่ารัฐบาลกลางและแคว้นจะหาทางออกที่เหมาะสมได้
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3.2.3 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1) พิจารณาทบทวนโครงสร้างหน่วยงานราชการของไทยให้มีหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบดาเนินการด้าน
เศรษฐกิจโดยรวมและการพัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันได้ในระดับโลก ซึ่งต้องเชื่อมโยงกับการค้าระหว่าง
ประเทศ และการใช้นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประเทศได้ อาจเป็นการควบรวมหน่วยงาน การกาหนด
หน่วยงานเจ้าภาพและยุทธศาสตร์ที่สามารถประสานงานระดับนโยบาย หรือการปรับคลัสเตอร์กระทรวงด้าน
เศรษฐกิจให้รวมด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
2) รัฐบาลกาหนดนโยบายและแผนการสนับสนุนให้เกิดการวิจัยพัฒนา และนวัตกรรม โดยภาคเอกชน โดย
เน้นการสนับสนุนด้านการเงิน การลดภาษีโครงสร้างพื้นฐาน กฎระเบียบ และการสร้างนักวิจัย ให้เพิ่มขึ้นอย่าง
ก้าวกระโดด
3) จัดทาแผนบูรณาการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว การคมนาคม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมและอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม เพื่อเพิ่มรายได้และสร้างงานจากการท่องเที่ยว แต่ยังคงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
และศิลปวัฒนธรรม ไว้ได้ เพิ่มงบประมาณด้านดูแลรักษา/ฟื้นฟู ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นร่วม
ดาเนินการ นารายได้จากการท่องเที่ยวมาใช้รักษา/ฟื้นฟู
4) ดาเนินนโยบายที่ให้อานาจและอิสระแก่จังหวัดและท้องถิ่นในการกาหนดทิศทาง แผน และ การบริหาร
งบประมาณ ในระดับหนึ่ง เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของจังหวัดในด้านต่างๆ เช่น การเกษตร
กรรม อุตสาหกรรม ท่องเที่ยว การศึกษา การพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน ภายใต้อัตลักษณ์ของจังหวัด โดยต้อง
มีความสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์แต่ละด้านของประเทศ
3.3 เมืองอัจฉริยะ (Smart city)
ในการพัฒนา Barcelona ไปสู่การเป็น “A Smart and Sharing City” นั้น จากการศึกษาดูงานของ
คณะนบส.๒/๘ สามารถวิเคราะห์สรุปแนวทางการบริหารจัดการของภาครัฐ ได้ดังนี้
หลักการ: สร้างให้เกิด Smart City เพื่อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างนวัตกรรมทางธุรกิจ สินค้า
และบริการ พร้อมกับเพื่ออานวยความสะดวกให้กับประชาชนอย่างเท่าเทียม ทั้งนี้ โดยใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
3.3.1 แนวปฏิบัติ / ข้อคิดจากการศึกษาดูงานที่เป็นประโยชน์
เมือง Barcelona มี ลักษณะการบริหารงานของภาครัฐ ที่มีความโดดเด่นและแตกต่างจากการบริหารจัดการ
ของภาครัฐของไทย โดยสรุปดังนี้
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๑) การสร้างโครงสร้างพื้นฐานโครงข่าย IT (Fiber Optic)
 เมือง Barcelona เป็นผู้มีสิทธิ์ใน “Right of Way” ของเส้นทางสาธารณะทั้งหมด ทั้งใต้ดิน
บนดิน ช่องสัญญาน และระบบ Fiber Optic เป็นต้น โดย Barcelona จะบริหารจัดการ
“Right of Way” เหล่านี้เพื่อลดการลงทุนในการลงทุนโครงการพัฒนาเมือง รวมทั้งนารายได้
มาเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานและบารุงรักษาระบบ
 อาศัยการบูรณาการกับผู้บริการสาธรูปโภคที่ต้องอาศัย “Right of Way” ของเมือง เช่น
ไฟฟ้า และน้าประปา ในการวาง สาย Fiber Optic ใต้ดิน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการขุดและ
กลบ จึงลดงบประมาณที่ต้องใช้ในการสร้าง Connectivity โดยมีเพียงต้นทุนเฉพาะในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์และการวางระบบ Fiber Optic เท่านั้น
 ปัจจุบัน Barcelona มีโครงข่าย Fiber Optic เข้าถึงทุกครัวเรือนในเขตเมืองแล้ว
๒) การส่งเสริมโครงการนวัตกรรมต่อยอด (Smart CityProject)
 เมือง Barcelona มีกลไกวิธีการดาเนินการด้านงบประมาณและการคัดเลือกโครงการ ที่
เอื้ออานวยต่อการส่งเสริมให้แนวคิดที่สร้างสรรค์สามารถพัฒนาไปสู่การเกิดผลทางธุรกิจ
อย่างเป็นรูปธรรม (Start Up) และเป็นตัวอย่างในการขยายผลไปสู่เมืองอื่นๆ ต่อไปได้
 เมือง Barcelona มีกลไกการคัดเลือกโครงการ โดยให้ความสาคัญกับความทั่วถึงและความ
เท่าเทียมในการให้บริการประชาชน
๓) การสนับสนุนการสร้างแนวคิดให้เป็นนวัตกรรม ผ่านกลไกของ Atenues De Frabricacio
 เป็นการสร้างเครือข่ายด้าน ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม ทั้งระหว่างแต่ละ
Atenues และระหว่าง Atenues กับหน่วยวิจัย บริษัท และสถานการศึกษาต่างๆ
นอกจากนี้ Atenues De Frabricacio ยังมีเครื่องมืออุปกรณ์และเครื่องจักรการที่สามารถ
สร้างการผลิตจานวนน้อย เพื่อเป็น Prototype ได้ เช่น 3D Printer, CNC เพื่อให้
“Creative ideas turn into realities”
 ใช้กลไก Barter System ที่ผู้รับริการจะต้องให้เป็นการแลกเปลี่ยนกับการเข้าใช้บริการของ
Atenues De Frabricacio (ซึ่งจะไม่รับค่าตอบแทนเป็นเงิน) เช่น การตอบแทนสังคม การ
แบ่งปันความรู้ในรูปแบบต่างๆ การให้การสนับสนุนด้านวัสดุอุปรณ์หรือแรงงาน เป็นต้น
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3.3.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
๑)
ในการก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ระดับกลาง ซึ่งประเทศจาเป็นต้องพัฒนาให้เกิดระบบ
เศรษฐกิจที่สามารถสร้างรายได้ด้วยความคิดหรือปัญญา หรือที่เรียกว่า “Smart Economy” หรือ
Knowledge, Innovation and Digital Economy นั้น “พื้นฐาน” ที่จาเป็นต่อการพัฒนาเป็น “Smart
Economy” คือการพัฒนาคนในสังคมให้มีความรู้ความเข้าใจ และทัศนคติที่เอื้อต่อการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
และการรับ/พัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ การมีสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและสังคม ที่ เอื้อต่อการจุดประกาย
ความคิดสร้างสรรค์ (Creative Ideas) และ เอื้อต่อการนาความคิดสร้างสรรค์ นั้นไปสู่นวัตกรรม
(Innovations) ที่เป็นรูปธรรม
๒)
ในการใช้กลไกของภาครัฐในการผลักดันประเทศไทยไปสู่ ‘Smart Economy” ให้เกิดผล
อย่างเป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติ นั้น ภาครัฐจาเป็นต้องมีการปฏิรูประบบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณและ
โครงการและการประเมินผลโครงกร ซึ่งปัจจุบันอาศัยกลไกวิธีการและบุคลากร ซึ่งเหมาะสมสาหรับการพัฒนา
ประเทศในรูปแบบเก่า จึงให้ความสาคัญกับงานโครงการในรูปแบบเดิมๆ งานโครงการที่ทามาต่อเนื่อง หรือ
ทรัพย์สินวัตถุที่จับต้องได้ ซึ่งขัดแย้งกับแนวคิดของการพัฒนาไปสู่ Smart Economy ที่ต้องอาศัยโครงการ
สนับสนุนรูปแบบใหม่ๆ โครงการที่ไม่เคยดาเนินการในอดีต และเน้นการสร้างมูลค่าจากความคิด และโลก
เสมือนจริง ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าในรูปนามธรรม
๓)
การออกแบบกลไกการจัดสรรงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐอย่างเหมาะสม
นอกจากจะสามารถยกระดับการบริการประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมแล้ว ยังสามารถเป็นกลไกในการ
ส่งเสริม “Smart Economy”“Smart City” ได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ
๔)
การบริหารจัดการเมือง โดยเฉพาะกรุงเทพฯ ควรนาแนวทางการบริหารจัดระเบียบ
โครงสร้างพื้นฐานอย่างบูรณาการ ของ Barcelona มาประยุกต์ใช้ ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนใน
การดาเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมือง และยังช่วยลดความเดือนร้อนราคาญของประชาชน
๕)
กลไกการสนุบสนุนภาคเอกชนด้วย ระบบ barter system สามารถนามาประยุกต์ใช้ แทน
การช่วยเหลือแบบให้เปล่าหรือการจ่ายคืน (ทั้งการจ่ายคืนแบบเต็มจานวนและไม่เต็มจานวน) ได้ ซึ่งนอกจาก
จะสามารถดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิผล และลดภาระงบประมาณภาครัฐแล้ว ยังช่วยให้เกิดโครงข่ายความ
ร่วมมือและต่อยอด ทั้งในด้านนวัตกรรมและในด้านธุรกิจระหว่างกัน และช่วยกระตุ้นให้เกิดสานึกสาธารณะใน
สังคมได้อีกด้วย

Development Country to Global Competitive
Climate Change

นโยบายและสนธิสัญญา
- ระดับสากล
- ระดับประเทศ

สาเหตุปัญหา+การบริหารจัดการ
- จังหวัดน่าน : สภาพ
สิ่งแวดล้อม + การบริหารจัดการ
- เมืองหงสา : ด้านการพลังงาน
- บาร์เซโลนา

Innovation + Competitiveness

นโยบาย : ยุทธศาสตร์
Spain: Ministry of Economy +
Competitiveness:
- สภาพสังคมที่เอื้อต่อการสร้างนวัตกรรม
- องค์กรสร้างนวัตกรรม
- การบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนการแข่งขันของประเทศ

Smart City

การบริหารจัดการยุทธศาสตร์
Barcelona: Barcelona City Council
การบริหารจัดการเมือง, กลยุทธ์การพัฒนา
จังหวัดน่าน : นโยบายการพัฒนาเมืองการ
แก้ไขปัญหาและกลยุทธ์ในการดาเนินงาน

