บทสรุปสําหรับผูบริหาร
การศึกษาดูงานของนักบริหารระดับสูง ผูบริหารสวนราชการ (นบส. ๒) รุนที่ ๗ มีแนวคิดหลัก
คือ “กาวตอไปของการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน (Next Step for Sustainable Development
Country)” โดยเฉพาะประเด็นเรื่อง การพัฒนาเศรษฐกิจ การเมืองและสังคมอยางยั่งยืน การแกไข
ปJญหาพลั งงาน การสงเสริมและพัฒ นานวัตกรรมเพื่อเพิ่ มคุณภาพชีวิต ของประชาชน โดยไดมี
การศึกษาดูงานครั้งที่ ๑ ที่อําเภอแมสอด จังหวัดตากและเมืองเมียวดี สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมารR
ระหวางวันที่ ๒๖ – ๒๘กุมภาพันธR พ.ศ. ๒๕๕๘ และการศึกษาดูงานครั้งที่ ๒ เปWนการศึกษาดูงาน
ตางประเทศที่ราชอาณาจักรเดนมารRก ระหวางวันที่ ๑๙ – ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๒๕๘
ในการศึกษาดูงานครั้งที่ ๑ ที่อําเภอแมสอด จังหวัดตาก และเมืองเมียวดี สาธารณรัฐแหง
สหภาพเมี ย นมารR คณะ นบส. ๒ รุ นที่ ๗ ไดศึ ก ษาดู ง านเรื่ อ งการพั ฒ นาอํ า เภอแมสอดใหเปW น
เขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยไดศึกษาดูงานในดานตางๆในพื้นที่ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
จํานวน ๔ หนวยงาน ไดแก
๑. “การบริหารจัดการและการบูรณาการรวมกันระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
เพื่อการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษแมสอด”ณ สํานักงานเศรษฐกิจพิเศษแมสอด
๒. “การพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษแมสอด ตามนโยบายเรงดวนของภาครัฐ ที่จะสงผลกระทบ
ตอการบริหารจัดการและการลงทุนของภาคเอกชน” ณ เหมืองผาแดง บริษัทผาแดง อินดัสทรี (มหาชน)
๓. “การพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษแมสอด ตามนโยบายเรงดวนของภาครัฐ ที่จะสงผล
กระทบตอการบริหารจัดการและการลงทุนของภาคเอกชน” ณ บริษัทแมสอดพลังงานสะอาด จํากัด
การศึกษาดูงานครั้งที่ ๒ เปWนการศึกษาดูงานตางประเทศที่ราชอาณาจักรเดนมารRก ระหวาง
วันที่ ๑๙ – ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๒๕๘ คณะ นบส. ๒ รุนที่ ๗ ไดศึกษาดูงานเรื่องการพัฒนาประเทศ
ของราชอาณาจักรเดนมารRก โดยไดศึกษาดูงานในดานตางๆ ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน
จํานวน ๕ หนวยงาน ไดแก
๑. “การปฏิรูปองคRกรและการพัฒนาเมืองทาออรRฮุส (Organization Reform and Aarhus
Dockland’s Development)” Aarhus Municipality
๒. “การวิจัยเพื่อการพัฒนาและนวัตกรรม (The Research for Development and
Innovation)” Science Park Skejby
๓. “แซมโซ เกาะแหงพลังงานหมุนเวียน (Samso Renewable Energy Island)” Samso
Energy Academy
๔. “การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจใหภาคธุรกิจของเดนมารRก (Strengthening of
Trade to The Business of Denmark)” The Confederation of Danish Industry: DI
๕.
“การตลาดและการสงเสริมธุรกิจเกษตรอินทรียR (Marketing and Promoting of
Organic Farming)” ฟารRมเกษตรอินทรียR Aarstiderne

-๒จากการศึกษาดูงานทั้ง ๒ ครั้ง พบวาแมเดนมารRกจะเปWนประเทศขนาดเล็กที่มีประชากรเพียง
๕.๔ ลานคน แตในชวงที่ผานมาเดนมารRกไดพัฒนาตนเองอยางรวดเร็วจากประเทศเกษตรกรรม
มาเปWนประเทศอุตสาหกรรมสมัยใหม ขณะเดียวกันจากขอมูลพบวาชาวเดนมารRกมีความสุขมากที่สุด
ในโลกและเปW นประเทศที่มีความสามารถในการแขงขัน มากเปW น อัน ดับ ตนๆของโลก เนื่ องจาก
เดนมารRกไดใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการดูแลดานสิ่งแวดลอมรวมกับการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยR สวัสดิการสังคม
ประชาชนเดนมารRกเขาศึกษาไดฟรีโดยรัฐบาลตั้งเปwาหมายพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับ
มาตรฐานโลกรวมถึ ง สนั บ สนุ น ใหประชาชนศึ ก ษาเรี ย นรู เพิ่ ม เติ ม ตลอดชี วิ ต การรั ก ษาคุ ณ ภาพ
สิ่งแวดลอมโดยกําหนดมาตรฐานสิ่งแวดลอมอยางเขมงวดพรอมกับบังคับใชกฎหมายอยางจริงจัง
มีการเก็บภาษีสิ่งแวดลอมในดานตางๆ เพื่อใหเปWนไปตามหลักเกณฑRผูกอใหเกิดมลพิษจะตองเปWนผูจาย
เชน ภาษีการปลอยน้ํ าเสี ย ภาษี การปลอยกzาซคารRบอนไดออกไซดR รวมถึงเปW นประเทศที่ ประสบ
ผลสําเร็จในการนําขยะมาใชประโยชนRในรูปรีไซเคิลเปWนสัดสวนสูงถึง ๖๐% สวนที่เหลืออีก ๓๕%
ถูกนําไปเผาทําลายโดยนําความรอนจากการเผาไหมมาใชประโยชนRในการผลิตไฟฟwา
ประเทศเดนมารRกยังนับวาเปWนตัวอยางสําคัญของประเทศที่ประสบผลสําเร็จอยางมากในดาน
พลังงาน เดนมารRกนับเปWนประเทศที่ใชพลังงานหมุนเวียนในการผลิตไฟฟwาเปWนสัดสวนสูงที่สุดในยุโรป
โดยไดเพิ่มสัดสวนการใชพลังงานหมุนเวียนอยางรวดเร็วจาก ๑๐.๕% ของพลังงานทั้งหมด ในป} พ.ศ.
๒๕๔๓ เปWน ๑๕.๕% ในป} พ.ศ. ๒๕๔๘
จากแนวทางการพัฒนาประเทศในหลายๆ เรื่องดังกลาว เดนมารRกสามารถพัฒนาประเทศ
ทั้งในดานความเจริญ และคุณภาพชีวิต ไดเปWนอยางดี จึ งเปWนเรื่ องที่นาสนใจในการศึกษาที่นํามา
ประยุกตRใชในการพัฒนาประเทศของไทย ในการพัฒนาประเทศเกิดความสําเร็จทั้งในดานเศรษฐกิจ
และสังคม ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสิ่งแวดลอมที่นาอยูอาศัย ประเทศมีการพัฒนาอยางยั่งยืน
ตอไป โดยเปwาหมายดังกลาวสอดคลองกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
จึงควรนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชไปประยุกตRใชอยางจริงจังซึ่งการศึกษาดูงานจะเห็น
รูปแบบที่สําคัญของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทีจะทําใหเกิดสมดุลและพรอมตอการรองรับการ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและกวางขวาง ทั้งดานวัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมจากโลก
ภายนอก โดยใชหลักความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุมกัน โดยมี เงื่อนไข ๒ ประการ
คือ ความรู ประกอบดวย ความรอบรูเกี่ยวกับวิชาการตางๆ ที่เกี่ยวของรอบดาน ความรอบคอบที่จะ
นําความรูเหลานั้นมาพิจารณาใหเชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในการ
ปฏิบัติ และคุณธรรม ที่จะตองเสริมสราง ประกอบดวย มีความตระหนักใน คุณธรรม มีความซื่อสัตยR
สุจริตและมีความอดทน มีความเพียร ใชสติปJญญาในการดําเนินชีวิต

-๓-

กิตติกรรมประกาศ
รายงานการศึกษาดูงานเรื่อง กาวตอไปของการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน (Next Step for
Sustainable Development Country) สํ า เร็ จ ลุ ล วงดวยความเรี ย บรอยตามเจตนารมณR ของ
สํานักงาน ก.พ. โดยไดรับความกรุณาจากสํานักงาน ก.พ. ที่ไดจัดการศึกษาดูงานในครั้งนี้ เพื่อให
นบส. ๒ รุนที่ ๗ ไดความรูที่เปWนประโยชนRตอการสรางเสริมวิสัยทัศนRและมุมมองในระดับผูบริหาร
สวนราชการ โดยการศึกษาเปรียบเทียบการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการของประเทศไทยกับ
ราชอาณาจักรเดนมารRกเพื่อหาแนวทางและรูปแบบการพัฒนาศักยภาพของประเทศไทยกาวสูระดับ
สากล และเสริมสรางศักยภาพในการแขงขันของประเทศ
รายงานการศึกษาดูงานฉบับนี้สําเร็จลุลวงลงไดดวยความกรุณาของอาจารยRที่ปรึกษาทุกทาน
ไดแก คุณหญิง กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา อาจารยRพงศRโพยม วาศภูติ อาจารยRจุฑาธวัช อินทรสุขศรี
อาจารยRสีมา สีมานันทR อาจารยRถวิล เปลียนศรี อาจารยRศรีพนม บุนนาค และ อาจารยRชาญวิทยR ไกรฤกษR
ที่ ไ ดกรุ ณ าไดใหขอคิ ด เห็ น คํ า แนะนํ า และความรู ที่ เ ปW น ประโยชนR ต อการจั ด ทํ า รายงานฉบั บ นี้
จึงขอขอบพระคุณอาจารยRทุกทานมา ณ ที่นี้
สุดทายนี้ ขอขอบคุณผูบริหารและเจาหนาที่ของสถาบันพัฒนาราชการพลเรือน สํานักงาน ก.พ.
ที่มีส วนรวมสนับสนุนในการจัด ทํารายงานครั้งนี้ โดยไดชวยดูแล ประสานงาน และอํานวยความ
สะดวกตลอดระยะเวลาในการศึกษาดูงาน นบส. ๒ รุนที่ ๗ ตลอดจนขอขอบคุณ สํานักงาน ก.พ. ที่ไดจัด
หลั กสู ตรอั นมี คุณคานี้ ทํ าใหคณะนักศึ กษาไดมี โอกาสศึ กษาดู งานรวมกั น ทํ าใหไดเรี ยนรู การทํ างาน
รวมกันและไดรับองคRความรูตางๆ อันมีคุณคาและสามารถนําไปประยุกตRใชในการพัฒนาหนวยงาน
หวังวารายงานฉบับนี้จะเปWนประโยชนRตอทุกฝ€ายที่เกี่ยวของ เพื่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนตอไป
นบส. ๒ รุนที่ ๗
เมษายน ๒๕๕๘
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บทที่ ๑
บทนํา
แนวคิดหลักในการศึกษาดูงานของ นบส.๒ รุนทึ่ ๗ คือ “กาวตอไปของการพัฒนาประเทศ
อยางยั่งยืน (Next Step for Sustainable Development Country)” โดยเฉพาะประเด็นเรื่อง การพัฒนา
เศรษฐกิจ การเมืองและสังคมอยางยั่งยืน การแกไขปJญหาพลังงาน การสงเสริมและพัฒนานวัตกรรม
เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยไดมีการศึกษาดูงานครั้งที่ ๑ ที่อําเภอแมสอด จังหวัดตากและ
เมืองเมียวดี สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมารR ระหวางวันที่ ๒๖ – ๒๘กุมภาพันธR พ.ศ. ๒๕๕๘ และ
การศึกษาดูงานครั้งที่ ๒ เปWนการศึกษาดูงานตางประเทศที่ราชอาณาจักรเดนมารRก ระหวางวันที่ ๑๙ – ๒๖
เมษายน พ.ศ. ๒๒๕๘
โดยมีการดูงาน ๔ หนวยงานในประเทศและ ๕ หนวยงานในตางประเทศ
ตลอดจนไดมีโอกาสรับฟJงการบรรยายสรุปและพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณRในดานตางๆ กับอัครราชทูต
ที่ปรึกษาของสถานทูตไทยในกรุงโคเปนเฮเกน ราชอาณาจักรเดนมารRก
การศึกษาดูงานครั้งนี้ ไดกําหนดวัตถุประสงคRในการศึกษาดูงานเพื่อใหนักบริหารไดศึกษา
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนาพลังงานสะอาด ความรวมมือของ
ภาคธุรกิจเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งทางการคา การใชงานวิจัยเพื่อการสรางนวัตกรรมและการ
พัฒนาประเทศ การสงเสริมธุรกิจทางการเกษตรอินทรียR โดยมีกรอบแนวคิดในการศึกษาดูงานคือ
๑. แนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจของเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
ทางดานเศรษฐกิจ จากการแขงขันในเวทีโลก
๒. ปJจจัยสนับสนุนและปJจจัยแหงความสําเร็จในการพัฒนา
๓. ผลกระทบจากการพัฒนาเขตเศรษฐกิจตอการบริหารจัดการดานสังคมและสิ่งแวดลอม
๔. การดําเนินการและการบริหารจัดการงบประมาณในการดําเนินการบทบาทของคนใน
ชุมชนในการเปลี่ยนแปลง
๕. แนวคิดในการกอตั้งองคRกรเพื่อการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน
๖. การดําเนินการและการบริหารจัดการงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ
๗. การประเมินผลการดําเนินการการพัฒนาในอนาคต
๘. แนวคิดในการพัฒนาพลังงานสะอาดทั้งในและตางประเทศ
๙. การศึกษาวิจัยที่เกี่ยวของปJจจัยความสําเร็จ
๑๐. แนวทางการสงเสริมภาคธุรกิจการเกษตรโดยเฉพาะเกษตรอินทรียR

-๕การศึกษาดูงานครั้งที่ ๑ ที่อําเภอแมสอด จังหวัดตาก และเมืองเมียวดี สาธารณรัฐแหง
สหภาพเมียนมารR ระหวางวันที่ ๒๖ – ๒๘กุมภาพันธR พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะ นบส. ๒ รุนที่ ๗ ไดศึกษาดูงาน
เรื่องการพัฒนาอําเภอแมสอดใหเปWนเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยไดศึกษาดูงานในดานตางๆในพื้นที่ที่
เกี่ยวของกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ จํานวน ๔ หนวยงาน ไดแก
๑. “การบริหารจัดการและการบูรณาการรวมกันระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชนเพื่อการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษแมสอด” ณ สํานักงานเศรษฐกิจพิเศษแมสอด
๒. “การพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษแมสอด ตามนโยบายเรงดวนของภาครัฐ ที่จะสงผลกระทบ
ตอการบริหารจัดการและการลงทุนของภาคเอกชน” ณ เหมืองผาแดง บริษัทผาแดง อินดัสทรี (มหาชน)
๓. “การพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษแมสอด ตามนโยบายเรงดวนของภาครัฐ ที่จะสงผลกระทบ
ตอการบริหารจัดการและการลงทุนของภาคเอกชน” ณ บริษัทแมสอดพลังงานสะอาด จํากัด
การศึกษาดูงานครั้งที่ ๒ เปWนการศึกษาดูงานตางประเทศที่ราชอาณาจักรเดนมารRก ระหวาง
วันที่ ๑๙ – ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๒๕๘ คณะ นบส. ๒ รุนที่ ๗ ไดศึกษาดูงานเรื่องการพัฒนาประเทศ
ของราชอาณาจักรเดนมารRก โดยไดศึกษาดูงานในดานตางๆ ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน
จํานวน ๕ หนวยงาน ไดแก
๑. “การปฏิรูปองคRกรและการพัฒนาเมืองทาออรRฮุส (Organization Reform
and Aarhus Dockland’s Development) ” Aarhus Municipality
๒. “การวิจัยเพื่อการพัฒนาและนวัตกรรม (The Research for Development and
Innovation)” Science Park Skejby
๓. “แซมโซ เกาะแหงพลังงานหมุนเวียน (Samso Renewable Energy Island)”
Samso Energy Academy
๔. “การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจใหภาคธุรกิจของเดนมารRก (Strengthening of
Trade to The Business of Denmark) ” The Confederation of Danish Industry: DI
๕. “การตลาดและการสงเสริมธุรกิจเกษตรอินทรียR (Marketing and Promoting of
Organic Farming) ” ฟารRมเกษตรอินทรียR Aarstiderne

-๖-

บทที่ ๒
ขอมูลทั่วไปของการศึกษาดูงาน
ขอมูลทั่วไปของเขตเศรษฐกิจพิเศษแม(สอด
แนวคิดเรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษ
เขตเศรษฐกิจพิเศษ หมายถึง เขตพื้นที่ที่จัดตั้งขึ้นเปWนการเฉพาะตามกฎหมาย เพื่อประโยชนR
ในการสงเสริมสนับสนุน และอํานวยความสะดวก รวมทั้งใหสิทธิพิเศษบางประการในการดําเนิน
กิจการตางๆ เชน การอุตสาหกรรม การพาณิชยกรรม การบริการ หรือกิจการอื่นใดที่เปWนประโยชนR
แกการเศรษฐกิจของประเทศ เปWนเขตเศรษฐกิจเฉพาะที่มีการเลือกใชนโยบายพิเศษที่เป•ดกวางและ
ยืดหยุนตอกิจกรรมทางเศรษฐกิจกับตางประเทศมากกวาเขตอื่นๆ ในประเทศ เปWนเขตที่รัฐบาลจะ
ดําเนินนโยบายพิเศษในการอนุญาตใหเอกชนภาคธุรกิจตางชาติมาทําการลงทุนในประเทศ ภายในเขต
เศรษฐกิจพิเศษ ผูลงทุนชาวตางชาติจะไดรับสิทธิพิเศษทางการคาในเรื่องของการนําเขาเครื่องจักร
อุปกรณR การนําเขาวัตถุดิบ การนําเขาชิ้นสวนประกอบ การสงออกสินคาสําเร็จรูป การไดรับสวนลด
และยกเวนในเรื่องภาษี ดุลบัญชีเงินตราตางประเทศและการโอนกําไรออกนอกประเทศ สิทธิการใชที่ดิน
พิธีการการเขาอาณาจักรและการพักอาศัยของนักธุรกิจตางชาติ ครอบครัวและผูติดตาม เปWนตน
การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ จะสามารถอาศัยทุนตางชาติในการนําเขาเทคโนโลยี ยกระดับคุณภาพ
ของผลิตภัณฑR เพิ่มความสามารถในการแขงขันของผลิตภัณฑR สามารถอาศัยชองทางการจัดจําหนายของ
ธุรกิจตางชาติชวยเพิ่มการสงออกและเพิ่มรายไดที่เปWนเงินตราตางประเทศ มีการนําเขาเทคโนโลยีที่
ทันสมัย ไดเรียนรูการบริหารจัดการที่ทันสมัย
ประโยชน.ที่ไดรับจากการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ
การที่ประเทศไทยจะเขาสูการเปWนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในป} พ.ศ. ๒๕๕๘ และ
ประเทศไทยมีสภาพทางภูมิศาสตรRเปWนศูนยRกลางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต การจัดตั้งเขต
เศรษฐกิจพิเศษ จะมีประโยชนRเปWนอยางมากตอประเทศไทย เพราะเปWนการสรางความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและสงเสริมความสามารถในการแขงขัน ของสินคาไทยในตลาดประเทศเพื่อนบาน โดยมี
ประโยชนRที่จะไดรับ ดังนี้
๑. เปWนการสงเสริมการลงทุนในประเทศ เพราะประเทศไทยเปWนศูนยRกลางของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
๒. เปW น การสงเสริ มการสงออก เพราะชวยลดตนทุ น ในการประกอบการตางๆ เชน
คาแรงงานราคาถูกจากประเทศเพื่อนบาน
๓. เปWนการสงเสริมใหมีการนําเทคโนโลยีใหมๆ ในการผลิตสินคาจากตางประเทศเขา
ดําเนินการในประเทศไทย
๔. เปWนศูนยRกลางการกระจายสินคาจากประเทศไทย และประเทศตางๆ ไปสูภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตและประเทศอื่นๆ
๕. กอใหเกิดการจางงานเพิ่มขึ้นในภูมิภาคตางๆ ของประเทศไทย ที่มีการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ

-๗การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษแม(สอด
ยุทธศาสตรRการพัฒนาประเทศไทยเพื่อใหเปWนศูนยRกลางเศรษฐกิจและการขนสงของภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยภาครัฐไดมีการรางกฎหมายเขตเศรษฐกิจชายแดนโดยมีวัตถุประสงคR
สําคัญจะเปWนการใชประโยชนRพื้นที่ตามตะเข็บของชายแดน ซึ่งประเทศไทยมีชายแดนติดตอกับหลาย
ประเทศ ไดแก เมียนมารR ลาว กัมพูชาและมาเลเซีย โดยตองการพัฒ นาพื้น ที่ใหเปWนเขตลงทุ น
อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมเพื่อใหเปWนประตูรองรับการเชื่อมโยงระหวางประเทศ สําหรับโครงการ
เขตเศรษฐกิจชายแดนที่สําคัญแหงหนึ่งคือบริเวณชายแดนอําเภอแมสอด จังหวัดตากกับเมืองเมียวดี ของ
เมียนมารR โดยตองการจะใหมีการสงเสริมการลงทุนจากภาคธุรกิจในตางประเทศรวมทั้งนักลงทุนทองถิ่นให
มาลงทุนในบริเวณพื้นที่ซึ่งรัฐบาลจะจัดสรรตามตะเข็บชายแดน โดยการใชประโยชนRจากแรงงานตางดาวที่
จะสามารถเขามาทํางานไดแบบเชาไปเย็น กลับ อีกทั้งจะสามารถนําเขาวัตถุดิบและสงออกไดโดยเสรี
นอกจากนี้ จะเปWนแหลงรองรับการเคลื่อนยายฐานการลงทุนในกลุมอุตสาหกรรมที่ใชแรงงาน
เปW น จํ า นวนมากและอุ ต สาหกรรมที่ ต องพึ่ งพาวั ต ถุ ดิ บ จากประเทศเพื่ อนบาน โดยเฉพาะวั ต ถุ ดิ บ
ประเภทไม โดยผูที่ลงทุนในเขตอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจชายแดนจะไดรับสิทธิประโยชนRจาก การยกเวน
ภาษีนําเขา การยกเวนภาษีเงินได รวมถึงการตั้งคลังสินคาทัณฑRบนและศูนยRกระจายสินคาดาน Logistics
โดยผูที่ลงทุนในเขตเศรษฐกิจชายแดนจะมีลักษณะแตกตางไปจากนิคมอุตสาหกรรมโดยทั่วไปก็ตรงที่
ในเขตเศรษฐกิจชายแดน จะถือเปWนดินแดนพิเศษ ดูแลและบริหารโดยคณะกรรมการบริหารจัดการ
เขตเศรษฐกิ จ ซึ่ งประกอบดวย กรรมการจากคนทองถิ่ น และกรรมการจากภาครั ฐ ทํ า หนาที่ เ ปW น
ผูบริหาร โดยมีอํานาจในการจัดตั้งองคRกรมีอํานาจเบ็ดเสร็จในการพัฒนาพื้นที่และการใช ประโยชนR
ของพื้นที่ป€าไมหรือป€าชุมชน โดยคณะกรรมการมีสิทธิที่จะนําที่ดินเหลานั้นมาจัดสรรใหกับเอกชน
ไมวาจะเปWนสัญชาติไทยหรือตางชาติ สามารถทําสัญญาเชาระยะยาวได
รัฐบาลปJจจุบันไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยมีเปwาหมาย
จะมี การจั ด ตั้ ง เปW น เขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เ ศษในพื้ น ที่ ช ายแดนที่ มีศั กยภาพภายในป} งบประมาณ
๒๕๕๘ จํานวน ๖ แหง ไดแก ดานแมสอด จังหวัดตาก ดานอรัญประเทศ จังหวัดสระแกว ดานหาด
เล็ก (ทาเรือคลองใหญ) จังหวัดตราด ดานมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ดานสะเดา จังหวัดสงขลาและ
ดานปาดังเบซารR จังหวัดสงขลา สวนที่เหลืออีก ๑๒ ดานจะทยอยดําเนินการในระยะตอไป
การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษแมสอด จังหวัดตาก จะเปWนการบริหารธุรกิจในรูปแบบใหม
(New Economic City) ซึ่งไมใชนิคมอุตสาหกรรมแบบเดิม แตจะเปWนการบริหารธุรกิจโดย
ภาคเอกชนนําการลงทุน โดยใชหลักการ sharing ภายใตการกํากับดูแลโดยภาครัฐ ซึ่งจะตอง
สนับสนุนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่จําเปWน การสงเสริมการลงทุนโดยใหสิทธิพิเศษและประโยชนR
ดานตาง ๆ แกนักลงทุน โดยจะเปWนโครงการตนแบบของการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ และจะขยาย
ผลไปยังเขตเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดชายแดนอื่น ๆ ทั่วประเทศ กรอบแนวคิดการจัดทําแผนงานของ
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ มีหลักการสําคัญ ประกอบดวย Custom Zone, Import-Export Free zone,

-๘Industry Zone, Logistics Park, Bonded Warehouse ทั้งนี้ โดยจัดใหมีการบริหารที่ดินดวยตนทุนต่ําให
เอกชนเชาจัดตั้งเปWนเขต อุตสาหกรรมในราคาถูก เพื่อลดตนทุนสินคาและสนับสนุนการสงออก
ขอมูลทั่วไปของราชอาณาจักรเดนมาร.ก
ขอมูลทั่วไป
ราชอาณาจักรเดนมารRก เปWนประเทศกลุมนอรRดิก มีแผนดินหลักตั้งอยูบนคาบสมุทรจัตแลนดR
(Jutland) ทางตอนเหนือของทวีปยุโรปติดกับประเทศเยอรมนี โดยอยูระหวางทะเลเหนือกับทะเลบอลติก
มีพื้นที่ ๔๓,๐๗๗ ตารางกิโลเมตร โดยประกอบดวยเกาะนอยใหญจํานวน ๔๐๖ เกาะ ซึ่งรอยละ ๙๐ ไมมี
ผูอยูอาศัย รวมทั้งดินแดนปกครองตนเอง คือ เกาะกรีนแลนดR (Greenland) และหมูเกาะแฟโร (Faroe)
ราชอาณาจักรเดนมารRก มีเมืองโคเปนเฮเกน (Copenhagen) เปWนเมืองหลวง มีประชากร
๕.๕๘ ลานคนประกอบดวย ชาวเดนิช รอยละ ๙๘.๐ ชาวสแกนดิเนเวียอื่น ๆ รอยละ ๐.๔ ชาวตุรกี
รอยละ ๐.๓ ชาวอังกฤษ รอยละ ๐.๒ ใชภาษาภาษาเดนิช (Danish) เปWนภาษาประจําชาติ ประชากร
รอยละ ๙๗ นับถือศาสนาคริสตR ใชสกุลเงินเดนิชโครน (Danish Krone - DK)
ขอมูลดานการเมืองการปกครอง
ราชอาณาจั กรเดนมารR กมี รู ป แบบการปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยแบบรั ฐ สภา โดยมี
พระมหากษัตริยRเปWนประมุขภายใตรัฐธรรมนูญ มีประมุขคือสมเด็จพระราชินีนาถมารRเกรเธอที่ ๒ แหง
เดนมารRก (เสด็จขึ้นครองราชยRเมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ทรงอภิเษกสมรสกับเจาชายเฮนริก
แหงเดนมารRก) นายกรัฐมนตรีคือนางเฮลเลอรRทอรRนนิ่ง ชมิดทR (HelleThorning-Schmidt)
ขอมูลเศรษฐกิจการคาและสังคม
รัฐบาลเดนมารRกมีนโยบายสนับสนุนและสงเสริมระบบเศรษฐกิจ/การคาแบบเสรีเนื่องจาก
เดนมารR ก ตองพึ่ งพาการนํ า เขาวั ต ถุ ดิ บ เพื่ ออุ ต สาหกรรมจากตางประเทศและจากทํ า เลที่ ตั้ ง ของ
เดนมารRกที่เอื้ออํานวยตอการเปWนศูนยRกลางสงผานสินคาเขาสูกลุมประเทศนอรRดิกและสามารถเปWน
ประตูไปสูกลุมประเทศบอลติกได กอปรกับการเปWนศูนยRกลางการคมนาคมขนสงทางอากาศโดยมี
สนามบินที่ใหญที่สุดในภูมิภาคยุโรปเหนือ และมีสะพาน Oresund Bridge เชื่อมระหวางเกาะ
Zealand ของเดนมารRกกับเมือง Malmo ทางตอนใตของสวีเดนซึ่งไดเป•ดใชเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ.
๒๕๔๓ จึงทําใหเดนมารRกมีบทบาทในสถานะที่เปWน trading house ในภูมิภาคยุโรปเหนือ
ภาคอุต สาหกรรมที่สํา คัญ คือ อุ ตสาหกรรมอาหารการผลิต เครื่ องจักรและเคมีภั ณฑR เพื่ อ
การเกษตร ผลิตภัณฑRอิเล็กทรอนิกสR การผลิตยา กังหันลม และการตอเรือ
ขอมูลเศรษฐกิจ (พ.ศ. ๒๕๕๖)
- ผลิตภัณฑRมวลรวมภายในประเทศ (GDP) ๓๒๔.๓ พันลานดอลลารRสหรัฐ
- GDP ตอหัว ๓๗,๘๐๐ ดอลลารRสหรัฐ
- อัตราเงินเฟwอ รอยละ ๐.๘
- อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ รอยละ ๐.๑
- ประเทศคูคา (สงออก) เยอรมนี สวีเดน สหราชอาณาจักรฝรั่งเศส เนเธอรRแลนดR นอรRเวยR

-๙- ประเทศคูคา (นําเขา) เยอรมนี สวีเดน สหราชอาณาจักรเนเธอรRแลนดR ฝรั่งเศส นอรRเวยR
- สินคาสงออกสําคัญ เครื่องมือในอุตสาหกรรม เนื้อและผลิตภัณฑRเนื้อ เครื่องมือแพทยR พลังงานทดแทน
- สินคานําเขาที่สําคัญ รองเทาและชิ้นสวน เสื้อผาสําเร็จรูป อัญมณีและเครื่องประดั บ
เฟอรRนิเจอรRและชิ้นสวน
- จากการจัดอันดับของ World Database of Happiness (๒๕๕๑ - ๒๕๕๒) เปWนอันดับ ๖
ของโลก ในดาน World Competitiveness (๒๕๕๑ - ๒๕๕๒)
ความสัมพันธ.ระหว(างไทยกับเดนมาร.ก
ความสัมพันธRทางการทูตไทยและเดนมารRก เริ่มมีการติดตอระหวางกันครั้งแรกในสมัยกรุงศรีอยุธยา
เมื่อป} พ.ศ. ๒๑๖๔ ซึ่งตรงกับรัชสมัยของสมเด็จพระเจาทรงธรรมโดยเรือสินคาเดนมารRกไดเดินทาง
มาถึ งเมื องตะนาวศรีและไดนํา ป‹นไฟมาขาย ตอมาชาวเดนมารRกไดรั บอนุ ญาตใหเขามาคาขายใน
ราชอาณาจักรหลักฐานการติดตอระหวางไทยกับเดนมารRก ปรากฏอีกครั้งเมื่อป} พ.ศ. ๒๓๑๓ ในรัชสมัย
สมเด็จพระเจาตากสินมหาราช เมื่อไทยไดสั่งซื้อป‹นใหญจาก Danish Royal Asiatic Company
ตอมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวไทยและเดนมารRก ไดลงนามรวมกันในสนธิสัญญา
วาดวยมิตรภาพ การคาและการเดินเรือ (Treaty of Friendship, Commerce and Navigation)
เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๐๑ หลังจากนั้นทั้งสองประเทศไดเริ่มพัฒนาความสัมพันธRทางทูตระหวางกัน
ความสัมพันธ.ทางการเมือง
ไทยและเดนมารRกตางมีความเห็นสอดคลองและรวมมือกันดวยดีในดานตางๆเชน การพัฒนา
กระบวนการประชาธิปไตย ประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชนการปฏิบัติการรักษาสันติภาพ นอกจากนี้ทั้ง
สองประเทศยังไมมีปJญหาความขัดแยงทางดานการเมือง/ความมั่นคงที่เปWนอุปสรรคตอการดําเนิน
ความสัมพันธRทวิภาคีสําหรับในกรอบความสัมพันธRระดับพหุภาคี ไทยและเดนมารRกไดมีความรวมมือ
ในเวทีระหวางประเทศที่สําคัญๆโดยเฉพาะอยางยิ่งภายใตกรอบความสัมพันธRอาเซียนกับสหภาพยุโรป
(ASEAN-EU) และกรอบการประชุมเอเชีย-ยุโรป (Asia-Europe Meeting : ASEM) รวมทั้งองคRการ
สหประชาชาติ และองคRการเพื่อความมั่นคงและความรวมมือในยุโรป (Organization for Security
and Cooperation in Europe : OSCE) ในเวทีการเมืองระหวางประเทศ ไทยในฐานะสมาชิก
อาเซียนและเดนมารRกในฐานะสมาชิกสหภาพยุโรปไดมีทาทีที่สอดคลองกันในการสงเสริมการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยRโดยเฉพาะในภูมิภาคลุมน้ําโขง ภายใตกรอบความรวมมือการประชุมเอเชีย-ยุโรป
(Asia-Europe Meeting : ASEM)
ความสัมพันธ.ทางเศรษฐกิจ
ในป} พ.ศ. ๒๕๕๖ การคาระหวางไทยกับเดนมารRกมีมูลคา ๖๗๖.๓๓ ลานดอลลารRสหรัฐ
(ไทยสงออก ๔๒๔.๔๔ ลานดอลลารRสหรัฐ นําเขา ๒๕๑.๘๙ ลานดอลลารRสหรัฐ ไทยไดดุลการคา
๑๗๒.๕๕ ลานดอลลารRสหรัฐ) สินคาสงออกที่สําคัญของไทยไดแก แผงสวิทชRและแผงควบคุม
กระแสไฟฟw า อาหารทะเลกระป• องและแปรรู ปไมและผลิ ต ภั ณฑR ไม รองเทาและชิ้ น สวน เสื้ อผา
สําเร็จรูปอัญมณีและเครื่องประดับ

- ๑๐ สินคานําเขาที่สําคัญจากเดนมารRกไดแก เครื่องมือเครื่องใชเกี่ยวกับวิทยาศาสตรRการแพทยR
เครื่ องจั กรในการเกษตร เครื่ องจั ก รอุ ต สาหกรรม เคมี ภั ณฑR ผ ลิ ต ภั ณ ฑR เ วชกรรมและเภสั ช กรรม
สินคาสงออกไทยที่มีศักยภาพไดแก อัญมณีและเครื่องประดับ เครื่องคอมพิวเตอรR และอุปกรณRและ
สวนประกอบ วงจรพิมพR ยานพาหนะและอุปกรณRและสวนประกอบ เปWนตน สินคานําเขาจากเดนมารRกที่มี
ศักยภาพไดแกเครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแทงและทองคํา ผลิตภัณฑRเวชกรรมและเภสัชภัณฑR
แผงวงจรไฟฟwา เครื่องใชไฟฟwา เครื่องคอมพิวเตอรR และอุปกรณRและสวนประกอบเปWนตน
ดานการลงทุนกิจการที่เดนมารRกมีความสนใจลงทุนในไทย สวนใหญจะอยูในประเภทอุตสาหกรรม
ขนาดกลาง ซึ่งเดนมารRกมีความชํานาญและเชี่ยวชาญ เชน ดานการผลิตรองเทา การผลิตเครื่องดื่มเบียรR
อุตสาหกรรมอาหาร ตลอดจนกิจการดานบริการโดยเฉพาะการขนสงสินคาทางทะเล ซึ่งเปWนสาขาที่เดนมารRก
มีประสบการณRและถือเปWนประเทศชั้นนําที่มีความเจริญกาวหนาและทันสมัยมากที่สุดประเทศหนึ่งในยุโรป
การท(องเที่ยว
ในป} พ.ศ. ๒๕๕๖ มีนักทองเที่ยวชาวเดนมารRกเดินทางมาไทยจํานวน ๑๖๓,๙๐๗ คน
นักทองเที่ยวเดนมารRกนับวาเปWนกลุมทองเที่ยว ที่มีคุณภาพมีการใชจายสูงนิยมแหลงทองเที่ยวทาง
ธรรมชาติเดนมารRกจึงเปWนกลุมประเทศเปwาหมายของไทยในการสงเสริมการทองเที่ยว
ความร(วมมือเพื่อการพัฒนาและความช(วยเหลือ
เดนมารRก ไดมีบทบาทสําคัญในการใหความชวยเหลือเพื่อการพัฒนาแกไทยในดานตางๆ
มาเปWนเวลาชานาน เชนในดานการทหาร การรถไฟ กิจการไฟฟwาและมีโครงการความรวมมือระหวาง
ไทย -เดนมารRก ในดานตางๆ ที่ไดเปWนประโยชนRตอการพัฒนาความเจริญของประเทศและความเขาใจ
ระหวางประชาชนของทั้งสองประเทศ เชน โครงการความรวมมือทางดานโบราณคดี โครงการความ
รวมมือทางดานพฤกษศาสตรR กิจการฟารRมโคนมไทย - เดนมารRกสยามสมาคม ความรวมมือดานการ
พัฒนาและสิ่งแวดลอมของเดนมารRก (Danish Cooperation for Environment and Development
DANCED) เปWนหนวยงานที่ใหความชวยเหลือเพื่อการปwองกันและแกไขปJญหาสภาพแวดลอมของโลก
โดย DANCED ไดแสดงความสนใจที่จะรวมมือกับไทยในการพัฒนาสาขาที่เดนมารRกมีความชํานาญ
และเชี่ยวชาญ อาทิ ปJญหาสิ่งแวดลอมในเขตเมืองและโรงงาน การจัดการป€าไมความหลากหลายทาง
ชีวภาพ และการจัดการพื้นที่ชายฝJŽงทะเล ทั้งนี้เดนมารRกเปWนรัฐสวัสดิการที่เนนการนํารายไดของรัฐมา
สนั บ สนุ น บริ ก ารเพื่ อ เปW น หลั ก ประกั น ทางสั ง คมแกประชาชนในดานตางๆ อาทิ การบริ ก าร
รักษาพยาบาลการศึกษา การจัดระบบบําเหน็จบํานาญ การดูแลคนพิการและผูสูงอายุการเนนความ
เทาเทียมกันในการทํางานและสิทธิทางดานสังคมอื่นๆระหวางชายและหญิงและเดนมารRกเปWนสังคม
แหงสิ่งแวดลอม การกําหนดมาตรการรักษาสภาวะอากาศและมาตรการการใชพลังงานอยางพอเพียง
สงเสริมการใชพลังงานทดแทนสนับสนุนการใชพลังงานทดแทนในอัตรารอยละ ๗๕ ภายในป} พ.ศ.
๒๕๖๓ โดยเฉพาะพลังงานลมในอัตรารอยละ ๕๐

- ๑๑ -

บทที่ ๓
การศึกษาดูงานในและต(างประเทศ
๑. การศึกษาดูงานเรื่อง “การบริหารจัดการและการบูรณาการร(วมกันระหว(างภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษแม(สอด” ณ สํานักงาน
เศรษฐกิจพิเศษแม(สอด
เขตเศรษฐกิจพิเศษแมสอด จังหวัดตาก มีรูปแบบการบริหารจัดการพื้นที่อยางชัดเจน ไมใช
การประกาศครอบคลุมทั้งอําเภอ แตเลือกเฉพาะตําบลที่มีการใชพื้นที่ โดยกระทรวงมหาดไทยไดนํา
รางกฎหมายตั้งเขตเศรษฐกิ จพิ เศษแมสอดเขาสูที่ ประชุ มคณะรั ฐมนตรี และสงไปสภานิ ติบั ญญั ติ
แหงชาติพิจารณาและประกาศเปWนกฎหมายบังคับใชการจัดระเบียบบริหารแบบใหม รวมทั้งจะมีการ
ใหอํานาจในการอนุมัติออกใบอนุญาตตางๆ เพื่ออํานวยความสะดวกในการตั้งธุรกิจและโรงงาน
ประกอบดวย ตําบลสายลวด ตําบลพระธาตุผาแดง ตําบลแมกาษา ตําบลแมกุ ตําบลแมดาว ตําบลแมปะ
ตําบลแมสอด และตําบลมหาวัน อําเภอแมสอด ตําบลชองแคบ ตําบลพบพระ และตําบลวาเลยR
อําเภอพบพระ ตําบลขะเนจื้อ ตําบลแมจะเรา และตําบลแมระมาด อําเภอแมระมาด เปWนพื้นที่ที่มี
โอกาสและศักยภาพในการพัฒนาดานการคาชายแดนไทย - เมียนมารR มีเสนทางทางหลวงระหวาง
ประเทศที่สามารถเชื่อมตอไปสูประเทศเวียดนาม และจีน มีแหลงแรงงานพรอมสําหรับอุตสาหกรรมที่
ตองการแรงงานจํานวนมาก
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษแมสอด จะเพิ่มการสงออกของสินคาจากไทย ผานเมียนมารR ไปจนถึง
อินเดีย สามารถเพิ่มขีดความสามารถของประเทศและเปWนการกระจายความเจริญสูสวนภูมิภาค สามารถ
ลดความเหลื่อมล้ําในสังคม ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและแกปJญหาความมั่นคงชายแดนอยางยั่งยืน
จากการรับฟJงการบรรยายสรุปของผูวาราชการจังหวัดตาก พบวาในปJจจุบันมีบอรRดบริหาร
แตยั งไมคลองตั ว จะตองมี การมอบอํ า นาจใหดํ า เนิ น การไดอยางเบ็ ด เสร็ จ จึ ง จะทํ าใหเขตพั ฒ นา
เศรษฐกิจดําเนินไปได และประเด็นที่สําคัญคือการเตรียมคนไทยใหมีศักยภาพในการแขงขันดวยการ
ศึกษาและการพัฒนาอาชีพใหสามารถรองรับการบริการในพื้นที่ได
๒. การศึกษาดูงานเรื่อง “การพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษแม(สอด ตามนโยบาย
เร(งด(วนของภาครัฐ ที่จะส(งผลกระทบต(อการบริหารจัดการและการลงทุนของภาคเอกชน” ณ
เหมืองผาแดง บริษัทผาแดง อินดัสทรี (มหาชน)
บริษัทผาแดงอินดัสทรีจํากัด (มหาชน) กอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๔ ดวยทุน
จดทะเบียน ๒๐ ลานบาท โดยลงทุนรวมกันระหวางรัฐบาลไทย (กระทรวงการคลัง) ภาคเอกชนไทย
และเบลเยียม ทั้งนี้เพื่อประกอบธุรกิจเหมืองแรและโรงถลุงแรสังกะสีสําหรับผลิตโลหะ สังกะสีแทงบริสุทธิ์
และโลหะสังกะสีผสม บริษัทมีเหมืองแรตั้งอยูที่อําเภอแมสอด มีโรงถลุงแรตั้งอยูที่อําเภอเมือง จังหวัดตาก

- ๑๒ มีโรงผลิตแคลไซนRตั้งอยูที่จังหวัดระยอง และมีสํานักงานใหญที่กรุงเทพมหานคร บริษัทฯ ยังไดดําเนินการ
สํารวจแหลงแรทั้งในประเทศและประเทศเพื่อนบานใกลเคียง
บริษัทฯ ไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยRแหงประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๓๐
โดยแปรสภาพเปWนบริษัทมหาชนจํากัด เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธR ๒๕๓๗ ในป} พ.ศ. ๒๕๓๙ บริษัทฯ ได
เพิ่มทุนจดทะเบียนเปWน ๒,๒๖๐ ลานบาท และไดชําระมูลคาหุนเต็มจํานวนเมื่อป} พ.ศ. ๒๕๔๓
ผลิตภัณฑRหลักของบริษัทฯ คือ โลหะสังกะสีแทงบริสุทธิ์ และโลหะสังกะสีผสมซึ่งใชเปWนวัตถุดิบใน
อุตสาหกรรมตางๆ โดยมีกําลังการผลิตโลหะสังกะสีป}ละประมาณ ๑๑๐,๐๐๐ เมตริกตัน
ปริมาณสํารองแรสังกะสีที่บริษัท ผาแดงอินดัสทรี ไดประเมินไวกอนการทําเหมืองมีอยู
ประมาณ ๔.๕ ลานเมตริกตัน โดยเริ่มผลิตแรในป} พ.ศ. ๒๕๒๗ และสงไปถลุงที่โรงถลุงแรสังกะสีซึ่ง
ตั้งอยูที่อําเภอเมือง จังหวัดตาก ไดผลิตภัณฑRโลหะสังกะสีแทงคุณภาพสูง (Special High Grade
Zinc Metal) ที่มีความบริสุทธิ์ของสังกะสี ๙๙.๙๙๕% ในระยะตอมา บริษัท ผาแดงฯ ไดผลิตโลหะ
สังกะสีผสม (Zinc alloy) โดยผลิตภัณฑRทั้งสองประเภทนี้นําไปใชประโยชนRในอุตสาหกรรมตอเนื่อง
มากมาย สามารถทดแทนการนําเขาจากตางประเทศ ปJจจุบันมีพนักงานจํานวน ๘๘๘ คน
บริษัทผาแดงอินดัสทรีจํากัด(มหาชน) ตัดสินใจเลิกสํารวจหาแรสังกะสีเพิ่ม ประกาศป•ด
เหมืองที่แมสอดตนป} พ.ศ. ๒๕๖๐ ไมมีแรปwอนการผลิต ตนเหตุมาจากการที่ประชาชนตอตานจาก
กรณีเกิดการปนเป‹‘อนของสารแคดเมียมในพื้นที่และการขอใบอนุญาตสํารวจมีความยากลําบาก โดย
เบนเข็มเขาสูธุรกิจใหมพลังงานทดแทนมีทั้งโซลารRฟารRม ลม และชีวมวล และกําจัดกากของเสีย
ขณะที่ธุรกิจหลักผลิตสังกะสีสัดสวนรายไดลดลงมาเหลือแค ๓๐% จากการนําเขาแรจากตางประเทศ
และสรางมูลคาเพิ่มในผลิตภัณฑR ซึ่งขณะนี้ไดประเมินแลววาเหมืองแรสังกะสีที่อําเภอแมสอด ปJจจุบัน
ใชเปWนวัตถุดิบในการผลิตโลหะสังกะสีในสัดสวน ๕๐% ของการผลิตสังกะสีบริสุทธิ์ และสังกะสีผสมที่
๗.๕ หมื่นตันตอป} จะหมดลงในชวงตนป} พ.ศ. ๒๕๖๐ สงผลใหบริษัทตองปรับเปลี่ยนการดําเนินธุรกิจ
ใหม จากปJจจุบันที่มีรายไดหลักมาจากการผลิตสังกะสีโดยตรง
โดยแนวทางที่วางไวในป} พ.ศ. ๒๕๖๐ บริษัทจะตองคงรายไดที่ ๓๐% มาจากการดําเนิน
ธุรกิจโลหะพื้นฐานอื่นๆ จากปJจจุบัน ๑๐๐% ที่จะครอบคลุมถึงการผลิตสังกะสีที่มีมูลคาเพิ่มออกสู
ตลาด เชน ซิงกR บอล และซิงกRเกรน เปWนตน และศึกษาความเปWนไปไดในการพัฒนาผลิตภัณฑRที่มี
มูลคาเพิ่มอื่นๆ เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา รวมถึงการนําเขาผลิตภัณฑRนํามาผสมแรอื่นๆ
นําออกสูตลาดมากขึ้น เนื่องจากปJจจุบันบริษัทไดมีการนําเขาแรสังกะสีซัลไฟดRจากอเมริกาใตใน
สัดสวนประมาณ ๔๐% และสังกะสีออกไซดR ที่เปWนวัตถุดิบรีไซเคิลจากฝุ€นเหล็กจากเกาหลีใตใน
สัดสวนประมาณ ๗% มาเปWนวัตถุดิบในการผลิตโลหะสังกะสีอยูแลว หากมีการนําเขาสังกะสีออกไซดR
เพิ่มมากขึ้น และลดแรสังกะสีซัลไฟดRที่มีราคาแพง ก็จะชวยใหบริษัทมีวัตถุดิบในการผลิตโลหะสังกะสี
ออกปwอนสูตลาดได

- ๑๓ ๓. การศึกษาดูงานเรื่อง “การพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษแม(สอด ตามนโยบาย
เร(งด(วนของภาครัฐ ที่จะส(งผลกระทบต(อการบริหารจัดการและการลงทุนของภาคเอกชน” ณ
บริษัทแม(สอดพลังงานสะอาด จํากัด
เมื่อป} พ.ศ. ๒๕๔๙ บริษัท แมสอดพลังงานสะอาด จํากัด ไดจัดตั้งขึ้นโดยการรวมทุนของ
บริษัทชั้นนํา ๓ บริษัท คือ บริษัทผาแดงอินดัสทรี จํากัด (มหาชน) บริษัท ไทยออยสR จํากัด (มหาชน)
และบริษัท มิตรผล ไบโอฟูเอล จํากัด ในกลุมมิตรผล โดยมีวัตถุประสงคRในการสงเสริมการปลูกออยใน
พื้นที่ ดวยเงินลงทุนกวา ๒,๒๐๐ ลานบาท โดยการสงเสริมการปลูกออยเพื่อพลังงานทดแทน ให
สอดคลองกับแผนแมบทพัฒนาลุ มแมน้ํา ตาว โดยกระทรวงมหาดไทยไดเปWน ผูประสานงานกั บ
หนวยงานราชการ ตลอดจนชุมชนใหมีการปรับเปลี่ยนการทําเกษตรกรรม อันนําไปสูรายไดที่ดีขึ้น
และยั่งยืน การปลูกออยเพื่อผลิตพลังงานจึงเปWนทางเลือกที่สอดคลองกับแผนแมบทนี้
โรงงานผลิตเอทานอล มีขนาดกําลังผลิตเอทานอล ๒๓๐,๐๐๐ ลิตรตอวัน ซึ่งสามารถรองรับ
ผลผลิตออยในพื้นที่ไดปริมาณ ๘๐๐,๐๐๐ ตันตอป} อีกทั้งยังสามารถนําชานออยมาเปWนวัตถุดิบไฟฟwา
ขนาดกําลังการผลิต ๑๖ เมกกะวัตตR โดยไฟฟwาที่ผลิตได สวนหนึ่งนําไปใชในกระบวนการผลิต และที่
เหลือจัดจําหนายใหการไฟฟwาสวนภูมิภาค นําจายกระแสไฟฟwาแกชุมชน
โรงงานผลิตเอทานอลของบริษัท แมสอดพลังงานสะอาด จํากัดตั้งอยูบนพื้นที่กวา ๖๐๐ ไร
ในการจัดวางผังโรงงานไดคํานึงถึงสภาพแวดลอมและชุมชนเปWนสําคัญโดยจัดใหมี พื้นที่สีเขียว
โดยรอบ อีกทั้ง มีระบบจัดการสิ่งแวดลอมตามมาตรฐาน โดยไดมอบหมายใหคณะวิศวกรรมศาสตรR
สิ่งแวดลอมมหาลัยขอนแกนทําการศึกษาผลกระทบตอสิ่งแวดลอมของโครงการ นอกจากนี้ ยังมุงเนน
เรื่องความปลอดภัย ชีวอนามัยและสิ่งแวดลอมเปWนลําดับแรก
เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๐ บริษัท แมสอดพลังงานสะอาด จํากัด ไดประกอบพิธีวางศิลา
ฤกษRโรงงานผลิตเอทานอล ตั้งแตตนป} พ.ศ. ๒๕๕๒ บริษัท แมสอดพลังงานสะอาด จํากัด เปWนบริษัท
รวมทุนที่มีความพรอมในทุกๆดาน ทั้งความรู ความชํานาญ และเทคโนโลยีในการประกอบการ
รวมทั้งความเอาใจใสตอชุมชนในพื้นที่ ดังเห็นไดวาแนวนโยบายของบริษัทรวมทุนทั้ง ๓ บริษัท มี
ความชัดเจนตอการจัดการสิ่งแวดลอม ความรับผิดชอบตอชุมชนและสังคม การประกอบธุรกิจอยางมี
จรรยาบรรณจึ งมั่ น ใจไดวาบริ ษัท แมสอดพลั งงานสะอาด จํ า กั ด จะดํ า เนิ น แนวนโยบายเฉก
เชนเดียวกับบริษัทรวมทุนทั้ง ๓ บริษัท
โรงงานผลิตเอทานอลของบริษัท แมสอดพลังงานสะอาด จํากัด เปWนโรงงานที่ผลิตเอทานอล
และไฟฟwาจากเชื้อเพลิงชีวมวล เปWนการผลิตพลังงานทดแทน จึงไดรับการสงเสริมจากคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุน (BOI) ซึ่งการดําเนินกิจการของบริษัทฯ ไมแตเพียงสงเสริมใหชุมชนในพื้นที่มีรายไดที่ดี
และมั่นคงจาการทําไรออย เทานั้น หากแตยังกอใหเกิดการจางงานอัตราประจํากวา ๑๘๐ อัตรา และมี
แรงงานจากธุรกิจตอเนื่องอื่นๆ อีกมากมาย โดยมีเม็ดเงินลงทุนกวา ๒ พันลานบาท ที่หมุนเวียนเขาสู
จังหวัดตาก ตลอดจนภาษีและรายไดบํารุงทองที่อื่นๆ อีกมาก ที่สําคัญพื้นที่อําเภอแมสอด จังหวัดตาก
จะเปWนแหลงผลิตพลังงานสะอาด ซึ่งเปWนพลังงานทดแทนการนําเขาพลังงานของประเทศชาติ อันเปWน
การลดการขาดทุนอีกทางหนึ่ง

- ๑๔ นอกจากนั้น การรวมทุนจัดตั้งบริษัท แมสอดพลังงานสะอาด จํากัด เปWนการขยายโอกาส
ทางธุรกิจของบริษัท ไทยออยลR จํากัด (มหาชน) โดยบริษัทฯ มีโครงการจัดตั้งโรงงานผลิตเอทานอล
ซึ่งใชหัวมันสําปะหลังเปWนวัตถุดิบอยูแลว โครงการนี้จะทําใหโครงการเอทานอลของบริษัทฯ มีการใช
วัตถุดิบที่หลากหลายขึ้น โดยจะใชน้ําออยเปWนวัตถุดิบในการผลิตเอทานอลโดยตรงเปWนโรงงานแรก
ของประเทศ ไทย ซึ่งบริษัทฯ มีสวนรวมในการบริหารโครงการและพิจารณาคัดเลือกเทคโนโลยี
ตลอดจนเปW น ผู ประสานงานกั บ บมจ.ปตท.ในการรั บ ซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑR เ อทานอลจากโครงการ
นี้ ขณะเดียวกันก็เปWนการ สงเสริมภาคเกษตรกรรมของประเทศ ชวยใหเกษตรกรในพื้นที่มีรายไดที่
แนนอนจากการปลูกออยปwอนโรงงาน ขณะที่โรงงานไดประโยชนRจากการที่มีแหลงวัตถุดิบที่แนนอน
เนื่องจากพื้นที่บริเวณอําเภอแมสอด มีความเหมาะสมในการปลูกออย
โครงการ นี้ เมื่อแลวเสร็จจะสามารถทําใหแหลงอุปทานเอทานอลภายในประเทศมีความมั่นคง
ขึ้นเปWนอยางมาก และจะชวยสงเสริมใหภาครัฐสามารถผลักดันโครงการการใชพลังงานทดแทนแกzสโซ
ฮอลRไดตามแผนที่วางไว นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายที่จะกําหนดราคาเอทานอลสะทอนกลไก
ตลาดอยางโปรงใส ชวยใหรัฐมีฐานในการกําหนดราคาเอทานอลที่เหมาะสมตอประเทศ ดวย
เทคโนโลยีของบริษัทฯ ที่สามารถเลือกวัตถุดิบที่มีตนทุนผลิตต่ําได ซึ่งจะนําไปสูการแขงขันเพื่อ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต เพื่อลดตนทุนในอุตสาหกรรมผลิตเอทานอลของประเทศ จะมีผลให
ตนทุนการผลิตเอทานอลโดยรวมของประเทศลดลงได อีกทั้งกําลังการผลิตเอทานอลของบริษัทที่มี
ระดับสูง ๖ แสนลิตรตอวัน จะสรางความตองการใชวัตถุดิบมันสําปะหลัง หรือน้ําออย มีผลใหราคา
จําหนายในประเทศดีขึ้น เปWนการสรางเสถียรภาพและเพิ่มมูลคาใหแกราคาพืชเกษตรอีกทางหนึ่งดวย
บริษัท ไทยออยลR จํากัด (มหาชน) เปWนผูประกอบธุรกิจการกลั่นและจําหนายน้ํามันป•โตรเลียม
ที่ใหญที่สุดใน ประเทศ กอตั้งขึ้นในป} พ.ศ. ๒๕๐๔ เปWนโรงกลั่นที่มีประสิทธิภาพสูงสุดแหงหนึ่งใน
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟ•ก ตั้งอยูที่อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ในปJจจุบันมีกําลังการผลิตน้ํามัน
ป•โตรเลียม ๒๒๕,๐๐๐ บารRเรล/วัน และจะเพิ่มขึ้นเปWน ๒๗๕,๐๐๐ บารRเรล/วัน ในปลายป} พ.ศ.
๒๕๕๐ เมื่อโครงการขยายกําลังการกลั่นของหนวยกลั่นน้ํามันดิบหนวยที่ ๓ แลวเสร็จ นอกจากนี้
บริษัทฯ ยังประกอบธุร กิจอื่ นผานการถื อหุ นในบริษัทตางๆ ซึ่งประกอบธุร กิจผลิตไฟฟw า ธุ รกิ จ
น้ํามันหลอลื่นพื้นฐาน ธุรกิจการผลิตพาราไซลีน และธุรกิจขนสงน้ํามันและผลิตภัณฑRป•โตรเคมี
สําหรับวัตถุดิบที่จะนํามาผลิตเอทานอลนั้น จะใช"น้ําออย"มาเปWนวัตถุดิบในการผลิต ๑๐๐%
โดยทางกลุ มมิ ต รผลจะเขาไปสงเสริ มเกษตรกรในพื้ น ที่ ใหมี การปลู กออยในเฟสแรกจะเขาไปทํ า
โครงการปลูกออยประมาณ ๖๐,๐๐๐ ไร อยูในพื้นที่ของเหมืองผาแดงประมาณ ๑๐,๐๐๐ ไร และ
หากโรงงานขยายการผลิตไปถึงเฟส ๒ การสงเสริมการปลูกออยก็จะขยายพื้นที่ออกไปอีก ๒๐๐,๐๐๐
ไร และหากพื้นที่ปลูกออยในบริเวณจังหวัดตากมีไมเพียงพอ ก็อาจจะขยายไปในพื้นที่ฝJŽงพมาได
๔. การศึกษาดูงานเรื่อง “การปฏิรูปองค.กรและการพัฒนาเมืองท(าออร.ฮุส” Aarhus Municipality
เมื องออรR ฮุ ส (Aarhus) เปW น เมื อ งสํ า คั ญ หนึ่ ง ในสี่ เ มื องของเดนมารR ก ซึ่ งประกอบดวย
กรุงโคเปนเฮเกน (Copenhagen) เมืองออฮุส (Aarhus) เมืองโอเดนสR(Ordense) และเมืองอัลบอรRก

- ๑๕ (Allborg) ซึ่งเมืองออรRฮุสนี้ตั้งอยูบนคาบสมุทร Jutland โดยมีประชากรราว ๒๖๕,๐๐๐ คน และเปWน
เมืองสําคัญดานการคาอุตสาหกรรมและเมืองทา มีเปwาหมายเปWนศูนยRกลางทางวัฒนธรรมของยุโรป
(European Capital of Culture) ภายในป} พ.ศ. ๒๕๖๐ มีสนามบินนานาชาติ ๒ แหง รองรับเสนทาง
ตางชาติมากกวา ๓๕ เสนทาง จึงถือเปWนเมืองที่มีเสนทางคมนาคมขนสงที่สําคัญของเดนมารRก มีทาเรือที่
ใหญที่สุด สามารถรับปริมาณการขนสงสินคาทางเรือไดมากถึง ๒ ใน ๓ ของการขนสงที่สําคัญใน
เดนมารR ก มี บ ริ ษัทภายในเดนมารR กและตางชาติ เขามาตั้ งสํ านั กงานอยู ที่ เมื องออรR ฮุสมากมาย เชน
Google, Bang &Otufsen, Vestas, Danico, ArlaFouds, JYSK และ BESTSTLLER เปWนตน อีกทั้งยังเปWน
เมื องที่ สํ าคั ญทางการศึ กษา โดยมี สถาบั นการศึ กษาที่ สํ าคั ญของเดนมารR กตั้ งอยู ในเมื องนี้ ด วย ไดแก
Aarhus University, Business Academy Aarhus และ Aarhus Business College เปWนตน ทั้งนี้
อุตสาหกรรมที่โดดเดนในเมืองออรRฮุส ไดแก
๔.๑ อุตสาหกรรมพลังงาน
เมืองออรRฮุสเปWนศูนยRกลางทางอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดของเดนมารRก เชน บริษัท
พลังงานลม Vertas และ Siemens Wind Power จากเยอรมันมาตั้งสํานักงานใหญอยูที่นี่ อีกทั้ง
เมืองออรRฮุสยังเปWนแหลงผลิตพลังงานลมที่ใหญที่สุดอีกแหงหนึ่งของโลก จนมีผูขนานนามเมืองออรR
ฮุสวา World’s Capital of Wind Energy และเมืองออรRฮุสยังมีสถาบันการศึกษาในเมืองออรRฮุส ที่
ผลิตบุคลากรสําหรับอุตสาหกรรมนี้ดวย
๔.๒ อุตสาหกรรมอาหาร
ผลิตภัณฑRอาหารสงออกของเดนมารRก กวารอยละ ๖๐ มาจากเมืองออรRฮุส มีศูนยRวิจัย
และพัฒนาทางดานอาหารมากมายในเมืองนี้ เชน Arla Foods และ Agro Food Park (ศูนยRกลาง
การพัฒนานวัตกรรมและการถายทอดองคRความรูทางดานอุตสาหกรรมอาหารแหลงใหญที่สุดแหงหนึ่ง
ของเดนมารRก) เปWนตน
๔.๓ สถาปOตยกรรมและการออกแบบ
บริษัทสถาปJตยกรรมมากกวา ๓๓๐ บริษัท ตั้งอยูในเมืองออรRฮุส และกวา ๒๑๕ บริษัท
เปWนบริษัทขนาดกลางและขนาดยอม และมีบริษัททางดานการออกแบบมากกวา ๕๐๐ บริษัท สามารถ
รองรับการออกแบบในแขนงตาง ๆ ได เชน การออกแบบอุตสาหกรรม การออกแบบผลิตภัณฑR การสื่อสาร
กราฟฟ•คและการออกแบบตกแตงภายใน เปWนตน ซึ่งบริษัทเหลานี้มีสวนสําคัญในการขับเคลื่อนการ
สงออกงานบริการ การออกแบบ กวารอยละ ๕๕ ของการสงออก การออกแบบทั้งหมดของเดนมารRก
สํานักงานใหญบริษัท LEGO ตั้งอยูใกลกับเมืองนี้
ในการปฏิรูป เมื่อป} พ.ศ. ๒๐๐๗ มีการปฏิรูปองคRการภาครัฐสูการกระจายอํานาจ
โดยรายจายภาครัฐรอยละ ๕๐ เปWนของรัฐบาลทองถิ่น และรอยละ ๑๒ เปWนของภูมิภาค และรอยละ
๓๘ เปWนของเทศบาลเมือง โดยมีการแบงงานความรับผิดชอบใหมของรัฐ ภาค และเมือง ดังนี้

- ๑๖ รัฐ (State) ดูแลดานตํารวจ การปwองกันประเทศ การยุติธรรม การตางประเทศ การบริหาร
ภาษี การออกกฎหมาย การศึกษาระดับมัธยมศึกษาและสูงกวา การวิจัย แผนการดูแลการวางงาน บํานาญ
และกิจกรรมทางวัฒนธรรม
ภาค (Region) ดูแลดานสุขภาพ โรงพยาบาล งานที่สัมพันธRกับการพัฒนาภาค การบริการ
ของสังคม การขนสง เปWนตน
เทศบาลเมือง (Municipality) ดูแลดาน การดูแลเด็ก โรงเรียนประถมศึกษา การดูแล
ผูสูงอายุ หองสมุดประชาชน การจางงาน สิ่งอํานวยความสะดวก การพัฒนาสิ่งแวดลอม และการบริการ
ฉุกเฉินที่จําเปWน
การปฏิรูปรัฐบาลสวนทองถิ่นในป} พ.ศ. ๒๐๐๗ (The ๒๐๐๗-reform) นั้น มีหลักการ
พื้นฐานที่สําคัญ ๓ ประการ ไดแก
๑) การปฏิรูปโดยวิธีควบรวม (Amalgamation reform) คือการยุบรวมหนวยการ
ปกครอง ไดแก การยุบสวนเทศบายจากจํานวน ๒๗๕ หนวยงาน เหลือเพียง ๙๘ หนวยงาน ซึ่งมี
ขนาดของประชากรเฉลี่ ย คื อ ๕๗,๗๐๐ คนตอหนวย และยุ บ รวมเมื องจํ า นวน ๑๔ เมื อง ใหเปW น
ภูมิภาคใหญๆ จํานวน ๕ ภูมิภาคโดยมีขนาดของประชากรเฉลี่ย ๑,๑๓๑,๐๐๐ คนตอภูมิภาค ซึ่งที่
ผานมาเดนมารRกมีการยุบรวมหนวยการปกครองในระดับทองถิ่นเรื่อยมา
๒) การปฏิรูปโดยการแบงภารกิจใหม (Redistribution of tasks) มีการแบงภารกิจ
ตามระดั บการปกครองของทองที่อยางชัด เจน ซึ่ งเปW นไปตามหลักการกระจายอํา นาจดังนี้คือการ
ปกครองในระดับชาติ(State) รับผิดชอบในเรื่องของความมั่นคงในประเทศ กระบวนการยุติธรรม การ
บริหารการจัดเก็บภาษี การออกกฎระเบียบ การศึกษาในระดับสูง รวมทั้งดูแลปJญหาการวางงาน เงิน
บํานาญ และเรื่องวัฒนธรรม ในสวนของภูมิภาค (Region) กํากับดูแลในเรื่องของสุขภาพอนามัย
สถานพยาบาล ภารกิ จในการพัฒ นาภู มิภาค การบริ การสังคม และการขนสงสํา หรับในสวนของ
เทศบาลระดับทองถิ่น (Municipalities) มีภารกิจในการดูแลคุณภาพชีวิตของประชากรเปWนหลัก อาทิ
อนามัยเด็ก การศึกษาในระดับปฐมวัย การดูแลผูสูงอายุ การจางงาน สาธารณประโยชนR นโยบาย
สิ่งแวดลอม การบริการฉุกเฉิน
๓) การปฏิรูปโดยสรางเครื่องมือทางการคลัง (New Financial Instruments) กลาวคือ
กําหนดพันธกิจทางการเงินของแตละภูมิภาคอยางชัดเจน โดย สวนภูมิภาคไมมีอํานาจในการจัดเก็บ
ภาษี แตจะไดรับการสนับสนุนเงินบางสวนจากรัฐบาลแทน เปWนตน
อาจกลาวไดวา การปฏิ รู ปในป} พ.ศ. ๒๐๐๗ ของเดนมารR ก นั บวาเปW นการปฏิ รู ปทางการ
ปกครองครั้งที่ใหญที่สุดแมจะมีความขัดแยงทางการเมืองเกิดขึ้น และทําใหเขตเมืองเล็กๆที่เคยมีอํานาจ
เกาสูญเสียภารกิจที่เคยมีมากอน เชน สูญเสียอํานาจในการจัดเก็บภาษี แตการปฏิรูปการปกครองครั้งนี้ก็
ประสบความสํ าเร็ จ เหลานี้ ล วนเกิ ดจากยุ ทธศาสตรR การปฏิ รู ปที่ เดนมารR กไดนํ ามาใชเพื่ อใหบรรลุ
วัตถุประสงคR

- ๑๗ ยุทธศาสตรRการปฏิรูปที่สําคัญ มีดังนี้
- ยุทธศาสตรRความคลุมเครือ (Confusion strategy : Keep opponents in the dark)
กลาวคื อ การที่ ข อมู ล ตางๆที่ ใชเปW น ฐานในการปฏิ รู ป มี ความไมชั ด เจน คลุ มเครื อ นั้ น กอใหเกิ ด
ประโยชนRในการปฏิรูป โดยที่ฝ€ายคานจะขาดขอมูลที่เพียงพอในการโตแยงถึงรางของการปฏิรูป
- ยุทธศาสตรRการสรางพันธมิตร (Alliance building strategy : Divide and rule) มี
ความสําคัญในแงของการสรางพันธมิตร เพื่อแสวงหาผลประโยชนRจากความแตกแยกของการรวมกลุม
พันธมิตรของศัตรู กลาวคือ หลักการของนโยบายภาครัฐมักมีความแตกตางกัน และแมความแตกตาง
เพียงเล็กนอยก็สามารถที่จะใชในการสรางพันธมิตรจากกลุมที่คาดวาจะเปWนศัตรูได
- ยุทธศาสตรRการชดเชยความเสียหายแกฝ€ายตรงขาม (The compensation strategy :
Buy opponent) เพื่อที่จะลดแรงตานทานของการปฏิรูปจําเปWนตองมีการชดเชยความเสียหายแกฝ€ายที่
จะตองสูญเสียเพราะเหตุแหงการปฏิรูปนั้น ซึ่งรูปแบบของการชดเชยความเสียหายนั้นมีหลากหลายรูปแบบ
เชน การกําหนดคาความเสียหาย หรือในรูปแบบของการมีสวนรวมสนับสนุนแกฝ€ายผูเสียหาย เปWนตน
ขอดี ข องการปฎิ รู ป การปกครองระดั บ ทองถิ่ น เมื่ อ การปฏิ รู ป ประสบความสํ า เร็ จ และมี
ประสิทธิภาพ สามารถลดคาใชจายในการบริหารจัดการ สามารถควบคุมงบประมาณใหเปWนไปตาม
แผนได ขอเสียของการปฎิรูปการปกครองระดับทองถิ่น จากการยุบรวมของหนวยการปกครองยอย
ระดับทองถิ่น ทําใหหนวยการปกครองมีขนาดใหญขึ้น ทําใหเกิดความทาทายในการสรางความเปWน
ประชาธิปไตยซึ่งเปWนอันหนึ่งอันเดียวกันขึ้น รวมทั้ง ปJญหาของการรวมเทศบาลที่มีฐานะทางเศรษฐกิจ
ไมดีเขาดวยกัน ทําใหความยากจนในพื้นที่มีขนาดใหญขึ้นอีกดวย
๕. การศึกษาดูงานเรื่อง “การวิจัยเพื่อการพัฒนาและนวัตกรรม” Science Park Skejby
เมืองออรRฮูส มีความเปWนเลิศในดานของการจัดตั้งศูนยRวิจัยในหลากหลายดานเพื่อพัฒนา
เมืองมาเปWนระยะเวลายาวนานและอยางตอเนื่อง โดยเนนทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ พลังงาน สื่อ
วิทยาศาสตรRชีวภาพ อาหาร และ งานดานสถาปJตยกรรมและการออกแบบดีไซนR โดยรูปแบบของ
ศูนยRวิจัยอยูในรูปของ อุทยานทางวิทยาศาสตรR (Science Park) ซึ่งมีวิวัฒนาการดังนี้คือ
๑) Park of Forskerpark Aarhus (Science Park Aarhus) ในเดือนพฤษภาคม ค.ศ.
๒๐๐๒ อุทยานวิทยาศาสตรR Aarhus จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาและวิจัยสําหรับวิทยาศาสตรR ชีวการแพทยR
ของเดนมารRก เปWนครั้งแรกที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยออรRฮูส
๒) Forskerpark Skejby (Science Park –Skejby) อุทยานวิทยาศาสตรR Skejby เกิดขึ้น
ในเดือนมกราคม ป} ค.ศ. ๒๐๐๔ ดวยแผนการขยายพื้นที่ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย Aarhus ซึ่งใน
อนาคตจะกลายเปW น หนึ่ ง ในพื้ น ที่ ที่ มี ค วามสํ า คั ญ เกี่ ย วกั บ สุ ข ภาพและอนามั ย ของประชาชน
นอกจากนี้ อุ ท ยานวิ ท ยาศาสตรR Skejby ยั ง ริ เ ริ่ ม กอตั้ ง องคR ก ร เครื อ ขายดานชี ว การแพทยR
(Biomedicum) อีกดวย

- ๑๘ ๓) IT - Huset Katrinebjerg (INCUBA Science Park) INCUBA มีภารกิจในการเสริมสราง
ความรูและ วิจัย นวัตกรรมและการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการใหบริการและการใหคําปรึกษา
วิสัยทัศนRของ INCUBA คือการเปWนผูนําสําหรับบริษัทที่มีนวัตกรรมใหมๆโดยเฉพาะอยาง
ยิ่งผูที่ทํางานในดาน ไอที การแพทยRชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพและอาหาร
ดวยสภาพแวดลอมของ INCUBA นั้นกอใหเกิดพันธมิตรทางการคาเพื่อสงเสริมกิจกรรม
นวั ต กรรมและการเติ บ โตของธุ ร กิ จ ที่ มี ถิ่ น ที่ อ ยู ในบริ เ วณใกลเคี ย งกั บ การวิ จั ย ทองถิ่ น และ
สถาบั น การศึ กษาของ INCUBA เองยั ง สงเสริ มการทํ า งานรวมกั น กั บ ผู ประกอบการที่ มีค วาม
หลากหลายเชิงธุรกิจและโดดเดนดานการพัฒนานวัตกรรมในเชิงพาณิชยR นับเปWนอุทยานวิทยาศาสตรR
ที่ เ ปW น ศู น ยR บ มเพาะสํ า หรั บ การเริ่ มตนและบํ า รุ งธุ ร กิ จ ใหมของเดนมารR กซึ่ งจะทํ า การพั ฒ นาผาน
โครงการพิเศษตางๆ อาทิ เชน โครงการศูนยRวิจัยทางยา เปWนตน
๖. การศึกษาดูงานเรื่อง “แซมโซ เกาะแห(งพลังงานหมุนเวียน (Samso Renewable
Energy Island)” Samso Energy Academy
Samsø เปWนเกาะตั้งอยูตอนกลางของเดนมารRก ซึ่งไดถูกเลือกใหเปWนเกาะแหงพลังงาน
ทางเลือกของเดนมารRก (Denmark’s Renewable Energy Island) ตั้งแตป} ค.ศ. ๑๙๙๗ ระยะเวลา
๑๐ ป}ตอมา เกาะแหงนี้ประสบความสําเร็จในการพึ่งพาตนเองดวยการใชพลังงานทางเลือกไดทั้งเกาะ
ปJจจุบันไฟฟwาที่ใชบนเกาะ Samsø ผลิตจากพลังงานลมทั้งหมดได ๑๕๐% ซึ่งใชบนเกาะทั้งหมดและ
สงใหกับ Main land นอกจากนี้ พลังงานที่ไดจากพลังงานแสงอาทิตยR (Solar power) และพลังงาน
ชีวมวล (Biomass energy) คิดเปWน ๗๕% ที่นํามาใชทดแทน Gasoline หรือเชื้อเพลิงจากฟอสซิล
สําหรับยานพาหนะที่ใชบนเกาะ เชน แบตเตอรี่รถยนตRใชพลังงานแสงอาทิตยR และเรือโดยสารเฟอรRรี่
ใชพลังงานจากชีวมวล เปWนตน
ทั้งนี้ นายกเทศมนตรีของเกาะ Samsø ไดตั้งเปwาหมายดานนโยบายพลังงานในการทํา
ใหเกาะ Samsø เปWนเกาะแหงพลังงานทางเลือก ๑๐๐% โดยปราศจากการใชพลังงานจากฟอสซิลให
ไดภายในป} ค.ศ. ๒๐๓๐ (Fossil free policy)
ปJจจัยสําคัญที่สงผลใหเกาะ Samsø ประสบความสําเร็จในการพัฒนาเปWนเกาะพลังงาน
สะอาด คือชุมชนเขามามีส(วนร(วมในทุกกระบวนการของการวางแผน และสามารถระดมทุนจาก
ภาคประชาชนในการลงทุนผลิตพลังงานที่ใชเองไดในชุมชน ซึ่งการใหความสําคัญกับการมีสวนรวม
ของประชาชน (Public participation) อยางสม่ําเสมอและจริงจัง ไมวาจะเปWนการสรางความรูความ
เขาใจกั บ ประชาชนในทุกภาคสวนตั้ งแตกอนเริ่ มดํ าเนิ นการ ระหวางดํ าเนิน การและปฏิ บัติ อยาง
ตอเนื่อง ทั้งในรูปแบบของการพบปะพูดคุย การประชุมกลุมยอย การประชุมในระดับตางๆ และการ
สงเสริ มกิ จ กรรมทางสั งคมตางๆ (CSR) องคR ป ระกอบของการดํ า เนิ น งานดานการมี ส วนรวมของ
ประชาชนและดานมวลชนตางๆ ดังกลาว จึงทําใหเกาะ Samsø ประสบความสําเร็จในการเปWน
ตนแบบของเกาะแหงพลั ง งานทางเลื อ กและการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น อยางแทจริ ง (Sustainable
development)

- ๑๙ สําหรั บประเทศไทย โดยกระทรวงพลังงาน นอกจากจะกํา หนดแผนพัฒนาพลั งงาน
ทดแทน ๑๕ ป} (๒๕๕๑-๒๕๖๕) ขึ้นมาดําเนินการแลว ยังหยิบยกโครงการสรางตนแบบเกาะพลังงาน
สะอาด หรือกรีนไอสRแลนดR (Green Island) ขึ้นมาเปWนตัวอยางในการพัฒนาพลังงานทดแทนจาก
แหลงทรัพยากรในพื้นที่ ดวยการนํารูปแบบความสําเร็จในโครงการ The Renewable Energy
Island เกาะ Samsø ประเทศเดนมารRกที่ใชพลังงานทดแทน ๑๐๐% มาเปWนแบบอยาง ซึ่งเกาะใน
ประเทศไทยที่ไดรับการคัดเลือกใหเปWนเกาะตนแบบพลังงานสะอาดไดแก เกาะพะลวย ซึ่งอยูในเขต
จั งหวั ด สุ ร าษฎรR ธ านี เปW น เกาะขนาดใหญเปW น อั น ดั บ ที่ ส องรองจากเกาะวั ว ตาหลั บ ตั้ ง อยู ทางทิ ศ
ตะวันออกของอําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎรRธานี หรือตั้งอยูทางทิศตะวันตกของอําเภอเกาะสมุย
หางจากเกาะสมุยประมาณ ๒๐ กิโลเมตรหรืออยูหางจากอําเภอดอนสักประมาณ ๑๘ กิโลเมตร มี
ประชากรประมาณ ๒๐๐ ครัวเรือน อาชีพหลักของชุมชนคือการประมง
"เกาะพะลวย Green Island" ตนแบบ "เกาะพลังงานสะอาด" ใชพลังงานทดแทน
๑๐๐% แหงแรกของไทย
ขอมู ล เบื้ องตน เกาะพลั งงานสะอาดตนแบบ ที่ ดํ า เนิ น การโดยกรมพั ฒ นาพลั งงาน
ทดแทนและอนุรักษRพลังงาน กระทรวงพลังงาน เปWนเกาะที่มีการบริหารจัดการแหลงพลังงานที่ มี
ประสิทธิภาพสูง ไฟฟwาที่ใชบนเกาะผลิตจากพลังงานแสงอาทิตยRและพลังงานลมมีการสงเสริมการใช
พลังงานชีวมวลในครัวเรือน อาทิ ถานไมที่ผลิตจากเตาเผาถานประสิทธิภาพสูง กzาซชีวมวลที่ผลิตจาก
ของเหลือทิ้งทางการเกษตร และกzาซชีวภาพที่ผลิตจากมูลสัตวR มีการสงเสริมปลูกพืชพลังงาน สงเสริม
การใช ไบโอดีเซลทดแทนการใชน้ํามันดีเซลในรถยนตRและเรือประมงพื้น บาน สงเสริมการใชหลอด
ไฟฟwาประหยัดพลังงานในครัวเรือน สนับสนุนการใชมอเตอรRไซดRไฟฟwาบนเกาะ มีการพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชนการแปรรูปอาหารทะเลตากแหงดวยพลั งงานแสงอาทิตยR สนับ สนุน ใหชุ มชนสามารถสราง
มู ล คาเพิ่ ม ใหกั บ ทรั พยากรทองถิ่ น พั ฒ นาคุ ณภาพชี วิ ต พั ฒ นาพลั งงาน ควบคู ไปกั บ การอนุ รั ก ษR
สิ่งแวดลอมของเกาะ ฯลฯ รวมทั้งสงเสริมใหชุมชนมีชีววิถีตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวคิดของ
พระบาท สมเด็ จ พระเจาอยู หั ว ฯ ดานการพั ฒ นาระบบสาธารณู ป โภคไดรั บ การสนั บ สนุ น จาก
หนวยงานภาครัฐ และเอกชนในการสราง ระบบประปา ระบบชลประทาน ระบบสองสวางสาธารณะ
ระบบการคมนาคม ฯลฯ ทั้งนี้ กระทรวงพลังงาน คาดวา การพัฒนาเกาะพะลวยเปWนเกาะพลังงาน
สะอาดตนแบบ จะสามารถลดการปลดปลอยกzาซเรือนกระจก (CO๒) จากการลดการพึ่งพาน้ํามัน
ดีเซลไดประมาณ ๒๕๐ ตัน/ป} ซึ่งหากเปWนไปตามที่คาดหวัง ก็จะสงเสริมใหเกาะแหงนี้เปWนแหลง
เรียนรูดานการใชพลังงานสะอาด รวมทั้งแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศนRแกผูสนใจทั่วไปในอนาคต“พะลวย
กรีนไอสRแลนดR” เกาะพลังงานสะอาดตนแบบ ที่ใชพลังงานทดแทนบนเกาะเต็มพื้นที่ ๑๐๐% ชุมชน
บนเกาะดําเนินชีวิตแบบ Living green แหงแรกของเมืองไทย ซึ่งคาดหวังวาอีก ๓ - ๕ ป}ขางหนา
เกาะแหงนี้จะเปWนศูนยRกลางเรียนรูการใชพลังงานสะอาดในชุมชนแหงแรกของโลก
อยางไรก็ตาม พลังงานที่ผลิตไดจากพลังงานทางเลือกของเกาะพะลวยไมวาจะเปWนพลังงาน
แสงอาทิตยRและพลังงานลม ยังมีขอจํากัดดานศักยภาพและเสถียรภาพของพลังงาน ดังนี้

- ๒๐ ขอจํากัดของการใชพลังงานแสงอาทิตย.
- การใหความรอน หรือพลังงานมีเวลาจํากัด ไมสามารถผลิตพลังงาน ไดอยางตอเนื่อง
- ตองใชพื้นที่ขนาดใหญ สําหรับวางแผงรับ แสงอาทิตยR
- ความตอเนื่องของการสองแสงสวาง เมื่อพระอาทิตยRตกดิน การผลิตกระแสไฟฟwาจะหยุด
ลง เราจําเปWน ตองเก็บกระแสไฟฟwาไวในแบตเตอรี่ แตแบตเตอรี่มีการเสื่อมสภาพอยางรวดเร็ว จึงทํา
ใหมีคาใชจายสูงตามไปดวย
- ขั้นตอนการแปลงพลังงานแสงอาทิตยRมาเปWนพลังไฟฟwา ยังเปWนเทคโนโลยีซับซอน แผงเซล
ที่ใชรับพลังงาน ยังมีตนทุนสูงและราคาแพงมาก หากเปรียบเทียบกับเชื้อเพลิงประเภทอื่น
- สภาพอากาศ อากาศแปรปรวนงายอยูแลว โดยเฉพาะประเทศไทยและพื้นที่ที่เปWนเกาะ
ดังนั้น จึงเปWนการยากในการเก็บพลังงานและเปลี่ยนเปWนพลังงานไฟฟwาไดตอเนื่อง
ในปJจจุบัน ภาครัฐใหการสนับสนุนทั้งในกลุมครัวเรือนและผูประกอบการโรงไฟฟwาใน
รู ป แบบเงิ น ชวยเหลื อ และสิ ทธิ ป ระโยชนR ทางภาษี เพื่ อผลั ก ดั น ใหเกิ ด การลงทุ น ในโครงการผลิ ต
พลังงานไฟฟwาจาก แสงอาทิตยRตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทน อาทิการลด หยอนภาษีการยกเวน
ภาษีเ งินไดและภาษีเครื่องจั กร การ สนั บสนุ นจากโครงการสนั บสนุ นพลังงานทดแทน สํานั กงาน
คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (สกพ.) ของสํานักงานนโยบายและพลังงาน กระทรวงพลังงาน
ใหไดรับสิทธิประโยชนRจากสวนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟwา (Adder) ในการขาย ไฟฟwาใหแกการไฟฟwา ซึ่ง
รายไดจากสวนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟwา นี้มีสัดสวนประมาณรอยละ ๗๒ ของรายไดจากการขายไฟฟwา
ทั้งหมด ดังนั้น หากนโยบายของภาครัฐเปลี่ยนแปลงไปจะสง ผลกระทบอยางมากตอความเปWนไปได
ของโครงการ เชน การ ปรับลดสวนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟwา จาก ๘ บาท เหลือ ๖ บาท ในปJจจุบันทําให
รายไดจากการขายไฟฟwาลดลงรอยละ ๑๘
อยางไรก็ดีการขาดความตอเนื่องและความไมชัดเจนของนโยบายจากภาครัฐสงผลให
เกิ ด การหยุ ด ชะงั กของการพัฒ นาโครงการผลิต พลั งงานไฟฟwา จากแสงอาทิต ยR ผู ที่ เกี่ ย วของ อาทิ
ครัวเรือนและเอกชนขาดความมั่นใจและเกิด ความลังเลในการเขารวมโครงการ ดังนั้น ภาครัฐควรมี
การวางแผนแบบบู ร ณาการเพื่ อวางนโยบายที่ ใ หการสนั บ สนุ น ในวงกวางสํ า หรั บ ทั้ ง หวงโซของ
อุต สาหกรรม ตั้ งแตการวิจั ย และพั ฒ นาเทคโนโลยี ผลิ ต พลังงานไฟฟw า จากแสงอาทิ ตยR การลงทุ น
การสรางแรงจูงใจเพื่อกระตุนใหเกิดการมีสวนรวมและสรางนวัตกรรมในวงกวาง โดยความชวยเหลือ
ตางๆ นั้น ตองพัฒนาใหเหมาะสมกับตนทุนของเทคโนโลยีที่ลดลง เพื่อแกปJญหาความตองการลงทุนที่
ลนตลาด สุดทาย นโยบายของภาครัฐควรสามารถนํามาตอยอดในมิติที่หลากหลายได
ขอจํากัดของการใชพลังงานลม
- ประเทศไทยมีความเร็วลมเฉลี่ยของประเทศอยูในระดับต่ําถึงปานกลาง ซึ่งมีคาเฉลี่ยต่ํากวา
๔ เมตร/วินาที แตเทคโนโลยีกังหันลมเพื่อผลิตไฟฟwาในตางประเทศโดยเฉพาะทวีปยุโรปสวนใหญ
ออกแบบใหทํางานเหมาะสมความเร็วลมเฉลี่ยเกินกวา ๘ เมตร/วินาทีขึ้นไป
- ความเร็วลมในประเทศไทยไมสม่ําเสมอ โอกาสที่จะทําใหเกิด ประสิทธิภาพสูงสุดของ
กังหันลมตามคาความเร็วลมเฉลี่ยที่ออกแบบไวจะมีเพียงไมกี่ชั่วโมง

- ๒๑ - ความเหมาะสมของพื้นที่สําหรับการผลิตไฟฟwา ขนาดเล็ก โดยเฉพาะที่มีลมแรง ตลอดเวลา
(Wind farm) เชน ชายฝJŽงทะเล เนื่องจากตองการความเร็วลม ที่มากกวา ๘ เมตร/วินาทีขึ้นไป
- ขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ ในบางฤดูอาจไมมีลมหรือความเร็วลมไมเพียงพอ
- ตนทุนคอนขางสูงสําหรับแบตเตอรี่ที่ใชสําหรับเก็บพลังงาน
- ขาดเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับศักยภาพลมในประเทศไทยและบุคลากรผูเชี่ยวชาญ
- รบกวนการสงสัญญาณ โทรทัศนR และ ไมโครเวฟ และอาจกอใหเกิดมลภาวะทางเสียง
อยางไรก็ตาม การสนับสนุนการผลิตไฟฟwาจากพลังงานลมจากภาครัฐ โดยกระทรวงพลังงาน
มีนโยบายใหการสนับสนุนอยางเต็มที่ ในการนําพลังงานทางเลือกที่หลากหลายมาใชประโยชน ทั้งการ
สงเสริ มดานวิ ชาการและการสรางแรงจูงใจดวยการกํ าหนดนโยบายใหสวนเพิ่ มราคารับซื้ อไฟฟw า
(Adder) กับโครงการผลิตไฟฟwาจากพลังงานหมุนเวียน ซึ่งสวนเพิ่มนั้นจะบวกจากคาไฟฟwาที่ผูผลิต
จําหนายเขาระบบของการไฟฟwาสวนภูมิภาค โดยคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ ไดมีมติเมื่อ
๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ กําหนดใหสวนเพิ่มราคารับซื้ออีก ๒.๕๐ บาทตอหนวยและขยายเวลาในสวน
เพิ่มจาก ๗ ป} เปWน ๑๐ ป} และหากเปWนการผลิตในสามจังหวัดชายแดนภาคใตใหสวนเพิ่มอีก ๑.๕๐
บาทตอหนวย
๗. การศึกษาดูงานเรื่อง “การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจใหภาคธุรกิจของเดนมาร.ก”
The Confederation of Danish Industry: DI
สมาพันธRอุตสาหกรรมเดนมารRก(DI) เปWนเสียงขององคRกรเดนมารRก ในนามของ บริษัท ที่เปWน
สมาชิก ๑๐,๐๐๐ แหง DI ทํางานเพื่อใหแนใจวาเปwาหมายที่แตกตางกันเกี่ยวกับการแขงขันทางธุรกิจ
สภาพแวดลอมที่สะอาดและความมั่นคงดานพลังงานที่ใชในการสรางรากฐานสําหรับในระยะยาว และ
การเติบโตอยางยั่งยืน – การเจริญเติบโตสีเขียว
เปWนเวลาหลายทศวรรษที่ผานมาเดนมารRกไดรับการทุมเทเพื่อการสรางวิธีการใหมของการลด
การใชพลังงานและการปลอยกzาซคารRบอนไดออกไซดR ชนิดอื่น ๆ ของการปลอยกzาซและ DI รวบรวม
นวัตกรรมมากที่สุด บริษัท เทคโนโลยีสีเขียวในเดนมารRก ภายในผลงานของพวกเขาที่คุณสามารถหา
โซลูชั่นสําหรับประสิทธิภาพการใชพลังงานมารRทกริดเสียทดแทนการจัดการทรัพยากรอากาศที่สะอาด
และน้ําและเมืองที่ยั่งยืน
โซลูชั่นพลังงานเดนมารRกเปWนหนึ่งในโลกที่การแกปJญหาการแขงขันมากที่สุด เพราะพวกเขามี
การพัฒนาอยางยั่งยืนในระยะยาวและคาใชจายที่มีประสิทธิภาพ DI ทํางานเพื่ออํานวยความสะดวก
ในการสื่อสารและการสรางความสัมพันธRระหวาง บริษัทเดนมารRกและสวนที่เหลือของโลก
กิจกรรม DI ยังรวมถึงการสนับสนุนนโยบายในระดับทองถิ่นระดับชาติและระดับนานาชาติที่
DI ทํางานที่มีอิทธิพลตอวาระการประชุมสีเขียวในประเทศเดนมารRกและเพื่อความปลอดภัยของกรอบ
ที่ดีที่สุดและสรางโอกาสใหกับเดนมารRกและบริษัทเทคโนโลยีสีเขียวระหวางประเทศ
บริการขอมูล ใหคําปรึกษา ใหคําปรึกษาความสัมพันธRเครือขายระหวางสมาชิกและสังคมโดยรวม

- ๒๒ ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินการ
๑. มีการรวมกลุมอุตสาหกรรม เทคโนโลยี และนวตกรรมที่หลากหลาย
๒. สิ่งที่เกิดขึ้นไดจากเครือขายของทั้งภาคธุรกิจเอกชนหนวยวิจัยของมหาวิทยาลัยและภาคเอกชน
๓. มีการสงออกดานอุตสาหกรรมเทคโนโลยี เปWนการสรางมูลคาดานการสงออกของประเทศ
ไดอยางมหาศาล
๔. อุตสาหกรรม เทคโนโลยีที่ดําเนินการอยูภายใตกรอบแนวคิดการเปWนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ไมสรางมลภาวะ
ขอสังเกต
- การลดความซ้ําซอนของขั้นตอนตางๆ และความโปรงใสมีความสําคัญตอการสงเสริมใน
ดานอุตสาหกรรม
- การบูรณาการของหนวยงานที่เกี่ยวของมีความจําเปWนอยางมาก เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพใน
การสงเสริมอุตสาหกรรม
๘. การศึกษาดูงานเรื่อง “การตลาดและการส(งเสริมธุรกิจเกษตรอินทรีย.” ฟาร.มเกษตรอินทรีย.
Aarstiderne
เมือง Humlebæk ประเทศเดนมารRก มีบริษัทผูผลิตสินคาการเกษตรแบบอินทรียRที่นาสนใจ
แหงหนึ่ง นั่นคือ บริษัท Aarstiderneที่ประสบความสําเร็จอยางมากในธุรกิจการขายผักและผลไม
อินทรียRออนไลนR (http://www.aarstiderne.com) โดยครอบคลุมพื้นที่ตลาดทั้งในเดนมารRกและ
สวีเดน คิดเปWนรอยละ ๘๐ และ ๒๐ ตามลําดับ
ผูกอตั้งบริษัทฯไดแก Thomas Hattungที่มีความคิดที่ตองการใหผูบริโภคไดรับประทานผัก
และผลไมเกษตรอินทรียRที่สดใหมจากฟารRมเกษตรกรโดยตรง จึงคิดทําธุรกิจจําหนายและจัดสงผักและ
ผลไมอินทรียRสดบรรจุกลองสงตรงถึงมือผูบริโภค พรอมทั้งยังไดแนบสูตรการปรุงอาหารออรRแกนิกมา
ใหในกลอง เพื่อใหลูกคาไดวัตถุดิบที่สดและไดรับสูตรอาหารใหมไปพรอม ๆ กัน
เริ่มตนธุรกิจป} ค.ศ. ๑๙๙๐ ดวยการปลูกผักสดที่ฟารRม และรวบรวมผักจากหมูบานขนาด
ประมาณ ๑๐๐ ครั วเรือน ในเมือง Barritskovซึ่งตั้ งอยูทางตะวันตกของเดนมารRก ดวยความเปW น
สินคาออรRแกนิกสRและจําหนายผานอินเทอรRเน็ต ทําใหสามารถขยายธุรกิจจากฟารRมธรรมดากลายเปWน
ตลาดใหญ มีพนักงาน ๙๐ คน ลูกคาประมาณ ๓๕,๐๐๐ คน
การดําเนินการของ Aarstiderne เกษตรกรจะผลิตสินคาตามฤดูกาลจากการวางแผนของ
ผูจัดการบริษัทฯ โดยสินคาเกษตรอินทรียRที่จําหนายจะมาจากฟารRมเกษตรในหลาย ๆ พื้นที่ทั่วทั้ง
เดนมารRก เมื่อขนสงมายังโรงเก็บ บริษัทฯ จะคัดเลือกผลผลิตสดใหมบรรจุลงกลองจัดสงใหแกลูกคา
ตามการสั่ งซื้ อผานทางอิ น เตอรR เ น็ต และจั ดสงโดยรถยนตR ตามตารางรายสั ป ดาหRในแตละจั งหวั ด
นอกจากนี้ บริษัทฯ ใชหลักการจําหนายแบบ No-flight policy คือ จะไมขนสงสินคาทางเครื่องบิน
เนื่องจากไมตองการเพิ่มกzาซเรือนกระจกในบรรยากาศ

- ๒๓ บริษัทAarstiderne มีสินคาออรRแกนิกสRหลากหลายประมาณ ๖๐๐ ผลิตภัณฑRวิธีการปลูก
ชื่อฟารRม ประวัติบริษัทและคุณภาพของสินคา สินคาที่ลูกคาสั่งจะถูกจัด (ดวยแรงคน) ลงกลองไมซึ่ง
บริษัทรับคืนได บอกวันผลิต และมีสูตรปรุงอาหารใหดวย ในเว็บไซตRบริษัทจะใหผูเขาชมลงทะเบียน
มีสินคาใหเลือกชม ประมาณ ๓๐ ชุดกลอง ลูกคาสามารถสั่งไดวาตองการผักชนิดใดบาง ลด/เพิ่มจาก
ชุดกลองที่มีใหชมก็ได ลูกคาตองชําระเงินกอน จากนั้นอีก ๑ เดือนจึงจะไดรับสินคาที่สั่ง สินคาคือ ผัก
ผลไม เนื้อ ปลา ขนมปJง ชีส ไวนR และอื่นๆ ที่เนนความสดที่สุด
ตอนที่เริ่มตนธุรกิจแรกๆนั้น ใชวิธีรับสั่งสินคาทางโทรศัพทR ( Call Center ) ซึ่งลูกคาจะสั่ง
สินคาไดเพียงกลองละ ๑ ชนิด ไมสามารถเลือกรวมหลายๆผลิตภัณฑRในกลองไดซึ่งการตลาดของ
Aarstiderneใชวิธีใหลูกคาพูดปากตอปาก ประชาสัมพันธRและใหความรูดานการปลูกพืชออรRแกนิกสR
บอกสูตรและวิธีปรุงอาหารจากพืชออรRแกนิกสR
เนื่องจากปJจจุบัน เกษตรกรรุนใหมมีจํานวนนอยลง บริษัทฯ จึงสงเสริมใหเยาวชนในโรงเรียน
บริเวณหมูบานรักการทําเกษตรและการทําอาหาร โดยไดแบงพื้นที่แปลงเกษตรสาธิตใหนักเรียนมา
ปลูกผักอินทรียRไดดวยตนเอง
ประโยชน.ที่ไดรับ
๑. แนวคิ ด ในการทํ า ธุ ร กิ จ ทางการเกษตร ซึ่ ง ไดใชชองทาง และวิ ธี การผานเทคโนโลยี
เครือขายคอมพิวเตอรR ที่ใชกันอยางแพรหลายในปJจจุบัน ทําใหเกษตรกรสามารถพัฒนาสินคาเกษตร
ของตนเองสูผูบริโภคไดโดยตรงมากยิ่งขึ้น
๒. การสงเสริมและพัฒนาทางดานการเกษตรกรรมอินทรียR ซึ่งควบคูไปกับการรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอม และคุณภาพชี วิต จากการทําเกษตรกรรมที่ไมใชสารเคมีต าง ๆที่จ ะสงผลกระทบตอ
เกษตรกร ผูบริโภค และทรัพยากรดิน และน้ํา
๓. การพั ฒ นาและการรวมกลุ มของเกษตรกรที่ จ ะพั ฒ นาสิ น คาเกษตรของตนเองใหมี
มาตรฐาน เปWนที่ยอมรับของผูบริโภค
๔. การสรางจิตสํานัก และการตระหนักในการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมใหกับประชาชนใน
กลุมตางๆ ซึ่งจะตองรวมกันในการดูแลรักษา สิ่งแวดลอม ในทุกๆกิจกรรมที่ดําเนินการ ซึ่งในทายสุด
จะสามารถพัฒนาประเทศไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืนไดในที่สุด

- ๒๔ -

บทที่ ๔
สรุปผลการศึกษาดูงานและขอเสนอเพื่อการพัฒนา
สรุปผลการศึกษาดูงาน
๑. เดนมารRกเปWนประเทศขนาดเล็กที่มีประชากรเพียง ๕.๔ ลานคน มีพื้นที่ ๔๓,๐๗๗ ตาราง
กิโลเมตร ในชวงที่ผานมาเดนมารRกไดพัฒนาตนเองอยางรวดเร็วจากประเทศเกษตรกรรมมาเปW น
ประเทศอุ ต สาหกรรมสมั ย ใหม โดยแมชาวเดนมารR ก จะมี ร ายไดตอหั ว ไมสู ง ที่ สุ ด ในโลกแตจาก
การศึกษาพบวาชาวเดนมารRกมีความสุขมากที่สุดในโลกและเปWนประเทศที่มีความสามารถในการ
แขงขันมากเปWนอันดับตนๆของโลก
๒. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการดูแลดานสิ่งแวดลอม เดนมารRกไดใหความสําคัญอยางมาก
กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยR สวัสดิการสังคม เปWนตนวา สุขภาพของประชาชน บําเหน็จบํานาญ
ประชาชนเขาศึกษาไดฟรีโดยรัฐบาลตั้งเปwาหมายพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับมาตรฐานโลกรวมถึง
สนับสนุนใหประชาชนศึกษาเรียนรูเพิ่มเติมตลอดชีวิตฯลฯ เพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชากร
รวมถึงการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมโดยกําหนดมาตรฐานสิ่งแวดลอมอยางเขมงวดมากพรอมกั บ
บังคับใชกฎหมายอยางจริงจังมีการเก็บภาษีสิ่งแวดลอมในดานตางๆเพื่อใหเปWนไปตามหลักเกณฑRผู
กอใหเกิดมลพิษจะตองเปWนผูจาย เชนภาษีการปลอยน้ําเสีย ภาษีการปลอยกzาซคารRบอนไดออกไซดR
ภาษีบรรจุภัณฑRภาษีน้ํามันเชื้อเพลิง ภาษีไฟฟwารวมถึงเปWนประเทศที่ประสบผลสําเร็จในการนําขยะมา
ใชประโยชนRในรูปรีไซเคิลเปWนสัดสวนสูงถึง ๖๐% สวนที่เหลืออีก ๓๕% ถูกนําไปเผาทําลายโดยนํา
ความรอนจากการเผาไหมมาใชประโยชนRในการผลิตไฟฟwาเปWนสัดสวนสูงถึง ๙๕%
๓. ประเทศเดนมารRกยังนับวาเปWนตัวอยางสําคัญของประเทศที่ประสบผลสําเร็จอยางมากใน
ดานพลังงานเดนมารRกนับเปWนประเทศที่ใชพลังงานหมุนเวียนในการผลิตไฟฟwาเปWนสัดสวนสูงที่สุดใน
ยุโรปโดยไดเพิ่มสัดสวนการใชพลังงานหมุนเวียนอยางรวดเร็วจาก ๑๐.๕% ของพลังงานทั้งหมด ในป}
๒๕๔๓ เปWน ๑๕.๕% ในป} พ.ศ. ๒๕๔๘และมีนโยบายและมาตรการในหลายๆดานที่นํามาใช เชน
รั ฐ บาลขึ้ น ภาษี อากรสํ า หรั บ สิ น คาพลั งงานเก็ บ ภาษี จ ดทะเบี ย นรถยนตR ในอั ต ราแพงสงเสริ มการ
เดินทางโดยใชจักรยาน
จากแนวทางการพัฒนาประเทศในหลายๆเรื่องดังกลาว เดนมารRกสามารถพัฒนาประเทศทั้ง
ในดานความเจริ ญ และคุ ณภาพชี วิ ต ไดเปW น อยางดี จึ ง เปW น เรื่ องที่ น าสนใจในการศึ ก ษาที่ นํ า มา
ประยุกตRใชในการพัฒนาประเทศของไทย ที่จะทําอยางไรใหการพัฒนาประเทศเกิดความสําเร็จทั้งใน
ดานเศรษฐกิจ และสังคม ประชาชนมีคุณภาพชีวิต ที่ดี มีสิ่งแวดลอมที่ นาอยูอาศัย ประเทศมีการ
พัฒนาอยางยั่งยืนตอไป

- ๒๕ ขอเสนอเพื่อการพัฒนา “กาวต(อไปของการพัฒนาประเทศอย(างยั่งยืน”
๑. การพัฒนาในเขตเมืองและชนบท การพัฒนาเรื่องพลังงานสะอาด การพัฒนาเรื่องเกษตร
อินทรียR สามารถดําเนินการรวมกันได โดยมุงสูเปwาหมายเดียวกันคือคุณภาพชีวิตที่ดีควบคูไปกับการมี
สิ่ ง แวดลอมที่ ดี แ ละยั่ ง ยื น โดยเปw า หมายดั ง กลาวสอดคลองกั บ ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว จึงควรนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชไปประยุกตRใชอยางจริงจัง
ซึ่งการศึกษาดูงานจะเห็นรูปแบบที่สําคัญของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทีจะทําใหเกิดสมดุลและ
พรอมตอการรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและกวางขวาง ทั้งดานวัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม และ
วัฒนธรรมจากโลกภายนอก โดยใชหลักความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุมกัน โดยมี
เงื่อนไข ๒ ประการ คือ ความรู ประกอบดวย ความรอบรูเกี่ยวกับวิชาการตางๆ ที่เกี่ยวของรอบดาน
ความรอบคอบที่จะนําความรูเหลานั้นมาพิจารณาใหเชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผนและความ
ระมัดระวังในการปฏิบัติ และคุณธรรม ที่จะตองเสริมสราง ประกอบดวย มีความตระหนักใน
คุณธรรม มีความซื่อสัตยRสุจริตและมีความอดทน มีความเพียร ใชสติปJญญาในการดําเนินชีวิต
๒. การดําเนินงานตั้งแตกําหนดนโยบายและการวางแผน ควรคํานึงถึงการมีสวนรวมของ
ประชาชน เชน การสรางความเขาใจในรูปแบบที่ไมเปWนทางการ เชน สภากาแฟ เพื่อใหเกิดความรู
ความเขาใจ นําไปสูการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม โดยคํานึงถึงปJจจัยการมีสวนรวม การสรางความรูสึก
เปWนเจาของและสรางความภาคภูมิใจใหแกประชาชนที่เกี่ยวของ
๓. การพัฒนาควรมีการทํางานรวมกัน โดยบูรณาการทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ เพื่อนําไปสู
ความสําเร็จในการเปลี่ยนแปลงอยางแทจริง โดยการขับเคลื่อนใหประสบความสําเร็จจะเกิดจาก
ความรูความเขาใจและการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศนRของผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อใหเกิดการยอมรับ
โดยผูดําเนินการนโยบายจะตองมีสรางการมีสวนรวม กําหนดเปwาหมายที่ชัดเจนรวมกัน
๔. ประเทศไทยควรมี นโยบายชัด เจนในการนําพลังงานทดแทนจากธรรมชาติ มาใชอยาง
จริงจังและใชพลังงานที่มีอยูอยางประหยัด โดยใหทองถิ่นมีสวนรวมในการนําพลังงานทดแทนจาก
ธรรมชาติมาใช โดยจัดใหมีเขตพิเศษที่ใชพลังงานทดแทนเปWนพลังงานหลัก และควรรณรงคRสราง
ความตระหนักในเรื่องการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ โดยปลูกฝJงและเรียนรูในหลักสูตรการ
เรียนการสอนตั้งแตระดับประถมศึกษาถึงปริญญา
๕. การประยุกตRใชรูปแบบในการพัฒนาสิ่งแวดลอมและพลังงานทดแทน อาจเริ่มทดลองใช
ในแหลงทองเที่ยวที่เปWนเกาะซึ่งมีพื้นที่ไมใหญจนเกินไป เชน เกาะสมุย เกาะชาง เกาะเสม็ด เปWนตน
โดยใชรู ปแบบที่ ไดมาจากการถอดบทเรี ย นการศึ กษาดู งานของเกาะแซมโซ ที่มีการตั้ งเปw า หมาย
รวมกันในการลดการใชพลังงานที่นําเขาหรือพลังงานฟอสซิล (น้ํามัน กzาซ) โดยเปลี่ยนไปใชพลังงาน
ทดแทนซึ่งเปWนพลังงานสะอาดจากลม แสงแดดและพลังงานชีวมวลจากขยะและเศษวัสดุเหลือใช
โดยความรวมมือจากทุกภาคสวนในชุมชนที่เปWนแหลงทองเที่ยวนั้นๆ

- ๒๖ ๖. การผลิตสินคาเกษตร ควรเพิ่มเรื่องคุณคาและความปลอดภัย โดยใชเกษตรอินทรียRเพื่อ
เพิ่มมูลคาของสินคาเกษตรและยกระดับรายไดของเกษตรกร ควรมีการวิเคราะหRขอมูลการบริโภคทั้ง
ในประเทศและขอมูลการสงออก เพื่อนําไปสูการควบคุมเชิงพื้นที่ ไมใหผลผลิตมากเกินความตองการ
ของตลาดซึ่งจะนําไปสูสภาวะสินคาเกษตรราคาตกต่ํา
๗. ควรลดขั้นตอนและความซ้ําซอนของหนวยงานในการพิจารณาอนุญาตหรือจดทะเบียน
การลงทุ นในธุรกิ จที่สํ าคัญ ตอการพั ฒนาดานพลังงานและสิ่งแวดลอม โดยบูรณาการหนวยงานที่
เกี่ยวของจัดทําเปWนศูนยRบริการเบ็ดเสร็จในขั้นตอนเดียว ( One Stop Service) และกําหนดใหแลว
เสร็จในเวลาที่กําหนด ลดระยะเวลาในการติดตอขออนุญาต ใหสั้นลง รวดเร็วและมีคุณภาพ
๘. พัฒนาระบบบูรณาการดานการวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมและสรางมูลคาในสินคาที่ผลิตใน
ประเทศเพื่อเพิ่มมูลคาการสงออก โดยใชการจัดการการวิ จัยที่ เปWน ระบบ โดยอาจรวมหนวยวิจั ย
ภายในประเทศไทยหลายๆหนวยที่เกี่ยวของเขาดวยกันในรูปแบบนิคมวิทยาศาสตรRและการวิจัย ให
เกิดความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยและภาคธุรกิจ สรางนวัตกรรมและผูประกอบการรุนใหม ให
งานวิจัยไปสูการปฏิบัติเพื่อพัฒนาประเทศ
๙. ผู บริ ห ารประเทศทั้ งนั กการเมื องและขาราชการตองมี ความจริ งใจ สุ จ ริ ต โปรงใส
ตรวจสอบได คํ า นึ ง ถึ ง ประโยชนR ส วนรวมมากกวาสวนตั ว และมี ค วามมุ งมั่ น ที่ จ ะพั ฒ นาประเทศ
คุณภาพชีวิตของคนไทยและสิ่งแวดลอมอยางเปWนรูปธรรมและยั่งยืน
---------------------------------------------

- ๒๗ รายชื่อผูร(วมโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผูบริหารส(วนราชการ (นบส.๒) รุ(นที่ ๗
๑. นางสาวสุจิตรา เลาหวัฒนภิญโญ

รองอธิบดี

กรมสรรพสามิต

๒. นายสัมพันธR

สุวรรณทับ

รองอธิบดี

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

๓. นายดิเรก

ตนพยอม

รองอธิบดี

กรมวิชาการเกษตร

๔. นายสุจิต

จงประเสริฐ

รองอธิบดี

กรมที่ดิน

๕. นายณัฐวุฒิ

ประเสริฐสิริพงศR

รองอธิบดี

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

6. พ.ต.ท.สุพจนR

นาคเงินทอง

รองผูอํานวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตรR

๗. นายวิชัย

โภชนกิจ

รองอธิบดี

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

๘. นางกิ่งกาญจนR บุญประสิทธิ์

รองอธิบดี

กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน

๙. นายชูชัย

อุดมโภชนR

รองอธิบดี

กรมศุลกากร

๑๐. นายอภิชาติ

อภิชาตบุตร

รองอธิบดี

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

๑๑. นายอนุรักษR

ทศรัตนR

รองอธิบดี

กรมการจัดหางาน

๑๒. นายดิศกุล

เกษมสวัสดิ์

รองเลขาธิการ สํานักงาน ก.ศ.น.

๑๓. นายประพนธR

อางตระกูล

รองเลขาธิการ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

๑๔. นายบุญธรรม

เลิศสุขีเกษม

รองอธิบดี

กรมการปกครอง

๑๕. พ.ต.ท.หญิง เอมอร ไชยบัวแดง

รองเลขาธิการ สํานักงาน ปปง.

๑๖. นายลวรณ

แสงสนิท

รองผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง

๑๗. นายสมชัย

มาเสถียร

รองอธิบดี

กรมป€าไม

๑๘. นายณรงคR

ลีนานนทR

รองอธิบดี

กรมชลประทาน

๑๙. นายณัฐพร

วงษRศุทธิภากร

รองอธิบดี

กรมอนามัย

๒๐. นายวีระศักดิ์

พึ่งรัศมี

รองอธิบดี

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

๒๑. นายวสันตR

สิงคเสลิต

รองอธิบดี

กรมราชทัณฑR

๒๒. นางนิตยR

โรจนRรัตนวาณิชยR

ผูชวยปลัดกระทรวงสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

๒๓. นายวัฒนะ

คุนวงศR

รองอธิบดี

กรมยุโรป

๒๔. นายสุรสีหR

กิตติมณฑล

รองอธิบดี

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

๒๕. นายชัยวัฒนR

ทองคําคูณ

รองผูอํานวยการสํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร

- ๒๘ ๒๖. นายพีรพน

พิสณุพงศR

รองอธิบดี

กรมศิลปากร

๒๗. นายชิโนรส

ลี้สวัสดิ์

รองอธิบดี

กรมสุขภาพจิต

๒๘. นายฉัตรRชัย

ยอดอุดม

รองเลขาธิการ สํานักงานคณะกรรมการ ป.ป.ท.

๒๙. นางสาวชุณหจิต สังขRใหม

รองอธิบดี

กรมบัญชีกลาง

๓๐. นางสุจิตรา

พัฒนะภูมิ

รองเลขาธิการ สํานักงาน ก.ค.ศ.

๓๑. นายเชิดศักดิ์

สันติวรวุฒิ

รองผูอํานวยการสํานักขาวกรองแหงชาติ

๓๒. นายมีศักดิ์

ภักดีคง

รองอธิบดี

๓๓. นายสมศักดิ์

จันทรรวงทอง

ผูตรวจราชการ กระทรวงอุตสาหกรรม

๓๔. นายสิงหเดช

ชูอํานาจ

รองอธิบดี

กรมพัฒนาฝ}มือแรงงาน

๓๕. นายเสริมยศ

สมมั่น

รองอธิบดี

กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม

๓๖. นายโอฬาร

ศักยโรจนRกุล

รองอธิบดี

กรมโยธาธิการและผังเมือง

กรมประมง

------------------------------------------

