
บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

 การศึกษาดูงานของนักบริหารระดับสูง ผู�บริหารส�วนราชการ (นบส. ๒) รุ�นท่ี ๗ มีแนวคิดหลัก
คือ “ก�าวต�อไปของการพัฒนาประเทศอย�างยั่งยืน (Next Step for Sustainable Development 
Country)” โดยเฉพาะประเด็นเรื่อง การพัฒนาเศรษฐกิจ การเมืองและสังคมอย�างยั่งยืน การแก�ไข
ปJญหาพลังงาน การส�งเสริมและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยได�มี
การศึกษาดูงานครั้งท่ี ๑ ท่ีอําเภอแม�สอด จังหวัดตากและเมืองเมียวดี สาธารณรัฐแห�งสหภาพเมียนมารR 
ระหว�างวันท่ี ๒๖ – ๒๘กุมภาพันธR พ.ศ. ๒๕๕๘ และการศึกษาดูงานครั้งท่ี ๒ เปWนการศึกษาดูงาน
ต�างประเทศท่ีราชอาณาจักรเดนมารRก ระหว�างวันท่ี ๑๙ – ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๒๕๘   

 ในการศึกษาดูงานครั้งท่ี ๑ ท่ีอําเภอแม�สอด จังหวัดตาก และเมืองเมียวดี สาธารณรัฐแห�ง
สหภาพเมียนมารR คณะ นบส. ๒ รุ�นท่ี ๗ ได�ศึกษาดูงานเรื่องการพัฒนาอําเภอแม�สอดให�เปWน        
เขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยได�ศึกษาดูงานในด�านต�างๆในพ้ืนท่ีท่ีเก่ียวข�องกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
จํานวน ๔ หน�วยงาน  ได�แก� 

๑.  “การบริหารจัดการและการบูรณาการร�วมกันระหว�างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
เพ่ือการพัฒนาพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษแม�สอด”ณ สํานักงานเศรษฐกิจพิเศษแม�สอด 

๒.  “การพัฒนาพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษแม�สอด ตามนโยบายเร�งด�วนของภาครัฐ ท่ีจะส�งผลกระทบ
ต�อการบริหารจัดการและการลงทุนของภาคเอกชน” ณ เหมืองผาแดง บริษัทผาแดง อินดัสทรี (มหาชน) 

๓.  “การพัฒนาพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษแม�สอด ตามนโยบายเร�งด�วนของภาครัฐ ท่ีจะส�งผล
กระทบต�อการบริหารจัดการและการลงทุนของภาคเอกชน” ณ บริษัทแม�สอดพลังงานสะอาด จํากัด 

การศึกษาดูงานครั้งท่ี ๒ เปWนการศึกษาดูงานต�างประเทศท่ีราชอาณาจักรเดนมารRก ระหว�าง
วันท่ี ๑๙ – ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๒๕๘ คณะ นบส. ๒ รุ�นท่ี ๗ ได�ศึกษาดูงานเรื่องการพัฒนาประเทศ
ของราชอาณาจักรเดนมารRก  โดยได�ศึกษาดูงานในด�านต�างๆ ท่ีเก่ียวข�องกับการพัฒนาประเทศอย�างยั่งยืน 
จํานวน ๕ หน�วยงาน ได�แก� 

๑.  “การปฏิรูปองคRกรและการพัฒนาเมืองท�าออรRฮุส (Organization Reform and Aarhus 
Dockland’s Development)” Aarhus Municipality 

๒.   “การวิจัยเพ่ือการพัฒนาและนวัตกรรม  (The Research for Development and 
Innovation)” Science Park  Skejby    

๓.   “แซมโซ เกาะแห�งพลังงานหมุนเวียน (Samso Renewable Energy Island)” Samso  
Energy Academy 

๔.   “การสร�างความเข�มแข็งทางเศรษฐกิจให�ภาคธุรกิจของเดนมารRก (Strengthening of 
Trade to The Business of Denmark)” The Confederation of Danish Industry: DI  

๕.    “การตลาดและการส�งเสริมธุรกิจเกษตรอินทรียR (Marketing and Promoting of 
Organic Farming)” ฟารRมเกษตรอินทรียR Aarstiderne  
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จากการศึกษาดูงานท้ัง ๒ ครั้ง พบว�าแม�เดนมารRกจะเปWนประเทศขนาดเล็กท่ีมีประชากรเพียง 
๕.๔ ล�านคน แต�ในช�วงท่ีผ�านมาเดนมารRกได�พัฒนาตนเองอย�างรวดเร็วจากประเทศเกษตรกรรม     
มาเปWนประเทศอุตสาหกรรมสมัยใหม� ขณะเดียวกันจากข�อมูลพบว�าชาวเดนมารRกมีความสุขมากท่ีสุด
ในโลกและเปWนประเทศท่ีมีความสามารถในการแข�งขันมากเปWนอันดับต�นๆของโลก เนื่องจาก
เดนมารRกได�ให�ความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการดูแลด�านสิ่งแวดล�อมร�วมกับการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยR สวัสดิการสังคม  

ประชาชนเดนมารRกเข�าศึกษาได�ฟรีโดยรัฐบาลต้ังเปwาหมายพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับ
มาตรฐานโลกรวมถึงสนับสนุนให�ประชาชนศึกษาเรียนรู�เพ่ิมเติมตลอดชีวิต การรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล�อมโดยกําหนดมาตรฐานสิ่งแวดล�อมอย�างเข�มงวดพร�อมกับบังคับใช�กฎหมายอย�างจริงจัง     
มีการเก็บภาษีสิ่งแวดล�อมในด�านต�างๆ เพ่ือให�เปWนไปตามหลักเกณฑRผู�ก�อให�เกิดมลพิษจะต�องเปWนผู�จ�าย 
เช�น ภาษีการปล�อยน้ําเสีย ภาษีการปล�อยกzาซคารRบอนไดออกไซดR รวมถึงเปWนประเทศท่ีประสบ
ผลสําเร็จในการนําขยะมาใช�ประโยชนRในรูปรีไซเคิลเปWนสัดส�วนสูงถึง ๖๐% ส�วนท่ีเหลืออีก ๓๕%    
ถูกนําไปเผาทําลายโดยนําความร�อนจากการเผาไหม�มาใช�ประโยชนRในการผลิตไฟฟwา 

ประเทศเดนมารRกยังนับว�าเปWนตัวอย�างสําคัญของประเทศท่ีประสบผลสําเร็จอย�างมากในด�าน
พลังงาน เดนมารRกนับเปWนประเทศท่ีใช�พลังงานหมุนเวียนในการผลิตไฟฟwาเปWนสัดส�วนสูงท่ีสุดในยุโรป
โดยได�เพ่ิมสัดส�วนการใช�พลังงานหมุนเวียนอย�างรวดเร็วจาก ๑๐.๕% ของพลังงานท้ังหมด ในป} พ.ศ.
๒๕๔๓ เปWน ๑๕.๕% ในป} พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 จากแนวทางการพัฒนาประเทศในหลายๆ เรื่องดังกล�าว เดนมารRกสามารถพัฒนาประเทศ
ท้ังในด�านความเจริญ และคุณภาพชีวิต ได�เปWนอย�างดี จึงเปWนเรื่องท่ีน�าสนใจในการศึกษาท่ีนํามา
ประยุกตRใช�ในการพัฒนาประเทศของไทย ในการพัฒนาประเทศเกิดความสําเร็จท้ังในด�านเศรษฐกิจ 
และสังคม ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีสิ่งแวดล�อมท่ีน�าอยู�อาศัย ประเทศมีการพัฒนาอย�างยั่งยืน
ต�อไป โดยเปwาหมายดังกล�าวสอดคล�องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัว 
จึงควรนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช�ไปประยุกตRใช�อย�างจริงจังซ่ึงการศึกษาดูงานจะเห็น
รูปแบบท่ีสําคัญของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทีจะทําให�เกิดสมดุลและพร�อมต�อการรองรับการ
เปลี่ยนแปลงอย�างรวดเร็วและกว�างขวาง ท้ังด�านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล�อม และวัฒนธรรมจากโลก
ภายนอก โดยใช�หลักความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ�มกัน โดยมี เง่ือนไข ๒ ประการ  
คือ ความรู� ประกอบด�วย ความรอบรู�เก่ียวกับวิชาการต�างๆ ท่ีเก่ียวข�องรอบด�าน ความรอบคอบท่ีจะ
นําความรู�เหล�านั้นมาพิจารณาให�เชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในการ
ปฏิบัติ และคุณธรรม ท่ีจะต�องเสริมสร�าง ประกอบด�วย มีความตระหนักใน คุณธรรม มีความซ่ือสัตยR
สุจริตและมีความอดทน มีความเพียร ใช�สติปJญญาในการดําเนินชีวิต 
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กิตติกรรมประกาศ 

 

 รายงานการศึกษาดูงานเรื่อง ก�าวต�อไปของการพัฒนาประเทศอย�างยั่งยืน (Next Step for 
Sustainable Development Country) สําเร็จลุล�วงด�วยความเรียบร�อยตามเจตนารมณRของ
สํานักงาน ก.พ. โดยได�รับความกรุณาจากสํานักงาน ก.พ. ท่ีได�จัดการศึกษาดูงานในครั้งนี้ เพ่ือให� 
นบส. ๒ รุ�นท่ี ๗ ได�ความรู�ท่ีเปWนประโยชนRต�อการสร�างเสริมวิสัยทัศนRและมุมมองในระดับผู�บริหาร
ส�วนราชการ โดยการศึกษาเปรียบเทียบการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการของประเทศไทยกับ
ราชอาณาจักรเดนมารRกเพ่ือหาแนวทางและรูปแบบการพัฒนาศักยภาพของประเทศไทยก�าวสู�ระดับ
สากล และเสริมสร�างศักยภาพในการแข�งขันของประเทศ  

รายงานการศึกษาดูงานฉบับนี้สําเร็จลุล�วงลงได�ด�วยความกรุณาของอาจารยRท่ีปรึกษาทุกท�าน
ได�แก� คุณหญิง กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา อาจารยRพงศRโพยม วาศภูติ อาจารยRจุฑาธวัช อินทรสุขศรี  
อาจารยRสีมา สีมานันทR  อาจารยRถวิล เปลียนศรี อาจารยRศรีพนม บุนนาค และ อาจารยRชาญวิทยR ไกรฤกษR  
ท่ีได�กรุณาได�ให�ข�อคิดเห็น คําแนะนํา และความรู� ท่ีเปWนประโยชนRต�อการจัดทํารายงานฉบับนี้          
จึงขอขอบพระคุณอาจารยRทุกท�านมา ณ ท่ีนี้ 

 สุดท�ายนี้ ขอขอบคุณผู�บริหารและเจ�าหน�าท่ีของสถาบันพัฒนาราชการพลเรือน สํานักงาน ก.พ. 
ท่ีมีส�วนร�วมสนับสนุนในการจัดทํารายงานครั้งนี้ โดยได�ช�วยดูแล ประสานงาน และอํานวยความ
สะดวกตลอดระยะเวลาในการศึกษาดูงาน นบส. ๒ รุ�นท่ี ๗ ตลอดจนขอขอบคุณ สํานักงาน ก.พ. ท่ีได�จัด
หลักสูตรอันมีคุณค�านี้ ทําให�คณะนักศึกษาได�มีโอกาสศึกษาดูงานร�วมกัน ทําให�ได�เรียนรู�การทํางาน
ร�วมกันและได�รับองคRความรู�ต�างๆ อันมีคุณค�าและสามารถนําไปประยุกตRใช�ในการพัฒนาหน�วยงาน 
หวังว�ารายงานฉบับนี้จะเปWนประโยชนRต�อทุกฝ�ายท่ีเก่ียวข�อง เพ่ือการพัฒนาประเทศท่ียั่งยืนต�อไป 

 

นบส. ๒ รุ�นท่ี ๗ 

เมษายน ๒๕๕๘ 
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บทท่ี ๑ 

บทนํา 

 แนวคิดหลักในการศึกษาดูงานของ นบส.๒ รุ�นท่ึ ๗ คือ “ก�าวต�อไปของการพัฒนาประเทศ
อย�างยั่งยืน (Next Step for Sustainable Development Country)” โดยเฉพาะประเด็นเรื่อง การพัฒนา
เศรษฐกิจ การเมืองและสังคมอย�างยั่งยืน การแก�ไขปJญหาพลังงาน การส�งเสริมและพัฒนานวัตกรรม
เพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยได�มีการศึกษาดูงานครั้งท่ี ๑ ท่ีอําเภอแม�สอด จังหวัดตากและ
เมืองเมียวดี สาธารณรัฐแห�งสหภาพเมียนมารR ระหว�างวันท่ี ๒๖ – ๒๘กุมภาพันธR พ.ศ. ๒๕๕๘ และ
การศึกษาดูงานครั้งท่ี ๒ เปWนการศึกษาดูงานต�างประเทศท่ีราชอาณาจักรเดนมารRก ระหว�างวันท่ี ๑๙ – ๒๖ 
เมษายน พ.ศ. ๒๒๕๘  โดยมีการดูงาน ๔ หน�วยงานในประเทศและ ๕ หน�วยงานในต�างประเทศ 
ตลอดจนได�มีโอกาสรับฟJงการบรรยายสรุปและพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณRในด�านต�างๆ กับอัครราชทูต
ท่ีปรึกษาของสถานทูตไทยในกรุงโคเปนเฮเกน ราชอาณาจักรเดนมารRก 

 การศึกษาดูงานครั้งนี้ ได�กําหนดวัตถุประสงคRในการศึกษาดูงานเพ่ือให�นักบริหารได�ศึกษา
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนาพลังงานสะอาด ความร�วมมือของ
ภาคธุรกิจเพ่ือเสริมสร�างความเข�มแข็งทางการค�า การใช�งานวิจัยเพ่ือการสร�างนวัตกรรมและการ
พัฒนาประเทศ การส�งเสริมธุรกิจทางการเกษตรอินทรียR โดยมีกรอบแนวคิดในการศึกษาดูงานคือ  

 ๑. แนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจของเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง
ทางด�านเศรษฐกิจ จากการแข�งขันในเวทีโลก 

 ๒. ปJจจัยสนับสนุนและปJจจัยแห�งความสําเร็จในการพัฒนา 

 ๓. ผลกระทบจากการพัฒนาเขตเศรษฐกิจต�อการบริหารจัดการด�านสังคมและสิ่งแวดล�อม 

 ๔. การดําเนินการและการบริหารจัดการงบประมาณในการดําเนินการบทบาทของคนใน
ชุมชนในการเปลี่ยนแปลง 

 ๕.  แนวคิดในการก�อต้ังองคRกรเพ่ือการพัฒนาประเทศอย�างยั่งยืน 

 ๖. การดําเนินการและการบริหารจัดการงบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพ 

 ๗. การประเมินผลการดําเนินการการพัฒนาในอนาคต 

 ๘. แนวคิดในการพัฒนาพลังงานสะอาดท้ังในและต�างประเทศ 

 ๙. การศึกษาวิจัยท่ีเก่ียวข�องปJจจัยความสําเร็จ 

 ๑๐. แนวทางการส�งเสริมภาคธุรกิจการเกษตรโดยเฉพาะเกษตรอินทรียR 
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การศึกษาดูงานครั้งท่ี ๑ ท่ีอําเภอแม�สอด จังหวัดตาก และเมืองเมียวดี สาธารณรัฐแห�ง
สหภาพเมียนมารR ระหว�างวันท่ี ๒๖ – ๒๘กุมภาพันธR พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะ นบส. ๒ รุ�นท่ี ๗ ได�ศึกษาดูงาน
เรื่องการพัฒนาอําเภอแม�สอดให�เปWนเขตเศรษฐกิจพิเศษ  โดยได�ศึกษาดูงานในด�านต�างๆในพ้ืนท่ีท่ี
เก่ียวข�องกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ จํานวน ๔ หน�วยงาน  ได�แก� 

๑.  “การบริหารจัดการและการบูรณาการร�วมกันระหว�างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชนเพ่ือการพัฒนาพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษแม�สอด” ณ สํานักงานเศรษฐกิจพิเศษแม�สอด 

๒.  “การพัฒนาพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษแม�สอด ตามนโยบายเร�งด�วนของภาครัฐ ท่ีจะส�งผลกระทบ
ต�อการบริหารจัดการและการลงทุนของภาคเอกชน” ณ เหมืองผาแดง บริษัทผาแดง อินดัสทรี (มหาชน) 

๓.  “การพัฒนาพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษแม�สอด ตามนโยบายเร�งด�วนของภาครัฐ ท่ีจะส�งผลกระทบ
ต�อการบริหารจัดการและการลงทุนของภาคเอกชน” ณ บริษัทแม�สอดพลังงานสะอาด จํากัด 

การศึกษาดูงานครั้งท่ี ๒ เปWนการศึกษาดูงานต�างประเทศท่ีราชอาณาจักรเดนมารRก ระหว�าง
วันท่ี ๑๙ – ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๒๕๘  คณะ นบส. ๒ รุ�นท่ี ๗ ได�ศึกษาดูงานเรื่องการพัฒนาประเทศ
ของราชอาณาจักรเดนมารRก  โดยได�ศึกษาดูงานในด�านต�างๆ ท่ีเก่ียวข�องกับการพัฒนาประเทศอย�างยั่งยืน 
จํานวน ๕ หน�วยงาน ได�แก� 

๑.  “การปฏิรูปองคRกรและการพัฒนาเมืองท�าออรRฮุส (Organization Reform 
and  Aarhus Dockland’s Development) ”  Aarhus Municipality 
 ๒.   “การวิจัยเพ่ือการพัฒนาและนวัตกรรม  (The Research for Development and 
Innovation)”  Science Park  Skejby    

 ๓.   “แซมโซ เกาะแห�งพลังงานหมุนเวียน (Samso Renewable Energy Island)”  
Samso  Energy Academy 

๔.   “การสร�างความเข�มแข็งทางเศรษฐกิจให�ภาคธุรกิจของเดนมารRก (Strengthening of 
Trade to The Business of Denmark) ”  The Confederation of Danish Industry: DI  
 ๕.    “การตลาดและการส�งเสริมธุรกิจเกษตรอินทรียR (Marketing and Promoting of 
Organic Farming) ”  ฟารRมเกษตรอินทรียR Aarstiderne  
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บทท่ี ๒ 

ขอมูลท่ัวไปของการศึกษาดูงาน 

ขอมูลท่ัวไปของเขตเศรษฐกิจพิเศษแม(สอด 

 แนวคิดเรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
เขตเศรษฐกิจพิเศษ  หมายถึง เขตพ้ืนท่ีท่ีจัดต้ังข้ึนเปWนการเฉพาะตามกฎหมาย เพ่ือประโยชนR

ในการส�งเสริมสนับสนุน และอํานวยความสะดวก รวมท้ังให�สิทธิพิเศษบางประการในการดําเนิน
กิจการต�างๆ เช�น การอุตสาหกรรม การพาณิชยกรรม การบริการ หรือกิจการอ่ืนใดท่ีเปWนประโยชนR
แก�การเศรษฐกิจของประเทศ เปWนเขตเศรษฐกิจเฉพาะท่ีมีการเลือกใช�นโยบายพิเศษท่ีเป�ดกว�างและ
ยืดหยุ�นต�อกิจกรรมทางเศรษฐกิจกับต�างประเทศมากกว�าเขตอ่ืนๆ ในประเทศ เปWนเขตท่ีรัฐบาลจะ
ดําเนินนโยบายพิเศษในการอนุญาตให�เอกชนภาคธุรกิจต�างชาติมาทําการลงทุนในประเทศ ภายในเขต
เศรษฐกิจพิเศษ ผู�ลงทุนชาวต�างชาติจะได�รับสิทธิพิเศษทางการค�าในเรื่องของการนําเข�าเครื่องจักร
อุปกรณR การนําเข�าวัตถุดิบ การนําเข�าชิ้นส�วนประกอบ การส�งออกสินค�าสําเร็จรูป การได�รับส�วนลด
และยกเว�นในเรื่องภาษี ดุลบัญชีเงินตราต�างประเทศและการโอนกําไรออกนอกประเทศ สิทธิการใช�ท่ีดิน  
พิธีการการเข�าอาณาจักรและการพักอาศัยของนักธุรกิจต�างชาติ ครอบครัวและผู�ติดตาม เปWนต�น  
 การจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษ จะสามารถอาศัยทุนต�างชาติในการนําเข�าเทคโนโลยี ยกระดับคุณภาพ
ของผลิตภัณฑR เพ่ิมความสามารถในการแข�งขันของผลิตภัณฑR  สามารถอาศัยช�องทางการจัดจําหน�ายของ
ธุรกิจต�างชาติช�วยเพ่ิมการส�งออกและเพ่ิมรายได�ท่ีเปWนเงินตราต�างประเทศ มีการนําเข�าเทคโนโลยีท่ี
ทันสมัย ได�เรียนรู�การบริหารจัดการท่ีทันสมัย   

 ประโยชน.ท่ีไดรับจากการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ  
การท่ีประเทศไทยจะเข�าสู�การเปWนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในป} พ.ศ. ๒๕๕๘ และ

ประเทศไทยมีสภาพทางภูมิศาสตรRเปWนศูนยRกลางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต� การจัดต้ังเขต
เศรษฐกิจพิเศษ จะมีประโยชนRเปWนอย�างมากต�อประเทศไทย เพราะเปWนการสร�างความม่ันคงทาง
เศรษฐกิจและส�งเสริมความสามารถในการแข�งขัน ของสินค�าไทยในตลาดประเทศเพ่ือนบ�าน โดยมี
ประโยชนRท่ีจะได�รับ ดังนี้ 

๑. เปWนการส�งเสริมการลงทุนในประเทศ เพราะประเทศไทยเปWนศูนยRกลางของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
๒. เปWนการส�งเสริมการส�งออก เพราะช�วยลดต�นทุนในการประกอบการต�างๆ เช�น 

ค�าแรงงานราคาถูกจากประเทศเพ่ือนบ�าน 
๓.  เปWนการส�งเสริมให�มีการนําเทคโนโลยีใหม�ๆ ในการผลิตสินค�าจากต�างประเทศเข�า

ดําเนินการในประเทศไทย 
๔.  เปWนศูนยRกลางการกระจายสินค�าจากประเทศไทย และประเทศต�างๆ ไปสู�ภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต�และประเทศอ่ืนๆ 
๕. ก�อให�เกิดการจ�างงานเพ่ิมข้ึนในภูมิภาคต�างๆ ของประเทศไทย ท่ีมีการจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
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การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษแม(สอด 
ยุทธศาสตรRการพัฒนาประเทศไทยเพ่ือให�เปWนศูนยRกลางเศรษฐกิจและการขนส�งของภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต�  โดยภาครัฐได�มีการร�างกฎหมายเขตเศรษฐกิจชายแดนโดยมีวัตถุประสงคR
สําคัญจะเปWนการใช�ประโยชนRพ้ืนท่ีตามตะเข็บของชายแดน ซ่ึงประเทศไทยมีชายแดนติดต�อกับหลาย
ประเทศ ได�แก� เมียนมารR ลาว กัมพูชาและมาเลเซีย โดยต�องการพัฒนาพ้ืนท่ีให�เปWนเขตลงทุน
อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมเพ่ือให�เปWนประตูรองรับการเชื่อมโยงระหว�างประเทศ สําหรับโครงการ
เขตเศรษฐกิจชายแดนท่ีสําคัญแห�งหนึ่งคือบริเวณชายแดนอําเภอแม�สอด จังหวัดตากกับเมืองเมียวดี ของ
เมียนมารR โดยต�องการจะให�มีการส�งเสริมการลงทุนจากภาคธุรกิจในต�างประเทศรวมท้ังนักลงทุนท�องถ่ินให�
มาลงทุนในบริเวณพ้ืนท่ีซ่ึงรัฐบาลจะจัดสรรตามตะเข็บชายแดน โดยการใช�ประโยชนRจากแรงงานต�างด�าวท่ี
จะสามารถเข�ามาทํางานได�แบบเช�าไปเย็น กลับ อีกท้ังจะสามารถนําเข�าวัตถุดิบและส�งออกได�โดยเสรี 

นอกจากนี้ จะเปWนแหล�งรองรับการเคลื่อนย�ายฐานการลงทุนในกลุ�มอุตสาหกรรมท่ีใช�แรงงาน
เปWนจํานวนมากและอุตสาหกรรมท่ีต�องพ่ึงพาวัตถุดิบจากประเทศเพ่ือนบ�าน โดยเฉพาะวัตถุดิบ
ประเภทไม� โดยผู�ท่ีลงทุนในเขตอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจชายแดนจะได�รับสิทธิประโยชนRจาก การยกเว�น
ภาษีนําเข�า การยกเว�นภาษีเงินได� รวมถึงการต้ังคลังสินค�าทัณฑRบนและศูนยRกระจายสินค�าด�าน Logistics 
โดยผู�ท่ีลงทุนในเขตเศรษฐกิจชายแดนจะมีลักษณะแตกต�างไปจากนิคมอุตสาหกรรมโดยท่ัวไปก็ตรงท่ี 
ในเขตเศรษฐกิจชายแดน จะถือเปWนดินแดนพิเศษ ดูแลและบริหารโดยคณะกรรมการบริหารจัดการ
เขตเศรษฐกิจ ซ่ึงประกอบด�วย กรรมการจากคนท�องถ่ินและกรรมการจากภาครัฐทําหน�าท่ีเปWน
ผู�บริหาร โดยมีอํานาจในการจัดต้ังองคRกรมีอํานาจเบ็ดเสร็จในการพัฒนาพ้ืนท่ีและการใช� ประโยชนR
ของพ้ืนท่ีป�าไม�หรือป�าชุมชน โดยคณะกรรมการมีสิทธิท่ีจะนําท่ีดินเหล�านั้นมาจัดสรรให�กับเอกชน   
ไม�ว�าจะเปWนสัญชาติไทยหรือต�างชาติ สามารถทําสัญญาเช�าระยะยาวได� 

รัฐบาลปJจจุบันได�มีคําสั่งแต�งต้ังคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยมีเปwาหมาย
จะมีการจัดต้ังเปWนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนท่ีชายแดนท่ีมีศักยภาพภายในป}งบประมาณ 
๒๕๕๘ จํานวน ๖ แห�ง ได�แก� ด�านแม�สอด จังหวัดตาก ด�านอรัญประเทศ จังหวัดสระแก�ว ด�านหาด
เล็ก (ท�าเรือคลองใหญ�) จังหวัดตราด ด�านมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ด�านสะเดา จังหวัดสงขลาและ
ด�านปาดังเบซารR จังหวัดสงขลา ส�วนท่ีเหลืออีก ๑๒ ด�านจะทยอยดําเนินการในระยะต�อไป 

การจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษแม�สอด จังหวัดตาก จะเปWนการบริหารธุรกิจในรูปแบบใหม� 
(New Economic City) ซ่ึงไม�ใช�นิคมอุตสาหกรรมแบบเดิม แต�จะเปWนการบริหารธุรกิจโดย
ภาคเอกชนนําการลงทุน โดยใช�หลักการ sharing ภายใต�การกํากับดูแลโดยภาครัฐ ซ่ึงจะต�อง
สนับสนุนการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานท่ีจําเปWน การส�งเสริมการลงทุนโดยให�สิทธิพิเศษและประโยชนR
ด�านต�าง ๆ แก�นักลงทุน โดยจะเปWนโครงการต�นแบบของการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ และจะขยาย
ผลไปยังเขตเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดชายแดนอ่ืน ๆ ท่ัวประเทศ กรอบแนวคิดการจัดทําแผนงานของ
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ มีหลักการสําคัญ ประกอบด�วย Custom Zone, Import-Export Free zone, 
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Industry Zone, Logistics Park, Bonded Warehouse ท้ังนี้ โดยจัดให�มีการบริหารท่ีดินด�วยต�นทุนตํ่าให�
เอกชนเช�าจัดต้ังเปWนเขต อุตสาหกรรมในราคาถูก เพ่ือลดต�นทุนสินค�าและสนับสนุนการส�งออก 

ขอมูลท่ัวไปของราชอาณาจักรเดนมาร.ก 

ขอมูลท่ัวไป 
ราชอาณาจักรเดนมารRก เปWนประเทศกลุ�มนอรRดิก มีแผ�นดินหลักต้ังอยู�บนคาบสมุทรจัตแลนดR

(Jutland) ทางตอนเหนือของทวีปยุโรปติดกับประเทศเยอรมนี โดยอยู�ระหว�างทะเลเหนือกับทะเลบอลติก 
มีพ้ืนท่ี ๔๓,๐๗๗ ตารางกิโลเมตร โดยประกอบด�วยเกาะน�อยใหญ�จํานวน ๔๐๖ เกาะ ซ่ึงร�อยละ ๙๐ ไม�มี
ผู�อยู�อาศัย รวมท้ังดินแดนปกครองตนเอง คือ เกาะกรีนแลนดR (Greenland) และหมู�เกาะแฟโร (Faroe)  

ราชอาณาจักรเดนมารRก มีเมืองโคเปนเฮเกน (Copenhagen) เปWนเมืองหลวง มีประชากร 
๕.๕๘ ล�านคนประกอบด�วย ชาวเดนิช ร�อยละ ๙๘.๐ ชาวสแกนดิเนเวียอ่ืน ๆ ร�อยละ ๐.๔ ชาวตุรกี 
ร�อยละ ๐.๓ ชาวอังกฤษ ร�อยละ ๐.๒ ใช�ภาษาภาษาเดนิช (Danish) เปWนภาษาประจําชาติ ประชากร
ร�อยละ ๙๗ นับถือศาสนาคริสตR ใช�สกุลเงินเดนิชโครน (Danish Krone - DK) 

ขอมูลดานการเมืองการปกครอง 
ราชอาณาจักรเดนมารRกมีรูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา โดยมี

พระมหากษัตริยRเปWนประมุขภายใต�รัฐธรรมนูญ มีประมุขคือสมเด็จพระราชินีนาถมารRเกรเธอท่ี ๒ แห�ง
เดนมารRก (เสด็จข้ึนครองราชยRเม่ือวันท่ี ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ทรงอภิเษกสมรสกับเจ�าชายเฮนริก
แห�งเดนมารRก) นายกรัฐมนตรีคือนางเฮลเลอรRทอรRนนิ่ง ชมิดทR (HelleThorning-Schmidt) 

ขอมูลเศรษฐกิจการคาและสังคม 
รัฐบาลเดนมารRกมีนโยบายสนับสนุนและส�งเสริมระบบเศรษฐกิจ/การค�าแบบเสรีเนื่องจาก

เดนมารRกต�องพ่ึงพาการนําเข�าวัตถุดิบเพ่ืออุตสาหกรรมจากต�างประเทศและจากทําเลท่ีต้ังของ
เดนมารRกท่ีเอ้ืออํานวยต�อการเปWนศูนยRกลางส�งผ�านสินค�าเข�าสู�กลุ�มประเทศนอรRดิกและสามารถเปWน
ประตูไปสู�กลุ�มประเทศบอลติกได�  กอปรกับการเปWนศูนยRกลางการคมนาคมขนส�งทางอากาศโดยมี
สนามบินท่ีใหญ�ท่ีสุดในภูมิภาคยุโรปเหนือ และมีสะพาน Oresund Bridge เชื่อมระหว�างเกาะ 
Zealand ของเดนมารRกกับเมือง Malmo ทางตอนใต�ของสวีเดนซ่ึงได�เป�ดใช�เม่ือเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 
๒๕๔๓ จึงทําให�เดนมารRกมีบทบาทในสถานะท่ีเปWน trading house ในภูมิภาคยุโรปเหนือ 

ภาคอุตสาหกรรมท่ีสําคัญ คือ อุตสาหกรรมอาหารการผลิตเครื่องจักรและเคมีภัณฑRเพ่ือ
การเกษตร ผลิตภัณฑRอิเล็กทรอนิกสR  การผลิตยา กังหันลม และการต�อเรือ 
 ขอมูลเศรษฐกิจ (พ.ศ. ๒๕๕๖) 

- ผลิตภัณฑRมวลรวมภายในประเทศ (GDP) ๓๒๔.๓ พันล�านดอลลารRสหรัฐ 
- GDP ต�อหัว ๓๗,๘๐๐ ดอลลารRสหรัฐ   
- อัตราเงินเฟwอ ร�อยละ ๐.๘ 
- อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ร�อยละ ๐.๑ 
- ประเทศคู�ค�า (ส�งออก) เยอรมนี สวีเดน สหราชอาณาจักรฝรั่งเศส เนเธอรRแลนดR นอรRเวยR 
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- ประเทศคู�ค�า (นําเข�า) เยอรมนี สวีเดน สหราชอาณาจักรเนเธอรRแลนดR ฝรั่งเศส นอรRเวยR 
- สินค�าส�งออกสําคัญ เครื่องมือในอุตสาหกรรม เนื้อและผลิตภัณฑRเนื้อ เครื่องมือแพทยR พลังงานทดแทน 
- สินค�านําเข�าท่ีสําคัญ รองเท�าและชิ้นส�วน เสื้อผ�าสําเร็จรูป อัญมณีและเครื่องประดับ 

เฟอรRนิเจอรRและชิ้นส�วน 
- จากการจัดอันดับของ World Database of Happiness (๒๕๕๑ - ๒๕๕๒) เปWนอันดับ ๖ 

ของโลก ในด�าน World Competitiveness (๒๕๕๑ - ๒๕๕๒) 

ความสัมพันธ.ระหว(างไทยกับเดนมาร.ก 
ความสัมพันธRทางการทูตไทยและเดนมารRก เริ่มมีการติดต�อระหว�างกันครั้งแรกในสมัยกรุงศรีอยุธยา

เม่ือป} พ.ศ. ๒๑๖๔ ซ่ึงตรงกับรัชสมัยของสมเด็จพระเจ�าทรงธรรมโดยเรือสินค�าเดนมารRกได�เดินทาง
มาถึงเมืองตะนาวศรีและได�นําป�นไฟมาขาย ต�อมาชาวเดนมารRกได�รับอนุญาตให�เข�ามาค�าขายใน
ราชอาณาจักรหลักฐานการติดต�อระหว�างไทยกับเดนมารRก ปรากฏอีกครั้งเม่ือป} พ.ศ. ๒๓๑๓ ในรัชสมัย
สมเด็จพระเจ�าตากสินมหาราช เม่ือไทยได�สั่งซ้ือป�นใหญ�จาก Danish Royal Asiatic Company 
ต�อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล�าเจ�าอยู�หัวไทยและเดนมารRก ได�ลงนามร�วมกันในสนธิสัญญา
ว�าด�วยมิตรภาพ การค�าและการเดินเรือ (Treaty of Friendship, Commerce and Navigation) 
เม่ือวันท่ี ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๐๑ หลังจากนั้นท้ังสองประเทศได�เริ่มพัฒนาความสัมพันธRทางทูตระหว�างกัน  

ความสัมพันธ.ทางการเมือง 
ไทยและเดนมารRกต�างมีความเห็นสอดคล�องและร�วมมือกันด�วยดีในด�านต�างๆเช�น การพัฒนา

กระบวนการประชาธิปไตย ประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชนการปฏิบัติการรักษาสันติภาพ นอกจากนี้ท้ัง
สองประเทศยังไม�มีปJญหาความขัดแย�งทางด�านการเมือง/ความม่ันคงท่ีเปWนอุปสรรคต�อการดําเนิน
ความสัมพันธRทวิภาคีสําหรับในกรอบความสัมพันธRระดับพหุภาคี ไทยและเดนมารRกได�มีความร�วมมือ
ในเวทีระหว�างประเทศท่ีสําคัญๆโดยเฉพาะอย�างยิ่งภายใต�กรอบความสัมพันธRอาเซียนกับสหภาพยุโรป 
(ASEAN-EU) และกรอบการประชุมเอเชีย-ยุโรป (Asia-Europe Meeting : ASEM) รวมท้ังองคRการ
สหประชาชาติ และองคRการเพ่ือความม่ันคงและความร�วมมือในยุโรป (Organization for Security 
and Cooperation in Europe : OSCE) ในเวทีการเมืองระหว�างประเทศ ไทยในฐานะสมาชิก
อาเซียนและเดนมารRกในฐานะสมาชิกสหภาพยุโรปได�มีท�าทีท่ีสอดคล�องกันในการส�งเสริมการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยRโดยเฉพาะในภูมิภาคลุ�มน้ําโขง ภายใต�กรอบความร�วมมือการประชุมเอเชีย-ยุโรป 
(Asia-Europe Meeting : ASEM)  

 ความสัมพันธ.ทางเศรษฐกิจ 
ในป} พ.ศ. ๒๕๕๖ การค�าระหว�างไทยกับเดนมารRกมีมูลค�า ๖๗๖.๓๓ ล�านดอลลารRสหรัฐ 

(ไทยส�งออก ๔๒๔.๔๔ ล�านดอลลารRสหรัฐ นําเข�า ๒๕๑.๘๙ ล�านดอลลารRสหรัฐ ไทยได�ดุลการค�า 
๑๗๒.๕๕ ล�านดอลลารRสหรัฐ) สินค�าส�งออกท่ีสําคัญของไทยได�แก� แผงสวิทชRและแผงควบคุม
กระแสไฟฟwา อาหารทะเลกระป�องและแปรรูปไม�และผลิตภัณฑRไม� รองเท�าและชิ้นส�วน เสื้อผ�า
สําเร็จรูปอัญมณีและเครื่องประดับ 
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สินค�านําเข�าท่ีสําคัญจากเดนมารRกได�แก� เครื่องมือเครื่องใช�เก่ียวกับวิทยาศาสตรRการแพทยR
เครื่องจักรในการเกษตร เครื่องจักรอุตสาหกรรม เคมีภัณฑRผลิตภัณฑRเวชกรรมและเภสัชกรรม 
สินค�าส�งออกไทยท่ีมีศักยภาพได�แก� อัญมณีและเครื่องประดับ เครื่องคอมพิวเตอรR และอุปกรณRและ
ส�วนประกอบ วงจรพิมพR ยานพาหนะและอุปกรณRและส�วนประกอบ เปWนต�น สินค�านําเข�าจากเดนมารRกท่ีมี
ศักยภาพได�แก�เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท�งและทองคํา ผลิตภัณฑRเวชกรรมและเภสัชภัณฑR
แผงวงจรไฟฟwา เครื่องใช�ไฟฟwา เครื่องคอมพิวเตอรR และอุปกรณRและส�วนประกอบเปWนต�น 

ด�านการลงทุนกิจการท่ีเดนมารRกมีความสนใจลงทุนในไทย ส�วนใหญ�จะอยู�ในประเภทอุตสาหกรรม
ขนาดกลาง ซ่ึงเดนมารRกมีความชํานาญและเชี่ยวชาญ เช�น ด�านการผลิตรองเท�า การผลิตเครื่องด่ืมเบียรR 
อุตสาหกรรมอาหาร ตลอดจนกิจการด�านบริการโดยเฉพาะการขนส�งสินค�าทางทะเล ซ่ึงเปWนสาขาท่ีเดนมารRก
มีประสบการณRและถือเปWนประเทศชั้นนําท่ีมีความเจริญก�าวหน�าและทันสมัยมากท่ีสุดประเทศหนึ่งในยุโรป 

การท(องเท่ียว 

ในป} พ.ศ. ๒๕๕๖ มีนักท�องเท่ียวชาวเดนมารRกเดินทางมาไทยจํานวน ๑๖๓,๙๐๗ คน
นักท�องเท่ียวเดนมารRกนับว�าเปWนกลุ�มท�องเท่ียว ท่ีมีคุณภาพมีการใช�จ�ายสูงนิยมแหล�งท�องเท่ียวทาง
ธรรมชาติเดนมารRกจึงเปWนกลุ�มประเทศเปwาหมายของไทยในการส�งเสริมการท�องเท่ียว 

 ความร(วมมือเพ่ือการพัฒนาและความช(วยเหลือ 

เดนมารRก ได�มีบทบาทสําคัญในการให�ความช�วยเหลือเพ่ือการพัฒนาแก�ไทยในด�านต�างๆ   
มาเปWนเวลาช�านาน เช�นในด�านการทหาร การรถไฟ กิจการไฟฟwาและมีโครงการความร�วมมือระหว�าง
ไทย -เดนมารRก ในด�านต�างๆ ท่ีได�เปWนประโยชนRต�อการพัฒนาความเจริญของประเทศและความเข�าใจ
ระหว�างประชาชนของท้ังสองประเทศ เช�น โครงการความร�วมมือทางด�านโบราณคดี โครงการความ
ร�วมมือทางด�านพฤกษศาสตรR กิจการฟารRมโคนมไทย - เดนมารRกสยามสมาคม ความร�วมมือด�านการ
พัฒนาและสิ่งแวดล�อมของเดนมารRก (Danish Cooperation for Environment and Development  
DANCED) เปWนหน�วยงานท่ีให�ความช�วยเหลือเพ่ือการปwองกันและแก�ไขปJญหาสภาพแวดล�อมของโลก 
โดย DANCED ได�แสดงความสนใจท่ีจะร�วมมือกับไทยในการพัฒนาสาขาท่ีเดนมารRกมีความชํานาญ
และเชี่ยวชาญ อาทิ ปJญหาสิ่งแวดล�อมในเขตเมืองและโรงงาน การจัดการป�าไม�ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ และการจัดการพ้ืนท่ีชายฝJ�งทะเล ท้ังนี้เดนมารRกเปWนรัฐสวัสดิการท่ีเน�นการนํารายได�ของรัฐมา
สนับสนุนบริการเพ่ือเปWนหลักประกันทางสังคมแก�ประชาชนในด�านต�างๆ อาทิ การบริการ
รักษาพยาบาลการศึกษา การจัดระบบบําเหน็จบํานาญ การดูแลคนพิการและผู�สูงอายุการเน�นความ
เท�าเทียมกันในการทํางานและสิทธิทางด�านสังคมอ่ืนๆระหว�างชายและหญิงและเดนมารRกเปWนสังคม
แห�งสิ่งแวดล�อม การกําหนดมาตรการรักษาสภาวะอากาศและมาตรการการใช�พลังงานอย�างพอเพียง
ส�งเสริมการใช�พลังงานทดแทนสนับสนุนการใช�พลังงานทดแทนในอัตราร�อยละ ๗๕ ภายในป} พ.ศ. 
๒๕๖๓ โดยเฉพาะพลังงานลมในอัตราร�อยละ ๕๐ 
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บทท่ี ๓ 

การศึกษาดูงานในและต(างประเทศ 

๑.  การศึกษาดูงานเรื่อง “การบริหารจัดการและการบูรณาการร(วมกันระหว(างภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพ่ือการพัฒนาพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษแม(สอด” ณ สํานักงาน
เศรษฐกิจพิเศษแม(สอด 

เขตเศรษฐกิจพิเศษแม�สอด จังหวัดตาก มีรูปแบบการบริหารจัดการพ้ืนท่ีอย�างชัดเจน ไม�ใช�
การประกาศครอบคลุมท้ังอําเภอ แต�เลือกเฉพาะตําบลท่ีมีการใช�พ้ืนท่ี โดยกระทรวงมหาดไทยได�นํา
ร�างกฎหมายต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษแม�สอดเข�าสู�ท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี และส�งไปสภานิติบัญญัติ
แห�งชาติพิจารณาและประกาศเปWนกฎหมายบังคับใช�การจัดระเบียบบริหารแบบใหม� รวมท้ังจะมีการ
ให�อํานาจในการอนุมัติออกใบอนุญาตต�างๆ เพ่ืออํานวยความสะดวกในการต้ังธุรกิจและโรงงาน 
ประกอบด�วย ตําบลสายลวด ตําบลพระธาตุผาแดง ตําบลแม�กาษา ตําบลแม�กุ ตําบลแม�ดาว ตําบลแม�ปะ 
ตําบลแม�สอด และตําบลมหาวัน อําเภอแม�สอด ตําบลช�องแคบ ตําบลพบพระ และตําบลวาเล�ยR 
อําเภอพบพระ ตําบลขะเนจื้อ ตําบลแม�จะเรา และตําบลแม�ระมาด อําเภอแม�ระมาด เปWนพ้ืนท่ีท่ีมี
โอกาสและศักยภาพในการพัฒนาด�านการค�าชายแดนไทย - เมียนมารR  มีเส�นทางทางหลวงระหว�าง
ประเทศท่ีสามารถเชื่อมต�อไปสู�ประเทศเวียดนาม และจีน มีแหล�งแรงงานพร�อมสําหรับอุตสาหกรรมท่ี
ต�องการแรงงานจํานวนมาก  

การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษแม�สอด จะเพ่ิมการส�งออกของสินค�าจากไทย ผ�านเมียนมารR ไปจนถึง
อินเดีย สามารถเพ่ิมขีดความสามารถของประเทศและเปWนการกระจายความเจริญสู�ส�วนภูมิภาค สามารถ
ลดความเหลื่อมล้ําในสังคม ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและแก�ปJญหาความม่ันคงชายแดนอย�างยั่งยืน  

จากการรับฟJงการบรรยายสรุปของผู�ว�าราชการจังหวัดตาก พบว�าในปJจจุบันมีบอรRดบริหาร
แต�ยังไม�คล�องตัว จะต�องมีการมอบอํานาจให�ดําเนินการได�อย�างเบ็ดเสร็จจึงจะทําให�เขตพัฒนา
เศรษฐกิจดําเนินไปได� และประเด็นท่ีสําคัญคือการเตรียมคนไทยให�มีศักยภาพในการแข�งขันด�วยการ 
ศึกษาและการพัฒนาอาชีพให�สามารถรองรับการบริการในพ้ืนท่ีได� 

๒.  การศึกษาดูงานเรื่อง “การพัฒนาพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษแม(สอด ตามนโยบาย
เร(งด(วนของภาครัฐ ท่ีจะส(งผลกระทบต(อการบริหารจัดการและการลงทุนของภาคเอกชน” ณ 
เหมืองผาแดง บริษัทผาแดง อินดัสทรี (มหาชน) 

บริษัทผาแดงอินดัสทรีจํากัด (มหาชน) ก�อต้ังข้ึนเม่ือวันท่ี ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๔ ด�วยทุน
จดทะเบียน ๒๐ ล�านบาท โดยลงทุนร�วมกันระหว�างรัฐบาลไทย (กระทรวงการคลัง) ภาคเอกชนไทย
และเบลเยียม ท้ังนี้เพ่ือประกอบธุรกิจเหมืองแร�และโรงถลุงแร�สังกะสีสําหรับผลิตโลหะ สังกะสีแท�งบริสุทธิ์
และโลหะสังกะสีผสม บริษัทมีเหมืองแร�ตั้งอยู�ท่ีอําเภอแม�สอด มีโรงถลุงแร�ตั้งอยู�ท่ีอําเภอเมือง จังหวัดตาก 
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มีโรงผลิตแคลไซนRตั้งอยู�ท่ีจังหวัดระยอง และมีสํานักงานใหญ�ท่ีกรุงเทพมหานคร บริษัทฯ ยังได�ดําเนินการ
สํารวจแหล�งแร�ท้ังในประเทศและประเทศเพ่ือนบ�านใกล�เคียง 

บริษัทฯ ได�จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยRแห�งประเทศไทย เม่ือวันท่ี ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๓๐ 
โดยแปรสภาพเปWนบริษัทมหาชนจํากัด เม่ือวันท่ี ๔ กุมภาพันธR ๒๕๓๗ ในป} พ.ศ. ๒๕๓๙ บริษัทฯ ได�
เพ่ิมทุนจดทะเบียนเปWน ๒,๒๖๐ ล�านบาท และได�ชําระมูลค�าหุ�นเต็มจํานวนเม่ือป} พ.ศ. ๒๕๔๓ 
ผลิตภัณฑRหลักของบริษัทฯ คือ โลหะสังกะสีแท�งบริสุทธิ์ และโลหะสังกะสีผสมซ่ึงใช�เปWนวัตถุดิบใน
อุตสาหกรรมต�างๆ โดยมีกําลังการผลิตโลหะสังกะสีป}ละประมาณ ๑๑๐,๐๐๐ เมตริกตัน 

ปริมาณสํารองแร�สังกะสีท่ีบริษัท ผาแดงอินดัสทรี ได�ประเมินไว�ก�อนการทําเหมืองมีอยู�
ประมาณ ๔.๕ ล�านเมตริกตัน โดยเริ่มผลิตแร�ในป} พ.ศ. ๒๕๒๗ และส�งไปถลุงท่ีโรงถลุงแร�สังกะสีซ่ึง
ต้ังอยู�ท่ีอําเภอเมือง จังหวัดตาก ได�ผลิตภัณฑRโลหะสังกะสีแท�งคุณภาพสูง (Special High Grade 
Zinc Metal) ท่ีมีความบริสุทธิ์ของสังกะสี  ๙๙.๙๙๕% ในระยะต�อมา บริษัท ผาแดงฯ ได�ผลิตโลหะ
สังกะสีผสม (Zinc alloy) โดยผลิตภัณฑRท้ังสองประเภทนี้นําไปใช�ประโยชนRในอุตสาหกรรมต�อเนื่อง
มากมาย สามารถทดแทนการนําเข�าจากต�างประเทศ ปJจจุบันมีพนักงานจํานวน ๘๘๘ คน 

บริษัทผาแดงอินดัสทรีจํากัด(มหาชน) ตัดสินใจเลิกสํารวจหาแร�สังกะสีเพ่ิม ประกาศป�ด
เหมืองท่ีแม�สอดต�นป} พ.ศ. ๒๕๖๐ ไม�มีแร�ปwอนการผลิต ต�นเหตุมาจากการท่ีประชาชนต�อต�านจาก
กรณีเกิดการปนเป��อนของสารแคดเมียมในพ้ืนท่ีและการขอใบอนุญาตสํารวจมีความยากลําบาก โดย
เบนเข็มเข�าสู�ธุรกิจใหม�พลังงานทดแทนมีท้ังโซลารRฟารRม ลม และชีวมวล และกําจัดกากของเสีย 
ขณะท่ีธุรกิจหลักผลิตสังกะสีสัดส�วนรายได�ลดลงมาเหลือแค� ๓๐% จากการนําเข�าแร�จากต�างประเทศ
และสร�างมูลค�าเพ่ิมในผลิตภัณฑR ซ่ึงขณะนี้ได�ประเมินแล�วว�าเหมืองแร�สังกะสีท่ีอําเภอแม�สอด ปJจจุบัน
ใช�เปWนวัตถุดิบในการผลิตโลหะสังกะสีในสัดส�วน ๕๐% ของการผลิตสังกะสีบริสุทธิ์ และสังกะสีผสมท่ี 
๗.๕ หม่ืนตันต�อป} จะหมดลงในช�วงต�นป} พ.ศ. ๒๕๖๐ ส�งผลให�บริษัทต�องปรับเปลี่ยนการดําเนินธุรกิจ
ใหม� จากปJจจุบันท่ีมีรายได�หลักมาจากการผลิตสังกะสีโดยตรง 

โดยแนวทางท่ีวางไว�ในป} พ.ศ. ๒๕๖๐ บริษัทจะต�องคงรายได�ท่ี ๓๐% มาจากการดําเนิน
ธุรกิจโลหะพ้ืนฐานอ่ืนๆ จากปJจจุบัน ๑๐๐% ท่ีจะครอบคลุมถึงการผลิตสังกะสีท่ีมีมูลค�าเพ่ิมออกสู�
ตลาด เช�น ซิงกR บอล และซิงกRเกรน เปWนต�น และศึกษาความเปWนไปได�ในการพัฒนาผลิตภัณฑRท่ีมี
มูลค�าเพ่ิมอ่ืนๆ เพ่ือตอบสนองความต�องการของลูกค�า รวมถึงการนําเข�าผลิตภัณฑRนํามาผสมแร�อ่ืนๆ 
นําออกสู�ตลาดมากข้ึน เนื่องจากปJจจุบันบริษัทได�มีการนําเข�าแร�สังกะสีซัลไฟดRจากอเมริกาใต�ใน
สัดส�วนประมาณ ๔๐% และสังกะสีออกไซดR ท่ีเปWนวัตถุดิบรีไซเคิลจากฝุ�นเหล็กจากเกาหลีใต�ใน
สัดส�วนประมาณ ๗% มาเปWนวัตถุดิบในการผลิตโลหะสังกะสีอยู�แล�ว หากมีการนําเข�าสังกะสีออกไซดR
เพ่ิมมากข้ึน และลดแร�สังกะสีซัลไฟดRท่ีมีราคาแพง ก็จะช�วยให�บริษัทมีวัตถุดิบในการผลิตโลหะสังกะสี
ออกปwอนสู�ตลาดได� 
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๓.  การศึกษาดูงานเรื่อง “การพัฒนาพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษแม(สอด ตามนโยบาย
เร(งด(วนของภาครัฐ ท่ีจะส(งผลกระทบต(อการบริหารจัดการและการลงทุนของภาคเอกชน” ณ 
บริษัทแม(สอดพลังงานสะอาด จํากัด 

เม่ือป} พ.ศ. ๒๕๔๙ บริษัท แม�สอดพลังงานสะอาด จํากัด ได�จัดต้ังข้ึนโดยการร�วมทุนของ
บริษัทชั้นนํา ๓ บริษัท คือ บริษัทผาแดงอินดัสทรี จํากัด (มหาชน) บริษัท ไทยออยสR จํากัด (มหาชน) 
และบริษัท มิตรผล ไบโอฟูเอล จํากัด ในกลุ�มมิตรผล โดยมีวัตถุประสงคRในการส�งเสริมการปลูกอ�อยใน
พ้ืนท่ี ด�วยเงินลงทุนกว�า ๒,๒๐๐ ล�านบาท โดยการส�งเสริมการปลูกอ�อยเพ่ือพลังงานทดแทน ให�
สอดคล�องกับแผนแม�บทพัฒนาลุ�มแม�น้ําตาว โดยกระทรวงมหาดไทยได�เปWนผู�ประสานงานกับ
หน�วยงานราชการ ตลอดจนชุมชนให�มีการปรับเปลี่ยนการทําเกษตรกรรม อันนําไปสู�รายได�ท่ีดีข้ึน
และยั่งยืน การปลูกอ�อยเพ่ือผลิตพลังงานจึงเปWนทางเลือกท่ีสอดคล�องกับแผนแม�บทนี้ 

โรงงานผลิตเอทานอล มีขนาดกําลังผลิตเอทานอล ๒๓๐,๐๐๐ ลิตรต�อวัน ซ่ึงสามารถรองรับ
ผลผลิตอ�อยในพ้ืนท่ีได�ปริมาณ ๘๐๐,๐๐๐ ตันต�อป} อีกท้ังยังสามารถนําชานอ�อยมาเปWนวัตถุดิบไฟฟwา
ขนาดกําลังการผลิต ๑๖ เมกกะวัตตR โดยไฟฟwาท่ีผลิตได� ส�วนหนึ่งนําไปใช�ในกระบวนการผลิต และท่ี
เหลือจัดจําหน�ายให�การไฟฟwาส�วนภูมิภาค นําจ�ายกระแสไฟฟwาแก�ชุมชน  

โรงงานผลิตเอทานอลของบริษัท แม�สอดพลังงานสะอาด จํากัดต้ังอยู�บนพ้ืนท่ีกว�า ๖๐๐ ไร� 
ในการจัดวางผังโรงงานได�คํานึงถึงสภาพแวดล�อมและชุมชนเปWนสําคัญโดยจัดให�มี พ้ืนท่ีสีเขียว
โดยรอบ อีกท้ัง มีระบบจัดการสิ่งแวดล�อมตามมาตรฐาน โดยได�มอบหมายให�คณะวิศวกรรมศาสตรR 
สิ่งแวดล�อมมหาลัยขอนแก�นทําการศึกษาผลกระทบต�อสิ่งแวดล�อมของโครงการ นอกจากนี้ ยังมุ�งเน�น
เรื่องความปลอดภัย ชีวอนามัยและสิ่งแวดล�อมเปWนลําดับแรก           

เม่ือวันท่ี ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๐ บริษัท แม�สอดพลังงานสะอาด จํากัด ได�ประกอบพิธีวางศิลา
ฤกษRโรงงานผลิตเอทานอล ต้ังแต�ต�นป} พ.ศ. ๒๕๕๒ บริษัท แม�สอดพลังงานสะอาด จํากัด เปWนบริษัท
ร�วมทุนท่ีมีความพร�อมในทุกๆด�าน ท้ังความรู� ความชํานาญ และเทคโนโลยีในการประกอบการ 
รวมท้ังความเอาใจใส�ต�อชุมชนในพ้ืนท่ี ดังเห็นได�ว�าแนวนโยบายของบริษัทร�วมทุนท้ัง ๓ บริษัท มี
ความชัดเจนต�อการจัดการสิ่งแวดล�อม ความรับผิดชอบต�อชุมชนและสังคม การประกอบธุรกิจอย�างมี
จรรยาบรรณจึงม่ันใจได�ว�าบริษัท แม�สอดพลังงานสะอาด จํากัด จะดําเนินแนวนโยบายเฉก
เช�นเดียวกับบริษัทร�วมทุนท้ัง ๓ บริษัท  

โรงงานผลิตเอทานอลของบริษัท แม�สอดพลังงานสะอาด จํากัด เปWนโรงงานท่ีผลิตเอทานอล
และไฟฟwาจากเชื้อเพลิงชีวมวล เปWนการผลิตพลังงานทดแทน จึงได�รับการส�งเสริมจากคณะกรรมการ
ส�งเสริมการลงทุน (BOI) ซ่ึงการดําเนินกิจการของบริษัทฯ ไม�แต�เพียงส�งเสริมให�ชุมชนในพ้ืนท่ีมีรายได�ท่ีดี
และม่ันคงจาการทําไร�อ�อย เท�านั้น หากแต�ยังก�อให�เกิดการจ�างงานอัตราประจํากว�า ๑๘๐ อัตรา และมี
แรงงานจากธุรกิจต�อเนื่องอ่ืนๆ อีกมากมาย โดยมีเม็ดเงินลงทุนกว�า ๒ พันล�านบาท ท่ีหมุนเวียนเข�าสู�
จังหวัดตาก ตลอดจนภาษีและรายได�บํารุงท�องท่ีอ่ืนๆ อีกมาก ท่ีสําคัญพ้ืนท่ีอําเภอแม�สอด จังหวัดตาก 
จะเปWนแหล�งผลิตพลังงานสะอาด ซ่ึงเปWนพลังงานทดแทนการนําเข�าพลังงานของประเทศชาติ อันเปWน
การลดการขาดทุนอีกทางหนึ่ง 
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นอกจากนั้น  การร�วมทุนจัดต้ังบริษัท แม�สอดพลังงานสะอาด จํากัด เปWนการขยายโอกาส
ทางธุรกิจของบริษัท ไทยออยลR จํากัด (มหาชน)  โดยบริษัทฯ มีโครงการจัดต้ังโรงงานผลิตเอทานอล 
ซ่ึงใช�หัวมันสําปะหลังเปWนวัตถุดิบอยู�แล�ว โครงการนี้จะทําให�โครงการเอทานอลของบริษัทฯ มีการใช�
วัตถุดิบท่ีหลากหลายข้ึน โดยจะใช�น้ําอ�อยเปWนวัตถุดิบในการผลิตเอทานอลโดยตรงเปWนโรงงานแรก
ของประเทศ ไทย ซ่ึงบริษัทฯ มีส�วนร�วมในการบริหารโครงการและพิจารณาคัดเลือกเทคโนโลยี 
ตลอดจนเปWนผู�ประสานงานกับ บมจ.ปตท.ในการรับซ้ือผลิตภัณฑRเอทานอลจากโครงการ
นี้ ขณะเดียวกันก็เปWนการ ส�งเสริมภาคเกษตรกรรมของประเทศ ช�วยให�เกษตรกรในพ้ืนท่ีมีรายได�ท่ี
แน�นอนจากการปลูกอ�อยปwอนโรงงาน ขณะท่ีโรงงานได�ประโยชนRจากการท่ีมีแหล�งวัตถุดิบท่ีแน�นอน 
เนื่องจากพ้ืนท่ีบริเวณอําเภอแม�สอด มีความเหมาะสมในการปลูกอ�อย            

         โครงการ นี้ เม่ือแล�วเสร็จจะสามารถทําให�แหล�งอุปทานเอทานอลภายในประเทศมีความม่ันคง
ข้ึนเปWนอย�างมาก และจะช�วยส�งเสริมให�ภาครัฐสามารถผลักดันโครงการการใช�พลังงานทดแทนแกzสโซ 
ฮอลRได�ตามแผนท่ีวางไว� นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายท่ีจะกําหนดราคาเอทานอลสะท�อนกลไก
ตลาดอย�างโปร�งใส ช�วยให�รัฐมีฐานในการกําหนดราคาเอทานอลท่ีเหมาะสมต�อประเทศ ด�วย
เทคโนโลยีของบริษัทฯ ท่ีสามารถเลือกวัตถุดิบท่ีมีต�นทุนผลิตตํ่าได� ซ่ึงจะนําไปสู�การแข�งขันเพ่ือ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต เพ่ือลดต�นทุนในอุตสาหกรรมผลิตเอทานอลของประเทศ จะมีผลให�
ต�นทุนการผลิตเอทานอลโดยรวมของประเทศลดลงได�  อีกท้ังกําลังการผลิตเอทานอลของบริษัทท่ีมี
ระดับสูง ๖ แสนลิตรต�อวัน จะสร�างความต�องการใช�วัตถุดิบมันสําปะหลัง หรือน้ําอ�อย มีผลให�ราคา
จําหน�ายในประเทศดีข้ึน เปWนการสร�างเสถียรภาพและเพ่ิมมูลค�าให�แก�ราคาพืชเกษตรอีกทางหนึ่งด�วย  

         บริษัท ไทยออยลR จํากัด (มหาชน) เปWนผู�ประกอบธุรกิจการกลั่นและจําหน�ายน้ํามันป�โตรเลียม
ท่ีใหญ�ท่ีสุดใน ประเทศ ก�อต้ังข้ึนในป} พ.ศ. ๒๕๐๔ เปWนโรงกลั่นท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดแห�งหนึ่งใน
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟ�ก ต้ังอยู�ท่ีอําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ในปJจจุบันมีกําลังการผลิตน้ํามัน
ป�โตรเลียม ๒๒๕,๐๐๐ บารRเรล/วัน และจะเพ่ิมข้ึนเปWน ๒๗๕,๐๐๐ บารRเรล/วัน ในปลายป} พ.ศ. 
๒๕๕๐ เม่ือโครงการขยายกําลังการกลั่นของหน�วยกลั่นน้ํามันดิบหน�วยท่ี ๓ แล�วเสร็จ นอกจากนี้ 
บริษัทฯ ยังประกอบธุรกิจอ่ืนผ�านการถือหุ�นในบริษัทต�างๆ ซ่ึงประกอบธุรกิจผลิตไฟฟwา ธุรกิจ
น้ํามันหล�อลื่นพ้ืนฐาน ธุรกิจการผลิตพาราไซลีน และธุรกิจขนส�งน้ํามันและผลิตภัณฑRป�โตรเคมี 

สําหรับวัตถุดิบท่ีจะนํามาผลิตเอทานอลนั้น จะใช�"น้ําอ�อย"มาเปWนวัตถุดิบในการผลิต ๑๐๐% 
โดยทางกลุ�มมิตรผลจะเข�าไปส�งเสริมเกษตรกรในพ้ืนท่ีให�มีการปลูกอ�อยในเฟสแรกจะเข�าไปทํา
โครงการปลูกอ�อยประมาณ ๖๐,๐๐๐ ไร� อยู�ในพ้ืนท่ีของเหมืองผาแดงประมาณ ๑๐,๐๐๐ ไร� และ
หากโรงงานขยายการผลิตไปถึงเฟส ๒ การส�งเสริมการปลูกอ�อยก็จะขยายพ้ืนท่ีออกไปอีก ๒๐๐,๐๐๐ 
ไร� และหากพ้ืนท่ีปลูกอ�อยในบริเวณจังหวัดตากมีไม�เพียงพอ ก็อาจจะขยายไปในพ้ืนท่ีฝJ�งพม�าได� 

๔. การศึกษาดูงานเรื่อง “การปฏิรูปองค.กรและการพัฒนาเมืองท(าออร.ฮุส” Aarhus Municipality 

     เมืองออรRฮุส (Aarhus) เปWนเมืองสําคัญหนึ่งในสี่เมืองของเดนมารRก ซ่ึงประกอบด�วย                 
กรุงโคเปนเฮเกน (Copenhagen) เมืองออฮุส (Aarhus) เมืองโอเดนสR(Ordense) และเมืองอัลบอรRก
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(Allborg) ซ่ึงเมืองออรRฮุสนี้ตั้งอยู�บนคาบสมุทร Jutland โดยมีประชากรราว ๒๖๕,๐๐๐ คน และเปWน
เมืองสําคัญด�านการค�าอุตสาหกรรมและเมืองท�า มีเปwาหมายเปWนศูนยRกลางทางวัฒนธรรมของยุโรป 
(European Capital of Culture) ภายในป} พ.ศ. ๒๕๖๐  มีสนามบินนานาชาติ ๒ แห�ง รองรับเส�นทาง
ต�างชาติมากกว�า ๓๕ เส�นทาง จึงถือเปWนเมืองท่ีมีเส�นทางคมนาคมขนส�งท่ีสําคัญของเดนมารRก มีท�าเรือท่ี
ใหญ�ท่ีสุด สามารถรับปริมาณการขนส�งสินค�าทางเรือได�มากถึง ๒ ใน ๓ ของการขนส�งท่ีสําคัญใน
เดนมารRก มีบริษัทภายในเดนมารRกและต�างชาติเข�ามาต้ังสํานักงานอยู� ท่ีเมืองออรRฮุสมากมาย เช�น 
Google, Bang &Otufsen, Vestas, Danico, ArlaFouds, JYSK และ BESTSTLLER เปWนต�น อีกท้ังยังเปWน
เมืองท่ีสําคัญทางการศึกษา โดยมีสถาบันการศึกษาท่ีสําคัญของเดนมารRกต้ังอยู�ในเมืองนี้ด�วย ได�แก� 
Aarhus University, Business Academy Aarhus และ Aarhus Business College เปWนต�น ท้ังนี้
อุตสาหกรรมท่ีโดดเด�นในเมืองออรRฮุส ได�แก� 

 ๔.๑ อุตสาหกรรมพลังงาน 
      เมืองออรRฮุสเปWนศูนยRกลางทางอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดของเดนมารRก เช�น บริษัท

พลังงานลม Vertas และ Siemens Wind Power จากเยอรมันมาต้ังสํานักงานใหญ�อยู�ท่ีนี่ อีกท้ัง
เมืองออรRฮุสยังเปWนแหล�งผลิตพลังงานลมท่ีใหญ�ท่ีสุดอีกแห�งหนึ่งของโลก จนมีผู�ขนานนามเมืองออรR
ฮุสว�า World’s Capital of Wind Energy และเมืองออรRฮุสยังมีสถาบันการศึกษาในเมืองออรRฮุส ท่ี
ผลิตบุคลากรสําหรับอุตสาหกรรมนี้ด�วย 

      ๔.๒ อุตสาหกรรมอาหาร 
       ผลิตภัณฑRอาหารส�งออกของเดนมารRก กว�าร�อยละ ๖๐ มาจากเมืองออรRฮุส มีศูนยRวิจัย

และพัฒนาทางด�านอาหารมากมายในเมืองนี้ เช�น Arla Foods และ Agro Food Park (ศูนยRกลาง
การพัฒนานวัตกรรมและการถ�ายทอดองคRความรู�ทางด�านอุตสาหกรรมอาหารแหล�งใหญ�ท่ีสุดแห�งหนึ่ง
ของเดนมารRก) เปWนต�น 

      ๔.๓ สถาปOตยกรรมและการออกแบบ 
       บริษัทสถาปJตยกรรมมากกว�า ๓๓๐ บริษัท ต้ังอยู�ในเมืองออรRฮุส และกว�า ๒๑๕ บริษัท 

เปWนบริษัทขนาดกลางและขนาดย�อม และมีบริษัททางด�านการออกแบบมากกว�า ๕๐๐ บริษัท สามารถ
รองรับการออกแบบในแขนงต�าง ๆ ได� เช�น การออกแบบอุตสาหกรรม การออกแบบผลิตภัณฑR การสื่อสาร 
กราฟฟ�คและการออกแบบตกแต�งภายใน เปWนต�น ซ่ึงบริษัทเหล�านี้มีส�วนสําคัญในการขับเคลื่อนการ
ส�งออกงานบริการ การออกแบบ กว�าร�อยละ ๕๕ ของการส�งออก การออกแบบท้ังหมดของเดนมารRก
สํานักงานใหญ�บริษัท LEGO ต้ังอยู�ใกล�กับเมืองนี้ 

        ในการปฏิรูป เม่ือป} พ.ศ. ๒๐๐๗  มีการปฏิรูปองคRการภาครัฐสู�การกระจายอํานาจ 
โดยรายจ�ายภาครัฐร�อยละ ๕๐ เปWนของรัฐบาลท�องถ่ิน และร�อยละ ๑๒ เปWนของภูมิภาค และร�อยละ 
๓๘ เปWนของเทศบาลเมือง โดยมีการแบ�งงานความรับผิดชอบใหม�ของรัฐ ภาค และเมือง ดังนี้ 
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         รัฐ (State) ดูแลด�านตํารวจ การปwองกันประเทศ การยุติธรรม การต�างประเทศ การบริหาร
ภาษี การออกกฎหมาย การศึกษาระดับมัธยมศึกษาและสูงกว�า การวิจัย แผนการดูแลการว�างงาน บํานาญ 
และกิจกรรมทางวัฒนธรรม 

         ภาค (Region) ดูแลด�านสุขภาพ โรงพยาบาล งานท่ีสัมพันธRกับการพัฒนาภาค การบริการ
ของสังคม การขนส�ง เปWนต�น 

         เทศบาลเมือง (Municipality) ดูแลด�าน การดูแลเด็ก โรงเรียนประถมศึกษา การดูแล
ผู�สูงอายุ ห�องสมุดประชาชน การจ�างงาน สิ่งอํานวยความสะดวก การพัฒนาสิ่งแวดล�อม และการบริการ
ฉุกเฉินท่ีจําเปWน 

   การปฏิรูปรัฐบาลส�วนท�องถ่ินในป} พ.ศ. ๒๐๐๗ (The ๒๐๐๗-reform) นั้น มีหลักการ
พ้ืนฐานท่ีสําคัญ ๓ ประการ ได�แก�  

        ๑) การปฏิรูปโดยวิธีควบรวม (Amalgamation reform) คือการยุบรวมหน�วยการ
ปกครอง ได�แก� การยุบส�วนเทศบายจากจํานวน ๒๗๕ หน�วยงาน เหลือเพียง ๙๘ หน�วยงาน ซ่ึงมี
ขนาดของประชากรเฉลี่ยคือ ๕๗,๗๐๐ คนต�อหน�วย และยุบรวมเมืองจํานวน ๑๔ เมือง ให�เปWน
ภูมิภาคใหญ�ๆ จํานวน ๕ ภูมิภาคโดยมีขนาดของประชากรเฉลี่ย ๑,๑๓๑,๐๐๐ คนต�อภูมิภาค ซ่ึงท่ี
ผ�านมาเดนมารRกมีการยุบรวมหน�วยการปกครองในระดับท�องถ่ินเรื่อยมา  

       ๒) การปฏิรูปโดยการแบ�งภารกิจใหม� (Redistribution of tasks) มีการแบ�งภารกิจ
ตามระดับการปกครองของท�องท่ีอย�างชัดเจน ซ่ึงเปWนไปตามหลักการกระจายอํานาจดังนี้คือการ
ปกครองในระดับชาติ(State) รับผิดชอบในเรื่องของความม่ันคงในประเทศ กระบวนการยุติธรรม การ
บริหารการจัดเก็บภาษี  การออกกฎระเบียบ การศึกษาในระดับสูง รวมท้ังดูแลปJญหาการว�างงาน เงิน
บํานาญ และเรื่องวัฒนธรรม ในส�วนของภูมิภาค (Region) กํากับดูแลในเรื่องของสุขภาพอนามัย 
สถานพยาบาล ภารกิจในการพัฒนาภูมิภาค การบริการสังคม และการขนส�งสําหรับในส�วนของ
เทศบาลระดับท�องถ่ิน (Municipalities) มีภารกิจในการดูแลคุณภาพชีวิตของประชากรเปWนหลัก อาทิ 
อนามัยเด็ก การศึกษาในระดับปฐมวัย การดูแลผู�สูงอายุ การจ�างงาน สาธารณประโยชนR นโยบาย
สิ่งแวดล�อม การบริการฉุกเฉิน  

     ๓) การปฏิรูปโดยสร�างเครื่องมือทางการคลัง (New Financial Instruments) กล�าวคือ 
กําหนดพันธกิจทางการเงินของแต�ละภูมิภาคอย�างชัดเจน โดย ส�วนภูมิภาคไม�มีอํานาจในการจัดเก็บ
ภาษี แต�จะได�รับการสนับสนุนเงินบางส�วนจากรัฐบาลแทน เปWนต�น 

  อาจกล�าวได�ว�า การปฏิรูปในป} พ.ศ. ๒๐๐๗ ของเดนมารRก นับว�าเปWนการปฏิรูปทางการ
ปกครองครั้งท่ีใหญ�ท่ีสุดแม�จะมีความขัดแย�งทางการเมืองเกิดข้ึน และทําให�เขตเมืองเล็กๆท่ีเคยมีอํานาจ
เก�าสูญเสียภารกิจท่ีเคยมีมาก�อน เช�น สูญเสียอํานาจในการจัดเก็บภาษี แต�การปฏิรูปการปกครองครั้งนี้ก็
ประสบความสําเร็จ เหล�านี้ล�วนเกิดจากยุทธศาสตรRการปฏิรูปท่ีเดนมารRกได�นํามาใช�เพ่ือให�บรรลุ
วัตถุประสงคR 
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ยุทธศาสตรRการปฏิรูปท่ีสําคัญ มีดังนี้ 

-  ยุทธศาสตรRความคลุมเครือ (Confusion strategy : Keep opponents in the dark) 
กล�าวคือ การท่ีข�อมูลต�างๆท่ีใช�เปWนฐานในการปฏิรูปมีความไม�ชัดเจน คลุมเครือ นั้น ก�อให�เกิด
ประโยชนRในการปฏิรูป โดยท่ีฝ�ายค�านจะขาดข�อมูลท่ีเพียงพอในการโต�แย�งถึงร�างของการปฏิรูป  

-  ยุทธศาสตรRการสร�างพันธมิตร (Alliance building strategy : Divide and rule) มี
ความสําคัญในแง�ของการสร�างพันธมิตร เพ่ือแสวงหาผลประโยชนRจากความแตกแยกของการรวมกลุ�ม
พันธมิตรของศัตรู กล�าวคือ หลักการของนโยบายภาครัฐมักมีความแตกต�างกัน และแม�ความแตกต�าง
เพียงเล็กน�อยก็สามารถท่ีจะใช�ในการสร�างพันธมิตรจากกลุ�มท่ีคาดว�าจะเปWนศัตรูได� 

-  ยุทธศาสตรRการชดเชยความเสียหายแก�ฝ�ายตรงข�าม (The compensation strategy : 
Buy opponent) เพ่ือท่ีจะลดแรงต�านทานของการปฏิรูปจําเปWนต�องมีการชดเชยความเสียหายแก�ฝ�ายท่ี
จะต�องสูญเสียเพราะเหตุแห�งการปฏิรูปนั้น ซ่ึงรูปแบบของการชดเชยความเสียหายนั้นมีหลากหลายรูปแบบ 
เช�น การกําหนดค�าความเสียหาย หรือในรูปแบบของการมีส�วนร�วมสนับสนุนแก�ฝ�ายผู�เสียหาย เปWนต�น 

ข�อดีของการปฎิรูปการปกครองระดับท�องถ่ินเม่ือการปฏิรูปประสบความสําเร็จและมี
ประสิทธิภาพ สามารถลดค�าใช�จ�ายในการบริหารจัดการ สามารถควบคุมงบประมาณให�เปWนไปตาม
แผนได� ข�อเสียของการปฎิรูปการปกครองระดับท�องถ่ิน จากการยุบรวมของหน�วยการปกครองย�อย
ระดับท�องถ่ิน ทําให�หน�วยการปกครองมีขนาดใหญ�ข้ึน ทําให�เกิดความท�าทายในการสร�างความเปWน
ประชาธิปไตยซ่ึงเปWนอันหนึ่งอันเดียวกันข้ึน รวมท้ัง ปJญหาของการรวมเทศบาลท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจ
ไม�ดีเข�าด�วยกัน ทําให�ความยากจนในพ้ืนท่ีมีขนาดใหญ�ข้ึนอีกด�วย  

๕.   การศึกษาดูงานเรื่อง “การวิจัยเพ่ือการพัฒนาและนวัตกรรม” Science Park  Skejby    

 เมืองออรRฮูส มีความเปWนเลิศในด�านของการจัดต้ังศูนยRวิจัยในหลากหลายด�านเพ่ือพัฒนา
เมืองมาเปWนระยะเวลายาวนานและอย�างต�อเนื่อง โดยเน�นทางด�านเทคโนโลยีสารสนเทศ พลังงาน สื่อ 
วิทยาศาสตรRชีวภาพ อาหาร และ งานด�านสถาปJตยกรรมและการออกแบบดีไซนR โดยรูปแบบของ
ศูนยRวิจัยอยู�ในรูปของ อุทยานทางวิทยาศาสตรR (Science Park) ซ่ึงมีวิวัฒนาการดังนี้คือ 

 ๑)  Park of Forskerpark Aarhus (Science Park Aarhus) ในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 
๒๐๐๒ อุทยานวิทยาศาสตรR Aarhus จัดต้ังข้ึนเพ่ือการพัฒนาและวิจัยสําหรับวิทยาศาสตรR ชีวการแพทยR
ของเดนมารRก เปWนครั้งแรกท่ีโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยออรRฮูส  

 ๒)  Forskerpark Skejby (Science Park –Skejby) อุทยานวิทยาศาสตรR Skejby เกิดข้ึน
ในเดือนมกราคม ป} ค.ศ. ๒๐๐๔ ด�วยแผนการขยายพ้ืนท่ีของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย Aarhus ซ่ึงใน
อนาคตจะกลายเปWน หนึ่งในพ้ืนท่ีท่ีมีความสําคัญเก่ียวกับสุขภาพและอนามัยของประชาชน 
นอกจากนี้ อุทยานวิทยาศาสตรR Skejby ยังริเริ่ม ก�อต้ังองคRกร เครือข�ายด�านชีวการแพทยR 
(Biomedicum) อีกด�วย 
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 ๓)  IT - Huset Katrinebjerg (INCUBA Science Park) INCUBA มีภารกิจในการเสริมสร�าง
ความรู�และ วิจัย นวัตกรรมและการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานด�านการให�บริการและการให�คําปรึกษา 

 วิสัยทัศนRของ INCUBA คือการเปWนผู�นําสําหรับบริษัทท่ีมีนวัตกรรมใหม�ๆโดยเฉพาะอย�าง
ยิ่งผู�ท่ีทํางานในด�าน ไอที การแพทยRชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพและอาหาร 

 ด�วยสภาพแวดล�อมของ INCUBA นั้นก�อให�เกิดพันธมิตรทางการค�าเพ่ือส�งเสริมกิจกรรม
นวัตกรรมและการเติบโตของธุรกิจท่ีมี ถ่ินท่ีอยู� ในบริ เวณใกล� เ คียงกับการวิจัยท�องถ่ินและ
สถาบันการศึกษาของ INCUBA เองยังส�งเสริมการทํางานร�วมกันกับผู�ประกอบการท่ีมีความ
หลากหลายเชิงธุรกิจและโดดเด�นด�านการพัฒนานวัตกรรมในเชิงพาณิชยR นับเปWนอุทยานวิทยาศาสตรR
ท่ีเปWนศูนยRบ�มเพาะสําหรับการเริ่มต�นและบํารุงธุรกิจใหม�ของเดนมารRกซ่ึงจะทําการพัฒนาผ�าน
โครงการพิเศษต�างๆ อาทิ เช�น โครงการศูนยRวิจัยทางยา เปWนต�น 

๖.   การศึกษาดูงานเรื่อง “แซมโซ เกาะแห(งพลังงานหมุนเวียน (Samso Renewable 
Energy Island)” Samso Energy Academy 

Samsø เปWนเกาะต้ังอยู�ตอนกลางของเดนมารRก ซ่ึงได�ถูกเลือกให�เปWนเกาะแห�งพลังงาน
ทางเลือกของเดนมารRก (Denmark’s Renewable Energy Island) ต้ังแต�ป} ค.ศ. ๑๙๙๗ ระยะเวลา 
๑๐ ป}ต�อมา เกาะแห�งนี้ประสบความสําเร็จในการพ่ึงพาตนเองด�วยการใช�พลังงานทางเลือกได�ท้ังเกาะ 
ปJจจุบันไฟฟwาท่ีใช�บนเกาะ Samsø ผลิตจากพลังงานลมท้ังหมดได� ๑๕๐% ซ่ึงใช�บนเกาะท้ังหมดและ
ส�งให�กับ Main land นอกจากนี้ พลังงานท่ีได�จากพลังงานแสงอาทิตยR (Solar power) และพลังงาน
ชีวมวล (Biomass energy) คิดเปWน ๗๕% ท่ีนํามาใช�ทดแทน Gasoline หรือเชื้อเพลิงจากฟอสซิล
สําหรับยานพาหนะท่ีใช�บนเกาะ เช�น แบตเตอรี่รถยนตRใช�พลังงานแสงอาทิตยR และเรือโดยสารเฟอรRรี่
ใช�พลังงานจากชีวมวล เปWนต�น  

ท้ังนี้ นายกเทศมนตรีของเกาะ Samsø ได�ต้ังเปwาหมายด�านนโยบายพลังงานในการทํา
ให�เกาะ Samsø เปWนเกาะแห�งพลังงานทางเลือก ๑๐๐% โดยปราศจากการใช�พลังงานจากฟอสซิลให�
ได�ภายในป} ค.ศ. ๒๐๓๐ (Fossil free policy) 

ปJจจัยสําคัญท่ีส�งผลให�เกาะ Samsø ประสบความสําเร็จในการพัฒนาเปWนเกาะพลังงาน
สะอาด คือชุมชนเขามามีส(วนร(วมในทุกกระบวนการของการวางแผน และสามารถระดมทุนจาก
ภาคประชาชนในการลงทุนผลิตพลังงานท่ีใชเองไดในชุมชน ซ่ึงการให�ความสําคัญกับการมีส�วนร�วม
ของประชาชน (Public participation) อย�างสมํ่าเสมอและจริงจัง ไม�ว�าจะเปWนการสร�างความรู�ความ
เข�าใจกับประชาชนในทุกภาคส�วนต้ังแต�ก�อนเริ่มดําเนินการ ระหว�างดําเนินการและปฏิบัติอย�าง
ต�อเนื่อง ท้ังในรูปแบบของการพบปะพูดคุย การประชุมกลุ�มย�อย การประชุมในระดับต�างๆ และการ
ส�งเสริมกิจกรรมทางสังคมต�างๆ (CSR) องคRประกอบของการดําเนินงานด�านการมีส�วนร�วมของ
ประชาชนและด�านมวลชนต�างๆ ดังกล�าว จึงทําให�เกาะ Samsø ประสบความสําเร็จในการเปWน
ต�นแบบของเกาะแห�งพลังงานทางเลือกและการพัฒนาท่ียั่ งยืนอย�างแท�จริง (Sustainable 
development) 
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สําหรับประเทศไทย โดยกระทรวงพลังงาน นอกจากจะกําหนดแผนพัฒนาพลังงาน
ทดแทน ๑๕ ป} (๒๕๕๑-๒๕๖๕) ข้ึนมาดําเนินการแล�ว ยังหยิบยกโครงการสร�างต�นแบบเกาะพลังงาน
สะอาด หรือกรีนไอสRแลนดR (Green Island) ข้ึนมาเปWนตัวอย�างในการพัฒนาพลังงานทดแทนจาก
แหล�งทรัพยากรในพ้ืนท่ี ด�วยการนํารูปแบบความสําเร็จในโครงการ The Renewable Energy 
Island เกาะ Samsø ประเทศเดนมารRกท่ีใช�พลังงานทดแทน ๑๐๐% มาเปWนแบบอย�าง ซ่ึงเกาะใน
ประเทศไทยท่ีได�รับการคัดเลือกให�เปWนเกาะต�นแบบพลังงานสะอาดได�แก� เกาะพะลวย ซ่ึงอยู�ในเขต
จังหวัดสุราษฎรRธานี เปWนเกาะขนาดใหญ�เปWนอันดับท่ีสองรองจากเกาะวัวตาหลับ ต้ังอยู�ทางทิศ
ตะวันออกของอําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎรRธานี หรือต้ังอยู�ทางทิศตะวันตกของอําเภอเกาะสมุย 
ห�างจากเกาะสมุยประมาณ ๒๐ กิโลเมตรหรืออยู�ห�างจากอําเภอดอนสักประมาณ ๑๘ กิโลเมตร มี
ประชากรประมาณ ๒๐๐ ครัวเรือน อาชีพหลักของชุมชนคือการประมง 

"เกาะพะลวย Green Island" ต�นแบบ "เกาะพลังงานสะอาด" ใช�พลังงานทดแทน 
๑๐๐% แห�งแรกของไทย  

ข�อมูลเบ้ืองต�น เกาะพลังงานสะอาดต�นแบบ ท่ีดําเนินการโดยกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษRพลังงาน กระทรวงพลังงาน เปWนเกาะท่ีมีการบริหารจัดการแหล�งพลังงานท่ีมี
ประสิทธิภาพสูง ไฟฟwาท่ีใช�บนเกาะผลิตจากพลังงานแสงอาทิตยRและพลังงานลมมีการส�งเสริมการใช�
พลังงานชีวมวลในครัวเรือน อาทิ ถ�านไม�ท่ีผลิตจากเตาเผาถ�านประสิทธิภาพสูง กzาซชีวมวลท่ีผลิตจาก
ของเหลือท้ิงทางการเกษตร และกzาซชีวภาพท่ีผลิตจากมูลสัตวR มีการส�งเสริมปลูกพืชพลังงาน ส�งเสริม
การใช� ไบโอดีเซลทดแทนการใช�น้ํามันดีเซลในรถยนตRและเรือประมงพ้ืน บ�าน ส�งเสริมการใช�หลอด
ไฟฟwาประหยัดพลังงานในครัวเรือน สนับสนุนการใช�มอเตอรRไซดRไฟฟwาบนเกาะ มีการพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชนการแปรรูปอาหารทะเลตากแห�งด�วยพลังงานแสงอาทิตยR สนับสนุนให�ชุมชนสามารถสร�าง
มูลค�าเพ่ิมให�กับทรัพยากรท�องถ่ิน พัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาพลังงาน ควบคู�ไปกับการอนุรักษR
สิ่งแวดล�อมของเกาะ ฯลฯ รวมท้ังส�งเสริมให�ชุมชนมีชีววิถีตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวคิดของ
พระบาท สมเด็จพระเจ�าอยู�หัวฯ ด�านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคได�รับการสนับสนุนจาก
หน�วยงานภาครัฐ และเอกชนในการสร�าง ระบบประปา ระบบชลประทาน ระบบส�องสว�างสาธารณะ 
ระบบการคมนาคม ฯลฯ ท้ังนี้ กระทรวงพลังงาน คาดว�า การพัฒนาเกาะพะลวยเปWนเกาะพลังงาน
สะอาดต�นแบบ จะสามารถลดการปลดปล�อยกzาซเรือนกระจก (CO๒) จากการลดการพ่ึงพาน้ํามัน
ดีเซลได�ประมาณ ๒๕๐ ตัน/ป} ซ่ึงหากเปWนไปตามท่ีคาดหวัง ก็จะส�งเสริมให�เกาะแห�งนี้เปWนแหล�ง
เรียนรู�ด�านการใช�พลังงานสะอาด รวมท้ังแหล�งท�องเท่ียวเชิงนิเวศนRแก�ผู�สนใจท่ัวไปในอนาคต“พะลวย 
กรีนไอสRแลนดR” เกาะพลังงานสะอาดต�นแบบ ท่ีใช�พลังงานทดแทนบนเกาะเต็มพ้ืนท่ี ๑๐๐% ชุมชน
บนเกาะดําเนินชีวิตแบบ Living green แห�งแรกของเมืองไทย ซ่ึงคาดหวังว�าอีก ๓ - ๕ ป}ข�างหน�า 
เกาะแห�งนี้จะเปWนศูนยRกลางเรียนรู�การใช�พลังงานสะอาดในชุมชนแห�งแรกของโลก 

อย�างไรก็ตาม พลังงานท่ีผลิตได�จากพลังงานทางเลือกของเกาะพะลวยไม�ว�าจะเปWนพลังงาน
แสงอาทิตยRและพลังงานลม ยังมีข�อจํากัดด�านศักยภาพและเสถียรภาพของพลังงาน ดังนี้ 
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ขอจํากัดของการใชพลังงานแสงอาทิตย. 
-   การให�ความร�อน หรือพลังงานมีเวลาจํากัด ไม�สามารถผลิตพลังงาน ได�อย�างต�อเนื่อง 
-   ต�องใช�พ้ืนท่ีขนาดใหญ� สําหรับวางแผงรับ แสงอาทิตยR 
-   ความต�อเนื่องของการส�องแสงสว�าง เม่ือพระอาทิตยRตกดิน การผลิตกระแสไฟฟwาจะหยุด

ลง เราจําเปWน ต�องเก็บกระแสไฟฟwาไว�ในแบตเตอรี่ แต�แบตเตอรี่มีการเสื่อมสภาพอย�างรวดเร็ว จึงทํา
ให�มีค�าใช�จ�ายสูงตามไปด�วย 

-   ข้ันตอนการแปลงพลังงานแสงอาทิตยRมาเปWนพลังไฟฟwา ยังเปWนเทคโนโลยีซับซ�อน แผงเซล
ท่ีใช�รับพลังงาน ยังมีต�นทุนสูงและราคาแพงมาก หากเปรียบเทียบกับเชื้อเพลิงประเภทอ่ืน 

-   สภาพอากาศ อากาศแปรปรวนง�ายอยู�แล�ว โดยเฉพาะประเทศไทยและพ้ืนท่ีท่ีเปWนเกาะ 
ดังนั้น จึงเปWนการยากในการเก็บพลังงานและเปลี่ยนเปWนพลังงานไฟฟwาได�ต�อเนื่อง 

ในปJจจุบัน ภาครัฐให�การสนับสนุนท้ังในกลุ�มครัวเรือนและผู�ประกอบการโรงไฟฟwาใน 
รูปแบบเงินช�วยเหลือและสิทธิประโยชนRทางภาษี เพ่ือผลักดันให�เกิดการลงทุนในโครงการผลิต
พลังงานไฟฟwาจาก แสงอาทิตยRตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทน อาทิการลด หย�อนภาษีการยกเว�น
ภาษีเงินได�และภาษีเครื่องจักร การ สนับสนุนจากโครงการสนับสนุนพลังงานทดแทน สํานักงาน 
คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (สกพ.) ของสํานักงานนโยบายและพลังงาน กระทรวงพลังงาน 
ให�ได�รับสิทธิประโยชนRจากส�วนเพ่ิมราคารับซ้ือไฟฟwา (Adder) ในการขาย ไฟฟwาให�แก�การไฟฟwา ซ่ึง
รายได�จากส�วนเพ่ิมราคารับซ้ือไฟฟwา นี้มีสัดส�วนประมาณร�อยละ ๗๒ ของรายได�จากการขายไฟฟwา 
ท้ังหมด ดังนั้น หากนโยบายของภาครัฐเปลี่ยนแปลงไปจะส�ง ผลกระทบอย�างมากต�อความเปWนไปได�
ของโครงการ เช�น การ ปรับลดส�วนเพ่ิมราคารับซ้ือไฟฟwา จาก ๘ บาท เหลือ ๖ บาท ในปJจจุบันทําให�
รายได�จากการขายไฟฟwาลดลงร�อยละ ๑๘  

อย�างไรก็ดีการขาดความต�อเนื่องและความไม�ชัดเจนของนโยบายจากภาครัฐส�งผลให�
เกิดการหยุดชะงักของการพัฒนาโครงการผลิตพลังงานไฟฟwาจากแสงอาทิตยR ผู�ท่ีเก่ียวข�อง อาทิ
ครัวเรือนและเอกชนขาดความม่ันใจและเกิด ความลังเลในการเข�าร�วมโครงการ ดังนั้น ภาครัฐควรมี
การวางแผนแบบบูรณาการเพ่ือวางนโยบายท่ีให�การสนับสนุนในวงกว�างสําหรับท้ังห�วงโซ�ของ
อุตสาหกรรม ต้ังแต�การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีผลิตพลังงานไฟฟwาจากแสงอาทิตยR การลงทุน     
การสร�างแรงจูงใจเพ่ือกระตุ�นให�เกิดการมีส�วนร�วมและสร�างนวัตกรรมในวงกว�าง โดยความช�วยเหลือ
ต�างๆ นั้น ต�องพัฒนาให�เหมาะสมกับต�นทุนของเทคโนโลยีท่ีลดลง เพ่ือแก�ปJญหาความต�องการลงทุนท่ี
ล�นตลาด สุดท�าย นโยบายของภาครัฐควรสามารถนํามาต�อยอดในมิติท่ีหลากหลายได� 
 

ขอจํากัดของการใชพลังงานลม 
-   ประเทศไทยมีความเร็วลมเฉลี่ยของประเทศอยู�ในระดับตํ่าถึงปานกลาง ซ่ึงมีค�าเฉลี่ยตํ่ากว�า 

๔ เมตร/วินาที แต�เทคโนโลยีกังหันลมเพ่ือผลิตไฟฟwาในต�างประเทศโดยเฉพาะทวีปยุโรปส�วนใหญ� 
ออกแบบให�ทํางานเหมาะสมความเร็วลมเฉลี่ยเกินกว�า ๘ เมตร/วินาทีข้ึนไป 

-   ความเร็วลมในประเทศไทยไม�สมํ่าเสมอ โอกาสท่ีจะทําให�เกิดประสิทธิภาพสูงสุดของ
กังหันลมตามค�าความเร็วลมเฉลี่ยท่ีออกแบบไว�จะมีเพียงไม�ก่ีชั่วโมง 
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-   ความเหมาะสมของพ้ืนท่ีสําหรับการผลิตไฟฟwา ขนาดเล็ก โดยเฉพาะท่ีมีลมแรง ตลอดเวลา 
(Wind farm) เช�น ชายฝJ�งทะเล เนื่องจากต�องการความเร็วลม ท่ีมากกว�า ๘ เมตร/วินาทีข้ึนไป  

-   ข้ึนอยู�กับสภาวะอากาศ ในบางฤดูอาจไม�มีลมหรือความเร็วลมไม�เพียงพอ 
-   ต�นทุนค�อนข�างสูงสําหรับแบตเตอรี่ท่ีใช�สําหรับเก็บพลังงาน 
-   ขาดเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับศักยภาพลมในประเทศไทยและบุคลากรผู�เชี่ยวชาญ 
-   รบกวนการส�งสัญญาณ โทรทัศนR และ ไมโครเวฟ และอาจก�อให�เกิดมลภาวะทางเสียง 
อย�างไรก็ตาม การสนับสนุนการผลิตไฟฟwาจากพลังงานลมจากภาครัฐ โดยกระทรวงพลังงาน

มีนโยบายให�การสนับสนุนอย�างเต็มท่ี ในการนําพลังงานทางเลือกท่ีหลากหลายมาใช�ประโยชน ท้ังการ
ส�งเสริมด�านวิชาการและการสร�างแรงจูงใจด�วยการกําหนดนโยบายให�ส�วนเพ่ิมราคารับซ้ือไฟฟwา 
(Adder) กับโครงการผลิตไฟฟwาจากพลังงานหมุนเวียน ซ่ึงส�วนเพ่ิมนั้นจะบวกจากค�าไฟฟwาท่ีผู�ผลิต
จําหน�ายเข�าระบบของการไฟฟwาส�วนภูมิภาค โดยคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห�งชาติ ได�มีมติเม่ือ 
๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ กําหนดให�ส�วนเพ่ิมราคารับซ้ืออีก ๒.๕๐ บาทต�อหน�วยและขยายเวลาในส�วน
เพ่ิมจาก ๗ ป} เปWน ๑๐ ป} และหากเปWนการผลิตในสามจังหวัดชายแดนภาคใต�ให�ส�วนเพ่ิมอีก ๑.๕๐ 
บาทต�อหน�วย 

๗.   การศึกษาดูงานเรื่อง “การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจใหภาคธุรกิจของเดนมาร.ก” 
The Confederation of Danish Industry: DI  

สมาพันธRอุตสาหกรรมเดนมารRก(DI) เปWนเสียงขององคRกรเดนมารRก ในนามของ บริษัท ท่ีเปWน
สมาชิก ๑๐,๐๐๐ แห�ง DI ทํางานเพ่ือให�แน�ใจว�าเปwาหมายท่ีแตกต�างกันเก่ียวกับการแข�งขันทางธุรกิจ
สภาพแวดล�อมท่ีสะอาดและความม่ันคงด�านพลังงานท่ีใช�ในการสร�างรากฐานสําหรับในระยะยาว และ
การเติบโตอย�างยั่งยืน – การเจริญเติบโตสีเขียว 

เปWนเวลาหลายทศวรรษท่ีผ�านมาเดนมารRกได�รับการทุ�มเทเพ่ือการสร�างวิธีการใหม�ของการลด
การใช�พลังงานและการปล�อยกzาซคารRบอนไดออกไซดR ชนิดอ่ืน ๆ  ของการปล�อยกzาซและ DI รวบรวม
นวัตกรรมมากท่ีสุด บริษัท เทคโนโลยีสีเขียวในเดนมารRก  ภายในผลงานของพวกเขาท่ีคุณสามารถหา
โซลูชั่นสําหรับประสิทธิภาพการใช�พลังงานมารRทกริดเสียทดแทนการจัดการทรัพยากรอากาศท่ีสะอาด
และน้ําและเมืองท่ียั่งยืน 

โซลูชั่นพลังงานเดนมารRกเปWนหนึ่งในโลกท่ีการแก�ปJญหาการแข�งขันมากท่ีสุด เพราะพวกเขามี
การพัฒนาอย�างยั่งยืนในระยะยาวและค�าใช�จ�ายท่ีมีประสิทธิภาพ DI ทํางานเพ่ืออํานวยความสะดวก
ในการสื่อสารและการสร�างความสัมพันธRระหว�าง บริษัทเดนมารRกและส�วนท่ีเหลือของโลก 

กิจกรรม DI ยังรวมถึงการสนับสนุนนโยบายในระดับท�องถ่ินระดับชาติและระดับนานาชาติท่ี 
DI ทํางานท่ีมีอิทธิพลต�อวาระการประชุมสีเขียวในประเทศเดนมารRกและเพ่ือความปลอดภัยของกรอบ
ท่ีดีท่ีสุดและสร�างโอกาสให�กับเดนมารRกและบริษัทเทคโนโลยีสีเขียวระหว�างประเทศ 

บริการข�อมูล ให�คําปรึกษา ให�คําปรึกษาความสัมพันธRเครือข�ายระหว�างสมาชิกและสังคมโดยรวม 
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ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินการ 
 ๑. มีการรวมกลุ�มอุตสาหกรรม เทคโนโลยี และนวตกรรมท่ีหลากหลาย 
 ๒. สิ่งท่ีเกิดข้ึนได�จากเครือข�ายของท้ังภาคธุรกิจเอกชนหน�วยวจิัยของมหาวิทยาลัยและภาคเอกชน 
 ๓. มีการส�งออกด�านอุตสาหกรรมเทคโนโลยี เปWนการสร�างมูลค�าด�านการส�งออกของประเทศ
ได�อย�างมหาศาล 
 ๔. อุตสาหกรรม เทคโนโลยีท่ีดําเนินการอยู�ภายใต�กรอบแนวคิดการเปWนมิตรกับสิ่งแวดล�อม 
ไม�สร�างมลภาวะ 

ขอสังเกต 
 - การลดความซํ้าซ�อนของข้ันตอนต�างๆ และความโปร�งใสมีความสําคัญต�อการส�งเสริมใน
ด�านอุตสาหกรรม 
 - การบูรณาการของหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องมีความจําเปWนอย�างมาก เพ่ือให�เกิดประสิทธิภาพใน
การส�งเสริมอุตสาหกรรม 

 ๘.  การศึกษาดูงานเรื่อง “การตลาดและการส(งเสริมธุรกิจเกษตรอินทรีย.” ฟาร.มเกษตรอินทรีย. 
Aarstiderne  

เมือง Humlebæk ประเทศเดนมารRก มีบริษัทผู�ผลิตสินค�าการเกษตรแบบอินทรียRท่ีน�าสนใจ
แห�งหนึ่ง นั่นคือ บริษัท Aarstiderneท่ีประสบความสําเร็จอย�างมากในธุรกิจการขายผักและผลไม�
อินทรียRออนไลนR (http://www.aarstiderne.com) โดยครอบคลุมพ้ืนท่ีตลาดท้ังในเดนมารRกและ
สวีเดน คิดเปWนร�อยละ ๘๐ และ ๒๐ ตามลําดับ  

ผู�ก�อต้ังบริษัทฯได�แก� Thomas Hattungท่ีมีความคิดท่ีต�องการให�ผู�บริโภคได�รับประทานผัก
และผลไม�เกษตรอินทรียRท่ีสดใหม�จากฟารRมเกษตรกรโดยตรง จึงคิดทําธุรกิจจําหน�ายและจัดส�งผักและ
ผลไม�อินทรียRสดบรรจุกล�องส�งตรงถึงมือผู�บริโภค พร�อมท้ังยังได�แนบสูตรการปรุงอาหารออรRแกนิกมา
ให�ในกล�อง เพ่ือให�ลูกค�าได�วัตถุดิบท่ีสดและได�รับสูตรอาหารใหม�ไปพร�อม ๆ กัน 

เริ่มต�นธุรกิจป} ค.ศ. ๑๙๙๐ ด�วยการปลูกผักสดท่ีฟารRม และรวบรวมผักจากหมู�บ�านขนาด
ประมาณ ๑๐๐ ครัวเรือน ในเมือง Barritskovซ่ึงต้ังอยู�ทางตะวันตกของเดนมารRก ด�วยความเปWน
สินค�าออรRแกนิกสRและจําหน�ายผ�านอินเทอรRเน็ต ทําให�สามารถขยายธุรกิจจากฟารRมธรรมดากลายเปWน
ตลาดใหญ� มีพนักงาน ๙๐ คน ลูกค�าประมาณ ๓๕,๐๐๐ คน  

การดําเนินการของ Aarstiderne เกษตรกรจะผลิตสินค�าตามฤดูกาลจากการวางแผนของ
ผู�จัดการบริษัทฯ โดยสินค�าเกษตรอินทรียRท่ีจําหน�ายจะมาจากฟารRมเกษตรในหลาย ๆ พ้ืนท่ีท่ัวท้ัง
เดนมารRก เม่ือขนส�งมายังโรงเก็บ บริษัทฯ จะคัดเลือกผลผลิตสดใหม�บรรจุลงกล�องจัดส�งให�แก�ลูกค�า
ตามการสั่งซ้ือผ�านทางอินเตอรRเน็ต และจัดส�งโดยรถยนตRตามตารางรายสัปดาหRในแต�ละจังหวัด 
นอกจากนี้ บริษัทฯ ใช�หลักการจําหน�ายแบบ No-flight policy คือ จะไม�ขนส�งสินค�าทางเครื่องบิน
เนื่องจากไม�ต�องการเพ่ิมกzาซเรือนกระจกในบรรยากาศ 
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บริษัทAarstiderne มีสินค�าออรRแกนิกสRหลากหลายประมาณ ๖๐๐ ผลิตภัณฑRวิธีการปลูก 
ชื่อฟารRม ประวัติบริษัทและคุณภาพของสินค�า สินค�าท่ีลูกค�าสั่งจะถูกจัด (ด�วยแรงคน) ลงกล�องไม�ซ่ึง
บริษัทรับคืนได� บอกวันผลิต และมีสูตรปรุงอาหารให�ด�วย ในเว็บไซตRบริษัทจะให�ผู�เข�าชมลงทะเบียน 
มีสินค�าให�เลือกชม ประมาณ ๓๐ ชุดกล�อง ลูกค�าสามารถสั่งได�ว�าต�องการผักชนิดใดบ�าง ลด/เพ่ิมจาก
ชุดกล�องท่ีมีให�ชมก็ได� ลูกค�าต�องชําระเงินก�อน จากนั้นอีก ๑ เดือนจึงจะได�รับสินค�าท่ีสั่ง สินค�าคือ ผัก 
ผลไม� เนื้อ ปลา ขนมปJง ชีส ไวนR และอ่ืนๆ ท่ีเน�นความสดท่ีสุด 

ตอนท่ีเริ่มต�นธุรกิจแรกๆนั้น ใช�วิธีรับสั่งสินค�าทางโทรศัพทR ( Call Center ) ซ่ึงลูกค�าจะสั่ง
สินค�าได�เพียงกล�องละ ๑ ชนิด ไม�สามารถเลือกรวมหลายๆผลิตภัณฑRในกล�องได�ซ่ึงการตลาดของ 
Aarstiderneใช�วิธีให�ลูกค�าพูดปากต�อปาก ประชาสัมพันธRและให�ความรู�ด�านการปลูกพืชออรRแกนิกสR 
บอกสูตรและวิธีปรุงอาหารจากพืชออรRแกนิกสR 

เนื่องจากปJจจุบัน เกษตรกรรุ�นใหม�มีจํานวนน�อยลง บริษัทฯ จึงส�งเสริมให�เยาวชนในโรงเรียน
บริเวณหมู�บ�านรักการทําเกษตรและการทําอาหาร โดยได�แบ�งพ้ืนท่ีแปลงเกษตรสาธิตให�นักเรียนมา
ปลูกผักอินทรียRได�ด�วยตนเอง  

ประโยชน.ท่ีไดรับ 
๑. แนวคิดในการทําธุรกิจทางการเกษตร ซ่ึงได�ใช�ช�องทาง และวิธีการผ�านเทคโนโลยี

เครือข�ายคอมพิวเตอรR ท่ีใช�กันอย�างแพร�หลายในปJจจุบัน ทําให�เกษตรกรสามารถพัฒนาสินค�าเกษตร
ของตนเองสู�ผู�บริโภคได�โดยตรงมากยิ่งข้ึน 

๒. การส�งเสริมและพัฒนาทางด�านการเกษตรกรรมอินทรียR ซ่ึงควบคู�ไปกับการรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล�อม และคุณภาพชีวิต จากการทําเกษตรกรรมท่ีไม�ใช�สารเคมีต�าง ๆท่ีจะส�งผลกระทบต�อ
เกษตรกร ผู�บริโภค และทรัพยากรดิน และน้ํา  

๓. การพัฒนาและการรวมกลุ�มของเกษตรกรท่ีจะพัฒนาสินค�าเกษตรของตนเองให�มี
มาตรฐาน เปWนท่ียอมรับของผู�บริโภค 

๔. การสร�างจิตสํานัก และการตระหนักในการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล�อมให�กับประชาชนใน
กลุ�มต�างๆ ซ่ึงจะต�องร�วมกันในการดูแลรักษา สิ่งแวดล�อม ในทุกๆกิจกรรมท่ีดําเนินการ ซ่ึงในท�ายสุด
จะสามารถพัฒนาประเทศไปสู�การพัฒนาอย�างยั่งยืนได�ในท่ีสุด 
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บทท่ี ๔ 

สรุปผลการศึกษาดูงานและขอเสนอเพ่ือการพัฒนา 

สรุปผลการศึกษาดูงาน 

๑. เดนมารRกเปWนประเทศขนาดเล็กท่ีมีประชากรเพียง ๕.๔ ล�านคน มีพ้ืนท่ี ๔๓,๐๗๗ ตาราง
กิโลเมตร ในช�วงท่ีผ�านมาเดนมารRกได�พัฒนาตนเองอย�างรวดเร็วจากประเทศเกษตรกรรมมาเปWน
ประเทศอุตสาหกรรมสมัยใหม� โดยแม�ชาวเดนมารRกจะมีรายได�ต�อหัวไม�สูงท่ีสุดในโลกแต�จาก
การศึกษาพบว�าชาวเดนมารRกมีความสุขมากท่ีสุดในโลกและเปWนประเทศท่ีมีความสามารถในการ
แข�งขันมากเปWนอันดับต�นๆของโลก 

๒. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการดูแลด�านสิ่งแวดล�อม เดนมารRกได�ให�ความสําคัญอย�างมาก
กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยR สวัสดิการสังคม เปWนต�นว�า สุขภาพของประชาชน บําเหน็จบํานาญ 
ประชาชนเข�าศึกษาได�ฟรีโดยรัฐบาลต้ังเปwาหมายพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับมาตรฐานโลกรวมถึง
สนับสนุนให�ประชาชนศึกษาเรียนรู�เพ่ิมเติมตลอดชีวิตฯลฯ เพ่ือเสริมสร�างคุณภาพชีวิตของประชากร
รวมถึงการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล�อมโดยกําหนดมาตรฐานสิ่งแวดล�อมอย�างเข�มงวดมากพร�อมกับ
บังคับใช�กฎหมายอย�างจริงจังมีการเก็บภาษีสิ่งแวดล�อมในด�านต�างๆเพ่ือให�เปWนไปตามหลักเกณฑRผู�
ก�อให�เกิดมลพิษจะต�องเปWนผู�จ�าย เช�นภาษีการปล�อยน้ําเสีย ภาษีการปล�อยกzาซคารRบอนไดออกไซดR 
ภาษีบรรจุภัณฑRภาษีน้ํามันเชื้อเพลิง ภาษีไฟฟwารวมถึงเปWนประเทศท่ีประสบผลสําเร็จในการนําขยะมา
ใช�ประโยชนRในรูปรีไซเคิลเปWนสัดส�วนสูงถึง ๖๐% ส�วนท่ีเหลืออีก ๓๕% ถูกนําไปเผาทําลายโดยนํา
ความร�อนจากการเผาไหม�มาใช�ประโยชนRในการผลิตไฟฟwาเปWนสัดส�วนสูงถึง ๙๕% 

๓. ประเทศเดนมารRกยังนับว�าเปWนตัวอย�างสําคัญของประเทศท่ีประสบผลสําเร็จอย�างมากใน
ด�านพลังงานเดนมารRกนับเปWนประเทศท่ีใช�พลังงานหมุนเวียนในการผลิตไฟฟwาเปWนสัดส�วนสูงท่ีสุดใน
ยุโรปโดยได�เพ่ิมสัดส�วนการใช�พลังงานหมุนเวียนอย�างรวดเร็วจาก ๑๐.๕% ของพลังงานท้ังหมด ในป} 
๒๕๔๓ เปWน ๑๕.๕% ในป} พ.ศ. ๒๕๔๘และมีนโยบายและมาตรการในหลายๆด�านท่ีนํามาใช� เช�น 
รัฐบาลข้ึนภาษีอากรสําหรับสินค�าพลังงานเก็บภาษีจดทะเบียนรถยนตRในอัตราแพงส�งเสริมการ
เดินทางโดยใช�จักรยาน 

จากแนวทางการพัฒนาประเทศในหลายๆเรื่องดังกล�าว เดนมารRกสามารถพัฒนาประเทศท้ัง
ในด�านความเจริญ และคุณภาพชีวิต ได�เปWนอย�างดี จึงเปWนเรื่องท่ีน�าสนใจในการศึกษาท่ีนํามา
ประยุกตRใช�ในการพัฒนาประเทศของไทย ท่ีจะทําอย�างไรให�การพัฒนาประเทศเกิดความสําเร็จท้ังใน
ด�านเศรษฐกิจ และสังคม ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีสิ่งแวดล�อมท่ีน�าอยู�อาศัย ประเทศมีการ
พัฒนาอย�างยั่งยืนต�อไป 
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ขอเสนอเพ่ือการพัฒนา “กาวต(อไปของการพัฒนาประเทศอย(างย่ังยืน” 

๑. การพัฒนาในเขตเมืองและชนบท  การพัฒนาเรื่องพลังงานสะอาด การพัฒนาเรื่องเกษตร
อินทรียR สามารถดําเนินการร�วมกันได�  โดยมุ�งสู�เปwาหมายเดียวกันคือคุณภาพชีวิตท่ีดีควบคู�ไปกับการมี
สิ่งแวดล�อมท่ีดีและยั่งยืน  โดยเปwาหมายดังกล�าวสอดคล�องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัว จึงควรนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช�ไปประยุกตRใช�อย�างจริงจัง
ซ่ึงการศึกษาดูงานจะเห็นรูปแบบท่ีสําคัญของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทีจะทําให�เกิดสมดุลและ
พร�อมต�อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย�างรวดเร็วและกว�างขวาง ท้ังด�านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล�อม และ
วัฒนธรรมจากโลกภายนอก โดยใช�หลักความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ�มกัน โดยมี 
เง่ือนไข ๒ ประการ  คือ ความรู� ประกอบด�วย ความรอบรู�เก่ียวกับวิชาการต�างๆ ท่ีเก่ียวข�องรอบด�าน 
ความรอบคอบท่ีจะนําความรู�เหล�านั้นมาพิจารณาให�เชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบการวางแผนและความ
ระมัดระวังในการปฏิบัติ และคุณธรรม ท่ีจะต�องเสริมสร�าง ประกอบด�วย มีความตระหนักใน 
คุณธรรม มีความซ่ือสัตยRสุจริตและมีความอดทน มีความเพียร ใช�สติปJญญาในการดําเนินชีวิต 

๒. การดําเนินงานต้ังแต�กําหนดนโยบายและการวางแผน ควรคํานึงถึงการมีส�วนร�วมของ
ประชาชน เช�น การสร�างความเข�าใจในรูปแบบท่ีไม�เปWนทางการ เช�น สภากาแฟ เพ่ือให�เกิดความรู� 
ความเข�าใจ นําไปสู�การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม โดยคํานึงถึงปJจจัยการมีส�วนร�วม การสร�างความรู�สึก
เปWนเจ�าของและสร�างความภาคภูมิใจให�แก�ประชาชนท่ีเก่ียวข�อง 

๓.  การพัฒนาควรมีการทํางานร�วมกัน โดยบูรณาการทุกภาคส�วนท่ีเก่ียวข�อง เพ่ือนําไปสู�
ความสําเร็จในการเปลี่ยนแปลงอย�างแท�จริง โดยการขับเคลื่อนให�ประสบความสําเร็จจะเกิดจาก
ความรู�ความเข�าใจและการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศนRของผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย  เพ่ือให�เกิดการยอมรับ
โดยผู�ดําเนินการนโยบายจะต�องมีสร�างการมีส�วนร�วม กําหนดเปwาหมายท่ีชัดเจนร�วมกัน 

๔. ประเทศไทยควรมีนโยบายชัดเจนในการนําพลังงานทดแทนจากธรรมชาติมาใช�อย�าง
จริงจังและใช�พลังงานท่ีมีอยู�อย�างประหยัด โดยให�ท�องถ่ินมีส�วนร�วมในการนําพลังงานทดแทนจาก
ธรรมชาติมาใช�  โดยจัดให�มีเขตพิเศษท่ีใช�พลังงานทดแทนเปWนพลังงานหลัก  และควรรณรงคRสร�าง
ความตระหนักในเรื่องการใช�พลังงานอย�างมีประสิทธิภาพ  โดยปลูกฝJงและเรียนรู�ในหลักสูตรการ
เรียนการสอนต้ังแต�ระดับประถมศึกษาถึงปริญญา  

๕.  การประยุกตRใช�รูปแบบในการพัฒนาสิ่งแวดล�อมและพลังงานทดแทน อาจเริ่มทดลองใช�
ในแหล�งท�องเท่ียวท่ีเปWนเกาะซ่ึงมีพ้ืนท่ีไม�ใหญ�จนเกินไป เช�น เกาะสมุย เกาะช�าง เกาะเสม็ด เปWนต�น
โดยใช�รูปแบบท่ีได�มาจากการถอดบทเรียนการศึกษาดูงานของเกาะแซมโซ ท่ีมีการต้ังเปwาหมาย
ร�วมกันในการลดการใช�พลังงานท่ีนําเข�าหรือพลังงานฟอสซิล (น้ํามัน กzาซ) โดยเปลี่ยนไปใช�พลังงาน
ทดแทนซ่ึงเปWนพลังงานสะอาดจากลม  แสงแดดและพลังงานชีวมวลจากขยะและเศษวัสดุเหลือใช�  
โดยความร�วมมือจากทุกภาคส�วนในชุมชนท่ีเปWนแหล�งท�องเท่ียวนั้นๆ 
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 ๖. การผลิตสินค�าเกษตร ควรเพ่ิมเรื่องคุณค�าและความปลอดภัย โดยใช�เกษตรอินทรียRเพ่ือ
เพ่ิมมูลค�าของสินค�าเกษตรและยกระดับรายได�ของเกษตรกร  ควรมีการวิเคราะหRข�อมูลการบริโภคท้ัง
ในประเทศและข�อมูลการส�งออก เพ่ือนําไปสู�การควบคุมเชิงพ้ืนท่ี ไม�ให�ผลผลิตมากเกินความต�องการ
ของตลาดซ่ึงจะนําไปสู�สภาวะสินค�าเกษตรราคาตกตํ่า 

 ๗.  ควรลดข้ันตอนและความซํ้าซ�อนของหน�วยงานในการพิจารณาอนุญาตหรือจดทะเบียน
การลงทุนในธุรกิจท่ีสําคัญต�อการพัฒนาด�านพลังงานและสิ่งแวดล�อม โดยบูรณาการหน�วยงานท่ี
เก่ียวข�องจัดทําเปWนศูนยRบริการเบ็ดเสร็จในข้ันตอนเดียว ( One Stop Service) และกําหนดให�แล�ว
เสร็จในเวลาท่ีกําหนด  ลดระยะเวลาในการติดต�อขออนุญาต ให�สั้นลง รวดเร็วและมีคุณภาพ 

 ๘. พัฒนาระบบบูรณาการด�านการวิจัยเพ่ือพัฒนานวัตกรรมและสร�างมูลค�าในสินค�าท่ีผลิตใน
ประเทศเพ่ือเพ่ิมมูลค�าการส�งออก โดยใช�การจัดการการวิจัยท่ีเปWนระบบ โดยอาจรวมหน�วยวิจัย
ภายในประเทศไทยหลายๆหน�วยท่ีเก่ียวข�องเข�าด�วยกันในรูปแบบนิคมวิทยาศาสตรRและการวิจัย ให�
เกิดความร�วมมือระหว�างมหาวิทยาลัยและภาคธุรกิจ สร�างนวัตกรรมและผู�ประกอบการรุ�นใหม� ให�
งานวิจัยไปสู�การปฏิบัติเพ่ือพัฒนาประเทศ  

 ๙. ผู�บริหารประเทศท้ังนักการเมืองและข�าราชการต�องมีความจริงใจ สุจริต โปร�งใส 
ตรวจสอบได� คํานึงถึงประโยชนRส�วนรวมมากกว�าส�วนตัวและมีความมุ�งม่ันท่ีจะพัฒนาประเทศ 
คุณภาพชีวิตของคนไทยและสิ่งแวดล�อมอย�างเปWนรูปธรรมและยั่งยืน 
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รายช่ือผูร(วมโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผูบริหารส(วนราชการ (นบส.๒) รุ(นท่ี ๗ 

 ๑. นางสาวสุจิตรา  เลาหวัฒนภิญโญ  รองอธิบดี กรมสรรพสามิต  

 ๒. นายสัมพันธR   สุวรรณทับ     รองอธิบดี กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  

 ๓. นายดิเรก   ตนพยอม     รองอธิบดี กรมวิชาการเกษตร  

 ๔. นายสุจิต   จงประเสริฐ     รองอธิบดี กรมท่ีดิน  

 ๕. นายณัฐวุฒิ   ประเสริฐสิริพงศR    รองอธิบดี กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  

6. พ.ต.ท.สุพจนR  นาคเงินทอง    รองผู�อํานวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตรR  

 ๗. นายวิชัย   โภชนกิจ     รองอธิบดี กรมพัฒนาธุรกิจการค�า  

 ๘. นางก่ิงกาญจนR  บุญประสิทธิ์    รองอธิบดี กรมพินิจและคุ�มครองเด็กและเยาวชน  

 ๙. นายชูชัย   อุดมโภชนR     รองอธิบดี กรมศุลกากร  

๑๐. นายอภิชาติ   อภิชาตบุตร     รองอธิบดี กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

๑๑. นายอนุรักษR   ทศรัตนR      รองอธิบดี กรมการจัดหางาน  

๑๒. นายดิศกุล    เกษมสวัสด์ิ     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     รองผู�อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง  

๑๗. นายสมชัย    มาเสถียร    รองอธิบดี กรมป�าไม�  

๑๘. นายณรงคR    ลีนานนทR     รองอธิบดี กรมชลประทาน  

๑๙. นายณัฐพร   วงษRศุทธิภากร    รองอธิบดี กรมอนามัย  

๒๐. นายวีระศักด์ิ   พ่ึงรัศมี      รองอธิบดี กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ  

๒๑. นายวสันตR   สิงคเสลิต     รองอธิบดี กรมราชทัณฑR  

๒๒. นางนิตยR   โรจนRรัตนวาณิชยR   ผู�ช�วยปลัดกระทรวงสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

๒๓. นายวัฒนะ   คุ�นวงศR      รองอธิบดี กรมยุโรป  

๒๔. นายสุรสีหR   กิตติมณฑล     รองอธิบดี กรมฝนหลวงและการบินเกษตร  

๒๕. นายชัยวัฒนR   ทองคําคูณ     รองผู�อํานวยการสํานักงานนโยบายและแผนการขนส�งและจราจร 
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๒๖. นายพีรพน   พิสณุพงศR     รองอธิบดี กรมศิลปากร  

๒๗. นายชิโนรส   ลี้สวัสด์ิ      รองอธิบดี กรมสุขภาพจิต  

๒๘. นายฉัตรRชัย   ยอดอุดม     รองเลขาธิการ สํานักงานคณะกรรมการ ป.ป.ท. 

๒๙. นางสาวชุณหจิต  สังขRใหม�     รองอธิบดี กรมบัญชีกลาง  

๓๐. นางสุจิตรา   พัฒนะภูมิ     รองเลขาธิการ สํานักงาน ก.ค.ศ.  

๓๑. นายเชิดศักด์ิ   สันติวรวุฒิ     รองผู�อํานวยการสํานักข�าวกรองแห�งชาติ                                                      

๓๒. นายมีศักด์ิ   ภักดีคง      รองอธิบดี กรมประมง  

๓๓. นายสมศักด์ิ   จันทรรวงทอง    ผู�ตรวจราชการ กระทรวงอุตสาหกรรม  

๓๔. นายสิงหเดช   ชูอํานาจ     รองอธิบดี กรมพัฒนาฝ}มือแรงงาน  

๓๕. นายเสริมยศ   สมม่ัน      รองอธิบดี กรมส�งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล�อม  

๓๖. นายโอฬาร   ศักยโรจนRกุล    รองอธิบดี กรมโยธาธิการและผังเมือง  

 

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


