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บทสรุปสําหรับผูบรหิาร 

 

    รายงานการศึกษาดูงานฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือนําเสนอผลการศึกษาดูงานของคณะนักศึกษา 
นบส.๒ รุ่นที่ ๖ ในแนวคิดเร่ือง Growth and Competitive หรือ การเจริญเติบโตและความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ โดยเน้นในประเด็นการใช้ทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ การอนุรักษ์พลังงานเป็นตัวอย่างใน
การศึกษาดูงาน โดยมีการศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

                      การศึกษาดูงานในประเทศประกอบด้วย การเข้าเย่ียมและรับฟังการบรรยายจากท่านผู้ว่า
ราชการจังหวัด ลพบุรี การเย่ียมชม โรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ลพบุรีโซลาร์  โรงงานไฟฟ้าพลังงานลม 
เวสต์ ห้วยบง 2 นครราชสีมา  บริษัท บาธรูม ดีไซด์ ปทุมธานี และโรงเรียนสัตยา ไส ลพบุรี 

                     การศึกษาดูงานต่างประเทศท่ีประเทศฟินแลนด์และสวีเดนประกอบด้วย การเข้าเย่ียมและรับฟัง
การบรรยายจากท่านเอกอัครราชทูตประจําประเทศฟินแลนด์และสวีเดน  การศึกษาดูงาน“นวัตกรรมการบริหาร
จัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างย่ังยืน”ณ The Finnish Forest Research Institute (METLA) และโรงไฟฟ้าชีวะ
มวล Fortum Heat and Power Oyl “การบริหารจัดการเพ่ือการสร้างนวัตกรรมและส่งเสริมขีด
ความสามารถในการแข่งขัน” ณ The Finnish Funding Agency for Innovation (TEKES)  การศึกษาดูงาน
“จริยธรรม ธรรมาภิบาลในการบริหารงานภาครัฐ” ณ The Swedish Association of Local Authorities  and 
Regions : SALAR  การศึกษาดูงาน“ยุทธศาสตร์การสร้างนวัตกรรมในประเทศสวีเดน” Sweden’s Innovation 
Agency (VINNOVA) 

 ประเทศสวีเดนและฟินแลนด์เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี รายได้ต่อหัว
ประชากรสูง สังคมมีความเหลื่อมล้ําตํ่า ดัชนีพัฒนามนุษย์ ดัชนีการสร้างนวัตกรรมอยู่ลําดับต้นๆของโลก ทั้งๆที่
ประเทศไม่ได้มีทรัพยากรธรรมชาติที่มีค่ามากมาย แต่ก็มีระบบอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สามารถ
ดําเนินการควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดี ตัวอย่างเช่น ทรัพยากรป่าไม้ สิ่งที่เห็นได้ชัดเจน คือ 
สังคมและประชาชนมีวินัย รู้จักหน้าที่ เคารพกฎ ระเบียบ และรักษาสิทธิของตนเอง แต่ไม่ละเลยการทําหน้าที่เพ่ือ
ส่วนรวม เคารพความแตกต่างด้านเช้ือชาติ ในการอยู่ร่วมกัน นับว่าเป็นต้นแบบในการพัฒนาที่ดีในหลายๆเร่ือง
สําหรับประเทศไทย 

 ประเทศไทยมีองค์กรหรือระบบหลายๆอย่าง คล้าย 2 ประเทศข้างต้น ทั้งเร่ือง การสร้างเสริมนวัตกรรม 
มีหน่วยงานที่รับผิดชอบ มีงบประมาณในการจัดการ มีระบบการดูแลตนเองของท้องถ่ิน มีแนวคิดเรื่องการจัดการ
ป่าไม้ให้ได้ผลทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ แต่ผลลัพธ์หรือสิ่งที่ได้กลับไม่ชัดเจน ประเด็นที่ได้จาก
การศึกษาดูงานหลายเร่ืองมีความสําคัญและควรนํามาปรับใช้ในประเทศไทย ได้แก่     

1.พ้ืนฐานการพัฒนาในทุกมิติ ทุกประเด็น คือการพัฒนามนุษย์ การพัฒนามนุษย์ต้องรวมในทุกประเด็น 
ไม่เฉพาะประเด็นด้านการศึกษา แต่อย่างไรก็ตามระบบการศึกษาของไทยก็เป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องการพัฒนา 
โดยเฉพาะนโยบาย ทิศทาง และวิธีการปฏิบัติที่ชัดเจน รวมถึงการใช้ทรัพยากรให้กับเรื่องน้ีอย่างเพียงพอ และเป็น
ภาระของทุกภาคส่วนของสังคม 



2.การบริหารจัดการของท้องถิ่น เป็นรากฐานของการสร้างวินัยและความรับผิดชอบของคน องค์กร
ปกครองท้องถ่ินที่เข้มแข็งจะแก้ปัญหาของชุมชนได้อย่างย่ังยืน รัฐควรส่งเสริมความเข็มแข็งของท้องถิ่นอย่าง
จริงจัง สนับสนุนการมีหน่วยงานกลางอิสระที่คอยดูแลในหลายประเด็น เช่น การเงิน งบประมาณ การบริหาร
จัดการ พัฒนาบุคลากร การตรวจสอบป้องกันคอร์รัปช่ัน เป็นต้น 

3.การแก้ปัญหาคอร์รัปช่ันที่ย่ังยืนต้องการการดําเนินงานทั้งระบบ การมีหน่วยงานตรวจสอบอย่างเดียวไม่
เพียงพอ การแก้ไขที่ย่ังยืนต้องประกอบด้วย การสร้างจิตสํานึกของคนในสังคม วัฒนธรรมการไม่ยอมรับการ
คอร์รัปช่ัน มีระบบการตรวจสอบที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการศึกษาวิจัยและการถ่ายทอดความรู้
ให้กับประชาชนและผู้เก่ียวข้อง  

4. การสร้างนวัตกรรมต้องประกอบด้วยหน่วยงานใน ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชากร (มหาวิทยาลัย 
หน่วยงานรัฐอ่ืนๆ) โดยมีหน่วยงานกลางที่ทําหน้าที่ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเป็นผู้สนับสนุน ตลอดจนแสวงหา
ความร่วมมือจากต่างประเทศที่มีประสบการณ์เรื่องน้ันๆมาร่วมด้วย พร้อมทั้งเปิดโอกาส ให้ภาคเอกชน ภาคธุรกิจ 
ทั้งขนาดเล็ก   ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ มีส่วนร่วมในการพัฒนานวัตกรรมทุกระดับ รวมทั้งใช้มาตรการด้าน
การเงิน ภาษี ส่งเสริมให้ภาคเอกชน ภาคธุรกิจใช้งบประมาณของตนเองสนับสนุนการวิจัยและการสร้างนวัตกรรม 

 5.ประเทศไทยมีนโยบายที่ชัดเจน ในการส่งเสริมพลังงานสะอาดที่สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้ แต่
ประเทศไทยยังขาดความรู้ เทคโนโลยี ในด้านน้ี ทําให้ต้องนําเข้าจากต่างประเทศ พลังงานทางเลือกเหล่าน้ี เช่น 
พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม มักมีค่าใช้จ่ายในตอนเริ่มต้นที่สูง ดังน้ันรัฐบาลควรให้การสนับสนุนส่งเสริมภาระ
ด้านการเงิน ในรูปแบบต่างๆ เพ่ือให้ภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ สามารถดําเนินการและลงทุนได้รวมถึง 
สนับสนุน ประชาชนทั่วไป หรือภาคเอกชนรายย่อย ได้มีส่วนร่วมในการผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานทางเลือก 

 6.การจัดการป่าไม้ของฟินแลนด์ เป็นตัวอย่างที่ดี ในแง่การทําอุตสาหกรรม สร้างรายได้ประเทศควบคู่ไป
กับการอนุรักษ์ธรรมชาติ โดยมีการพัฒนาวิจัยองค์ความรู้อยู่เสมอ เกิดการต่อยอดความรู้และความยั่งยืน เป็น
ตัวอย่างที่ดีสําหรับประเทศไทย แต่เรามีปัญหาด้านความทับซ้อนของกฎหมายและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้ง
ส่วนกลางและท้องถิ่น ดังน้ันควรมีการจัดการเรื่องป่าไม้อย่างเป็นระบบและบูรณาการ ทั้งเร่ืองการปรับแก้
กฎหมาย ระเบียบ การวางเป้าหมายการหาผลประโยชน์จากป่าไม้ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ การเคารพสิทธิการ
จัดการของชุมชน ความสมดุลระหว่างหน่วยงานกลาง ท้องถ่ินและชุมชน รวมถึงการวิจัย พัฒนาสร้างคุณค่าอย่าง
ต่อเน่ือง โดยให้ภาคเอกชน ท้องถ่ิน องค์กรสาธารณะ สามารถเป็นเจ้าของป่าไม้ได้ โดยภาครัฐเป็นผู้สนับสนุนการ
จัดการ และกํากับตรวจสอบโดยมีการใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ เผยแพร่ ให้สาธารณะได้รับทราบอย่างโปร่งใส 

 

 

 

 

 



 

กิตติกรรมประกาศ 

 

    รายงานการศึกษาดูงานฉบับน้ีสําเร็จลุล่วงลงได้ด้วยความกรุณาของ อาจารย์ที่ปรึกษาทุกท่าน
ได้แก่ คุณหญิง กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา อาจารย์ จักรมณฑ์ ผาสุกวนิช อาจารย์จุฑาธวัช อินทรสุขศรี อาจารย์
พงศ์โพยม วาศภูติ อาจารย์ สีมา สีมานันท์  อาจารย์ศรีพนม บุนนาค และ อาจารย์ชาญวิทย์ ไกรฤกษ์ ที่ได้กรุณา
ได้ให้ข้อคิดเห็น คําแนะนํา และคําปรึกษาอย่างดีย่ิง  ด้วยความเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดและเสียสละเวลาอันมีค่าของ
ทุกท่าน   

  พร้อมกันน้ีคณะนักศึกษา นบส.๒ รุ่นที่ ๖ ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่สํานักงาน ก.พ. ทุกท่านที่ดูแล
หลักสูตรนี้ โดยเฉพาะอย่างย่ิงคุณ สุรีพร ภัทราพรนันท์ ซึ่งได้ให้ความสนับสนุน การประสานงานในการจัดทํา
รายงานการศึกษาดูงานคร้ังน้ีเป็นอย่างดี  ตลอดจนขอขอบคุณสํานักงาน ก.พ. ที่ได้จัดหลักสูตรอันมีคุณค่าน้ี     
ทําให้คณะนักศึกษาได้มีโอกาสศึกษาดูงานร่วมกัน ทําให้ได้เรียนรู้การทํางานร่วมกันและได้รับองค์ความรู้ต่างๆ 
อันมีคุณค่าและสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้เกิดผลดีต่อประเทศต่อไป 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การศกึษาดูงาน นบส.2 รุ่นที่ 6                      
 
 แนวคิดหลักในการศึกษาดูงานของคณะศึกษา นบส.2 รุ่นที่ 6 คือเร่ือง Growth and Competitive 
โดยเฉพาะประเด็นเร่ือง ปัญหาพลังงาน นวัตกรรมและความโปร่งใส ในการบริหารเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ มาเป็นกรณีศึกษาโดยได้มีการศึกษาดูงานท้ังในประเทศที่จังหวัดลพบุรี นครราชสีมา ปทุมธานี 
ระหว่างวันที่ 20 – 22 มีนาคม พ.ศ. 2557 และต่างประเทศที่ประเทศฟินแลนด์ สวีเดน ระหว่างวันที่ 8 – 14 
พฤษภาคม พ.ศ. 2257 

 โดยมีการดูงาน 5 หน่วยงานในประเทศและ 5 หน่วยงานในต่างประเทศ ตลอดจนได้มีโอกาสพบปะ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในด้านต่างๆกับเอกอัครราชทูตไทยในต่างประเทศ 2 ประเทศ และผู้ตรวจราชการ
กระทรวงพลังงานในประเด็นปัญหาด้านพลังงานของประเทศไทยโดยมีสาระโดยย่อดังน้ี 

การศึกษาดูงานประเทศที ่จังหวัดลพบุรี นครราชสีมา ปทุมธานี 
 
ปัญหาด้านความมั่นคงพลังงาน 
 
 ประเทศไทยมกีารพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างมากในช่วง 2 ทศวรรษทีผ่่านมา  จนสามารถผลักดันให้
ประเทศเป็นประเทศที่มีรายได้ระดับปานกลางอันดับบน  ประเทศสามารถสร้างผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติในปี
พ.ศ. 2553 ได้  379.1 พันล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา และมีรายได้ประชาติต่อประชากร เท่ากับ 2,936 เหรียญ
สหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ตามประเทศยังมคีวามเสี่ยงด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะการนําเข้า ประเทศไทยต้องนําเข้า
สินค้าด้านพลังงานถึงร้อยละ 19 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ  เน่ืองจากประเทศไทยไมส่ามารถผลิต
พลังงานใช้ให้เพียงพอในประเทศ  พลังงานท่ีใช้ในประเทศต้องนําเข้ามากกว่าร้อยละ 50  
 พลังงานจัดเป็นวัตถุดิบที่จําเป็นในการผลิตสินค้าและการใช้ชีวิตของมนุษย์  ทําให้พลงังานถูกนํามาใช้เป็น
เคร่ืองมือต่อรองทางการเมืองระหว่างประเทศ  ประเทศผู้ผลิตพลังงานไม่ว่าเป็น  นํ้ามัน  ก๊าซธรรมชาติหลาย
ประเทศนําสิ่งเหล่าน้ีมาเป็นเคร่ืองมือในการต่อรองทําให้เกิดภาวะสินค้าพลังงานมีราคาสูงข้ึนอย่างรวดเร็วจนเกิด
ปัญหาโดยเฉพาะประเทศท่ีต้องนําเข้าพลังงานอย่างเช่นประเทศไทย 
 
 ความมั่นคงด้านพลังงานจึงเป็นปัญหาสําคญัของประเทศไทยที่มีผลกระทบทั้งด้านเศรษฐกิจ  สังคมและ
ความมั่นคง 
          ความมั่นคงด้านพลังงานประกอบด้วย การจัดหาพลังงานให้เพียงพอในประเทศ การนําเข้าพลังงานจาก
แหล่งที่มั่นคงในราคาที่เหมาะสมการและใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า 
 
การจัดหาพลังงานให้เพียงพอในประเทศ 
 การจัดหาพลังงานให้เพียงพอในประเทศประกอบด้วย  แหล่งพลังงานฟอสซิล เช่น นํามันดิบ  ก๊าซ
ธรรมชาติ  ถ่านหิน  ซึ่งประเทศไทยผลิตได้ไม่เพียงพอใช้ในประเทศและมีแนวโน้มการผลิตได้เองจะลดลงเร่ืองๆ  
ดังน้ันการใช้พลังงานแนวใหม่ทั้งพลังงานทางเลือก  พลังงานทดแทน  พลังงานท่ีนํากลับมาใช้ได้ใหม่  จึงเป็น
ทางเลือกที่ดี  โดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์  เน่ืองจากประเทศไทยเป็นประเทศในเขตร้อน  แสงอาทติย์จึงเป็นสิ่ง
ที่หาได้อย่างง่ายดาย 
 



โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 
 
        การศึกษาดูงานการดําเนินงานโรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (ลพบุรีโซลาร์) ต.วังเพลิง อ.โคกสําโรง จ.
ลพบุรี ซึ่งการดําเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานสากล ยึดหลักบรรษัทภิบาล และมีการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือค้นหา
ทางเลือกใหม่ๆ แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการลดขอ้จํากัดและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต มีการใช้แรงงานของ
คนในพ้ืนที่เป็นหลัก ทีส่ําคัญมีการจัดทําพิพิธภัณฑ์ด้านพลังงาน ที่ดึงเอาเอกลักษณ์ของท้องถิ่นควบคู่กับความรู้
เร่ืองพลังงาน ในการให้ความรู้แก่ประชาชนผู้สนใจรวมทั้งสามารถสร้างความสนใจและความภาคภูมิใจให้กบั
ท้องถิ่น 
       การผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นแหลง่พลังงานทางเลือกที่มีศักยภาพสูงและเหมาะสมกับ
ประเทศไทย  จากการศึกษาและจัดทําแผนที่แสดงศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๔๒) 
โดยกรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมี
ศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย์ค่อนข้างสูง นอกจากลพบุรีแล้ว พ้ืนที่ในส่วนภาคกลางตอนบน และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีค่าความเข้มรังสีดวงอาทิตย์สูงกว่าภาคอ่ืนๆ ซึ่งหมายถึง โอกาสในขยายการผลิต
กระแสไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ไปยังพ้ืนที่อ่ืนของประเทศ 
      ข้อจํากัดที่ทําให้การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ไม่สามารถแพร่หลายเท่าที่ควร  เน่ืองจากมูลค่าการลงทุนสูงทําให้
ราคาในการผลติต่อหน่วยในระยะสั้นมีราคาแพงเมื่อเทียบกับแหล่งพลังงานอ่ืนๆ ตลอดจนต้องการพ้ืนที่ในการติด
ความต้ังมาก จํานวนการผลิตในแต่ละวันขึ้นกับสภาพภูมิอากาศ (ซึ่งควบคุมไม่ได้) ที่สําคัญประชาชนยังขาดความ
เข้าใจและตระหนักในเรื่องพลังงาน ซึ่งจะโยงไปถึงพฤติกรรมผู้บริโภค รวมท้ังนโยบายของภาครัฐที่ต้องมีความ
ชัดเจน มั่นคงและต่อเน่ือง 
 
ข้อเสนอแนะ 
        - ภาครัฐต้องให้การสนับสนุนและมนีโยบายระยะยาวที่ชัดเจน ในการสนับสนุน ส่งเสริมการลงทุน พัฒนา
หาพ้ืนที่ที่เหมาะสม รวมถึงพัฒนานวัตกรรมสําหรับต่อยอดและพัฒนาเทคโนโลยีของตนเองให้มีประสิทธิภาพ 
       - นอกจากการส่งเสริมการผลิตภาคอุตสาหกรรมแล้ว การขยายการใช้โดยใช้ในพ้ืนที่ของทางราชการเป็น
สถานที่ติดต้ังแผงโซล่าร์  ตลอดจนขยายสู่ระดับครัวเรือน เพ่ือขยายพ้ืนที่การผลิตกระแสไฟฟ้า พลังแสงอาทิตย์ 
โดยรัฐบาลต้องสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นให้เกิดกับประชาชน ต้องมีมาตรการส่งเสริมจูงใจภาคเอกชนให้
เข้ามาดําเนินการ โดยแลกกับสิทธิประโยชน์อ่ืนๆ อย่างเช่น การลดหย่อนภาษี การจัดซื้ออุปกรณ์ราคาถูก เป็นต้น 
       - ต้องดําเนินการให้ความรู้และสร้างความตระหนักให้กับเด็ก เยาวชน คนรุ่นใหม ่ให้ใส่ใจเรื่องพลังงาน
หมุนเวียนและพลังงานทางเลือกที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเน่ือง 
 
โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลม 
 
              การศึกษาดูงานการดําเนินงานโรงงานไฟฟ้าพลังงานลม เวสต์ ห้วยบง 2 จังหวัดนครราชสีมา โครงการ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมได้ถือกําเนิดขึ้นจากการท่ี บรษิัทผู้ดําเนินการ ได้ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนาพ้ืนทีท่ี่มี
ศักยภาพพลังงานลมของประเทศไทยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าและ
ไม่ขัดต่อกฎหมายทางด้านที่ดิน ไม่ไกลต่อจดุเช่ือมโยงระบบไฟฟ้า ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสูง
ง่ายต่อการขนส่งอุปกรณ์กังหันลมขนาดใหญ่ และที่สําคัญต้องเป็นพ้ืนที่ที่ชุมชน ชาวบ้านให้การสนันสนุนและมี
ทัศนคติที่ดีต่อโครงการฯจากการศึกษาพบว่าตําบลห้วยบง จังหวัดนครราชสีมา มีคุณสมบัติเหมาะสม จึงได้กําหนด



พ้ืนที่ดังกล่าวเป็นที่ต้ังโครงการ  ซึ่งการพัฒนาโครงการได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนอย่างดีย่ิงจาก
หน่วยงานภาครัฐที่เก่ียวข้อง เช่นกระทรวงพลังงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สํานักงานปฏิรูปที่ดินเพ่ือ
การเกษตรกรรม  รวมท้ังหนว่ยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องต้ังแต่ระดับชุมชน อําเภอ จังหวัด จนถึงระดับประเทศ ตลอดจน
ผู้นําชุมชนและประชาชนในพ้ืนที่   

                มูลค่าลงทุนทั้งโครงการ 13,000 ล้านบาทระยะเวลาโครงการ 25 ปีพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ 350 
ล้านหน่วยต่อปี  ทั้งน้ีบริษัทฯได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ ตามนโยบายสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
ทดแทนในสัดส่วนร้อยละ 25 ของกําลังผลิตรวมภายใน 10 ปี   สนับสนุนส่วนเพ่ิมค่าไฟฟ้าสําหรับการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานลมในอัตรา3.50บาท/หน่วยภายในระยะเวลา10ปี ได้รับการสนับสนุนสิทธิประโยชน์ด้านการลงทุน
จากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนเพ่ือขยายผล   

               จดุเด่นของโครงการ  คือเป็นทุ่งกังหันลมขนาดใหญ่แห่งแรกของประเทศไทย และมกีําลังการผลิต
สูงสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  สอดคลอ้งกับนโยบายของภาครัฐใหม้ีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน   มี
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามนโนบายภาครัฐเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนรอบโครงการให้ดีย่ิงขึ้น   ช่วยลดปริมาณ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 270,176 ตันต่อปี    ลดการนําเข้าเช้ือเพลิงฟอสซิล(นํ้ามัน)เพ่ือผลิตไฟฟ้าปีละ
ประมาณ 96.4 ล้านลิตรต่อปีเป็นเงินประมาณ2,040ลา้นบาท   ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการ
คมนาคมขนส่งของชุมชนได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้น   ส่งเสริมการจ้างงานในท้องถิ่นเป็นการกระจายรายได้   และ
สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทําให้เศรษฐกิจชุมชนเจริญเติบโต 

ข้อเสนอแนะ 
        - พลังงานลมเป็นพลังงานทางเลือกที่ดีอีกชนิดหน่ึงเนื่องจากเป็นพลังงานสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ใช้
พ้ืนที่น้อย ไม่สง่ผลกระทบกับชุมชนและสภาพแวดล้อม   แต่มีข้อจํากัดต้องใช้งบประมาณในการลงทุนที่สูงมากใน
ครั้งแรก เน่ืองจากเป็นเทคโนโลยีที่ต้องนําเข้าจากต่างประเทศ  ดังนั้นภาครัฐต้องให้การสนับสนุนและมีนโยบาย
ระยะยาวที่ชัดเจน ในการสนับสนุน ส่งเสริมการลงทุน พัฒนาหาพ้ืนที่ที่เหมาะสมเช่นเดียวกับพลังงานจาก
แสงอาทิตย์ รวมถึงพัฒนานวัตกรรมสําหรับต่อยอดและพัฒนาเทคโนโลยีที่เป็นของตนเองให้มีประสิทธิภาพเพ่ือลด
การนําเข้า 
       - ควรส่งเสริมให้มีการศึกษาสํารวจพ้ืนที่ที่มีความพรอ้มในการใช้ศกัยภาพจากพลังงานลมในประเทศไทย โดย
พัฒนาและส่งเสริมภาคเอกชน ในการลงทนุเป็นโครงการขนาดใหญ่เพ่ิมเติม หรือส่งเสริมให้ชุมชนในพ้ืนที่ที่ห่างไกล 
หรือชุมชนที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้มีส่วนร่วมในการใช้พลังงานลมเพ่ือการผลิตไฟฟ้าใช้ในครัวเรือนร่วมกับระบบผลิตไฟฟ้า
อ่ืนๆ 

       - ส่งเสริมให้มกีารศึกษาและผลักดันอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์กังหันลมที่เหมาะสมกับสภาพความเร็วลม
ของประเทศ  รวมท้ังอุปกรณ์ส่วนควบเพ่ือการกักเก็บไฟฟ้าในระบบผลิตไฟฟ้าในประเทศเพ่ือลดการนําเข้าและ
เป็นการลดต้นทุนในอนาคต  

     -  ต้องมีการพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับศักยภาพพลังงานลมในประเทศ 

 



จังหวัดลพบุรี           

 โรงงานผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทางเลือก  ทัง้พลังงานแสงอาทิตย์  และพลังงานลม ทั้งสองต้ังอยู่ในจังหวัด
ลพบุรี  และรอยต่อจังหวัดนครราชสีมา  จังหวัดลพบุรีเป็นจังหวัดที่ต้ังอยู่ตอนกลางของประเทศไทย  จัดว่าเป็น
จังหวัดที่มีความหลากหลาย  ทั้งในด้านการเกษตร  เป็นแหล่งผลิตพืชผลทางการเกษตรและปศุสตัว์ที่สําคัญของ
ประเทศ  ตลอดจนมีแหล่งโบราณคดี  วัฒนธรรม  รวมถึงแหล่งพลังงานทางเลือกที่สําคัญทั้งพลังงานลมและ
แสงอาทิตย์ 

การศึกษาดูงานจังหวัดลพบุรี ได้รับข้อมูลจากการนําเสนอโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นายธนาคม 
จงจิระ  โดยมปีระเด็นสําคัญโดยสรุปดังน้ี 

จังหวัดลพบุรีมีเน้ือที่ประมาณ 3.87 ล้านไร ่มีพ้ืนที่เป็นลําดับที่ 37 ของประเทศ โดยเป็นพ้ืนที่ทํา
การเกษตร 2.6 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 67 ของพ้ืนที่ทั้งหมด ทั้งน้ีเป็นพ้ืนที่ปลูกข้าวร้อยละ 41  และพ้ืนที่ปลูกพืช
อ่ืน ๆ ร้อยละ 59  ในปี 2554 ด้านเศรษฐกิจ มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด 75,384 ล้านบาท มีอัตราขยายตัว
ทางเศรษฐกิจร้อยละ 10.3 และมีมูลค่าผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อประชากร (GPP percapita) 96,302 บาท ซึ่งสูงเป็น
อันดับที่ 32 ของประเทศ  

 พืชเศรษฐกิจที่สําคัญ ได้แก่ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสาํปะหลังและอ้อยโรงงาน ซึ่งพบว่ามีพ้ืนที่ปลูก
ข้าวมากที่สุด 1.16 ล้านไร่ ขณะที่มีปริมาณผลผลิตอ้อยโรงงานมากที่สุด 4.3 ล้านตัน   สัตว์เศรษฐกิจที่สําคญั 
ได้แก่ ไก่เน้ือ สุกร และโคนม โดยจังหวัดลพบุรีสามารถผลิตไก่เน้ือได้เป็นอันดับที่ 1 ของประเทศ ซึ่งผลิตได้ 49 
ล้านตัวต่อปี คิดเป็นมูลค่าผลผลิต 24,000 ล้านบาท ขณะที่สามารถผลติสุกรและโคนมได้เป็นอันดับที่ 3 ของ
ประเทศ คิดเป็นมูลค่าผลผลิต 3,200 และ 1,900 ล้านบาท ตามลําดับ  
            นอกจากน้ันจังหวัดลพบุรียังมีแหลง่ท่องเที่ยวโบราณสถานสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชที่สําคัญทั้ง
ในด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และยังเป็นแหล่งการผลิตสินค้าอุตสาหกรรม พลังงานทดแทน และเทคโนโลยี
สะอาดที่สําคัญของประเทศ อีกทั้งมีระบบบริหารจัดการนํ้าที่เอ้ือประโยชน์ต่อการพัฒนาภาคการผลิตและลดภัย
พิบัติ รวมท้ังมีศักยภาพในด้านระบบโลจิสติกส์เพ่ือลดต้นทุนภาคการขนส่งและการผลิต รวมถึงยังเป็นแหล่ง
การศึกษาและเรียนรู้วิถีชุมชนในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน มีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์หลายแห่ง 
 

จังหวัดลพบุรีได้กําหนดวิสัยทัศน์ในปีงบประมาณ 2557 ไว้ดังน้ี “ฐานการผลิตอาหารปลอดภัย ทอ่งเท่ียว 
เพื่อการเรียนรู ้เมืองน่าอยู่มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน” ซึ่งประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ คือ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  การสร้างมูลค่าเพ่ิมการพัฒนาอาหารปลอดภัย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  การสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านการท่องเที่ยว 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาศักยภาพจังหวัดลพบุรีเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  สืบสานภูมิปัญญา พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

 
ทิศทางการขับเคลื่อนพลังงานทดแทนของจังหวัดลพบุรี 

จังหวัดลพบุรีกําหนดทิศทางการขับเคลื่อนเรื่องพลังงานทดแทนของจังหวัดให้เป็นไปตามแนวทางนโยบาย
รัฐบาลในการสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนที่ผลิตได้ในประเทศ 3 ด้าน ดังน้ี 
3.1   แหล่งผลิตพลังงานทดแทนของจังหวัดลพบุรี ประกอบด้วย 



1)  โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 16 แห่ง กําลังการผลิต 107.09 Mv โดยที่บริษัทพลังงานธรรมชาติ 
จํากัด มีกําลังการผลิตรวม 71.29 Mw 

2)  โรงไฟฟ้าชีวมวล 4 แห่ง กําลังการผลิต 55.1 Mw   
3)  แหล่งผลิตเอทานอล 1 แห่ง กําลังการผลิต 200,000 ลิตร/วัน 
1) แหล่งผลิตแก๊สชีวภาพ จํานวน 2 แห่ง กําลงัการผลิต 70,000 ลบ. ม./วัน 
จากแหล่งผลิตพลังงานทดแทนข้างต้นทําให้สามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดซ์ออกไซด์ได้ประมาณ 

368,000 ตัน/ปี 
3.2 ดําเนินโครงการพลังงานทดแทนในชุมชน โดยใช้เทคโนโลยีหรือกิจกรรมที่ส่งเสริม ได้แก่ ไบโอดีเซล 
แบบเขย่ามือ เตาหุงต้มมหาเศรษฐี เตาเผา 200 ลิตร เตาย่างประหยัดพลังงาน ถังหมักแก๊สชีวภาพ และถัง
หมักแก๊สชีวมวล เป็นต้น 
3.3 ดําเนินโครงการจัดต้ังเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมด้านพลังงานสะอาด ในจังหวัดลพบุรี บริเวณเขตวังเพลิง 
– ม่วงค่อม ติดทางหลวงหมายเลข 21 เส้นทางไปเพชรบูรณ์ ซึ่งมีความเหมาะสมทั้งด้านพิกัดภูมิศาสตร์ 
คมนาคม และในอนาคตผังเมืองกําหนดให้เป็นพ้ืนที่อุตสาหกรรม โดยทีผู่้ประกอบการได้รับสิทธิประโยชน์
เหมือนกับสิทธิประโยชน์ของโครงการที่ต้ังในเขตนิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริม
การลงทุน 
 

            อย่างไรก็ตามจังหวัดลพบุรียังมีปัญหาโดยเฉพาะปัญหาด้านสังคมอยู่หลายประการ เช่น ปัญหาการ
โยกย้ายถิ่นของคนหนุ่มสาวไปศึกษา หรือทาํงานต่างถิ่น ปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น ปัญหาสังคมผูสู้งอายุ เป็นต้น 

ข้อเสนอแนะ 

           - จังหวัดลพบุรีมีข้อได้เปรียบหลายประการทั้งในด้านภาคเกษตร การท่องเที่ยว อุตสาหกรรมโดยเฉพาะ
ด้านพลังงานทางเลือก จึงควรพัฒนาพ้ืนฐานที่ดีเหล่าน้ีเป็นทางเลือกให้คนหนุ่มสาวสนใจพัฒนาศักยภาพของ
ตนเอง สนใจในการทํางานในท้องถิ่นบ้านเกิดอันจะช่วยลดปัญหาด้านสังคมอ่ืนๆในท้องถิ่น  

         - ส่งเสริมสถานศึกษาในท้องถิน่ให้ต่อยอดการเรียนการสอนและการวิจัยให้สอดคล้องกบัจุดแข็งภายใน
จังหวัดเพ่ือให้เกิดความย่ังยืนและสมดุล ในการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม รวมถึงพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ
จังหวัด            

ธรรมาภิบาลในการจัดการของภาคเอกชน 

 การพัฒนาประเทศและ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากภาครัฐแล้ว  การขับเคลื่อนของ
ภาคเอกชนก็มีความสําคัญอย่างย่ิง  อย่างไรก็ตามในสภาวะโลกโลกาภิวัตน์ปัจจุบันการแข่งขันด้านการค้าภาค
ธุรกิจมีความรุนแรงมาก  การดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพในการแข่งขันจึงมีความสําคัญ  ในอดีตในด้านการค้า
ระหว่างประเทศ  ประเทศไทยได้เปรียบในฐานะประเทศผู้ผลิตที่สามารถผลิตสินค้า โดยมีข้อได้เปรียบด้านแรงงาน
ราคาถูก  แต่ในยุคปัจจุบันขอ้ได้เปรียบดังกล่าวลดน้อยลงเรื่อยๆ  เพราะมีประเทศอ่ืนที่มีความได้เปรียบดังกล่าว
มากกว่าโดยเฉพาะประเทศเพ่ือนบ้านของเราทั้ง  เมียนมาร์  เวียดนาม  ลาว กัมพูชา 

 ดังน้ันประเทศจําเป็นต้องพัฒนาการผลิต การแข่งขนัขึ้นไปโดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีให้มีวัตกรรมใหม่ๆ  
บริษัทเอกชนในประเทศที่จะประสบความสําเร็จในการแข่งขันประกอบธุรกิจแข่งกับต่างชาติ จะต้องมีปัจจัยในการ



ทํางานที่สําคัญนอกจากการพัฒนา สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ แล้ว หลักการดําเนินธุรกิจที่สําคัญ คือต้องดําเนินงานโดย
ยึดหลักบรรษัทภิบาลหรือหลักธรรมาภิบาลและหลักการเศษรฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นหลักในการประกอบธุรกิจ 

การศึกษาดูงาน บริษัท บาธรูม ดีไซด์ จังหวัดปทุมธานี 

            บริษัทฯ ก่อต้ังเมื่อ ปี พ.ศ. 2538 ด้วยเงินลงทุนคร้ังแรก 1 ล้านบาท ดําเนินการผลิตและจําหน่าย
อุปกรณ์ตกแต่งห้องนํ้าที่ ปฏิวัติรูปแบบของเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งห้องนํ้าในเมืองไทย ทั้งในด้านการออกแบบ
เทคโนโลยี และการใช้งาน โดยความสําเร็จเกิดจากการใช้นวัตกรรมที่สร้างความแตกต่างอย่างต่อเน่ือง และได้รับ
การยอมรับจากผู้บริโภคท้ังในประเทศและต่างประเทศ โดยได้รับรางวัลนวัตกรรมระดับประเทศและระดับโลก 
เป็นจํานวนมาก เช่น Red Dot Design Award เป็นต้น 

          บริษัทฯ มีปรัชญา แนวคิดในการดําเนินงาน โดยยึดหลักการมีความสุขทุกข้ันตอนในการทํางาน ด้วยการ
รักษาสมดุลของธุรกิจ บริหารแบบพอเพียง ด้วยพ้ืนฐานการทํางานในงานแบบที่ตนเองรักและถนัด อีกทั้งยังนํา
หลัก   ในพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการบริหารธุรกิจโดยมีหลัก 3 ประการ ได้แก่ 1.ผลิตให้มาก (อิทธิบาท)       
2.ใช้แต่พอดี (สันโดษ) 3.เหลือช่วยเหลือผู้อ่ืน (สังคหวัตถุ) นอกจากน้ันยังนําการบริหารตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเป็นแนวทางในการดําเนินธุรกิจและทํากําไรโดยไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อ่ืน คือ พอประมาณ (แสวงหา
กําไรที่พอเพียง ไม่เบียดเบียนเอารัดเอาเปรียบผู้อ่ืน) มีเหตุผล (บริหารความสัมพันธ์ต่อผู้มีส่วนเก่ียวข้องทั้งทางตรง
และทางอ้อม เน้นการเติบโตอย่างย่ังยืน) มีภูมิต้านทาน (มีเครื่องมือสร้างภูมิคุ้มกันด้านช่วยเหลือผู้อ่ืน) โดยอยู่บน
พ้ืนฐานเงื่อนไขความรู้และคุณธรรมเพ่ือสร้างสมดุลและพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง การก้าวทันยุคโลกาภิวัตน์ เช่น 
ต้องพ่ึงพาตัวเองได้ ขยายธุรกิจอย่างพอประมาณ ไม่กู้เงินมากเกินไป ต้องควบคุมรายรับรายจ่ายให้ดีที่สุด เป็นตัน 

          นอกจากนั้นบริษัทฯยังได้จัดทําโครงการช่วยเหลือด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจนและต่อเนื่อง โดย
กิจกรรม           ที่เก่ียวข้องกับชุมชน การศึกษา อาชีพ สาธารณสุข ศาสนา สิ่งแวดล้อม และสังคม เช่น โครงการ
อาสาพาน้องเที่ยว โครงการปันข้าวสารแด่น้องชาวเขา โครงการสานฝันเด็กน้อยด้อยโอกาส โครงการรณรงค์ให้
พนักงานถือศีล 5   ลด ละ เลิกบุหรี่และยาเสพติด ร่วมกันเป็นหมู่คณะโดยทํางานร่วมกับมูลนิธิสืบนาคะเสถียร 
เป็นต้น 

ข้อเสนอแนะ 

          - องค์กรธุรกิจเอกชนของประเทศไทยมีความสามารถในการผลิตสินค้าแข่งกับต่างประเทศได้  แต่ต้องมี
วิธีการบริหารจัดการที่เหมาะสม มีการกําหนดลักษณะเด่นของสินค้าที่ชัดเจน รวมทั้งมีนวัตกรรมท่ีทันสมัย 
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในแต่ละกลุ่มได้แตกต่างจากบริษัทคู่แข่งอ่ืนๆ          
         - ส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องควรถอดบทเรียนและขยายแนวคิดวิธีดําเนินการธุรกิจตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ของบริษัทที่ประสบความสําเร็จ เป็นรูปธรรม ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือเป็นกรณีศึกษา
หรือตัวอย่างขององค์กรทางธุรกิจและส่วนราชการต่อไป        
         - องค์กรทางธุรกิจที่เน้นการแสวงหากําไรสามารถนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ได้ดี ดังตัวอย่าง บริษัท
บาธรูม ดีไซด์ ที่นําการบริหารงานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ไปใช้ดําเนินธุรกิจและทํากําไรโดยไม่เอารัดเอา



เปรียบผู้อ่ืน รวมทั้งมีการจัดโครงสร้างด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมเพ่ือตอบสนองทั้งในกลุ่มของพนักงาน ลูกค้าที่
ชัดเจนและต่อเน่ืองก็สามารถมีกําไรและแข่งขันกับบริษัทอ่ืนๆทั้งภายในและต่างประเทศได้ 

การสร้างคนดีให้กับประเทศ  

         แม้ว่าทรัพยากรธรรมชาติรวมถึงทรัพยากรด้านพลังงานจะมีความสําคัญและจําเป็นมาก  แต่ทรัพยากรท่ี
สําคัญทีสุ่ดของประเทศก็คือ  ทรัพยากรมนุษย์ 

 ในการแข่งขันระหว่างประเทศยุคปัจจุบันมกีารเปรียบเทียบระหว่างประเทศหลายประการ สิ่งหนึ่งที่
สําคัญก็คือการเปรียบเทียบด้านความสามารถด้านการพัฒนามนุษย์  จากการจัดลําดับดัชนีการพัฒนามนุษย์โดย
สํานักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประเทศไทยถกูจัดอันดับอยู่ในลําดับ ที่ 103 จาก 187 ประเทศซึ่ง
สะท้อนถึงปัญหาพ้ืนฐานที่ต้องพัฒนาคนของเราให้เป็นท้ังคนเก่ง มีวินัย มีจริยธรรมและเป็นคนดี 

 การสร้างคนให้เป็นคนดีแก่ประเทศจึงเป็นปัญหาสําคัญของทุกภาคส่วนของสังคม 

การศึกษาดูงาน โรงเรียนสัตยาไส จ.ลพบุร ี 

          โรงเรียนสัตยาไส จ.ลพบุรี ก่อต้ังและอํานวยการโดย ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา ดําเนินงานมากว่า 17 ปี 
ปัจจุบันมีนักเรียนต้ังแต่ช้ันอนุบาล 1 ถึง มัธยม 6 รวมประมาณ 300 คน และมีการก่อต้ังโรงเรียนแบบโรงเรียน สัตยา
ไส แล้ว 57 โรงเรียนใน 35 ประเทศโดยเช่ือมโยงเป็นเครือข่ายซึ่งกันและกัน  

       ปรัชญา หลักการของโรงเรียน คือ “โรงเรียนได้เน้นให้เด็กนักเรียนเป็นคนดี ไม่ได้เน้นให้เป็นคนเก่งเพียงอย่าง
เดียว เพ่ือเด็กจะได้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต สังคมต้องการคนดีและคนเก่ง ควบคู่กัน “ ดังน้ัน ในการรับสมัคร นักเรียน
เข้าศึกษาจะมุ่งเน้นการคัดเลือกผู้ปกครอง เน่ืองจากเด็กสามารถสอนและหัดได้ แต่ผู้ปกครองหากไม่ให้ความร่วมมือกับ
ทางโรงเรียนอย่างเพียงพอ การเรียนการสอนเด็กจะไม่บรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว้ คือ ต้องการสร้างคนดี  

      โรงเรียน สัตยาไส ใช้หลัก “Educare” โดยมุ่งดึงสิ่งที่ดีจากนักเรียน ต้ังคําถามที่ดีและสร้างสรรค์ โน้มนําให้สวด
มนต์ ปฏิบัติสมาธิระลึกถึงบุญคุณของผู้อ่ืน บุญคุณของสรรพสิ่ง มีความนอบน้อม มีความเคารพมีความเมตตากรุณา 
ฯลฯ อยู่เป็นปกตินิสัย รวมท้ังจัดกิจกรรมให้เกิดจากการเรียนรู้จริงเพ่ือให้เด็กนักเรียนได้ศึกษาจากการทดลองปฏิบัติ
ควบคู่ไปกับการเรียนในห้องเรียน เช่น การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์  ศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน ในเรื่องการ
รักษาทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และพลังงานทางเลือก  เช่น ศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทนภายในบ้านดิน  ตัวอย่างบ้าน
เชิงนิเวศน์ (Eco-House) ที่ใช้กระแสไฟฟ้าทั้งหมดจากพลังงานจากกังหันลมและแผงโซล่าเซลล์ โมเดลบ้านแพลอยนํ้าที่
สามารถอาศัยได้จริงเมื่อเกิดอุทกภัย  กิจกรรมอ่ืนๆ ( การปลูกพืชผักลอยนํ้าสําหรับรับประทาน  การปลูกพืชไฮโดร
โพนิคส์  การกลั่นและกรองนํ้า สําหรับบริโภคและอุปโภค  การผลิต อีเอ็มบอล บําบัดนํ้าเสีย ฐานจักรยานป่ันไฟ 
เป็นต้น) 

ข้อเสนอแนะ 

         - โรงเรียนที่เน้นในเร่ืองการสร้างคนดีมากกว่าการสร้างคนเก่งเข้าสู่การแข่งขันนับว่าเป็นหลักการและ
ปรัชญาที่ดี ที่กระทรวงศึกษาธิการควรสนับสนุนและปรับนําสิ่งที่ดีไปใช้กับระบบโรงเรียนทั่วไปให้เหมาะสมและ
สมดุล 



         -  เน่ืองจากการจัดการศึกษารูปแบบน้ีแตกต่างจากการจัดการศึกษาปกติทั่วไปของการศึกษาไทย โรงเรียน
หรือหน่วยงานพัฒนาการศึกษาควรจัดให้มกีารประเมินผลการดําเนินงานที่ผ่านมาในหลายมิติอย่างเป็นรูปธรรม 
โดยหน่วยงานภายนอก เพ่ือให้ได้ความรู้หรือรูปแบบในการนําไปใช้พัฒนาของท้ังโรงเรียนเองหรือสถานศึกษาอ่ืนๆ 

 

การศึกษาดูงานประเทศฟินแลนด์ 
  
               “การสร้างสังคมคุณภาพและการพัฒนาประเทศอย่างย่ังยืนของฟินแลนด์” ในโอกาสเข้าเย่ียมคารวะ 
นายรัชนันท์  ธนานันท์  เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเฮลซงิกิ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 
  
            ฟินแลนด์ เป็นประเทศท่ีต้ังอยู่ในยุโรปตอนเหนือเป็นหน่ึงในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป ปกครองใน
ระบอบสาธารณรัฐ ประมุขของประเทศคือ ประธานาธิบดี  ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องของนโยบายต่างประเทศ 
อํานาจบริหารส่วนใหญ่จะอยู่ที่คณะรัฐมนตรี นําโดยนายกรัฐมนตรี  มีประชากร  ๕.๕ ล้านคน โดยมีกรุงกรุง
เฮลซิงกิเป็นเมืองหลวง  มีพ้ืนที่ประเทศทั้งหมดประมาณ ๓๐๐,๐๐๐  ตารางกิโลเมตร (ร้อยละ๖๖ ของไทย) 
ประชากรส่วนใหญ่นับถือ ศาสนาคริสต์  นิกายลูเทอแรน (ร้อยละ๗๖)   ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติเมื่อปีพ.ศ.
๒๕๕๓ คิดเป็น ๒๔๗.๕ พันล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา  รายได้ประชากรต่อหัว ๔๕,๗๒๑ เหรียญสหรัฐอเมริกาต่อปี 
 
          เศรษฐกิจของฟินแลนด์ประกอบด้วยภาคการผลิตที่สําคัญ คือ 
  ๑.ภาคอุตสาหกรรมมีผลผลิตในสัดส่วนร้อยละ๓๔ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ อุตสาหกรรมที่สําคัญ
ของฟินแลนด์ คืออุตสาหกรรมป่าไม้ การผลิตโลหะต่างๆ เคร่ืองจักรทางวิศวกรรม อุปกรณ์สื่อสารคมนาคม และ
อุตสาหกรรมอิเลคทรอนิค เป็นต้น 
  ๒.ภาคเกษตรกรรมและป่าไม้ มีพัฒนาการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย มีผลผลิตในสัดส่วนร้อยละ ๔ 
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ แต่เน่ืองจากสภาพพ้ืนที่และภูมิอากาศที่ไม่เหมาะสม ทําให้การทําเกษตรกรรม
ถูกจํากัดอยู่เพียงการผลิตเพ่ือเพียงพอต่อการบริโภคเท่าน้ัน 
  ๓.ภาคบริการ เป็นภาคการผลิตที่มีผลผลิตในสัดส่วนร้อยละ๖๒ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ  
การใช้กําลังแรงงานแยกเป็นบริการภาครัฐประมาณร้อยละ๓๒  ภาคการพาณิชย์ประมาณร้อยละ๑๔ ภาคการเงิน
การธนาคารและธุรกิจประกันภัยร้อยละ ๑๐ ภาคการขนส่งและคมนาคมสื่อสารร้อยละ ๘  ภาคธุรกิจการก่อสร้าง
ร้อยละ ๖ 
   
             บริษัทอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่สําคัญของฟินแลนด์  รวมท้ังบริษัทที่มีการลงทุนในต่างประเทศ เช่น 
Nokia (โทรคมนาคม) ; Stora Enso (ผู้ผลิตกระดาษรายใหญ่อันดับ๑ของโลก) ; Neste  Oil, (กลั่นนํ้ามัน) ; 
UPM-Kymmene, (ผู้ผลิตกระดาษรายใหญ่อันดับ๓ ของโลก) ; Aker Finnyards, (ผู้ผลิต Cruise Ships ที่ใหญ่
ที่สุดในโลก เช่น  Royal Caribbean’s Freedom of the Seas) ; KONE, (ผู้ผลิตลิฟท์และบันไดเลื่อน)  
   
            การค้าไทย – ฟินแลนด์  มีมูลค่าเฉล่ีย๗๐๐ ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาต่อปี แยกเป็นการส่งออก๔๐๐ 
ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา  และการนําเข้า ๓๐๐  ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา  ไทยเป็นฝ่ายเกินดุล ๑๐๐ ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกา 
    สินค้าส่งออกของไทยไปฟินแลนด์ที่สําคัญ ได้แก่ เครื่องประมวลผลข้อมูลแบบอัตโนมัติและ
ส่วนประกอบ เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป ผลิตภัณฑ์ยาง เครื่องใช้บน



โต๊ะอาหารในครัวและบ้านเรือน อุปกรณ์จุดประกายไฟ เครื่องยนต์สันดาปแบบลูกสูบ รถยนต์ อุปกรณ์และ
ส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์มันสําปะหลัง ตู้เย็น ตู้แช่แข็งและส่วนประกอบ ผลไม้กระป๋องและแปรรูป เป็นต้น 
    สินค้านําเข้าของไทยจากฟินแลนด์ที่สําคัญ  เช่น ปุ๋ย และยากําจัดศัตรูพืชและสัตว์ กระดาษ และ
ผลิตภัณฑ์กระดาษ เคมีภัณฑ์เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ เครื่องบินและ
ส่วนประกอบ เหล็กและผลิตภัณฑ์โลหะอ่ืนๆ เครื่องมือเครื่องใช้เก่ียวกับวิทยาศาสตร์การแพทย์ เย่ือกระดาษและ
เศษกระดาษ เป็นต้น 
 
         สภาพสังคมของฟินแลนด์ 
         จากการที่ฟินแลนด์ถูกรุกราน ปกครองโดยประเทศท่ีใหญ่กว่ามานานโดยเฉพาะรัสเซียเป็นเวลาเกือบ  
๑๐๐ ปี ทําให้ภายหลังที่ฟินแลนด์ได้รับเอกราช จึงให้ความสําคัญและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในสังคม เน้นอยู่อย่าง
สันติสุข มีความเท่าเทียมกันความเหลื่อมล้ําทางสังคมมีน้อย มีความปรองดอง ขณะเดียวกันก็มีวินัยรวมถึงการ
รักษาสิ่งแวดล้อม  รัฐดูแลประชาชนต้ังแต่เกิด แบบรัฐสวัสดิการ ที่เน้นการศึกษา การสาธารณสุข การ
ประกันสังคม แต่ขณะเดียวกันก็มีการเก็บภาษีที่สูงมาก 
 
 จุดเด่นของประเทศฟินแลนด์  
          เป้าหมายท่ีสําคัญคือการพัฒนาประเทศอย่างย่ังยืน ตอบสนองต่อคนยุคปัจจุบันในขณะเดียวกันก็ไม่จํากัด
โอกาสของคนยุคถัดไป ที่เห็นเด่นขัด ได้แก่ 
          ๑.เน้นการสร้างนวัตกรรม มีพ้ืนฐานจากการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้ดี มีระบบสนับสนุนการสร้าง
นวัตกรรมที่เน้นตอบสนองให้ขยายผลทางธุรกิจได้ 
          ๒.ส่งเสริมการเรียนรู้การศึกษา โดยกําหนดคุณวุฒิของครูในระดับปฐมวัยต้องจบปริญญาโท  การสร้าง
จิตสํานึกและค่านิยมยกย่องครู ทําให้เกิดความภาคภูมิใจและสร้างคุณภาพการเรียนการศึกษา ทําให้มาตรฐาน
การศึกษาสูง โดยผลจากการสอบวัด PIZZA อยู่ในระดับดีมาก          
         ๓.การมีทรัพยากรป่าไม้มากคิดเป็นพ้ืนที่ร้อยละ ๗๖ ของประเทศ(ไทยร้อยละ๓๐)มีการใช้ประโยชน์โดย ใช้
การจัดการที่สมดุลย่ังยืน มีหน่วยงานวิจัยป่าไม้ที่มีผลงานระดับโลก ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศ 
         ๔.ดัชนีนวัตกรรมโลก (Global Innovation Index ) ฟินแลนด์อยู่ในอันดับที่๖ ของโลก ขณะที่ไทยอยู่ใน
อันดับที่ ๕๗ ของโลกจากทั้งหมด ๑๔๘ ประเทศ  
          และดัชนีความสามารถในการแข่งขัน จาก  World  Economic  Forum๒๐๑๓-๒๐๑๔ ฟินแลนด์อยู่ใน
ลําดับ ๓ ของโลก ขณะที่ไทยอยู่ลําดับ๓๗ ของโลก จากทั้งหมด ๑๔๒ ประเทศ 
 
 
การศึกษาดูงาน“นวัตกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างย่ังยืน”ณ The Finnish Forest Research 
Institute (METLA) และโรงไฟฟ้าชีวะมวล Fortum Heat and Power Oyl 
 

Finnish Forest Research Institute (METLA) คือ สถาบันการวิจัยป่าไม้ของประเทศฟินแลนด์ 
เป็นองค์กรของรัฐ ทําหน้าที่บริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรป่าไม้อย่างย่ังยืนของประเทศ   

ประเทศฟินแลนด์มีพ้ืนที่ป่าไม้ ๒๓ ล้านเฮกแตร์ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ ๗๖ของพ้ืนที่ประเทศทั้งหมด และ
เป็นร้อยละ๑๑ ของพื้นที่ป่าไม้ทั้งหมดในทวีปยุโรป จึงถือว่าเป็นผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์จากป่าไม้ที่สําคัญของโลก ซึ่ง
อุตสาหกรรมป่าไม้ของประเทศฟินแลนด์เป็นการผลิตเพ่ือการส่งออก (ส่งออกร้อยละ ๖๕-๙๐ ของการผลิต) โดย



สินค้าส่งออกสําคัญ คือ ไม้แปรรูป กระดาษ และกระดาษแข็ง ซึ่งในปี ค.ศ. ๒๐๑๑ ประเทศฟินแลนด์มีมูลค่า
ส่งออกผลิตภัณฑ์จากอุตสาหกรรมป่าไม้ไปยังตลาดโลก ๑๔.๑ พันล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (มีส่วนแบ่งตลาดร้อย
ละ ๕.๗) ทั้งน้ี ตลาดส่งออกสินค้าผลิตภัณฑ์จากอุตสาหกรรมป่าไม้ที่สําคัญของประเทศฟินแลนด์ คือ สหภาพยุโรป  

               การบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ 
ประเทศฟินแลนด์ได้คํานึงถึงการพัฒนาทรัพยากรป่าไม้เพ่ือความยั่งยืนมากว่า๔๐ ปีแล้ว โดยมีการ

ปลูกป่าเพ่ิมไปแล้วกว่าร้อยละ ๔๐ ซึ่งพอเพียงกับการทดแทน  ปริมาณไม้ที่ตัดโค่นไปใช้ประโยชน์แล้วรวม๒,๓๓๒ 
ล้านลูกบาศก์เมตร และเพ่ือเป็นการปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ มาตรการการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติได้ถูกนํามาใช้ในป่าไม้เพ่ือการพาณิชย์ และการเพ่ิมพ้ืนที่ป่าสงวนเป็น ๓ เท่า ในช่วง ๓๕ ปีที่
ผ่านมา ส่งผลให้ยังคงสามารถรักษาความหลากหลายทางชีวภาพเอาไว้ได้ และเน่ืองจากความต้องการใช้ไม้ตํ่ากว่า
การปลูกป่าทดแทนมากในแต่ละปี ภาคป่าไม้ของประเทศฟินแลนด์จึงมีบทบาทในการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ได้
ประมาณคร่ึงหน่ึงของปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่ภาคอุตสาหกรรมในประเทศปลดปล่อยออกมาในแต่ละปี  

มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้จะบังคับใช้กับพ้ืนที่ ๒๓๐,๐๐๐ เฮกแตร์  งบประมาณยร้อย
ละ ๗๐ ถูกใช้ไปเพ่ือสนับสนุนอุตสาหกรรมป่าไม้ของเอกชนรายย่อย และงบประมาณในส่วนที่เหลือจะถูกจัดสรร
เป็นเงินช่วยเหลือของภาครัฐ นอกจากน้ัน ยังมีการอุดหนุนของภาครัฐอีกจํานวนประมาณ ๒๓ ล้านยูโร สําหรับใช้
อุดหนุนในการเก็บเกี่ยวและขนส่งต้นไม้ขนาดเล็กเพ่ือใช้ในการผลิตพลังงาน  

การบริหารการลงทุนในพ้ืนที่ป่าไม้ รัฐบาลฟินแลนด์จะอนุญาตให้มีการลงทุนในพื้นที่ป่าให้แก่
ประชาชนทั่วไป เอกชน บริษัท รัฐวิสาหกิจ และองค์กรอ่ืนๆ เช่น เทศบาล ศาสนาจักร องค์กรด้านสังคม และ
สมาคมต่างๆ ซึ่งปี ค.ศ.๒๐๑๓ ภาคเอกชนเป็นเจ้าของพ้ืนที่ป่าไม้ร้อยละ ๖๑.๑ ภาครัฐร้อยละ ๒๕.๑ และอ่ืนๆ 
ร้อยละ ๑๓.๘ ซึ่งสามารถตัดไม้เพ่ือการพาณิชย์ได้โดยให้มีการปลูกทดแทนตามเกณฑ์ที่กําหนด  

สําหรับการใช้ประโยชน์จากไม้นอกจากผลิตภัณฑ์จากอุตสาหกรรมป่าไม้ที่ส่งออกและใช้ในครัวเรือน 
ประเทศฟินแลนด์ยังมีโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าชีวะมวล (คิดเป็นร้อยละ ๒๖ของพลังงานท่ีใช้ทั้งหมด)โดยใช้เปลือก
ไม้ และเศษไม้ต่างๆ เป็นวัตถุดิบในการสร้างความร้อนเพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้าชีวะมวล ที่จะส่งกระแสไฟฟ้าไปให้
ประชาชนในเขตเทศบาลและเมืองได้ใช้โดยการขายกระแสไฟฟ้าให้แก่ภาครัฐ การผลิตกระแสไฟฟ้าชีวะมวล
นอกจากใช้วัตถุดิบที่เหลือใช้จากไม้จะช่วยให้ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้แล้วยังเป็นการลดการใช้วัตถุดิบ เช่น ถ่านหิน 
และน้ํามันเช้ือเพลิง ซึ่งช่วยลดปัญหาเรื่องของภาวะก๊าชเรือนกระจก และบรรเทาปัญหาเร่ืองการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศ (Climate Change) ได้ด้วย  

 
จุดเด่นของMETLA 
๑.รัฐให้งบประมาณและการสนับสนุนในด้านต่างๆ ทําให้METLAเป็นหน่วยงานท่ีสนับสนุนบริหารจัดการทรัพยากร
ป่าไม้ที่มีเครือข่ายครบวงจร ทําให้เกิดความย่ังยืน รวมถึงใส่ใจต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม 
๒.อุตสาหกรรมป่าไม้ของประเทศมีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย มีการจัดการเป็นหัวใจของความสําเร็จโดยยึด
หลักการ “Quality is Money” 
๓.เน้นการศึกษาและวิจัยความรู้ใหม่ๆมีนักวิจัยด้านนี้หลายร้อยคน 



ข้อเสนอแนะ 
 ประเทศไทยมี พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. ๒๕๓๕  อนุญาตให้ทําสวนป่าเพ่ือทําการปลูกและ

บํารุงรักษาต้นไม้ที่เป็นไม้หวงห้ามตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ โดยผู้มีกรรมสิทธ์ิ สิทธิครอบครอง หรือผู้มีสิทธิใช้
ป ร ะ โ ย ช น์ ใ น ที่ ดิ น ดั ง ก ล่ า ว ห า ก ป ร ะ ส ง ค์ จ ะ ใ ช้ ที่ ดิ น น้ั น ทํ า ส ว น ป่ า เ พ่ื อ ก า ร ค้ า  
ให้ย่ืนคําขอขึ้นทะเบียนต่อนายทะเบียนตามระเบียบที่อธิบดีกรมป่าไม้กําหนด  

แต่ในทางปฏิบัติการทําสวนป่าไม้สักหรือไม้หวงห้าม เมื่อถึงเวลาตัดโค่นและการเคล่ือนย้าย จะมี
ปัญหาด้านกฎหมายในการตัดโค่นและขนย้ายที่จะต้องผ่านหลายขั้นตอน ในการตรวจสอบที่มาของไม้ ทําให้เป็น
อุปสรรคต่อการส่งเสริมการลงทุนสวนป่าของประเทศไทย ดังน้ัน การบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ของไทยควรนํา
หลักการและวิธีการของนวัตกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างย่ังยืนของประเทศฟินแลนด์ในการ
ส่งเสริมการลงทุนปลูกป่าในพ้ืนที่ป่าไม้ของภาครัฐและพ้ืนที่ของเอกชนต่างๆ ที่ต้องการลงทุนในการปลูกป่าและ
ควรมีระบบปลูกทดแทนจากการตัดโค่นของพ้ืนที่ป่าที่รัฐให้สัมปทานหรือส่งเสริมการลงทุนจะทําให้เกิดประโยชน์ 
ในทางเศรษฐกิจและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน 

 
 

 
การศึกษาดูงาน “การบริหารจัดการเพ่ือการสร้างนวัตกรรมและส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขัน” ณ The 
Finnish Funding Agency for Innovation (TEKES)   
 
             ฟินแลนด์เป็นประเทศที่เรียนรู้การใช้นวัตกรรมในการเพ่ิมมูลคา่จากสิ่งแวดล้อมและการเพ่ิมมูลค่าจาก
ทรัพย์สินทางปัญญา สามารถพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจของประเทศ  และให้ความสําคัญด้าน
การวิจัยและพัฒนาทําให้สามารถพลิกฟ้ืนโอกาสด้านการแข่งขันได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะการท่ีฟินแลนด์เคยเป็น
ผู้นําด้านโทรศัพท์มือถือ แต่เมื่อการแข่งขันรุนแรงทําให้ผลประกอบการแย่ลง  ฟินแลนด์ก็สามารถนําการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ได้เสมอเช่นการสร้างเกมส์ออนไลน์ต่างๆ ที่ทํารายได้เข้าประเทศ ที่สําคญัได้แก่  angry 
bird และการพัฒนาอุตสาหกรรมหนักทีใ่ช้เทคโนโลยีขั้นสูง ได้แก่ เรือเดินทะเลขนามใหญ ่(Cruise Ship) ผลิต
กระดาษทรายรายใหญ่อันดับ 1 ของโลก (Power plants) ลิฟท์และบันไดเลื่อน เป็นต้น 
 

 TEKES เป็นสถาบันของรัฐบาลฟินแลนด์ทีส่าํคัญในการใหก้ารสนับสนุนด้านการเงินเพ่ือการวิจัยพัฒนา
และนวัตกรรมของประเทศ ซึง่ดําเนินการในลักษณะกองทนุสาธารณะเพ่ือสนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ให้แก่ธุรกิจเอกชน สถาบันการศึกษา และสถาบันวิจัย เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการสร้างนวัตกรรมอย่างกว้างขวางทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ   

 เป้าหมายสําคัญของสถาบัน TEKES คือ การสนับสนุนการวิจัย พัฒนานวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ เพ่ิมการจ้างงาน และเพ่ิมรายได้ให้แก่ประเทศฟินแลนด์ ผ่านการค้นคิดโครงการนวัตกรรมสําหรับ
ผู้ประกอบการนักลงทุน และสถาบันการศึกษา และสถาบันวิจัยต่างๆ  



 

 

 กลุ่มเป้าหมายที่สถาบัน TEKES ต้องการสนับสนุน ได้แก่  

(1) บริษัทในประเทศฟินแลนด์ที่เน้นการเติบโต (Growth company) โดยเน้นบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก 
(Small and Medium Enterprises: SMEs)  

(2) สถาบันวิจัยและมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่เน้นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมท่ีสามารถพัฒนาต่อยอดได้ทางธุรกิจ 
(Business Research and Development) 

 

แนวทางในการดําเนินงานของ TEKES 

 ให้การสนับสนุนเงินทุนในการวิจัยและพัฒนาในสัดส่วนประมาณร้อยละ 25-75 ของมูลค่าเงินลงทนุใน
โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ได้รับการอนุมัติจาก TEKES  

 TEKES ได้กําหนดประเภทของโครงการวิจัยและพัฒนาที่มุง่สนับสนุนออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่  

(1) โครงการสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่เก่ียวกับตลาดใหม่เพ่ือให้สามารถขยายตลาดได้ในนานา
ประเทศ (Funding for Planning Global Growth)  

(2) โครงการพัฒนาสินค้าและบริการ ปรับปรุงกระบวนการผลิตและพัฒนาธุรกิจ (Funding for Research and 
Development)  

(3) โครงการพัฒนาการบริหารจัดการและเพ่ิมประสิทธิภาพจัดการของบริษัท (Funding for Development 
Organization)  

(4) โครงการพัฒนานวัตกรรมใหมส่ําหรับธุรกิจ (Funding for Innovative Companies)  

 TEKES มีวิธีการประเมินความสามารถของธุรกิจในการวิจัยและพัฒนาที่เป็นระบบ โดยคํานึงถึงทั้งสถานะ
และความสามารถของบริษัทในปัจจุบัน และ โอกาสในการประสบความสําเร็จในอนาคต เช่น ความสามารถในการ
บริหารจัดการ ความต้ังใจและแผนงานในการเติบโตในต่างประเทศ ลูกค้าของบริษัทในปัจจุบัน โครงสร้างของ
องค์กรที่เอ้ือต่อการเติบโต โอกาสทางการตลาดในอนาคต เครือข่ายทางธุรกิจ โอกาสในการขยายสนิค้า และ
ความรู้ในการวิจัยพัฒนาสินค้า เป็นต้น   

ผลการดําเนินงานของ TEKES 



 ในปี พ.ศ. 2556  TEKES ให้การสนับสนุนเงินทุนสําหรับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรรมรวมทั้งสิ้น 577 
ล้านยูโร โดยแบ่งเป็นเงินทุนเพ่ือวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของธุรกิจจํานวน 349 ล้านยูโร และเป็นเงินทุนเพ่ือวิจัย
และพัฒนานวัตกรรมของสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจยัจํานวน 228 ล้านยูโร  

 ในปี พ.ศ.2556 มีโครงการท่ีขอรับเงินทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจาก TEKES รวมท้ังสิน้ 
2,040 โครงการซึ่งTEKES ได้อนุมัติเงินสนับสนุนจํานวน 1,860 โครงการ และใช้เวลาในการอนุมัติเฉลี่ย 58 วัน 

จุดเด่นของ TEKES 

1. เงินจากกองทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของ TEKES ช่วยกระตุ้นให้บริษัทลงทุนเพ่ิมเพ่ือการวิจัยและ
พัฒนาได้ประมาณ 2 เท่า 

2. ร้อยละ 80 ของลูกค้าที่ได้รับเงินทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจาก TEKES ประสบผลสําเร็จ โดยในปี 
2556 ลูกค้าของ TEKES ได้จดสิทธิบัตรใหม่ได้ถึง 1,030 โครงการ และมีผลงานวิทยานิพนธ์ 840 
ผลงาน 

3. ร้อยละ 90 ของบริษัทด้านเทคโนโลยีที่เติบโตสูงสุดในประเทศฟินแลนด์ได้รับเงินทุนสนับสนุนจาก 
TEKES 

4. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของ TEKES มีส่วนสําคัญทีช่่วยให้ประเทศฟินแลนด์ได้รับเลือกเป็น
ประเทศที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสงูสุดเป็นอันดับ 3 ของโลกจากรายงาน Global 
Competitiveness Index Report ของ World Economic Forum ในปี 2557 

ข้อเสนอแนะ 
         ๑.ประเทศไทยมีหน่วยงานท่ีสนับสนุนการวิจัยและการสร้างนวัตกรรมคล้ายกบั TEKES ของประเทศ
ฟินแลนด์ แต่ประสิทธิผลที่ได้อาจไม่ชัดเจนนัก ดังน้ันควรมีการกําหนดเป้าหมายและยุทธศาตร์ ให้จดัเจน 
         ๒.การสนับสนุนงบประมาณในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมควรเน้นเพ่ือต่อยอด สร้างผลทางธุรกิจ และ
ควรให้การสนับสนุนผู้ประกอบการรายเล็กและรายย่อยมากขึ้นด้วย 
        ๓.นอกจากการสนับสนุนด้านงบประมาณแล้ว หน่วยงานสนับสนุนการวิจัยและการสร้างนวัตกรรมต้องให้
การสนับสนุนด้านวิชาการแก่ผู้ประกอบการด้วยโดยการสร้างเครือข่ายการทํางานร่วมกับภาคส่วนด้านการศึกษา
เช่น มหาวิทยาลัย ให้ทํางานเก้ือหนุนกันได้ดี 
 
การศึกษาดูงานประเทศสวีเดน 
  
                “ราชอาณาจักรสวีเดนและความสัมพันธ์ไทย-สวีเดน” ในโอกาสเข้าเย่ียมคารวะ นายสมชัย  จรณะ
สมบูรณ์  เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงสตอกโฮล์ม   
            สวีเดน เป็นประเทศใหญ่ที่สุดในกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย ต้ังอยู่ในยุโรปตอนเหนือและเป็นหน่ึงใน
ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขภายใต้กฎหมาย 
รัฐธรรมนูญเช่นเดียวกับประเทศไทย มีประชากร  ๙.๑๑ ล้านคน มีกรุงสต็อกโฮล์มเป็นเมืองหลวง  มีพ้ืนที่
ประมาณ ๔๕๐,๒๙๕ ตารางกิโลเมตร (ใกล้เคียงกับประเทศไทย) ประชากรส่วนใหญ่นับถือ ศาสนาคริสต์  นิกายลู



เทอแรน (ร้อยละ๘๗)   ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติเมื่อปีพ.ศ.๒๕๕๓ คิดเป็น ๕๒๖.๑๙ พันล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกา  รายได้ประชากรต่อหัว ๕๕,๑๕๗  เหรียญสหรัฐอเมริกาต่อปี 
      
 
   ด้านเศรษฐกิจการค้า  
           การค้าไทย-สวีเดน มีมูลค่า  ๑,๖๙๐.๕๘  ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาในปีพ.ศ.๒๕๕๖ แยกเป็นการส่งออก
๕๒๙.๐๒ ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา  และการนําเข้า ๑,๑๖๑.๕๖  ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา  ไทยเป็นฝ่ายขาดดุล 
๖๓๒.๕๔ ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา 
    สินค้าส่งออกของไทยไปสวีเดนที่สําคัญ  ได้แก่  เครื่องรับวิทยุโทรทัศน์และส่วนประกอบ เครื่องจักรกล
และส่วนประกอบ เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เสื้อผ้าสําเร็จรูป อาหาร
ทะเลกระป๋องและแปรรูป เคร่ืองซักผ้าและเคร่ืองซักแห้ง ไก่แปรรูป เลนซ์  จักรยาน  อุปกรณ์และส่วนประกอบ 
    สินค้านําเข้าของไทยจากสวีเดนท่ีสําคัญ ได้แก่  เครื่องบินและส่วนประกอบ เคร่ืองจักรกลและ
ส่วนประกอบ เคร่ืองจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ  กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ  ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยาน
ยนต์ เหล็ก  เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์  เย่ือกระดาษและเศษกระดาษ  ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม โลหะ 
เคร่ืองมือทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นต้น 
 
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ไทย – สวีเดน  
  ประเทศไทยและสวีเดนมีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันมาตั้งแต่ปีพ.ศ. ๒๔๑๑ โดยรัชกาลที่ ๕ ได้เสด็จเยือน
สวีเดนเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๖๐ ทําให้ไทยและสวีเดนมีความใกล้ชิดกัน ทั้งในระดับพระราชวงศ์ รัฐบาล และประชาชน 
โดยประเทศไทยได้เปิดสถานทูตไทยที่กรุงสตอกโฮล์ม เป็นแห่งแรกในบรรดาประเทศต่างๆ ในกลุ่มสแกนดิเนเวีย  
  ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ประเทศไทยได้น้อมเกล้าฯถวาย
ช้าง ๒ เชือก แด่สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรสวีเดน ซึ่งถือเป็นของขวัญที่มีค่ามาก และสร้างความ
ผูกพันระหว่างสองประเทศเป็นอย่างดี 
  ความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างไทยกับสวีเดน มีอยู่อย่างต่อเน่ืองทั้งในระดับพระราชวงศ์ 
รัฐบาล และประชาชน  
 
สภาพสังคมของสวีเดน 
         ประเทศสวีเดนให้การดูแลประชาชนแบบรัฐสวัสดิการเช่นเดียวกับประเทศฟินแลนด์ และเก็บภาษีสูงมาก 
แต่ประชาชนโดยรวมมีความพอใจ นอกจากน้ันยังเน้นที่ระบบการศึกษา การพัฒนามนุษย์ การสร้างนวัตกรรม การ
วิจัย 
  สวีเดนมีนโยบายเปิดรับแรงงานต่างชาติ เน่ืองจากปัญหาขาดแคลนแรงงาน ซึ่งในแต่ละปีจะมีคนไทย
เดินทางไปทํางานด้านเกษตรกรรม  ที่สวีเดนเป็นประจํา โดยปัจจุบันมีคนไทยอาศัยอยู่ในสวีเดนกว่า ๔๐,๐๐๐ คน 
จุดเด่นของประเทศสวีเดน 
 
        จุดเด่นของประเทศสวีเดนนอกจากความสัมพันธ์อันดีที่มีกับไทยมาอย่างยาวนานแล้ว สิ่งที่น่ากล่าวถึงได้แก่ 
        ๑.สวีเดนเป็นประเทศที่ให้ความสําคัญในด้านความโปร่งใส และการมีส่วนร่วม มีระบบธรรมาภิบาลที่
เข้มแข็งในการบริหารงานของภาครัฐ    
         ดัชนีช้ีวัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน จาก Transparency International ๒๐๑๓ สวีเดนอยู่ในลําดับ ๓ ของโลก 
ขณะที่ไทยอยู่ลําดับ ๑๐๒ ของโลก จากทั้งหมด ๑๗๗ ประเทศ                 



         ๒.มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิตอุตสาหกรรมนับต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  สวีเดนเป็น
ประเทศที่มีนวัตกรรมและริเร่ิมการผลิตด้านต่างๆ ที่สําคัญระดับโลกมาต้ังแต่อดีต ได้แก่ ไม้ขีดไฟ ระเบิดไดนาไมต์ 
โทรศัพท์ (Ericson) กุญแจ ตํารับลูกปืน เครื่องใช้ไฟฟ้า (electrolux) ซิป ยาชา เป็นต้น และโดยรวม ดัชนี
นวัตกรรมโลก (Global Innovation Index ) ของสวีเดนอยู่ในอันดับที่ ๒ ขณะที่ไทยอยู่ในอันดับที่ ๕๗ จาก
ทั้งหมด ๑๔๘ ประเทศ  
        และดัชนีความสามารถในการแข่งขัน จาก  World  Economic  Forum๒๐๑๓-๒๐๑๔ สวีเดนอยู่ในลําดับ 
๖ ของโลก ขณะที่ไทยอยู่ลําดับ๓๗ ของโลก จากทั้งหมด ๑๔๒ ประเทศ 
        ๓.การมีรัฐบาลท้องถิ่นที่เข้มแข็งสามารถจัดการปัญหาในท้องถิ่นได้เองโดยมีการเก็บงบประมาณภาษีของ
ตนเอง 
   
การศึกษาดูงาน“จริยธรรม ธรรมาภิบาลในการบริหารงานภาครัฐ” ณ The Swedish Association of Local 
Authorities  and Regions : SALAR 
          The Swedish Association of Local Authorities  and Regions : SALAR   เป็นสมาคมหรือสหภาพ
ของหน่วยงานท้องถิ่นและภูมิภาคของประเทศสวีเดน ประกอบหน่วยงานระดับท้องถิ่น (เทศบาล) ๒๙๐ หน่วยงาน
และระดับภูมิภาค (เขต) ๒๐ หน่วยงาน ซึ่งรวมทั้งGotland, Halland, Skane and VastraGotaland 
 ทําหน้าที่ส่งเสริม แนะนํา จัดอบรมด้านต่างๆ รวมท้ังด้านกฎหมายและให้คําแนะนําเกี่ยวกับจริยธรรม
เฉพาะต่อหน่วยงานท้องถิ่นสวีเดน  

เป็นตัวแทนของภาครัฐในการจัดจ้างพนักงานและสนับสนุนการดําเนินงานขององค์กรท้องถิ่นทั้งหมด  
โดยท้องถิ่นสมัครเป็นสมาชิกด้วยความสมัครใจ เน่ืองจากมีการจัดจ้างพนักงานกว่า ๑ ล้านคน จึงเป็นองค์กรจ้าง
งานที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในสวีเดน  

การดําเนินงานประกอบด้วยการดูแลช่วยเหลือในการรักษาผลประโยชน์ของพนักงาน สนับสนุนให้เกิด
การทํางานอย่างเข้มแข็งของพนักงานและสามารถแก้ปัญหาของท้องถิ่น การพัฒนาระบบสวัสดิการและบริการ 
และตอบสนองความต้องการของชุมชนในการสร้างสังคมที่สงบสุข ส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่น พัฒนาองค์กร
ท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง ทัง้ด้านนโยบาย ความอิสระในการดําเนินงาน การมีส่วนรว่มของประชาชน และการ
เคารพต่อความหลากหลายของประเด็นทางสังคม 

จุดเด่น   รูปแบบการต่อต้านคอรัปช่ันในSALAR เป้าหมาย คือ  จัดต้ังกลุ่มต่อต้านคอรัปช่ันในส่วนงานต่างๆ ที่
เรียกว่า GRECO (Group of stats against corruption)ซึ่งกลุ่มน้ีจะเป็นผู้ที่รู้เท่าทันและเข้าใจสถานการณ์ที่อาจ
นําไปสู่การคอรัปช่ัน เป็นกลุ่มที่มีจริยธรรมและธรรมาภิบาลในการทํางานสูง 

รูปแบบคือ การจัดต้ังสถาบันต่อต้านคอรัปช่ันแห่งสวีเดนช่ือ Insitutet Mot Mutor ,IMM  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 

- ยกระดับความตระหนักให้กบัเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง มีการจัดทําแบบฝึกหัด 
แบบจําลองสถานการณ์เพ่ือให้เจ้าหน้าที่เหล่าน้ีได้สัมผัสกบัสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการทํางาน ที่ส่งผลให้
เข้าไปสู่กระบวนการคอรัปช่ันได้ เจ้าหน้าที่จะได้ฝึกการตัดสินใจและหาทางออกจากสถานการณ์ที่จะนําไปสู่การ
คอรัปช่ันในที่สดุ 



-เชิญชวนให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆ วิเคราะห์ถึงสถานการณ์ที่ยังเป็นข้อสงสัยเคลือบแคลงใจอันนําไปสู่
การคอรัปช่ัน และจัดทําข้อตกลงร่วมกันและยึดถือเป็นแนวปฏิบัติเพ่ือไม่ให้กลับเข้าไปสูก่ารคอรัปช่ันทั้งอย่างต้ังใจ
และไม่ต้ังใจ 

ผลที่ตามมาคือการเกิดคอรัปช่ันมีน้อยมากในสวีเดน และทําให้เกิดการแข่งขันกันทําสิ่งที่ถูกต้อง เกิดการ
ควบคุมกันเองภายในหน่วยงาน ทําให้ดัชนีวัดความโปร่งใสของประเทศสวีเดนอยู่ในอันดับต้นๆ ที่น่าเช่ือถือ ส่งผล
ดีต่อภาพรวมของประเทศ สามารถแข่งขันกับประเทศอ่ืนๆได้ในทุกด้าน 

ปัจจัยสําคัญทีท่ําให้การคอรปัช่ันในสวีเดนมีน้อย คือ การใช้กลไกทางสังคมเป็นตัวควบคุมพฤติกรรม
บุคคลเนื่องจากระบบกระจายอํานาจให้กับท้องถิ่นบริหารจัดการ การติดตาม ตรวจสอบ สามารถกระทําได้โดยง่าย  
ประกอบกับคุณภาพของประชาชนที่อยู่ในเกณฑ์ดี ทั้งด้านฐานะทางเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษาทีจ่ัดอยู่ใน
ลําดับต้นๆ ของประเทศท่ีมีระบบการศึกษาดีที่สุดในโลก  

ข้อเสนอแนะ 

๑.การพัฒนาคุณภาพของประชาชน ซึ่งต้องเริ่มต้ังแต่ครอบครัว พ่อแม่ต้องเป็นแบบอย่าง  โรงเรียนต้องผลิต
นักเรียนนักศึกษาที่เป็นคนดีป้อนให้กับสังคม ในขณะเดียวกันสังคมต้องมีกลไกทีม่ีประสิทธิภาพสร้างค่านิยมที่
ถูกต้องให้กับประชาชน  
๒.การพัฒนาระบบกระจายอํานาจให้กับองค์กรส่วนท้องถิ่น  ทําหน้าที่ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลการ
ดําเนินงานในทุกข้ันตอน ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม  
๓.การบูรณาการงานที่เก่ียวข้องกับการคอรัปช่ันเข้าด้วยกัน เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

การศึกษาดูงาน“ยุทธศาสตร์การสร้างนวัตกรรมในประเทศสวีเดน: Sweden’s Innovation Agency (VINNOVA) 

       VINNOVA เป็นหน่วยงานภาครัฐของประเทศสวีเดนสังกัดกระทรวงวิสาหกิจ พลังงานและการสื่อสาร
(Ministry of Enterprise Energy and Communications)โดยรับผิดชอบเก่ียวกับระบบนวัตกรรม เพ่ือให้
นวัตกรรมของสวีเดนมีความเข้มแข็งมากย่ิงข้ึน มีการเติบโตอย่างย่ังยืนและเป็นประโยชน์กับสังคม และยังเป็น
หน่วยงานแห่งชาติที่เป็นผู้แทนของโครงการสําหรับการวิจัยและพัฒนาแห่งสหภาพยุโรป(EU Framework 
Programme)โดยมีหน้าที่ให้ข้อมูลและคําแนะนําเกี่ยวกับโครงการดังกล่าว  

     ทั้งน้ี VINNOVA มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้การพัฒนาประเทศสวีเดนเป็นผู้นําโลกในด้านการวิจัยและนวัตกรรม เป็น
สถานที่ที่น่าลงทุนและประกอบธุรกิจ โดยส่งเสริมให้มีความร่วมมือระหว่างบริษัท มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย และ
หน่วยงานภาครัฐต่างๆ  ด้วยการสนับสนุนทุนวิจัย เพ่ือนําผลการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาด้านต่างๆของประเทศ
ต่อไป นอกจากน้ียังมุ่งเน้นไปที่การสนับสนุนความร่วมมือระหว่างประเทศกับองค์กรอ่ืนๆที่ให้ทุนสนับสนุนการวิจัย 
องค์กร บริษัทต่างๆท่ีมีความประสงค์จะทําวิจัย 

VINNOVA มีโครงสร้างองค์กรประกอบไปด้วยบอร์ดผู้บริหาร และมีกลุ่มงานต่างๆได้แก่กลุ่มบริหารท่ัวไป กลุ่ม
พัฒนาการปฏิบัติ กลุ่มประสานเครือข่ายต่างประเทศ กลุ่มประชาสัมพันธ์ กลุ่มสุขภาพ กลุ่มขนส่งสิ่งแวดล้อม และ
กลุ่มบริการและเทคโนโลยี  



 เป้าหมายหลัก คือการเช่ือมต่อ(Connect) เร่ง(Catalyst) และกระตุ้น(Stimulate) การพัฒนานวัตกรรมใน
ประเทศสวีเดนให้เติบโตย่ิงข้ึน โดยมีบทบาทหลักคือ 

  1.สนับสนุนเงินทุนในการวิจัยและการสร้างนวัตกรรม(Funding Research & Innovation) 

  2.เป็นหน่วยงานด้านความเช่ียวชาญ(Expert Agency) 

   3.เป็นตัวแทนสนับสนุนงานด้านการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมที่เกี่ยวข้องของสหภาพยุโรป(National EU 
Contact Agency) 

แผนยุทธศาสตร์ของ VINNOVA 

1.โครงการในภาพรวม ได้แก่ โปรแกรมที่ดําเนินงานร่วมกับต่างประเทศ  นวัตกรรมท่ีท้าทาย และการประสาน
ความร่วมมือนานาชาติ 

2. ศักยภาพหลัก ได้แก่ ด้านสุขภาพ  ด้านบริการและเทคโนโลยี  ด้านการขนส่งและสิ่งแวดล้อม และด้านผลผลิต
และชีวิตการทํางาน 

3. กลุ่มเป้าหมายเฉพาะได้แก่  นวัตกรรมของผู้ประกอบการขนาดกลาง สามเหลี่ยมความรู้(การศึกษา การวิจัย
และนวัตกรรม)  ศูนย์กลางนวัตกรรม และนวัตกรรมของบริการภาครัฐ 

จุดเด่นของ VINNOVA       

          ในปี2012ประเทศสวีเดนเป็นประเทศอันดับหน่ึงในการจัดสรรงบประมาณต่อปีในการสนับสนุนการวิจัย
และพัฒนานวัตกรรมเทียบเป็น3.4%ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติเป็นเงิน2,204ล้านโครนาสวีเดน  โดย 
VINNOVA ได้สนับสนุนงบประมาณดังกล่าวในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมให้กับองค์กรต่างๆ อาทิเช่น
มหาวิทยาลัย บริษัทเอกชน สถาบันวิจัยและองค์กรภาครัฐ ภายในประเทศและต่างประเทศ โดยมีเครือข่ายความ
ร่วมมือกับหลายประเทศท่ัวโลก ทั้งจากภูมภิาคอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้  ทวีปยุโรปและเอเชีย   

       ประเทศสวีเดนให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการนําการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาในเชิงธุรกิจอย่างจริงจัง
โดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางที่มีความประสงค์ในการทําวิจัยและพัฒนารวมถึงผู้ประกอบการ
ที่เริ่มกิจการใหม่ที่ต้องพ่ึงพาการวิจัยในการดําเนินงานนอกจากน้ียังสนับสนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรม 
ครอบคลุมด้านอุตสาหกรรม วิชาการ และหน่วยงานรัฐ มหาวิทยาลัย และหน่วยงานสาธารณะ   

          ดังน้ัน VINNOVA จึงมีบทบาทในการเป็นองค์การหลักในการสนับสนุนด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบ
นวัตกรรม โดยมีหน้าที่หลักกล่าวคือเปิดรับโครงร่างการวิจัย ตรวจทานเนื้อหาโครงการวิจัย เป็นผู้ให้ทุนร่วม กํากับ
ดูแล การวิจัย สหวิทยาการ และมีความเป็นสากล ทั้งน้ีสาขาที่ VINNOVA มุ่งเน้นได้แก่เทคโนโลยีการสื่อสาร การ
บริการ การผลิต การพัฒนาชีวิตการทํางาน สิ่งแวดล้อม การคมนาคม สุขภาพและความเป็นอยู่ 



        ทั้งน้ีผลการดําเนินการของ VINNOVA ทําให้เกิดการวิจัยและนําผลการวิจัยไปสู่การพัฒนานวัตกรรมของทั้ง
ภาครัฐภาคเอกชนรวมถึงสถาบันการศึกษาอย่างกว้างขวางทั้งด้านอุตสาหกรรม เทคโนโลยี วิชาการส่งผลต่อการ
พัฒนาผลผลิตและบริการ นอกจากน้ียังส่งผลต่อการสร้างและเพ่ิมพูนองค์ความรู้และทักษะให้กับบุคลากรซึ่งมี
ความสําคัญกับระบบนวัตกรรม โดยเป็นปัจจัยหน่ึงที่ทําให้ประเทศสวีเดนมีความโดดเด่นด้านการพัฒนาระบบ
นวัตกรรมโดยเป็นอันดับ 2ของโลกในการจัดอันดับด้านนวัตกรรม และยังมีการขยายผลไปในระดับระหว่าง
ประเทศด้วย 

ข้อเสนอแนะ 

         ประเทศสวีเดนประสบความสําเร็จในการพัฒนาระบบนวัตกรรมโดยถือว่าเป็นศูนย์กลางของนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีต่างๆของโลกซึ่งเป็นผลมาจากการให้ความสําคัญด้านการวิจัยและการพัฒนาระบบนวัตกรรมโดยมี
องค์กรและยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนที่ชัดเจน นอกจากจะส่งผลดีต่อประเทศสวีเดนแล้วยังส่งดีต่อประชาคม
ยุโรปและเกิดความร่วมมือเพ่ือไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

      สําหรับประเทศไทยได้ให้ความสําคัญด้านการวิจัยและการพัฒนาด้านนวัตกรรมมีองค์กรรับผิดชอบชัดเจน 
เช่น สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย    
เป็นต้น มีการสนับสนุนงบประมาณพอสมควร  แต่ประเด็นท้าทายคือประเทศไทยโดยหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องยังให้
ความสําคัญกับการนําผลการวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศอย่างแท้จริง โดยเฉพาะการวิจัยและ
การพัฒนาที่ผ่านมาไม่ได้มีจุดมุ่งหมายให้เกิดมีนวัตกรรมข้ึน ปัญหาการขาดนวัตกรรมในประเทศไทยไม่ได้มีสาเหตุ
หลักมาจากการด้อยความสามารถด้านนวัตกรรมหรือขาดบุคลากรฝ่ายเดียว แต่มาจากการขาดโครงสร้างพ้ืนฐาน
สําหรับการพัฒนาทางเทคโนโลยีด้วย ดังน้ันการสร้างระบบนวัตกรรมและสภาพเศรษฐกิจสังคมท่ีเหมาะสม
เอ้ืออํานวยต่อนวัตกรรมที่จะเกิดขึ้นมาในประเทศไทยจึงมีความสําคัญอย่างย่ิง 

      ดังน้ันการสร้างความร่วมมือหรือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในด้านการพัฒนานวัตกรรมระหว่างประเทศ
ไทยและประเทศสวีเดนจะเป็นประโยชน์ต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม
ของไทยดังน้ันประสบการณ์ด้านนวัตกรรมของประเทศสวีเดนจึงควรค่าต่อการเรียนรู้เพ่ือนํามาปรับปรุงระบบ
นวัตกรรมของประเทศไทย โดยการนํามาปรับใช้น้ันต้องคํานึงถึงสภาพแวดล้อมและบริบทที่แตกต่างเพ่ือสามารถ
ประยุกต์ใช้ให้ได้ประโยชน์สูงสุดกับประเทศไทย 

 

 

 

 

 

 

 



สรปุการศกึษาดูงานในภาพรวม 

ประเทศสวีเดนและฟินแลนด์เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี รายได้ต่อหัวประชากร
สูง สังคมมีความเหลื่อมล้ําตํ่า ดัชนีพัฒนามนุษย์ ดัชนีการสร้างนวัตกรรมอยู่ลําดับต้นๆของโลก ทั้งๆที่ประเทศไม่ได้
มีทรัพยากรธรรมชาติที่มีค่ามากมาย แต่ก็มีระบบอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สามารถดําเนินการควบคู่ไป
กับการพัฒนาเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดี ตัวอย่างเช่น ทรัพยากรป่าไม้ สิ่งที่เห็นได้ชัดเจน คือ สังคมและประชาชนมี
วินัย รู้จักหน้าที่ เคารพกฎ ระเบียบ และรักษาสิทธิของตนเอง แต่ไม่ละเลยการทําหน้าที่เพ่ือสังคม เคารพความ
แตกต่างด้านเช้ือชาติ ในการอยู่ร่วมกัน นับว่าเป็นต้นแบบในการพัฒนาที่ดีในหลายๆเรื่องของประเทศไทย 

 ประเทศไทยมีองค์กรหรือระบบหลายๆอย่าง คล้าย 2 ประเทศข้างต้น ทั้งเร่ือง การสร้างเสริมนวัตกรรม 
มีหน่วยงานที่รับผิดชอบ มีงบประมาณในการจัดการ มีระบบการดูแลตนเองของท้องถ่ิน มีแนวคิดเรื่องการจัดการ
ป่าไม้ให้ได้ผลทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ แต่ผลลัพธ์หรือสิ่งที่ได้กลับไม่ชัดเจนเท่าประเทศสวีเดนและ
ฟินแลนด์ ประเด็นที่ได้จากการศึกษาดูงานหลายเรื่องมีความสําคัญและควรนํามาปรับใช้ในประเทศไทย 

ข้อเสนอแนะในภาพรวม 

1.พ้ืนฐานการพัฒนาในทุกมิติ ทุกประเด็น คือการพัฒนามนุษย์ ดัชนีการพัฒนามนุษย์ของคนไทย ยังอยู่
ในระดับที่ไม่น่าพอใจ โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับประเด็นพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจของประเทศ การพัฒนามนุษย์ต้องรวม
ในทุกประเด็น ไม่เฉพาะประเด็นด้านการศึกษา แต่อย่างไรก็ตามระบบการศึกษาของไทยก็เป็นเรื่องเร่งด่วนที่
ต้องการพัฒนา โดยเฉพาะนโยบาย ทิศทาง และวิธีการปฏิบัติที่ชัดเจน รวมถึงการใช้ทรัพยากรให้กับเร่ืองน้ีอย่าง
เพียงพอ และเป็นภาระของทุกภาคส่วนของสังคม 

2.การบริหารจัดการของท้องถิ่น เป็นรากฐานของการสร้างวินัยและความรับผิดชอบของคนในชุมชน 
องค์กรปกครองท้องถิ่นที่เข้มแข็งจะแก้ปัญหาของชุมชนได้อย่างย่ังยืน รวมถึงการใช้ทรัพยากรที่คุ้มค่า รัฐควร
ส่งเสริมความเข็มแข็งของท้องถิ่นอย่างจริงจัง สนับสนุนการมีหน่วยงานกลางอิสระที่คอยดูแลในหลายประเด็น เช่น 
การเงิน งบประมาณ การบริหารจัดการ พัฒนาบุคลากร การตรวจสอบป้องกันคอร์รัปช่ัน เป็นต้น 

3.ประเทศไทยมีหน่วยงานที่ทําหน้าที่แก้ไขปัญหาคอร์รัปช่ัน หลายหน่วยงาน เช่น ป.ป.ช. สํานักงานตรวจ
เงินแผ่นดิน ศาล เป็นต้น ทําหน้าที่ตรวจสอบและจัดการปัญหาคอร์รัปช่ัน แต่การแก้ปัญหาคอร์รัปช่ันที่ย่ังยืน   
การมีหน่วยงานตรวจสอบอย่างเดียวไม่เพียงพอ การแก้ไขที่อย่างย่ังยืนต้องมีการการพัฒนาทั้งระบบ ประกอบด้วย 
การสร้างจิตสํานึกของคนในสังคม วัฒนธรรมการไม่ยอมรับการคอร์รัปช่ันไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ มีระบบการตรวจสอบ
ที่โปร่งใส มีประสิทธิภาพ ตลอดจนการศึกษาวิจัยและการถ่ายทอดความรู้ให้กับประชาชนและผู้เกี่ยวข้อง 
หน่วยงานหรือระบบดังกล่าวควรมีทั้งในส่วนกลางและท้องถิ่น 

4.ประเทศไทยมีหน่วยงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม หลายหน่วยงาน เช่น สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  เป็นต้น มีการ
สนับสนุนงบประมาณพอสมควร แต่ผลที่ได้ดูเหมือนไม่ค่อยเป็นรูปธรรม ดังน้ันการมีหน่วยงานสนับสนุนและ
งบประมาณอย่างเดียวไม่เพียงพอ ควรจะมีการวางเป้าหมายการพัฒนา นวัตกรรม ให้สามารถต่อยอดทางธุรกิจ



ของภาคเอกชนได้ ระบบการสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมต้องประกอบด้วยทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 
ภาควิชากร (มหาวิทยาลัย หน่วยงานรัฐอ่ืนๆ) โดยมีหน่วยงานกลางทําหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุนและประสานงาน 
ตลอดจนดึงความร่วมมือจากประเทศที่มีประสบการณ์เร่ืองน้ันๆ โดยเปิดโอกาส ให้ภาคเอกชน ภาคธุรกิจ ทั้งขนาด
เล็กและขนาดกลาง ขนาดใหญ่ มีส่วนร่วมในการพัฒนานวัตกรรมทุกระดับ รวมท้ังใช้มาตรการด้านการเงินส่งเสริม
ให้ภาคเอกชน ภาคธุรกิจใช้งบประมาณของตนเองสนับสนุนการวิจัยและการสร้างนวัตกรรม 

 5.ประเทศไทยมีนโยบายที่ชัดเจน ในการส่งเสริมพลังงานสะอาดที่สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้ แต่
ประเทศไทยยังขาดความรู้ เทคโนโลยี ในด้านนี้ทําให้ต้องนําเข้าจากต่างประเทศ และพลังงานทางเลือกเหล่าน้ี เช่น 
พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม มักมีค่าใช้จ่ายในตอนเริ่มต้นที่สูง ดังน้ันรัฐบาลควรให้การสนับสนุนส่งเสริมภาระ
ด้านการเงิน ในรูปแบบต่างๆ เพ่ือให้ภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ สามารถดําเนินการและลงทุนได้รวมถึง 
สนับสนุน ประชาชนท่ัวไป หรือภาคเอกชนรายย่อย ได้มีส่วนร่วมในการผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานทางเลือก
ต่างๆ 

 6.การจัดการป่าไม้ของฟินแลนด์ เป็นตัวอย่างที่ดี ในแง่การทําอุตสาหกรรม สร้างรายได้ประเทศควบคู่ไป
กับการอนุรักษ์ธรรมชาติ โดยมีการพัฒนาวิจัยองค์ความรู้อยู่เสมอ เกิดการต่อยอดความรู้และความย่ังยืน 

 ป่าไม้ของไทยเป็นป่าไม้ที่มีความหลากหลายแต่เรามีปัญหา ทั้งเร่ืองการจัดการหาประโยชน์จากป่าไม้และ
เรื่องการอนุรักษ์ ตลอดจนมีความทับซ้อนของกฎหมายและหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ทั้งส่วนกลางและท้องถิ่น 
ดังน้ันควรมีการจัดการเร่ืองป่าไม้อย่างเป็นระบบและบูรณาการ ทั้งเรื่องการปรับแก้กฎหมาย ระเบียบ การ
วางเป้าหมายการหาผลประโยชน์จากป่าไม้ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ การเคารพสิทธิการจัดการของชุมชน ความ
สมดุลระหว่างหน่วยงานกลาง ท้องถิ่นและชุมชน รวมถึงการวิจัย พัฒนาสร้างคุณค่าอย่างต่อเน่ือง โดยให้
ภาคเอกชน ท้องถิ่น องค์กรสาธารณะ สามารถเป็นเจ้าของป่าไม้ได้ โดยภาครัฐเป็นผู้สนับสนุนการจัดการ และ
กํากับตรวจสอบโดยมีการใช้ข้อมูลชิงประจักษ์ เผยแพร่ ให้สาธารณะได้รับทราบอย่างโปร่งใส 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชื่อผู้ร่วมโครงการพฒันานกับรหิารระดบัสูง : ผูบ้รหิารส่วนราชการ (นบส.2) รุ่นที่ 6 

1.นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประกาศ  รองผู้อํานวยการ  สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 

2.น.ส.พรพรรณ บัวเกิด   รองอธิบดี  กรมการกงสุล 

3.นายนริศโรจน์ เฟ่ืองระบิล  รองอธิบดี  กรมพิธีการทูต 

4.น.ส.อุษณี  กังวารจิตต์            รองผู้อํานวยการ          สํานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กฯ 

5.นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ  รองผู้อํานวยการ  สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

6.นายปริญญา เพ็งสมบัติ  รองอธิบดี  กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

7.นายนําชัย พรหมมีชัย  รองอธิบดี  กรมส่งเสริมส่งเสริมการเกษตร 

8.นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ  รองอธิบดี  กรมวิชาการเกษตร 

9.นายคนิต ลิขิตวิทยาวุฒิ  รองเลขาธิการ  สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

10.ว่าที่ ร.ต. ไพเจน มากสุวรรณ์ รองอธิบดี  กรมชลประธาน 

11.นางสุดารัตน์ วัชรคุปต์ เหล่าวิชยา รองอธิบดี  กรมหม่อนไหม 

12.นายดรุณ แสงฉาย   รองอธิบดี  กรมทางหลวงชนบท 

13.นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ          รองผู้อํานวยการ สํานักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 

14.นายสราวุธ ทรงศิวิไล  รองอธิบดี  กรมทางหลวง 

15.นายสากล ฐินะกุล   รองอธิบดี  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

16.นายสุวัฒน์ เป่ียมปัจจัย  รองอธิบดี  กรมทรัพยากรน้ําบาดาล 

17.นายพงศ์บุณย์ ปองทอง         รองเลขาธิการ สํานักงานนโยบายแผนทรัพยากรธรรมชาติฯ 

18.นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา รองอธิบดี  กรมป่าไม้ 

19.น.ส.วิไลลกัษณ์  ชุลีวัฒนกุล          รองผู้อํานวยการ  สํานักงานสถิติแห่งชาติ 

20.นายสงกรานต์    อักษร  รองอธิบดี  กรมอุตุนิยมวิทยา 

21.น.ส.ปานจิตต์    พิศวง  รองอธิบดี  กรมการค้าต่างประเทศ 

22.นายประสาร    มหาลี้ตระกูล           รองอธิบดี  กรมคุมประพฤติ 



23.น.ส.ปิติกาญจน์ สิทธิเดช  รองอธิบดี  กรมคุ้มครองสทิธิและเสรีภาพ 

24.นายวัลลภ  นาคบัว  รองผู้อํานวยการ  สํานักงานกิจการยุติธรรม 

25.นายกรีฑา  สพโชค  ผู้ตรวจราชการ  กระทรวงแรงงาน 

26.น.ส.วิมลลกัษณ์ ชูชาติ  ผู้ตรวจราชการ  ผู้ตรวจราชการ 

27.นางพิมพ์รวี  วัฒนวรางกูร           ผู้ตรวจราชการ  กระทรวงวัฒนธรรม 

28.นายพินิจศักด์ิ สุวรรณรังค ์ รองเลขาธิการ  สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการครู 

29.นายสุรพงษ์  จําจด  รองเลขาธิการ  กศน. 

30.นายวนิชย์  อ่วมศรี  รองเลขาธิการ  สํานักงานคณะกรรมการ 

31.นายโอภาส  การย์กวินพงศ์ รองอธิบดี    กรมควบคุมโรค 

32.นายณรงค์  สายวงศ์  รองอธิบดี  กรมอนามัย 

33.นายธงชัย  กีรติหัตถยากร รองอธิบดี  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

34.นายภาสกร  ชัยวานิชศิริ รองอธิบดี  กรมการแพทย์ 

35นายกอบชัย  สังสิทธิสวัสด์ิ รองอธิบดี  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 

36.นายกนก  แสนประเสรฐิ รองผู้อํานวยการ  สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

 


