
 

 

 

 

 

รายงานการศึกษาดูงานต่างประเทศ 
ประเทศเดนมาร์ก,ประเทศนอร์เวย์ และ ประเทศสวีเดน 

ระหว่างวันที่ 10กรกฎาคม– ๑๖ กรกฎาคม 2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาอบรมหลักสตูรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 66 
สถาบันดํารงราชานุภาพ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

พ.ศ.255๙ 



 
 

กลุ่มปฏิบัติการที่ ๖ (กป.๖) 

 
๑.นางวิไลลักษณ์  ประยูรพงษ์ ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาลด้านบริหาร  

โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา 
๒.นางสายใจ  มีชนะ  นายอําเภอหนองเสือ  ปทุมธาน ี
๓.นายสมยศ  วงศ์เจริญ    หัวหน้าสํานักงานจังหวัดลําปาง 
๔.นายธนิต  ฤกษ์มี    นายอําเภอจักราช  นครราชสีมา 
๕.นายฤทธิสรรค์  เทพพิทักษ์   นายอําเภอลาดบัวหลวง  พระนครศรีอยุธยา 
๖.นายอํานวย  ปองนาน    นายอําเภอประทาย  นครราชสีมา 
๗.นายภวัต  ใจห้าว    โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย ์
๘.นายพงษ์อนันต์  จันทร์ไพร   ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา 
๙.นายบรรจง  จงรักษ์วัฒนา   ปศุสัตว์เขต ๘  สุราษฎร์ธาน ี
๑๐.นายจรัล  ยุบรัมย์    ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา 

 

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาอบรมหลักสตูรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 66  
สถาบันดํารงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย 

พุทธศักราช 2559 

 

 

 



 

 

 
 

กลุ่มปฏิบัตกิารที่ ๗ (กป.) ๗ 

 

๑.นางสาวคอทรีหม๊ะ  หะยีอารุณ    พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนราธิวาส 
๒.นางสาวพิลาส  หะยีสาแม็ง  คลังจังหวัดนราธิวาส   
๓.นายอรัญ  สรรเสริญ   หัวหน้าสํานักงานจังหวัดตาก 
๔.นายสมภพ  ณีศะนันท์   นายอําเภอคอนสาร 
๕.นายวาทิต  ปัญญาคม   นายอําเภอแม่ระมาด 
๖.ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล  บุบผะศิริ  นายอําเภอพรหมพิราม 
๗.นายเชาวลิต  นิฒรรัตน ์  หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลุง 
๘.นายชูรินทร์ ขวัญทอง   พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช 
๙.นายรัตนไกร  ตันศรีวงษ์  ปศุสัตว์จังหวัดระยอง 
๑๐.ว่าที่พันตรี  สันทัด  สัตยายุทย ์ ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขต ๓ จังหวัดสงขลา 

 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาอบรมหลักสตูรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 6๖ 
สถาบันดํารงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย 

พ.ศ.2559 



 

 

 

 

 

กลุ่มปฏิบัติการที่ ๑๐ (กป.๑๐) 

 
๑. นางต้องฤดี  มากบุญ  ผู้อํานวยการสํานักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน  

สํานักงานปลัดกระทรวงกระทรวงการต่างประเทศ 
๒. นายเกริกไกร  สงธาน ี  นายอําเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี
๓. นายปรัชญา   เปปะตัง  นายอําเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 
๔. นายนรเสฏฐ ์  ศรีตะพัสโส นายอําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุร ี
๕. นายดิเรก   ธรรมฤทธิ ์ พัฒนาการจังหวัดยโสธร 
๖. เรืออากาศตรีสําเริง เชี่ยวชูกล ผู้อํานวยการไฟฟ้าเขตวัดเลียบ การไฟฟ้านครหลวง 
๗. นายบุญเลี้ยง  ข่ายม่าน  เกษตรจังหวัดนครปฐม 
๘. ว่าที่ร้อยเอกคมสัน ดุษฎีเสนีย ์ พลังงานจังหวัดสมุทรสงคราม 
๙. พ.ต.อ.รุ่งโรจน ์  สายันประเสริฐ รองผู้บังคับการ กองบังคับการตํารวจท่องเที่ยว 

กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง 
๑๐. นายประเทือง  เผ่าดิษฐ  ผู้ช่วยผู้อํานวยการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  

เขต 13 สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

 

 

 

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาอบรมหลักสตูรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 66 
สถาบันดํารงราชานุภาพ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

พ.ศ.2559 

 



คํานํา 

 

  รายงานการศึกษาดูงานต่างประเทศฉบับนี้เป็นการศึกษาดูงานที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือเป็นการไปเรียนรู้

วิธีการดําเนินงาน การบริหารงานใน 2 ประด็นหลัก คือ ๑.การดําเนินกิจการวิสาหกิจเพ่ือสังคม (Social 

Enterprise)  และ ๒.เรียนรู้ผลกระทบที่เกิดข้ึนกับประเทศที่ไปศึกษา ผลกระทบกับโลก ผลกระทบกับประเทศไทย 

ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง การต่างประเทศ จากการที่ประเทศอังกฤษออกจากการเป็นสมาชิก สหภาพยุโรป 

(European Union) (BREXIT)  โดยใน  2 ประเด็น ในต่างประเทศทั้ง 3 ประเทศได้แก่ ประเทศเดนมาร์ก ประเทศ

นอร์เวย์ และ ประเทศสวีเดน ที่ช่วยให้เกิดองค์ความรู้สําหรับมาประยุกต์ใช้ในประเทศไทย การบริหารการพัฒนา

งานหลากหลายรูปแบบ เพ่ือให้เกิดการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจเพ่ือสังคมให้เกิดข้ึนในประเทศไทย ซึ่งรัฐบาลชุด

นี้ส่งเสริมให้เกิดวิสาหกิจเพ่ือสังคมให้เกิดข้ึนในประเทศไทย เพ่ือเป็นการพัฒนาประเทศทางด้านเศรษฐกิจ และ 

สังคม สิ่งแวดล้อมควบคู่กันไปตามแนวคิดของวิสาหกิจเพ่ือสังคม ลดธุรกิจที่ทําลายสิ่งแวดล้อม สังคม เพ่ือให้

ประเทศพัฒนาไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน และในประเด็นการเรียนรู้ผลกระทบที่เกิดจากปรากฏการณ์ BREXIT นั้นเพ่ือ

จะได้นํามาเตรียมการสําหรับประเทศไทยเพ่ือเตรียมความพร้อมทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การ

ต่างประเทศ ที่จะต้องดําเนินการเพ่ือรองรับสถานการณ์ที่จะเกิดข้ึนในอนาคต เพ่ือไม่ให้กระทบและส่งผลเสียกับ

เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ของประเทศไทยในระยะยาวต่อไป ในส่วนสุดท้ายเป็นข้อเสนอสําหรับประเทศไทยในการ

ส่วนที่เก่ียวข้องกับ กระทรวง ทบวง กรม ที่เก่ียวข้อง ที่ควรจะไปดําเนินการต่อทั้ง วิสาหกิจเพ่ือสังคม และ 

ผลกระทบที่เกิดจากปรากฏการณ์ BREXIT 

 

 

 กลุ่มปฏิบัติการท่ี ๖,๗,๑๐ 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

     หน้า 
กลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย 1 

1.ประเทศเดนมาร์ก  

๑.ข้อมูลทั่วไป 2 

๒.สรุปผลการศึกษาดูงานประเทศเดนมาร์ก ๑๓ - ๑๕ 

   ๓.รูปภาพประกอบการศึกษาดูงาน ๑๖  

2. ประเทศนอร์เวย์  

๑.ข้อมูลทั่วไป ๑๗ 

๒.สรุปผลการศึกษาดูงานประเทศนอร์เวย์ ๒๖ - ๒๙ 

   ๓.รูปภาพประกอบการศึกษาดูงาน ๓๐ - ๓๑ 

3. ประเทศสวีเดน ๑๗ - ๒๘ 

๑.ข้อมูลทั่วไปประเทศสวีเดน ๓๒ 

๒.สรุปผลการศึกษาดูงานประเทศสวีเดน ๓๙ - ๔๑ 

   ๓.รูปภาพประกอบการศึกษาดูงาน ๔๒ - ๔๓ 

๔.สรุปการศึกษาดูงานในภาพรวมท้ัง 3 ประเทศ (เดนมาร์ก,นอร์เวย์,สวีเดน) และข้อเสนอ 
สําหรับประเทศไทยในการศึกษาดูงาน 

๔๔ - ๔๕ 

 

 



รายงานการศึกษาดูงานตางประเทศ
ประเทศเดนมารก,ประเทศนอรเวย และ ประเทศสวีเดน

ระหวางวันที่ 10 กรกฎาคม – ๑๖ กรกฎาคม 2559

รายงานนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาอบรมหลักสตูรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุนที่ 66
สถาบันดํารงราชานุภาพ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

พ.ศ.255๙



กลุมปฏิบัติการที่ ๖ (กป.๖)

๑.นางวิไลลักษณ  ประยูรพงษ ผูชวยหัวหนาพยาบาลดานบริหาร
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

๒.นางสายใจ  มีชนะ นายอําเภอหนองเสือ  ปทุมธานี
๓.นายสมยศ  วงศเจริญ หัวหนาสํานักงานจังหวัดลําปาง
๔.นายธนิต  ฤกษมี นายอําเภอจักราช  นครราชสีมา
๕.นายฤทธิสรรค  เทพพิทักษ นายอําเภอลาดบัวหลวง  พระนครศรีอยุธยา
๖.นายอํานวย  ปองนาน นายอําเภอประทาย  นครราชสีมา
๗.นายภวัต  ใจหาว โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย
๘.นายพงษอนันต  จันทรไพร ทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดพังงา
๙.นายบรรจง  จงรักษวัฒนา ปศุสัตวเขต ๘ สุราษฎรธานี
๑๐.นายจรัล  ยุบรัมย ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา

รายงานนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาอบรมหลักสตูรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุนที่ 66
สถาบันดํารงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย

พุทธศักราช 2559



กลุมปฏิบัตกิารที่ ๗ (กป.) ๗

๑.นางสาวคอทรีหมะ  หะยีอารุณ พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัดนราธิวาส
๒.นางสาวพิลาส  หะยีสาแม็ง คลังจังหวัดนราธิวาส
๓.นายอรัญ  สรรเสริญ หัวหนาสํานักงานจังหวัดตาก
๔.นายสมภพ  ณีศะนันท นายอําเภอคอนสาร
๕.นายวาทิต  ปญญาคม นายอําเภอแมระมาด
๖.วาท่ีรอยตรี อิทธิพล  บุบผะศิริ นายอําเภอพรหมพิราม
๗.นายเชาวลิต  นิฒรรัตน หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลุง
๘.นายชูรินทร ขวัญทอง พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัดนครศรีธรรมราช
๙.นายรัตนไกร  ตันศรีวงษ ปศุสัตวจังหวัดระยอง
๑๐.วาท่ีพันตรี  สันทัด  สัตยายุทย ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษเขต ๓ จังหวัดสงขลา

รายงานนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาอบรมหลักสตูรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุนที่ 6๖
สถาบันดํารงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย

พ.ศ.2559



กลุมปฏิบัติการที่ ๑๐ (กป.๑๐)

๑. นางตองฤดี มากบุญ ผูอํานวยการสํานักจัดหาและบริหารทรัพยสิน
สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการตางประเทศ

๒. นายเกริกไกร สงธานี นายอําเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎรธานี
๓. นายปรัชญา เปปะตัง นายอําเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
๔. นายนรเสฏฐ ศรีตะพัสโส นายอําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
๕. นายดิเรก ธรรมฤทธิ์ พัฒนาการจังหวัดยโสธร
๖. เรืออากาศตรีสําเริง เชี่ยวชูกล ผูอํานวยการไฟฟาเขตวัดเลียบ การไฟฟานครหลวง
๗. นายบุญเลี้ยง ขายมาน เกษตรจังหวัดนครปฐม
๘. วาท่ีรอยเอกคมสัน ดุษฎีเสนีย พลังงานจังหวัดสมุทรสงคราม
๙. พ.ต.อ.รุงโรจน สายันประเสริฐ รองผูบังคับการ กองบังคับการตํารวจทองเท่ียว

กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง
๑๐.นายประเทือง เผาดิษฐ ผูชวยผูอํานวยการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ

เขต 13 สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ

รายงานนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาอบรมหลักสตูรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุนที่ 66
สถาบันดํารงราชานุภาพ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

พ.ศ.2559



คํานํา

รายงานการศึกษาดูงานตางประเทศฉบับนี้เปนการศึกษาดูงานท่ีมีจุดมุงหมายเพ่ือเปนการไปเรียนรู
วิธีการดําเนินงาน การบริหารงานใน 2 ประด็นหลัก คือ ๑.การดําเนินกิจการวิสาหกิจเพ่ือสังคม (Social
Enterprise)  และ ๒.เรียนรูผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกับประเทศท่ีไปศึกษา ผลกระทบกับโลก ผลกระทบกับประเทศไทย
ท้ังทางดานเศรษฐกิจ การเมือง การตางประเทศ จากการท่ีประเทศอังกฤษออกจากการเปนสมาชิก สหภาพยุโรป
(European Union) (BREXIT) โดยใน 2 ประเด็น ในตางประเทศท้ัง 3 ประเทศไดแก ประเทศเดนมารก ประเทศ
นอรเวย และ ประเทศสวีเดน ท่ีชวยใหเกิดองคความรูสําหรับมาประยุกตใชในประเทศไทย การบริหารการพัฒนา
งานหลากหลายรูปแบบ เพ่ือใหเกิดการสงเสริมและพัฒนาวิสาหกิจเพ่ือสังคมใหเกิดข้ึนในประเทศไทย ซึ่งรัฐบาลชุด
นี้สงเสริมใหเกิดวิสาหกิจเพ่ือสังคมใหเกิดข้ึนในประเทศไทย เพ่ือเปนการพัฒนาประเทศทางดานเศรษฐกิจ และ
สังคม สิ่งแวดลอมควบคูกันไปตามแนวคิดของวิสาหกิจเพ่ือสังคม ลดธุรกิจท่ีทําลายสิ่งแวดลอม สังคม เพ่ือให
ประเทศพัฒนาไปขางหนาอยางยั่งยืน และในประเด็นการเรียนรูผลกระทบท่ีเกิดจากปรากฏการณ BREXIT นั้นเพ่ือ
จะไดนํามาเตรียมการสําหรับประเทศไทยเพ่ือเตรียมความพรอมท้ังทางดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การ
ตางประเทศ ท่ีจะตองดําเนินการเพ่ือรองรับสถานการณท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต เพ่ือไมใหกระทบและสงผลเสียกับ
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ของประเทศไทยในระยะยาวตอไป ในสวนสุดทายเปนขอเสนอสําหรับประเทศไทยในการ
สวนท่ีเก่ียวของกับ กระทรวง ทบวง กรม ท่ีเก่ียวของ ท่ีควรจะไปดําเนินการตอท้ัง วิสาหกิจเพ่ือสังคม และ
ผลกระทบท่ีเกิดจากปรากฏการณ BREXIT

กลุมปฏิบัติการท่ี ๖,๗,๑๐
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กลุมประเทศสแกนดิเนเวยี

สแกนดิเนเวีย (Scandinavia; Skandinavia; Skandinavien) เปนภูมิภาคทางภูมิศาสตรและ
ประวัติศาสตร มีศูนยกลางอยูท่ีคาบสมุทรสแกนดิเนเวียในยุโรปเหนือ มาจากชื่อเดิมวา มณฑลสกาเนียน (Scanian
Province) ประเทศในกลุมสแกนดิเนเวีย ไดแก ราชอาณาจักรสวีเดน นอรเวย และเดนมารก อาจรวมถึงประเทศ
อ่ืน ๆ ในกลุมนอรดิก เชน ประเทศไอซแลนด และประเทศฟนแลนด จากความสัมพันธใกลชิดทางประวัติศาสตร
และวัฒนธรรม

ในทางภาษาและวัฒนธรรม นิยามของสแกนดิเนเวียอาจขยายไปถึง
ดินแดนท่ีเคยมีการพูดภาษานอรเวยโบราณและดินแดนท่ีมีการพูดภาษากลุมเจอร
แมนิกเหนือ ดังนั้น ในทางภาษาและวัฒนธรรม สแกนดิเนเวียจึงรวมถึงประเทศ
ไอซแลนดและหมูเกาะแฟโร

นอกจากนี้ ในทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรม สแกนดิเนเวียอาจรวมถึง
ฟนแลนด จากการท่ีฟนแลนดเปนสวนหนึ่งของสวีเดนมายาวนาน ถึงแมวา
ฟนแลนดจะมีความเก่ียวของทางวัฒนธรรมกับชาติสแกนดิเนเวียอ่ืนๆ แตชาว
ฟนแลนดมีเชื่อชาติและภาษาแบบฟนโน-ยูกริก ซึ่งมีลักษณะของท้ังยุโรปตะวันตกและตะวันออก

ถึงแมวาความหมายของสแกนดิเนเวียอาจข้ึนอยูกับบริบท กลุมนอรดิก นั้นหมายถึงนอรเวย สวีเดน
เดนมารก ฟนแลนด และไอซแลนด รวมถึงหมูเกาะแฟโร กรีนแลนด และหมูเกาะโอลันด ซึ่งมีความคลายคลึงกันท้ัง
ในดานการเมืองและดานวัฒนธรรม
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ราชอาณาจักรเดนมารก
(Kingdom of Denmark)

๑.ขอมูลทั่วไป
๑.๑ ธงและตราสัญลักษณ

๑.๒ สภาพภูมิประเทศ
ตั้งอยูบนทวีปยุโรปตอนเหนือ ระหวางเสนรุงเหนือท่ี 56 00 และเสนแวงตะวันออกท่ี 10 00 บน

คาบสมุทรจัตแลนด (Jutland) ระหวางทะเลเหนือกับทะเลบอลติก ทางทิศ
ตะวันตก และทิศตะวันออก สวนทางทิศใตติดกับตอนเหนือของสหพันธรัฐ
เยอรมนี เปนประเทศหนึ่งในกลุมนอรดิก 5 ประเทศ ซึ่งประกอบดวย
เดนมารก สวีเดน นอรเวย ฟนแลนด และไอซแลนด เดนมารกมีพ้ืนท่ีรวม
43,098 ตารางกิโลเมตร จัดเปนประเทศท่ีใหญอันดับท่ี 133 ของโลก
ประกอบดวยเกาะนอยใหญจํานวน 406 เกาะ เกาะใหญๆ ไดแก เกาะ
Sjaelland เกาะ Fyn และเกาะ Bornholm แตไมรวมดินแดนปกครอง
ตนเอง คือ เกาะกรีนแลนด (Greenland) และหมูเกาะแฟรโร (Faroe)

๑.๓ สภาพภูมิอากาศ
แบบเขตอบอุนข้ัวโลก ความชื้นสัมพัทธสูง ปหนึ่งมี 4 ฤดู คือ ฤดูใบไมรวง ฤดูหนาว ฤดูใบไมผลิ และฤดู

รอน

๑.๔ รูปแบบการเมืองการปกครอง
เดนมารกปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข อยูภายใต

รัฐธรรมนูญ (Constitutional Monarchy) โดยมีสมเด็จพระราชินีนาถมารเกรเธอท่ี 2 แหงเดนมารก เปนประมุข
ของประเทศ รัฐสภาเดนมารก (Folketing) ใชระบบสภาเดียว มีสมาชิกรวม 179 คน มาจากการเลือกตั้ง (แบงเปน
175 คนจากเดนมารก 2 คนจากเกาะกรีนแลนดและ 2 คนจากหมูเกาะ แฟโร ซึ่งหมูเกาะท้ังสองแหงเปนดินแดน
โพนทะเลท่ีอยูภายใตราชอาณาจักรเดนมารก และไดรับสิทธิในการปกครองตนเอง) สมาชิกรัฐสภามีวาระการดํารง
ตําแหนงคราวละ 4 ป โดยนายกรัฐมนตรีมีอํานาจในการยุบสภา
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๑.๕ เมืองหลวง
กรุงโคเปนเฮเกน (Copenhagen)

๑.๖ เมืองสําคัญ
• กรุง Copenhagen ตั้งอยูบนเกาะ Zealand ซึ่งเปนเกาะใหญท่ีสุดของประเทศ
• เมือง Arhus ตั้งอยูบนคาบสมุทร Jutland
• เมือง Odense ตั้งอยูบนเกาะ Funen
• เมือง Allborg ตั้งอยูบนคาบสมุทร Jutland

๑.๗ การแบงเขตการปกครอง
แ บ ง อ อ ก เ ป น 5 เ ข ต  ( region)  ไ ด แ ก Hovedstaden, Midtjylland, Nordjylland, Sjaelland,

Syddanmark

๑.๘ ประชากร ประมาณ 5,581,503 คน
๑.๙ อัตราการเจริญเติบโตของประชากร 0.22% (คาประมาณ พ.ศ. 2558)
๑.๑๐ สัญชาติ Dane(s) เช้ือชาติ Scandinavian, Inuit, Faroese, German, Turkish, Iranian, Somali
๑.๑๑ ศาสนา ประชากรรอยละ 95 นับถือศาสนาคริสต นิกาย Evangelical Lutheran
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๑.๑๒ ภาษาราชการ
ภาษาราชการ คือ ภาษาเดนิช (Danish) ประชากรสวนใหญเขาใจภาษาอังกฤษ และใชภาษาอังกฤษกัน

ท่ัวไปจนสามารถนับเปนภาษาท่ีสองได นอกจากนี้ ยังมีการใชภาษาชาวเกาะฟาโรส เกาะกรีนแลนด เยอรมัน
สวีเดน นอรเวย ฟนแลนด

๑.๑๓ สกุลเงินหลัก
สกุลเงินหลัก คือเงิน เดนิชโครน (Danish Krone — DKK) เนื่องจากเดนมารกเปนสมาชิกสหภาพยุโรป จึง

กําหนดไวคอนขางคงท่ีกับเงินสกุลยูโร ท่ี 1 ยูโร ประมาณเทากับ 7.5 เดนิชโครน สําหรับอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท
1 DKK เทากับ 5.23 บาท (ณ วันท่ี 18 กรกฎาคม 2559) โดยจะแปรผันข้ึนลงตามอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุล
ยูโรเปนหลัก

๑.๑๔ เวลา
เวลามาตรฐานของเดนมารกคือ UTC/GMT +1 ชั่วโมง ซึ่งชากวาเวลาในประเทศไทย 5 ชั่วโมงในหนารอน

และ 6 ชั่วโมงในหนาหนาว

๑.๑๕ เสนทางคมนาคม
เดนมารกเปนประเทศท่ีมีระบบเสนทางคมนาคมภายในประเทศ ท้ังทางรถยนต รถไฟ ทางเรือ และทาง

อากาศ ใชติดตอเดินทางท้ังภายในประเทศและระหวางประเทศ มีการเชื่อมโยงติดตอถึงกันไปท่ัวยุโรปท่ีสะดวกมาก
และทําเลท่ีตั้งของเดนมารกชวยเอ้ืออํานวยตอการเปนศูนยกลางในการกระจายสินคาตอไปยังกลุมประเทศนอรดิก
และสามารถเปนประตูไปสูกลุมประเทศบอลติกได

เดนมารกมีสนามบินท่ีใหญท่ีสุดในภูมิภาคยุโรปเหนือ และมีสะพาน Oresund Bridge เชื่อมระหวางเกาะ
Zealand ของเดนมารกกับเมือง Malmo ทางตอนใตของสวีเดน ซึ่งไดเปดใชเม่ือเดือนกรกฎาคมป 2000 จึงทําให
เดนมารกมีบทบาทในฐานะท่ีเปนศูนยกลางทางดานการคา (Trading house ) ในภูมิภาคยุโรปเหนือ

๑.๑๖ ผลผลิตทางการเกษตร
ขาวบารเลย ขาวสาลี มันฝรั่ง ชูการบีท เนื้อหมู ผลผลิตจากนม ปลา

๑.๑๗ อุตสาหกรรม

แรเหล็ก เหล็กอุตสาหกรรม โลหะอ่ืนๆ ท่ีไมมีสวนผสมของเหล็ก เคมีภัณฑ อาหารแปรรูป เครื่องมือและ
อุปกรณเก่ียวกับการขนสง สิ่งทอและเสื้อผา เครื่องไฟฟา การกอสราง เฟอรนิเจอรและผลิตภัณฑจากไมอ่ืนๆ
อุตสาหกรรมการตอเรือและทําความสะอาดเรือ กังหันลม ยา อุปกรณทางการแพทย

๑.๑๘ อัตราการเติบโตการผลิตภาคอุตสาหกรรม รอยละ 0.7

๑.๑๙ มูลคาการสงออก 94.1 พันลานดอลลารสหรัฐฯ

๑.๒๐ สินคาสงออก
เครื่องจักร เนื้อสัตวและผลิตภัณฑจากสัตว ผลิตภัณฑนม ปลา เวชภัณฑ เครื่องเรือน และกังหันลม
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๑.๒๑ ประเทศสงออกท่ีสําคัญ
Germany 18.6%, Sweden 12.1%, UK 8.1%, US 6.7%, Norway 6.5%, Netherlands 4.4%

๑.๒๒ มูลคาการนําเขา 83.81 พันลานดอลลารสหรัฐ

๑.๒๓ สินคานําเขาท่ีสําคัญ
เครื่องจักร วัตถุดิบสําหรับใชในการอุตสาหกรรม เคมีภัณฑ ธัญพืชและอาหาร สินคาอุปโภคบริโภค

๑.๒๔ ประเทศนําเขาท่ีสําคัญ
Germany 21. 3% , Sweden 12. 8% , Netherlands 8% , Norway 6. 3% , China 6. 3% , UK

4.9% (พ.ศ. 2557)

๑.๒๕ ภาพรวมทางเศรษฐกิจ
ในอดีตเศรษฐกิจของเดนมารกข้ึนอยูกับเกษตรกรรม และตั้งแตป 2503(ค.ศ. 1960) เปนตนมา เปนชวง

ระยะเวลาท่ีผลผลิตทางอุตสาหกรรมมีความเจริญรุดหนานําผลผลิตทางเกษตรกรรมจนสงผลทําใหเดนมารก
กลายเปนประเทศท่ีมีอุตสาหกรรมและการเกษตรท่ีกาวหนา โดยเศรษฐกิจของเดนมารกมีลักษณะเปนระบบ
เศรษฐกิจขนาดเล็กและเปด (small and open economy) ซึ่งรัฐบาลเดนมารกก็ไดมีนโยบายสนับสนุนและ
สงเสริมระบบเศรษฐกิจท่ีเปดเสรี โดยท่ีสภาวะเศรษฐกิจของเดนมารกพ่ึงพาการนําเขาวัตถุดิบเพ่ืออุตสาหกรรมจาก
ตางประเทศ และจากทําเลท่ีตั้งของเดนมารกท่ีเอ้ืออํานวยตอการเปนศูนยกลางสงผานสินคาเขาสูกลุมประเทศนอร
ดิก และสามารถเปนประตูไปสูกลุมประเทศบอลติกได เพราะเดนมารกมีเสนทางคมนาคมขนสงระหวางเดนมารก-
สวีเดน-นอรเวย หลายเสนทาง กอปรกับการเปนศูนยกลางการคมนาคมขนสงทางอากาศ โดยมีสนามบินท่ีใหญท่ีสุด
ในภูมิภาคยุโรปเหนือ และมีสะพาน Oresund Bridge เชื่อมระหวางเกาะ Zealand ของเดนมารกกับเมือง Malmo
ทางตอนใตของสวีเดน ซึ่งไดเปดใชเม่ือเดือนกรกฎาคม 2543 (ค.ศ.2000) จึงทําใหเดนมารกมีบทบาทในสถานะท่ี
เปน trading house ในภูมิภาคยุโรปเหนือ

๑.๒๖ ภาพรวมภาคอุตสาหกรรม
ภาคอุตสาหกรรมท่ีสําคัญและใหญท่ีสุดของเดนมารก คือ อุตสาหกรรมสินคาอาหาร (food industry) โดยมี

สินคาท่ีสงออก ไดแก เนื้อสุกร ไก วัว ผลิตภัณฑประเภทเนย นม(diary products) เบียร สินคาประมง และ
ภาคอุตสาหกรรมท่ีมีความสําคัญรองลงมา ไดแก

1) อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องจักรและอุปกรณท่ีอํานวยความสะดวกในการผลิตสินคาเกษตร รวมท้ังการ
ขนสงสินคาท่ีเสียงาย ไดแก ตูแชแข็ง/แชเย็นในรถบรรทุก/เรือ

2) อุตสาหกรรมเคมี (chemical industry) เพ่ือปองกันแมลง โรคพืช
3) อุตสาหกรรมสิ่งทอ ไดแก ขนม้ิงค (mink)
4) อุตสาหกรรมผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกส
5) อุตสาหกรรมทางดานเภสัช (pharmaceutical industry) ไดแก อินซูลิน (insulin) โดยเดนมารกเปน

ประเทศผูนําประเทศหนึ่งในโลกท่ีผลิตอินซูลินสงออกขายในตลาดโลก
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6) อุตสาหกรมผลิตภัณฑกอสราง เฟอรนิเจอร (เดนมารก มีความเปนเอกลักษณในเรื่องการออกแบบและ
คุณภาพ) กังหันลมเพ่ือใชในการผลิตไฟฟา (เดนมารกเปนประเทศผูนําประเทศหนึ่งท่ีสงออกกังหันลมชนิดดังกลาว)

7) อุตสาหกรรม software ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Industry) เครื่องมือสื่อสาร
โทรคมนาคม

8) อุตสาหกรรม Shipbuilding บริษัทอุตสาหกรรมสวนใหญของเดนมารกจะมีขนาดกลาง (medium-
sized industry) และบริษัทอุตสาหกรรมขนาดใหญท่ีสําคัญของเดนมารก รวมท้ังบริษัทท่ีมีการลงทุนในตางประเทศ
เชน กลุมบริษัท A.P.Moller ซึ่งมีบริษัทเดินเรือ Maersk Line รวมอยูดวย Danfoss (refrigeration technology),
Grundfos (ผลิต pumps) Novo Nordisk (pharmaceuticals) เบียร Carlsberg และ Tuborg ตลอดจน รองเทา
Ecco เปนตน นอกจากนี้ เดนมารกยังไดสํารวจพบน้ํามันและกาซธรรมชาติในทะเลเหนือซึ่งมีปริมาณมากพอท่ี
นําไปใชภายในประเทศ รวมท้ังสงออกสูตลาดโลกไดนับตัง้แตป 2534 (ค.ศ.1991) เปนตนมา

การคาขายทางดานการคากับตางประเทศนั้น เดนมารกทําการคากับสมาชิกสหภาพยุโรปมากถึง 2ใน3ของ
การคาตางประเทศท้ังหมด ประเทศคูคาท่ีสําคัญของเดนมารกในยุโรปเรียงตามลําดับ ไดแก เยอรมนี สวีเดน อังกฤษ
นอรเวย ฝรั่งเศส สวนประเทศคูคาท่ีอยูนอกภูมิภาคยุโรป ไดแก สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน เอเชีย สินคานําเขาท่ีสําคัญ คือ
รถยนตและอุปกรณ เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องสื่อสาร อิเล็กทรอนิกส เสื้อผา เหล็กและผลิตภัณฑ ปลาและ
ผลิตภัณฑ สินคาพลาสติก เปนตน รายไดจากการคาระหวางประเทศของเดนมารกคิดเปนรอยละ 60 ของ GDP
ของเดนมารก โดยรอยละ 32 ของผลิตภัณฑของเดนมารกถูกสงออกไปจําหนายยังตางประเทศ สินคาออกของ
เดนมารกในปจจุบันเปนสินคาอุตสาหกรรมรอยละ 70 อีกรอยละ 17 เปนสินคาเกษตร สินคาออกสําคัญ ไดแก
เครื่องจักร เครื่องมือ เคมีภัณฑ สุกรมีชีวิต เนื้อหมู เสื้อผา สิ่งทอ

๑.๒๗ นโยบายทางเศรษฐกิจ
จุดมุงหมายของนโยบายเศรษฐกิจเดนมารก คือ การทําใหเดนมารกเปนประเทศท่ีมีอัตราการจางงานท่ีสูง

การพัฒนาพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจใหมีเสถียรภาพและความสมบูรณ การสงเสริมระบบรัฐสวัสดิการเพ่ือความม่ันคง
ของประชาชนและความปลอดภัยทางสังคม และการจัดสรรเงินสนับสนุนจากรัฐบาลใหประชาชนอยางมีเหตุผล โดย
เดนมารกและเยอรมนีมีระดับการจางงานคนท่ีอยูในวัยทํางานในภาคอุตสาหกรรมท่ีสูงท่ีสุดรอยละ 14.6 เม่ือ
เปรียบเทียบกับสมาชิกสหภาพยุโรปโดยเฉลี่ยรอยละ 12.2 และสหรัฐฯ รอยละ 11.8

๑.๒๘ ดานการตางประเทศ
นโยบายตางประเทศของเดนมารกมีเปาหมายสําคัญ คือ การรักษาความม่ันคงแหงชาติ การทํานุบํารุงความ

เปนอยูของประชาชนชาวเดนมารกอยางดีท่ีสุด และการสงเสริมมาตรฐานและคานิยมท่ีสําคัญ เชน ประชาธิปไตย
สิทธิมนุษยชน และสิ่งแวดลอม นอกจากนี้ เดนมารกยังเนนแนวนโยบายท่ีมีเปาหมายใหความสําคัญตอการสงเสริม
การปองกันความขัดแยง การรักษาเสถียรภาพและความม่ันคง รวมท้ังการเสริมสรางความประนีประนอมในบริเวณ
ท่ีมีความขัดแยงดวยการรวมมือกับองคการสหประชาชาติ องคการสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ (NATO) และ
องคการเพ่ือความม่ันคงและความรวมมือในยุโรป (Organization for Security and Cooperation in Europe -
OSCE) นโยบายตางประเทศของเดนมารกในยุคปจจุบันไดใหความสําคัญอยางยิ่งตอบริบทหรือดานตางๆ ดังนี้
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1. สหภาพยุโรป (European Union) เดนมารกไดใหความสําคัญเปนอยางมากตอสหภาพยุโรป และการ
สงเสริมความสัมพันธและความรวมมือระหวางบรรดาประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรป เดนมารกเขาเปนสมาชิก
ประชาคมยุโรป (สหภาพยุโรปในปจจุบัน) ตั้งแตป 2516 (ค.ศ.1973) และพยายามผลักดันใหสหภาพยุโรปขยาย
สมาชิกภาพใหครอบคลุมประเทศจากภูมิภาคฝงทะเลบอลติกและยุโรปตะวันออก แมวาเดนมารกเขารวมใน
กิจกรรมและพันธกรณีของสหภาพยุโรปอยางแข็งขัน แตดวยเหตุผลการเมืองภายในประเทศและมติมหาชน
เดนมารกยังคงมีขอสงวน 4 ประการ ในการเขารวมกระบวนการรวมตัวของสหภาพยุโรป ซึ่งไดแก

1) การเขาเปนสมาชิกสหภาพเศรษฐกิจและการเงิน (EMU)
2) นโยบายการปองกันรวม
3) การเปนพลเมืองแหงสหภาพยุโรป
4) นโยบายดานยุติธรรมและมหาดไทย (Justice and Home Affairs) ตลอดจนการตัดสินใจ โดยเสียงขาง

มากในประเด็นปญหาทางกฎหมายภายในและภายนอกสหภาพยุโรป การลงประชามติของเดนมารกในการเขารวม
สหภาพเศรษฐกิจและการเงิน(Economic and Monetary Union -EMU) ของสหภาพยุโรป เม่ือวันท่ี 28 กันยายน
2543 (ค.ศ.2000) รัฐบาลเดนมารกไดจัดใหมีการลงประชามติเก่ียวกับการเขารวมของเดนมารกในสหภาพ
เศรษฐกิจและการเงินของสหภาพยุโรป ในข้ันตอนของการใชเงินสกุลเดียวหรือเงินยูโร (Euro) ผลปรากฏวา
ประชาชนรอยละ 53.1ไมเห็นดวยตอการเขารวม EMU ขณะท่ีรอยละ 46.9 เห็นดวย ท้ังนี้ ในการลงประชามติ
ดังกลาวมีประชาชนไปใชสิทธิรอยละ 87.8 จากประชากรจํานวนประมาณ 5.3 ลานคน บทบาทท่ีสําคัญของ
เดนมารกในกิจการความสัมพันธในกรอบของสหภาพยุโรปคือ การเขารับหนาท่ีประธานสหภาพยุโรปของเดนมารก
(EU Presidency) ระหวางเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2545 (ค.ศ.2002) รวมท้ังการเปนเจาภาพของเดนมารกใน
การจัดประชุมระดับผูนําเอเชีย-ยุโรป ครั้งท่ี 4 (Asia-Europe Meeting -ASEM) ในเดือนกันยายนป 2545 (ค.ศ.
2002)

2. ภูมิภาคนอรดิก (Nordic) เดนมารกมีนโยบายใหความสําคัญตอการสงเสริมความรวมมือกับประเทศ
เพ่ือนบานใน ภูมิภาคนอรดิก ซึ่งประกอบดวย นอรเวย สวีเดน ฟนแลนด และไอซแลนด ภายใตกรอบกิจกรรมของ
คณะมนตรีนอรดิก (Nordic Council) โดยมุงเนนการพัฒนาความรวมมือทางดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
สิ่งแวดลอม กระบวนการประชาธิปไตย การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและเทคโนโลยี ตลอดจนการใชประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติ

3. องคการสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ (NATO) เดนมารกเปนประเทศสมาชิกองคการ NATO ตั้งแต
กอตั้งเม่ือป 2492 (ค.ศ. 1949) โดยเดนมารกถือวาเปนสถาบันกลางท่ีสงเสริมความม่ันคงทางการเมืองในยุโรป
นอกจากนี้ เดนมารกยังสนับสนุนใหสหรัฐอเมริกามีบทบาทแข็งขันในองคการดังกลาว แตไมเห็นดวยท่ีองคการ
NATO จะขยายสมาชิกภาพใหครอบคลุมบรรดาประเทศในยุโรปตะวันออกอยางรวดเร็วเกินไป ขณะเดียวกัน ก็ให
คํานึงถึงผลประโยชนของสหพันธรัฐรัสเซียดวย

4. องคการสหประชาชาติ เดนมารกเปนประเทศสมาชิกองคการสหประชาชาติตั้งแตกอตั้งเม่ือป 2488(
ค.ศ.1945) โดยเดนมารกไดเขารวมกิจกรรมสําคัญๆ รวมกับองคการสหประชาชาติในดานตางๆเชน การสงกอง
กําลังเขารวมในกิจกรรมมากกวาก่ึงหนึ่งของการปฏิบัติการเพ่ือรักษาสันติภาพขององคการสหประชาชาติ การ
สงเสริมภารกิจขององคการสหประชาชาติเพ่ือชวยเหลือประเทศในโลกท่ีสาม การใหการสนับสนุนกิจกรรมของ
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องคการสหประชาชาติในดานสิทธิมนุษยชน สิ่งแวดลอม การพัฒนาทางสังคม ความม่ันคงรวมกัน และการพัฒนา
ประชาธิปไตย นอกจากนี้ เดนมารกมีนโยบายใหความชวยเหลือเพ่ือการพัฒนาระหวางประเทศ โดยเปนหนึ่งใน
บรรดาไมก่ีประเทศในโลกท่ีไดบริจาคความชวยเหลือในอัตราสวนมากถึงรอยละ 1 ของผลผลิตมวลรวมประชาชาติ
(GNP) เพ่ือการพัฒนาระหวางประเทศท้ังในระดับพหุภาคีและทวิภาคีไปยังประเทศเปาหมาย อาทิ บรรดาประเทศ
แถบทะเลบอลติก ยุโรปตะวันออก กลุมประเทศกําลังพัฒนา โดยเดนมารกใหความสําคัญตอการพัฒนา
ประชาธิปไตย ความเจริญทางเศรษฐกิจ การรักษาสิ่งแวดลอม การเคารพสิทธิมนุษยชน และบทบาทของสตรีในการ
พัฒนา ท้ังนี้ ความชวยเหลือโดยตรงสวนใหญจะเนนไปยังประเทศในภูมิภาคแอฟริกา นอกจากนั้นเดนมารกยังได
บริจาคความชวยเหลือเพ่ิมเติมอีกรอยละ 0.5 ของผลผลิตมวลรวมประชาชาติ (GNP) เพ่ือสงเสริมสันติภาพและ
ประชาธิปไตยเปนการเฉพาะ

๑.๒๙ ภาวะการคาระหวางไทย – เดนมารก
ความสัมพันธทางการคา

สินคาสงออกท่ีสําคัญของไทย ไดแก แผงสวิทชและแผงควบคุมกระแสไฟฟา อาหารทะเลกระปอง
และแปรรูป ไมและผลิตภัณฑไม รองเทาและชิ้นสวน เสื้อผาสําเร็จรูป อัญมณีและเครื่องประดับ

สินคานําเขาท่ีสําคัญจากเดนมารก ไดแก เครื่องมือเครื่องใชเก่ียวกับวิทยาศาสตรการแพทย
เครื่องจักรในการเกษตร เครื่องจักรอุตสาหกรรม เคมีภัณฑ ผลิตภัณฑเวชกรรมและเภสัชกรรม

สินคาสงออกไทยท่ีมีศักยภาพ ไดแก อัญมณีและเครื่องประดับ เครื่องคอมพิวเตอร และอุปกรณ
สวนประกอบ วงจรพิมพ ยานพาหนะและอุปกรณ สวนประกอบ เปนตน

สินคานําเขาจากเดนมารกท่ีมีศักยภาพ ไดแก เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแทงและทองคํา
ผลิตภัณฑเวชกรรมและเภสัชภัณฑ แผงวงจรไฟฟา เครื่องใชไฟฟา เครื่องคอมพิวเตอร และอุปกรณและ
สวนประกอบ เปนตน

ดานการลงทุน กิจการท่ีเดนมารกมีความสนใจลงทุนในไทยสวนใหญจะอยู ในประเภท
อุตสาหกรรมขนาดกลางซึ่งเดนมารกมีความชํานาญและเชี่ยวชาญ เชน ดานการผลิตรองเทา การผลิต
เครื่องดื่มเบียร อุตสาหกรรมอาหาร ตลอดจนกิจการดานบริการโดยเฉพาะการขนสงสินคาทางทะเล ซึ่งเปน
สาขาท่ีเดนมารกมีประสบการณและถือเปนประเทศชั้นนําท่ีมีความเจริญกาวหนาและทันสมัยมากท่ีสุด
ประเทศหนึ่งในยุโรป
เดนมารกเล็งเห็นถึงความสําคัญของการลงทุนในไทยโดยเฉพาะอยางยิ่งการใชไทยเปนฐานผลิตสินคา

สําหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต   สําหรับโครงการลงทุนจากเดนมารกท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุนจาก
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (Office of Board of Investment BOI) เปนอันดับท่ี 3 ในสหภาพ
ยุโรป

๑.๓๐ ดานการทองเท่ียว
ในป พ.ศ. 2556 มีนักทองเท่ียวชาวเดนมารกเดินทางมาไทยจํานวน 163,907 คน นักทองเท่ียว

เดนมารกนับวาเปนกลุมทองเท่ียว ท่ีมีคุณภาพ มีการใชจายสูง โดยท่ีชาวเดนมารกมีอํานาจซื้อสูงและนิยมแหลง
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ทองเท่ียวทางธรรมชาติ เดนมารกจึงเปนกลุมประเทศเปาหมายของไทยในการสงเสริมการทองเท่ียว โดยเฉพาะ
โครงการพํานักระยะยาว และการทองเท่ียวเชิงคุณภาพ

๑.๓๑ จํานวนคนไทย
ประมาณ 9,000 คน วัดไทย 3 วัด สมาคมไทย 3 สมาคม รานอาหารไทย 85 ราน

๑.๓๒ โอกาสทางการคา และปญหาและอุปสรรค
โอกาสทางการคา
1.) เดนมารก เปนกลุมประเทศท่ีมีรายไดเฉลี่ยตอประชากรสูง ประมาณ 36,764 เหรียญสหรัฐตอป

จัดเปนประเทศท่ีมีความกาวหนาทางอุตสาหกรรม มีมาตรฐานความเปนอยูสูง ทําใหตนทุนการผลิต คาแรงงาน สูง
ตามไปดวย จึงตองพ่ึงพานําเขาสินคาจากตางประเทศ โดยเฉพาะสินคาอุปโภคและบริโภคท่ีจําเปนตอการดํารง
ชีวิตประจําวัน เชน อาหาร เสื้อผา สิ่งทอ อัญมณีเครื่องประดับ ของตกแตงบาน เปนตน ซึ่งเปนสินคาไทยท่ีมีความ
ชํานาญและมีศักยภาพในการสงออกสูง

2.) ระบบการคาพาณิชยอีเลคทรอนิกส ( E- Commerce) ไดเขามามีบทบาทในการสั่งซื้อสินคาแนวโนม
การสั่งซื้อสินคาท่ีสั่งซื้อผานทางออนไลนมีปริมาณเพ่ิมข้ึน เปนการเพ่ิมชองทางการจําหนาย สําหรับลูกคาท่ีชอบ
ความสะดวกสบายและกลุมคนรุนใหม จึงทําใหสินคาไทยมีโอกาสเขาถึงกลุมลูกคาไดมากข้ึน

3.) ชาวเดนมารก เปนกลุมคนท่ีใหความสําคัญดานสิ่งแวดลอม มีความกังวลหวงใยในสุขภาพ และ
โครงสรางประชากรเปนสังคมผูสูงวัย (aging society) เปนกลุมลูกคาระดับกลางถึงบน ผูสงออกไทยจึงตองพัฒนา
ปรับปรุงสินคาใหเขากับนิสัยความเปนอยูของชาวเดนมารก เชน การพัฒนาบรรจุภัณฑ ใหสวยงาม เขาใจงาย มี
รูปแบบเรียบงายแตดูดี ทําจากวัสดุท่ีประหยัดพลังงาน เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม มีขนาดบรรจุภัณฑเหมาะสําหรับ
การบริโภคของครอบครัวขนาด 1-2 คน ใชครั้งเดียวหมด หรืองายตอการใชโดยเฉพาะสําหรับผูสูงอายุ หรือ
การพัฒนาผลิตภัณฑท่ีมีสวนผสมหรือทําจากธรรมชาติ ไมมีสารตกคาง การผลิตอาหารบํารุง สุขภาพ เชน มี
สวนผสมของน้ําตาลนอย หรือใชสารความหวานอ่ืนท่ีไมเปนอันตรายแทนน้ําตาล สินคาทีทําจากสมุนไพร เปนตน

4.) คนเดนมารกมีการติดตอซื้อขายและรูจักประเทศไทยมานาน จึงมีความผูกพันและรูจักประเทศไทยจาก
การท่ีติดตอซื้อขายกันมานาน และการเดินทางมาทองเท่ียวในประเทศไทย การทําธุรกิจนิยมระบบการคาแบบยั่งยืน
เม่ือสั่งซื้อสินคาจากบริษัทใดก็จะติดตอสั่งซื้อเปนเวลานาน ราคาเปนเพียงปจจัยหนึ่งในการทําธุรกิจ มาตรฐาน
คุณภาพสินคา การสงมอบท่ีตรงเวลา ความเปนพันธมิตรการคาท่ีดีตอกันเปนปจจัยสําคัญในการติดตอธุรกิจกับ
เดนมารก

5.) เดนมารกจัดเปนประเทศผูมีความชํานาญดานการคามาชานาน ( Trading Nation) และภูมิประเทศ
เสนทางคมนาคมเปนศูนยกลางยุโรปเหนือกับกลุมประเทศนอรดิกส และกลุมบอลติก ดังนั้น ผูสงออกไทยสามารถ
ใชเดนมารกเปนศูนยกลางในการกระจายสินคาไปยังกลุมประเทศเหลานั้นได



ห น า | 10

ปญหาและอุปสรรคทางการคา
1.) ประเทศไทยและเดนมารก มีระยะทางอยูคอนขางหางกันและเนื่องจากประชากรเดนมารกมีไมมาก

เพียง 4.5 ลานคน จัดเปนตลาดขนาดแล็ก ยอดสั่งซื้อแตละครั้ง จึงอาจมีปริมาณไมมากหรือตองมีการรวมตู ทําใหผู
สงออกไทย ไมคอยใหความสําคัญผูซื้อเดนมารกมากนัก

2.) การติดตอคาขายสวนใหญเดนมารกจะนิยมคาขายกับกลุมสหภาพยุโรปและประเทศยุโรปตะวันตก
ดวยกัน

3.) ปญหาการคาทวิภาคีระหวางไทยกับเดนมารก สวนหนึ่งเปนปญหาภายใตกรอบของสหภาพฯ เนื่องจาก
สหภาพยุโรปใหความสําคัญเรื่องความปลอดภัยดานอาหารและการคุมครองสิ่งแวดลอมอยางมาก โดยไดออก
มาตรการดาน Food Safety, Integrated Product Policy (IPP) และนโยบาย Waste Electrical and Electronic
Equipment (WEEE) รวมท้ังเพ่ิมความเขมงวดในการตรวจสอบสารตกคางในสินคาไทย โดยเฉพาะอยางยิ่ง ผักสด
กุงและไก นอกจากนั้น สหภาพยุโรปยังไดตัดสิทธิ GSP ท่ีใหกับสินคาไทยและเรียกเก็บภาษี AD และ CVD กับสินคา
ไทยดวย ซึ่งสินคาอาหารของไทยหลายรายการมีการตรวจพบเชื้อโรคและสารตกคางปนเปอนเปนระยะๆ

4.) ปญหาการคาระหวางภาคเอกชนไทยและเดนมารกมีไมมากนัก เชน ปญหาผูสงออกไทยไมสงมอบ
สินคาตรงเวลา ผูนําเขาเดนมารกไมชําระเงินคาสินคา
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กรุงโคเปนเฮเกน

กรุงโคเปนเฮเกน (อังกฤษ: Copenhagen; เดนมารก: København เคอเปนเฮาน) เปนเมืองหลวงและ
เมืองท่ีใหญท่ีสุดของประเทศเดนมารก จํานวนประชากรในมีเมืองมีท้ังหมดประมาณ 500,000 คนและ เขตนคร
หลวงหรือเมโทรท้ังหมดประมาณ 1,200,000 คนเศษ กรุงโคเปนเฮเกนเปนท่ีตั้งของศูนยกลางการบริหารประเทศ
รัฐสภารัฐบาล และเปนท่ีตั้งพระราชวังหลวงในพระราชวงศเดนมารก โคเปนเฮเกนถือวาเปนเมืองเกาแกเมืองหนึ่ง
ของยุโรป กอตั้งมาราว ๆ คริสตศตวรรษท่ี 10 และเปนเมืองท่ีใหญท่ีสุดของประเทศในแถบสแกนดิเนเวีย

สถานท่ีสําคัญ
ปราสาทเฟรเดอริคสบอรก ตั้งอยูในเมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารก เปนปราสาทท่ีจัดเปนพระราชวัง

ท่ีงดงามอีกแหงหนึ่ง  ปราสาทแหงนี้นับเปนพิพิธภัณฑ
แห งชาติทางด านประวัติศาสตรของเดนมารค
ประกอบไปดวยปราสาทอันงดงามสไตลเรอเนอซอง
ซึ่งสรางข้ึนในสมัยศตวรรษท่ี 17 มีหองท่ีเปดให
สาธารณะชนเขาชมได 70 หอง รวมท้ังวิหารอันโออา
ท่ีจัดแสดงตราประจําตระกูล ในป ค.ศ.1996 ไดมี
การจัดแตงสวนแบบบารอคในปราสาท
ข้ึนใหม
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น้ําพุแหงราชินีเกฟออน ตั้งอยู ท่ีเมืองโคเปนเฮเกน
ประเทศเดนมารก มีตํานานเลาขานอยางยอๆวาเทพเจา ผูทรง
อิทธิฤทธิ์ดลบันดาลใหพระนางกอบกูชาติ โดยพระราชินีเกฟออน
ไดแปลงรางลูกชาย 4 คนใหเปนโคเพ่ือไถพ้ืนดินข้ึนมาจากใตน้ํา
ใหเกิดเปนประเทศเดนมารกในทุกวันนี้

รูปปนเงือกนอย “Little Mermaid” ตั้งอยูท่ีเมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารก เปนตํานานความรัก
ของเงือกนอยท่ียอมเสียทุกสิ่งเพ่ือเจาชายท่ีแสนรัก สัญลักษณของเมืองซี่งตั้งอยูท่ีริมอาวโคเปนเฮเกนนักทองเท่ียว
แทบทุกคนมา ตรงจุดนี้เพ่ือถายรูปคูกับเธอ ท่ียังคงนั่งหนาเศราเฝารอ เจาชายคนรักตามเนื้อเรื่องในเทพนิยายของ
ฮันส คริสเตียน แอนเดอสันขณะเดียวกันทานจะไดทราบเรื่องราวอันเปนท่ีมาของเงือกนอยตาม เนื้อหาในเทพนิยาย
รักบันลือโลกปจจุบันลิตเติ้ลเมอร
เมดมี “นองสาว” ท่ีสรางข้ึนเปน
สั ญ ลั ก ษ ณ เ มื อ ง ใ ห ม เ ม่ื อ 15
กันยายน ค.ศ.2006 เปนเงือกนอย
สาวสไตลโพสตโมเดิรน แตตั้งแสดง
อ ยู ท่ี Langelinie ใ น อ า ว
โคเปนเฮเกน ไมไกลจากท่ีตั้งเงือก
นอยตัวเดิม  รูปปนชิ้นนี้เปนผลงาน
ชิ้นเอกของ Edv. Eiriksen ท่ีสราง
ข้ึ น เ พ่ื อ เ ป น อ นุ ส ร ณ ส ถ า น ถึ ง
จินตนาการของแอนเดอรสันกวีเอก
ผูสรางสรรคนิทาน ท่ีไดรับการกลาว
ขานท่ัวโลก เรื่องราวของเงือกนอย
ยังคงกองอยูในหัวจนเรือเทียบทา
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๒. สรุปผลการศึกษาดงูานประเทศเดนมารก
๒.๑ สรุปผลการศึกษาดูงาน เรื่อง Social Enterprise ประเทศเดนมารค ณ สถานเอกอัครราชทูต

ไทยประจําราชอาณาจักรเดนมารค บรรยายสรุปโดยเอกอัครราชทูต วิมล คิดชอบ
สถานเอกอัครราชทูตไทยประจําราชอาณาจักรเดนมารคใหบริการคนไทยประมาณ15,000 คน ครอบคลุม

คนไทยท่ีประเทศไอซแลนดและลิทัวเนียดวย และใหบริการดานกงสุลแกชาวตางชาติท่ีมาขอวีซา มีขาราชการรวม
5 คน เนนการดําเนินตามนโยบายทีมประเทศไทย (Team Thailand) ประกอบดวยตัวแทนจากหนวยงาน
ตางๆ 12 หนวยงาน เชนพาณิชยฯลฯ รวมกลุมประเทศนอรดิคและบอลติค ซึ่งจะจัดประชุมทีมประเทศไทย
ประมาณเดือนสิงหาคมนี้ ท่ีประเทศไอซแลนด

การเปนประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป(EU)
ในอดีตประเทศไอซแลนดเปนประเทศแรกท่ีมีวิกฤตเศรษฐกิจและEUไดใหความชวยเหลือจนฟนตัว และ

มองเห็นชองทางท่ีเปนจุดขายคือการทองเท่ียว ใชเปนชองทางสรางความเขมแข็งใหตัวเองจนประสบความสําเร็จ
เปนการทองเท่ียวเชิงธรรมชาติเชน แสงเหนือ. มีการลงทุนทํารานอาหารโรงแรม ปญหาของนักธุรกิจไทยคือเรื่อง
ระยะทางไกล ซึ่งมีแนวโนมนาจะดีข้ึน มีคนไทยอยู 1,500 คนสวนใหญประกอบอาชีพเปนชาวประมง มีเรือของ
ตนเองมีโรงงานทําสินคาประมงทําปลาแชแข็ง ความเปนอยูลําบาก อากาศหนาวเย็นท้ังป ปจจุบันเริ่มมีนักธุรกิจรุน
ใหม เปด chain รานอาหาร ยกเวนในลิทัวเนียยังไมมีรานอาหารไทย

นักทองเท่ียวจากสแกนดิเนเวียไปท่ียวไทยอยางตอเนื่องตลอดเวลา มีจุดเดนคือความเปนคนไทย มีอัธยาศัย
ไมตรี สิ่งท่ีตองระมัดระวังคือเรื่องของความปลอดภัย ขณะท่ีคูแขงทุกประเทศพยายามหาจุดขายของตน ประเทศ
เดนมารคเปนสมาชิก EU เปนรัฐสวัสดิการ ซึ่งจะจัดงานฉลองความสัมพันธกับประเทศไทยครบ 100 ป ในป 2561

ดานเศรษฐกิจการเมือง ปจจุบันไทยไดเปรียบการคาประมาณ 200 ลานบาท จําเปนตองมีจัดการตอเนื่อง
จากการท่ีบริษัทในเครือเซ็นทรัลเขามาเทคโอเวอร ธุรกิจโรงแรม หางสรรพสินฅา เนนเปนเมืองสีเขียว มีเรื่องการ
ของการอนุรักษพลังงาน ใหความสําคัญกับครอบครัว ไมดูเฉพาะเรื่องผลกําไรแตคํานึงถึงมูลคาดวย ภาคการเกษตร
เขมเเข็ง ใชองคความรูดานออรแกนิคส

การออกจาก EU ของประเทศอังกฤษ จากการท่ีกําลังอยูระหวางช็อค เริ่มมีการปรับตัวหลังจากมี
นายกรัฐมนตรีใหม ผูนําเกาลาออกหมด ทําใหประชาชนเควงควาง ผูนํารัฐบาลชุดใหมตองเดินหนาตอ แตยังไมมี
ผลกระทบกับประเทศเดนมารก

นโยบาย social enterprise
บริษัทเอกชนเชนคารสเบิรก มีนโยบายเรื่องการสนับสนุนทางสังคม โดยมีภาครัฐใหการสนับสนุนดวย มีคน

อาสาสมัครชวยเหลือสังคม ธุรกิจขนาดใหญนําผลกําไรท่ีไดกลับมาชวยเหลือสังคมรัฐบาลเห็นวาการชวยเหลือสังคม
โดยบริ ษัทใหญๆมาช วย เหลือธุ ร กิจขนาดเล็ก หรือผู ประกอบการรายใหม โดยจัด ให มี พ่ี เลี้ ย งช วย
สนับสนุน เปรียบเทียบกับสังคมไทยท่ีเกิดความระแวง ไมไวใจกัน ขณะท่ีเดนมารคสิ่งท่ีเปนหัวใจคือ Trust (ความไว
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เนื้อเชื่อใจ) การเสียภาษีทุกบาททุกสตางค ประชาชนมีความม่ันใจวาจะนํากลับมาพัฒนาประเทศ การขาดความเชื่อ
ใจไวใจกัน มีความเห็นแกตัว เอาเปรียบ ไมมองสวนรวมประเด็น คนรักษากติกาตองเปนกลาง การสรางรัฐสวัสดิการ
ของเดนมารคผานการเรียนรูมานาน มีเรื่องของการศึกษา ทัศนคติ เปนสิ่งสําคัญ
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๒.๒ บทเรียนท่ีไดจากการศึกษาดูงานท่ีสามารถนําไปใชประโยชนในประเทศไทย

๑. ผลกระทบจาก Brexit ของอังกฤษเปนผลมาจากความไมพอใจทางสังคม ชนชั้นกลางและระดับลางถูก
ผลกระทบ คนท่ีแขงขันไมไดลําบากเปนผลกระทบจากการเมืองและความปนอยู คนจนลําบาก เกิดปฏิกิริยาทาง
สังคม การเหยียดผิว การดูแลผูอพยพ (กลุมนาซีใหม) เกิดความเกลียดชังเปนระเบิดเวลาทางสังคม คาดการณวา
ตอไปอังกฤษจะอยูในสถานะคูคาพิเศษกับตลาด EU ข้ึนอยูกับการตอรองดานเศรษฐกิจ ในภาพรวมขณะนี้ยังไมมี
ผลกระทบตอประเทศเดนมารก
บทเรียนท่ีได การกระจายขอมูลขาวสารจากภาครัฐไปสูประชาชนทุกระดับ ตองเปนไปอยางท่ัวถึง เพ่ือสรางความ
เขาใจและสรางชองทางการรับรูขอมูลขาวสาร ท้ังจากภาครัฐและภาคประชาชน สรางความอยูดีกินดีใหกับ
ประชาชนทุกระดับ

๒.การเชื่อมโยงจุดเดนในแตละประเทศเปนจุดท่ีควรใหความสนใจ เชนท่ีทานทูตวิมลกําลังดําเนินการอยู
แตหากภาคราขการไมคอยกระตือรือลน ไมแสดงความชัดเจน การเปลี่ยนผูบริหารของสวนราชการ ทําใหขาดความ
ตอเนื่อง บทเรียนท่ีได การเชื่อมโยงจุดเดนของแตละตําบล อําเภอ หรือจังหวัด นโยบายภาครัฐตองชัดเจนและมี
ความตอเนื่อง มีการทําโปรไฟลในแตละแหงวามีจุดเดนหรือเกงเรื่องอะไร ตองการความชวยเหลือเรื่องใด เพ่ือให
ความสนับสนุนไดอยางเหมาะสม

๓.ชุมชนไทย จุดขายความเปนคนไทยทําใหมีผูสนใจไปทองเท่ียวเมืองไทย สิ่งท่ีควรพิจารณาคือทําอยางไร
จะทําใหเห็นจุดเนนความเปนไทยโดยมีการบอกถึงเรื่องราว ท่ีมาเอาความเปนไทยเสนอในตลาดโลก มีความเกงของ
แตละพ้ืนท่ี ไมลอกเรียนแบบกัน เริ่มจากอําเภอ ตําบลเล็กๆของใครของมัน
บทเรียนท่ีได การดําเนินนโยบายภาครัฐเชนนโยบายประชารัฐ ควรสรางความเขาใจในกระบวนการดําเนินการ
การศึกษา ตลอดจนทัศนคติของประชาชนมีความสําคัญท่ีจะทําใหเกิดการพัฒนาในพ้ืนท่ีอยางยั่งยืน

๔. ธุรกิจขนาดเล็กโตตามธรรมชาติ ธุรกิจทองถ่ินยังอยูได ธุรกิจขนาดใหญนํากําไรมาทํากองทุนใหเด็กรุน
ใหมนําไปทําสิ่งใหมๆเกิดการพัฒนาของคนรุนใหม
บทเรียนท่ีได นโยบายเรื่องการสนับสนุนทางสังคม(social enterprise) ท่ีธุรกิจขนาดใหญควรดําเนินการคือใหความ
ชวยเหลือธุรกิจขนาดเล็ก โดยมีภาครัฐใหการสนับสนุน เชนการเปนพ่ีเลี้ยงใหคําปรึกษา หรือการใหทุนสนับสนุนคน
รุนใหมในการพัฒนานวัตกรรมตางๆ มากกวาการนําผลกําไรมาทํากิจกรรมท่ีเปนอยูในปจจุบัน เพ่ือชวยผลักดัน
โมเดลประเทศไทย 4.0 ท่ีรัฐบาลมีความตองการปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจ ไปสู “Value–Based Economy”
หรือ “เศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนดวยนวัตกรรมไดแก

1) เปลี่ยนจากการผลักดันสินคาโภคภัณฑไปสูสินคาเชิงนวัตกรรม
2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศดวยภาคอุตสาหกรรมไปสูการขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยี และความคิด
สรางสรรค
3) เปลี่ยนจากการเนนภาคการผลิตสินคาไปสูการเนนภาคบริการมากข้ึน
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รูปภาพประกอบการศึกษาดูงาน
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ราชอาณาจักรนอรเวย (Kingdom of Norway)

๑.ขอมูลพื้นฐานท่ัวไป
๑.๑ ธงและตราสัญลักษณ

๑.๒ สภาพทางภูมิศาสตร
นอร เวย ตั้ งอยู บนคาบสมุ ทร

สแกนดิเนเวียซึ่งอยูทางเหนือของทวีปยุโรป
มี พ้ืน ท่ี ๓๘๕,๑๕๕ ตารางกิ โลเมตร
(ประมาณรอยละ ๖๐ ของประเทศไทย)
นอรเวยมีอาณาเขตทิศเหนือติดตอ กับทะเล
บาร เร็นท  ทิศใตติดกับทะเลเหนือ ทิศ
ตะวันออกติดกับสวีเดน ฟนแลนด และ
รัสเซีย และทิศตะวันตกติดกับทะเลนอรเวย พ้ืนท่ีสวนใหญของนอรเวยเปนฟยอรด ธารน้ําแข็ง ทะเลสาบ หุบเขา ภูเขา
และหนาผาสูงชันท่ีปกคลุมดวยหิมะ
๑.๓ ภูมิอากาศ

เนื่องจากนอรเวยตั้งอยูใกลเขตข้ัวโลกเหนือ จึงมีอากาศหนาวเย็นนานถึง ๖ เดือน ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน-
เมษายน ซึ่งจะมีอุณหภูมิประมาณ ๐ ถึง ติดลบ ๔๐ องศาเซลเซียส โดยอากาศในกรุงออสโลจะหนาวท่ีสุดในเดือน
ธันวาคมและมกราคม (อาจติดลบถึง ๒๐ องศาเซลเซียส) และมีหิมะตกตั้งแตปลายเดือนพฤศจิกายนจนถึงเดือนเมษายน
ในชวงฤดูหนาว ระยะเวลากลางวันจะสั้นกวาเวลากลางคืน โดยในเดือนธันวาคม-มกราคม จะมีแสงแดดเพียงวันละ ๐-๖
ชั่วโมงเทานั้น ฤดูรอนในนอรเวยมีระยะเวลา ๓ เดือน ตั้งแตเดือนมิถุนายน-สิงหาคม โดยมีอุณหภูมิประมาณ ๒๐-๒๕
องศาเซลเซียส ในชวงฤดูรอนจะมีระยะเวลากลางวันยาวนานกวาระยะเวลากลางคืน
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๑.๔ ประชากร
สถิติเม่ือวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๔๘ นอรเวยมีประชากร ๔,๖๐๖,๓๖๓ คน แยกเปนชาย ๒,๒๘๔,๐๗๐คน หญิง

๒,๓๒๒,๒๙๓ คน
กรุงออสโลเปนเมืองหลวงและเปนเมืองท่ีใหญท่ีสุดของประเทศมีประชากร ๕๒๙,๘๔๖ คน รองลงมาไดแกเมือง

Bergen ๒๓๙,๒๐๙ คน เมือง Trondhiem ๑๕๖,๑๖๑ คน เมือง Stavanger ๑๑๓,๙๙๑ คน และเมือง Baerum
๑๐๔,๖๙๐ คน อัตราการเพ่ิมข้ึนของประชากรรอยละ ๐.๕๕ ตอป
๑.๕ ภาษาและศาสนา

นอรเวยใชภาษานอรเวยเปนภาษาประจําชาติ (Bokmal และ Nynorsk) คนนอรเวยมากกวารอยละ ๙๐
สามารถพูด อานและเขียนภาษาอังกฤษไดดี คนนอรเวยรอยละ ๘๖ นับถือศาสนาคริสต ( Church of Norway –
Evangelical Lutheran)
๑.๖ วันชาติ

วันท่ี ๑๗ พฤษภาคม เปนวันชาตินอรเวย
๑.๗ ขอมูลดานการเมืองและการปกครอง

๑.๗.๑ ระบบการปกครอง
นอรเวยมีระบอบการปกครองระบอบประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษัตริยเปนประมุข ในฐานะ Head of

state มีการแบงเขตการปกครองออกเปน ๑๙ Counties และเขตปกครองพิเศษ Svalbard นอกจากนี้ นอรเวยยังมีระบบ
การปกครองทองถ่ินในรูปแบบเทศบาล (Municipality) แตเรียกวา Kommune ซึ่งมี ๔๓๕ Kommune ท่ัวประเทศ

๑.๗.๒ ระบบการเมือง
ระบบการเมืองนอรเวยมีรากฐานมาจากรัฐธรรมนูญป ๑๘๑๔ โดยตั้งอยูบนหลักการ ๓ ประการคือ

อํานาจอธิปไตยของปวงชน การแบงแยกอํานาจหนาท่ี และสิทธิมนุษยชน เปนระบบรัฐสภา ประกอบดวยสมาชิก ๑๖๕
คน มีการเลือกตั้งทุกๆ ๔ ป มีหนาท่ีในการออกกฎหมายตางๆ โดยมีคณะบุคคลจํานวน ๖ คน เรียกวา Presidium นํา
โดยประธานรัฐสภา ทําหนาท่ีในพิจารณาการบรรจุรางกฎหมายเขาสภา ควบคุมการประชุม และอ่ืนๆ
๑.๘ ขอมูลดานเศรษฐกิจ

นอรเวยมีระบบเศรษฐกิจแบบเสรี สถานะทางเศรษฐกิจมีเสถียรภาพและม่ันคง รายไดหลักของนอรเวยข้ึนอยูกับ
น้ํามันและกาซธรรมชาติ คิดเปนรอยละ ๕๐-๕๕ ของรายไดจากการสงออกของนอรเวย นอรเวยมิไดเปนสมาชกิ EU แตมี
ความตกลง EEA กับ EU และใชระเบียบกฎเกณฑทางการคาเชนเดียวกับประเทศใน EU มีการปกปองภาคเกษตรคอนขาง
สูง มีเศรษฐกิจท่ีม่ันคงเนื่องจากทรัพยากรน้ํามัน ราคาน้ํามันท่ีสูงในปจจุบันทําใหเงิน โครนนอรเวยมีคาแข็งข้ึนเม่ือเทียบ
กับเงินตราสกุล ตางๆ โดยปจจุบัน ๑ เหรียญสหรัฐเทากับประมาณ ๖.๒ – ๖.๓ โครนนอรเวย หรือ ๑ โครนนอรเวย
เทากับประมาณ ๖ บาท
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ประเทศคูคาสําคัญของนอรเวย ไดแก ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป (อังกฤษ เยอรมัน สวีเดน เนเธอรแลนด เดนมารก
ฝรั่งเศส อิตาลี และเบลเยี่ยม) สหรัฐฯ แคนาดา ญี่ปุน จีน (รวมฮองกง) และไตหวัน สินคาออกท่ีสําคัญของนอรเวยไดแก
น้ํามันและกาซธรรมชาติ เหล็กและเหล็กกลา อะลูมิเนียม เครื่องจักรและอุปกรณขนสง (รวมอุตสาหกรรมตอเรือ) ปุย
เคมีภัณฑ เยื่อกระดาษ ผลิตภัณฑประมง สวนสินคานําเขาท่ีสําคัญไดแก เครื่องจักรอุตสาหกรรม เครื่องไฟฟา รถยนต
อุปกรณขนสงทางเรือ เคมีภัณฑ เสื้อผาและสิ่งทอ คอมพิวเตอร กระดาษ และอาหาร

นอรเวย ไดรับการยอมรับใหติดอันดับประเทศท่ีมีคุณภาพชีวิตดีท่ีสุดของโลก เนื่องจากนโยบายรัฐสวัสดิการ
สามารถใชไดจริง และตอบโจทยความตองการทางสังคมไดเปนอยางดี ประชาชนมีอัตรารายไดเฉลี่ยตอหัวสูง มีการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีม่ันคง มีการกระจายรายไดท่ีเทาเทียม และมีระบบสวัสดิการท่ีครอบคลุมในสังคม โดยใชเงิน
อุดหนุนจากการเก็บภาษีทางตรงจากประชาชนในวัยแรงงานเนื่องจากภาคแรงงานเปนปจจัยสําคัญตอการคงอยูของรัฐ
สวัสดิการ ซึ่งรัฐจะตองคงไวซึ่งความนาเชื่อถือ (Trust) ในนโยบายสาธารณะของนอรเวย และการบริหารงานของรัฐอยาง
มีธรรมาภิบาล โดยตองพยายามสรางความสมดุลระหวางอัตราการเก็บภาษี ระบบสวัสดิการ เพ่ือใหระบบการเงิน
สาธารณะเกิดความยั่งยืน แมวายุโรปจะประสบกับปญหาเศรษฐกิจ และอังกฤษถอนตัวออกจากการเปนสมาชิก EU แต
เศรษฐกิจของนอรเวยยังคงไมมีผลกระทบมากนัก เพราะสถานการณเพ่ิงเกิดข้ึนซึ่งยังอยูในอาการช็อคของทุกภาคสวน
อยางไรก็ตามแมวานอรเวยไมไดเปนสมาชิกในกลุมประเทศ EU แตคาดวานอรเวยอาจมีผลกระทบบางแตไมมาก
เนื่องจากนอรเวยมีความสัมพันธอันดีกับอังกฤษ ในเรื่องการคาการลงทุน และดานแรงงาน ท้ังนี้นอรเวยมีการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ และมีอัตราการวางงานต่ํา โดยมีรายไดสําคัญจากการสงออกน้ํามันและกาซธรรมชาติ และสามารถนําเขา
จากตลาดใหมๆ อยางเชน จีน อินเดีย และบราซิล แตรัฐก็จําเปนตองทําใหระบบเศรษฐกิจมีความม่ันคง และยืดหยุน
เพ่ือเตรียมพรอมกับเหตุการณท่ีไมคาดคิด โดยนโยบายของรัฐบาล และแนวทางดําเนินงานของธนาคารชาตินอรเวยตาง
เนนไปท่ี การคงไวซึ่งการผลิต และแรงงานท่ีแข็งแกรง เพ่ือใหสามารถคงความเปนรัฐสวัสดกิาร รวมถึงตอบสนองตอการ
เปนสังคมผูสูงอายุได อยางไรก็ดี ยังคงมีความจําเปนท่ีตองมีการปฏิรูปท้ังในภาครัฐ และเอกชน เพ่ือใหมีการจางงานมาก
ข้ึน สงเสริมอุตสาหกรรมสงออกใหมีความหลากหลายมากกวาปจจุบัน ท่ีพ่ึงพาการสงออกน้ํามันและกาซธรรมชาติเปน
หลัก รวมถึงการปฏิรูปเงินบํานาญจากรัฐบาลดวย
๑.๙ ขอมูลดานสังคมและวัฒนธรรม

นอรเวยเปนประเทศท่ีใหความสําคัญกับสิทธิมนุษยชน และความม่ันคงของมนุษยชาติ (human security) คน
นอรเวยจึงมีใจเปดกวางสําหรับคนเชื้อชาติอ่ืน และพรอมใหความ-ชวยเหลือแกผูดอยโอกาสกวา ทําใหปจจุบัน มีคน
ตางชาติท่ีไดรับสัญชาตินอรเวยอยูประมาณ รอยละ ๘ ของจํานวนประชากรท้ังหมด (จํานวน ๓๖๔,๙๘๑ คน สถิติเม่ือ
วันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๔๘) สวนมากเปนชาวปากีสถาน ชาวเคิรด โซมาเลีย และเวียดนาม ท้ังนี้ความใจกวางของรัฐบาล
นอรเวย ในการชวยเหลือผูลี้ภัยชาติอ่ืน ซึ่งจะตองใชเงินงบประมาณในการชวยเหลือในแตละปจํานวนมาก  สงผลตอ
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ความรูสึกของประชาชนนอรเวยในเรื่องท่ีจะตองแบงปนสวัสดิการไปใหผูลี้ภัยชาติอ่ืน ๆ ในขณะท่ี ชนชาตินอรเวยเปนผู
ท่ีเสียภาษีใหกับรัฐบาลในอัตราท่ีสูง
๑.๑๐ สภาพความเปนอยู

ความเปนอยูโดยรวมในนอรเวยจัดวาสะดวก และปลอดภัย มีหางสรรพสินคา รานขายสินคา จํานวนมากใน
เมือง นอกจากนี้ ยังมีหางสรรพสินคานอกเมืองอีกหลายแหง รวมท้ัง supermarket ตามแหลงชุมชนตางๆ ทําใหสามารถ
หาซื้อสินคาเกือบทุกชนิด/ประเภท แตสินคาทุกอยางจะมีราคาแพง และโดยท่ีมีคนเอเชียอาศัยอยูในนอรเวยเปนจํานวน
ไมนอย จึงมีคนไทย คนจีนและคนเวียดนามเปดรานอาหารจีน รานอาหารไทย และรานขายของชําท่ีมีสวนประกอบและ
เครื่องปรุงอาหารจากเอเชียมากมายหลายชนิด ท้ังขาว และผักสดจากเมืองไทยแตราคาสินคาจะสูงกวาในประเทศไทย
อยางนอย ๔-๕ เทา ถาเปนผัก/ผลไมสดจะมีราคาสูงกวาในเมืองไทย ๑๐ เทาข้ึนไป
๑.๑๒ คาครองชีพ

เนื่องจากนอรเวยเปนประเทศท่ีร่ํารวย มีรายไดประชาชาติตอหัวเฉลี่ยสูงเปนลําดับตนๆของโลกคือประมาณ
๓๔,๐๐๐ เหรียญสหรัฐตอคนตอป มีการเก็บภาษีในรูปแบบตางๆ มากเชน ภาษีเงนิไดรอยละ ๒๕ – ๓๐ ภาษีมูลคาเพ่ิม
(VAT) รอยละ ๒๕ ของราคาสินคา ภาษีสิ่งแวดลอม และอ่ืนๆ ประกอบกับภาษีรายไดบุคคลท่ีสูง ทําใหคาครองชีพใน
นอรเวยจัดไดวาสูงมากเปนลําดับท่ี ๑ ในยุโรป หรือสูงกวาในประเทศไทย
ประมาณ ๕-๖ เทา
๑.๑๓ แหลงบันเทิง

แหลงบันเทิงคอนขางมีจํากัดและมีราคาแพง ความบันเทิงในบาน
จากโทรทัศนและโรงภาพยนตรในนอรเวยสวนมากจะเปนภาพยนตร
อเมริ กัน โดยเปด sound track และมี Norwegian subtitle ยกเวน
ภาพยนตรการตูนและรายการสําหรับเด็ก จะพากยภาษานอรเวยโดยไมมี
English subtitle
๑.๑๔ การคมนาคม

ถนนในนอรเวยมีสภาพดี มีแผนท่ีบอกเสนทางอยูท่ัวไป
แมถนนสวนใหญมีชองทางวิ่งเล็ก และวิ่งสวนทาง ( two-way
traffic) แตก็มีความปลอดภัยสูงเพราะมีการจํากัดความเร็วรถยนต
เชน ท่ี ๘๐-๙๐ ก.ม/ชั่วโมง.สําหรับทางหลวงแผนดิน ๖๐-๗๐
ก.ม./ชั่วโมงสําหรับถนนท่ีวิ่งผานเมืองหรือเขตชุมชน และ ๓๐
ก.ม./ชั่วโมง สําหรับเขตชุมชนในเมือง มีกลองตรวจจับความเร็ว
อัตโนมัติตามถนนจํานวนมาก ผูฝาฝนไมเคารพกฎจราจรจะถูกปรับ
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ในอัตราท่ีสูงมากคือประมาณ ๕๐๐ – ๒,๕๐๐ โครนนอรเวย และอาจถูกยึดใบอนุญาตขับข่ี คนนอรเวยจึงเครงครัดในการ
ปฏิบัติตามกฎจราจร ทําใหอุบัติเหตุบนทองถนนเกิดข้ึนนอย รถยนตในนอรเวยวิ่งดานขวา ท่ีจอดรถยนตสวนมากท้ังริม
ถนนและสถานท่ีเฉพาะ ตองเสียคาท่ีจอดเปนรายชม. ราคาชม.ละ ๑๒ – ๒๐ โครนนอรเวย กําหนดตั้งแตเวลา ๐๘.๐๐ -
๑๗.๐๐ น. ยกเวนเวันอาทิตย แมจะเปนประเทศผูผลิตน้ํามัน แตราคาน้ํามันภายในประเทศจะสูงมาก โดยราคาน้ํามันจะ
อยูท่ีระดับ ๙-๑๒ โครนตอลิตร และนอรเวยมีการสนับสนุนใหประชาชนใชรถจักรยาน ซึ่งจะสงผลใหลดการใชพลัง ลด
มลภาวะ การจราจรไมแออัด ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง ไมเจ็บไขไดปวย และสามารถประหยัดงบประมาณปละหลาย
สิบลานบาท

๑.๑๕ คนไทยในนอรเวย
นอรเวย มีคนตางชาติอาศัยอยูในนอรเวย ๑๖,๐๐๐ กวาคน ท้ังนี้มีคนไทย มากกวารอยละ ๙๕

เปนสตรีท่ีแตงงานมาอยูอาศัยกับสามีนอรเวย เมืองท่ีมีคนไทยอาศัยอยูมากไดแก กรุงออสโล เมือง Bergen และบริเวณ
รอบ และเมือง Stavanger และบริเวณรอบ เมืองตางๆ อ่ืนอีก เชน เมือง Trondheim Tromso และเมือง Odda ใน
นอรเวยมีวัดไทย ๑ วัดชื่อวัดไทยนอรเวย ตั้งอยูในเขต Frogner Kommune หางจาก กรุงออสโลไปประมาณ ๒๗
กิโลเมตร โดยมีพระประจําวัดอยู ๒ รูป

เนื่องจากผูชายชาวนอรเวยเปนคนท่ีรักครอบครัว และรักธรรมชาติ รัฐบาลทองถ่ินนอรเวยใหการสนับสนุนดูแล
ใหเรียนภาษา สอนวัฒนธรรม โดยสวนใหญสามารถเขาทํางานในดานการบริการ  ท้ังในสวนของสถานกงศุลซึ่งเปน
ตัวแทนรัฐบาลไทยในนอรเวย ก็มีการสงเสริม สนับสนุน สรางความเขมแขงใหกับประชาชนคนไทยท่ีอยูในนอรเวย  โดย
การจัดโครงการอบรมดานตาง ๆ เชน ดานภาษา  การทําอาหาร การอยูสังคมครอบครัว สรางงาน สรางอาชีพ  เพ่ือใหมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี และสามารถยกระดับใหอยูในสังคมอยางมีศักดิ์ศรี และใหคนนอรเวยยอมรับและใหเกียรติคนไทยท่ีอยู
ในนอรเวย และนอกจากนี้ ไดมีการจัดทําโครงการเพ่ือความรวมมือระหวางไทย กับนอรเวยในดานวิทยาการท่ีเดน ๆ เชน
โครงการเวชศาสตรทางทะเล โดยรวมมือกับกรมแพทยทหารเรือ  และโครงการเปลี่ยนอวัยวะขามกลุมเลือด โดยรวมมือ
กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ จัดโครงการกงศุลสัญจร ไปตามเมืองและเกาะเล็ก ๆ ตาง ๆ เพ่ือดูแลและสราง
ความสัมพันธอันดีกับคนไทยท่ีอยูในตางแดนใหรูสึกอบอุน และพบปะนายกเทศมนตรีของแตละทองถ่ินเพ่ือใหเขารูวาคน
ไทยมีผูดูแล จัดโครงการฝกอบรมเรื่องการทําอาหารโดยเอาหมึกแดงมาสอนการทําอาหารกับกลุมสุภาพสตรชีั้นสูงใน
นอรเวย

๑.๑๖ ดานการศึกษา
การศึกษาระดับอุดมศึกษาในนอรเวยจะมีบริการตามชวงของมหาวิทยาลัย  วทิยาลัย เชนเดียวกันกับชวงของ

วิทยาลัยเอกชน นอกจากนี้ยังมีการศึกษาสาธารณะฟรีโดยไมคํานึงถึงสัญชาติ จะแบงเปนหลายระดับดังนี้ คือ
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กอนท่ีเด็กเล็กจะเขาโรงเรียนก็จะสามารถเขาเนอสเซอรี่ (Barnehagen) กอนไดตามแตจะสมัครใจ โดยสวน
ใหญผูปกครองจะนําบุตรของตนเขาเนอสเซอรี่ ซึ่งรัฐบาลจะชวยสนับสนุนเงินสวนหนึ่งใหแกผูปกครอง แตถาผูท่ีมีบุตร
อายุต่ํากวา ๒ ป และตองการจะเลี้ยงดูบุตรเองโดยท่ีไมตองการนําบุตรเขาเนอสเซอรี่ก็จะไดรับเงินชวยเหลือตามสวนท่ีรัฐ
สนับสนุน

การศึกษาในนอรเวยนั้นจะแบงเปนหลายระดับดังนี้ คือ
(๑) Grunnskolen จะแยกเปน

Barneskolen เด็กท่ีมีอายุ ๖ ขวบเต็ม ตองเขาเรียนในระดับประถม ๗ ป
Ungdomsskolen หรือมัธยมตน ๓ ป

การเรียนในระดับนี้ จะเปนการเรียนฟรี และหนังสือฟรี ในการเรียนระดับนี้ถือเปนภาคบังคับใหทุกคนตองเขา
เรียนอยางนอย ๑๐ ป

(๒) Videregaende skole หรือมัธยมปลาย ซึ่งปกติจะใชเวลาเรียน ๓ ป แตสําหรับบางคนอาจเรียนถึง ๔ ป
แลวแตสาขาวิชาท่ีเรียน การศึกษาในระดับนี้จะเรียนฟรี แตตองซื้อหนังสือเอง ซึ่งการเรียนในระดับนี้จะแยกเปน
สาขาวิชาตาง ๆ ๑๒ สาขาท่ีเปนสาขาอาชีพท่ีใหท้ังภาคความรูและภาคปฏิบัติ ภายหลังท่ีเขารับการทดสอบความรูทาง
วิชาชีพ นักเรียนก็จะไดรับใบประกาศนียบตัร ซึ่งสามารถนําไปใชในการสมัครงานได นักเรียนท่ีเลือกเรียนในสาขาวิชาชีพ
ท้ังหมด ๔๗% ของนักเรียนท้ังหมด ในการศึกษาในระดับนี้เปนความสมัครใจของแตละคน ไมบังคับเรียน ภายหลังจาก
เรียนจบในระดับนี้ก็สามารถศึกษาตอในระดับ Hoyskole หรือ Universitet หรือมหาวิทยาลยั

(๓) มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยในนอรเวยมีท้ังหมด ๖ แหง คือใน Olso, Bergen, Trondheim, Tromso,
Stavanger และ As ในระดับปริญญาตรีใชเวลาเรียน ๓ ป สวนระดับปริญญาโทใชเวลาเรียนอีก ๒ ป แตในการศึกษาตอ
ในระดับปริญญาตรีข้ึนไปนั้นคาใชจายในการเรียนคอนของสูงทีเดียว เลยมีคนในนอรเวยไมมากนักท่ีตองการเรียนตอใน
ระดับสูง แตอยางไรก็ตามก็ยังมีทางเลือกใหกับผูท่ีใฝรูคือสามารถขอกูเงินเพ่ือการศึกษาได หรือจะขอทุนการศึกษาก็ทํา
ได

เงินทุนกูยืมเพื่อการศึกษา
ทุนการศึกษาท่ีไดรับ ผูไดรับไมตองใชคืนเม่ือจบการศึกษาแลว สวนเงินกูยืมเพ่ือการศึกษานั้นจะตองจายคืน

เม่ือเรียนจบ เพียงแตไมตองจายดอกเบี้ยสําหรับเงินกูยืมเพ่ือการศึกษา ประชากรท่ีเปนชาวตางชาติท่ีลี้ภัยมา ก็สามารถ
ไดรับเงินกูหรือเงินทุนเพ่ือการศึกษาไดเชนกันบนพ้ืนฐานของมนุษยธรรม
๑.๑๗ รัฐสวัสดิการ

ระบบสวัสดิการสังคมเปนเรื่องท่ีสําคัญของมาตรฐานการครองชีพ การศึกษา และการดูแลสุขภาพของผูอยูอาศัย
ไดรับเงินทุนผานรายไดภาษีท่ัวไป ผลประโยชนสวนรวมถูกเสนอใหกับทุกคน เชน เปนขอเสนอสําหรับทุกชนชั้น ในรัฐ
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สวัสดิการ รัฐบาลใหความชวยเหลือทรัพยากรโดยอนุญาตใหผูอยูอาศัยทุกคนเขาถึงสิ้นคาพ้ืนฐาน เชน ท่ีพักอาศัย
อาหาร ความชวยเหลือทางการแพทยและการเขาเรียน

นอรเวยไดชื่อวาเปนรัฐสวัสดิการเพราะวารัฐบาลท้ังท่ีเปนของรัฐและทองถ่ินมีความรับผิดชอบหลักสําหรับ
สวัสดิการของพลเมือง โดยรัฐสวัสดิการมีเงินทุนหลักจากภาษีและอากรท่ีผูอยูอาศัยจาย รัฐบาลยังใชรายไดจากการ
สงออก เชน การขายน้ํามันและแกส ในการจัดหาเงินทุนผลประโยชนทางสังคมดวย ดังนี้

(๑) สวัสดิการการทํางาน
รัฐบาลไดกําหนดกฎหมายเก่ียวกับสวัสดิการทํางานไวหลายขอ เชน เวลาการทํางาน ปกติ ๓๗.๕ ชั่วโมงตอ

สัปดาห โดยไมรวมเวลาพัก ถาหากวาใครท่ีตองการทํางานเกินกวานี้ ถือวาเปนการทํางานลวงเวลา ดังนั้นจะตองจายภาษี
สําหรับคาทํางานลวงเวลาซึ่งถือเปนรายไดพิเศษอยางนอย ๔๐% ของรายไดท่ีเพ่ิมข้ึนมานอกเหนือจากเงินเดือนปกติ
ลูกจางจํานวนมากมีขอตกลงในการหยุดพักงานแทนการรับเงินคาลวงเวลา เชน หากลูกจางทํางานลวงเวลาท้ังหมด ๔
ชั่วโมง สามารถขอเวลาพักเปนเวลา ๔ ชั่วโมง หรือหากทํางานลวงเวลานับเปนวันได ๕ วัน ก็สามารถขอหยุดพักงาน
ได ๕ วัน แทนการรับเงินคาลวงเวลา แตตองทําเปนขอตกลงไวระหวางลูกจางและนายจาง วันหยุด และการหยุด
เนื่องจากการปวย ลูกจางสามารถขอลาหยุดไดเนื่องจากบุตรไมสบายแตจะตองแจงใหนายจางทราบ แตหากวามีการปวย
ท่ีตองลาหยุดมากกวา ๓ วัน จะตองขอใบรับรองแพทยไปแสดงตอนายจาง และหากวาลูกจางตองการหยุดเนื่องจาก
สาเหตุอ่ืนก็จะตองทําเรื่องขออนุญาต เชน การหยุดเพ่ือยายถ่ินฐานหรือยายบาน หรือการฉลองพิธีตามศาสนา ซึ่งตอง
ไดรับการอนุญาตจากนายจางกอน ขอตกลงเก่ียวกับการทํางาน ในสวัสดิการทํางานนั้นระบุวานายจางและลูกจางตอง
เขียนขอตกลงรวมกัน เชน เวลาทํางานเริ่มและสิ้นสุดเม่ือไร เวลาทํางานนานแคไหน ตองทํางานนั้นนานเปนเวลาเทาใด
(กรณีไมใชงานประจํา) และเก่ียวกับเงินเดือน แมวาลูกจางจะเปน แคลูกจางทดลองงานหรือฝกงานก็จําเปนจะตองมี
ขอตกลงการทํางานรวมกัน

(๒) สวัสดิการสังคมของรัฐบาล
รัฐบาลคํานึงถึงสวัสดิภาพความปลอดภัยของประชาชนเปนสําคัญ โดยมุงท่ีจะใหประชาชนมีสภาวะการเงินท่ีดี

สุขภาพท่ีดีและการศึกษาท่ีดีในความเทาเทียมกัน ไมวาคนคนนั้นจะมีรายไดมากนอยเพียงใดก็ตาม ก็จะไดสิทธิโดย
เทาเทียมกัน รัฐบาลจะเก็บเงินสวนหนึ่งจากภาษีท่ีประชาชนจายใหกับรัฐฯ ไปเปนเงินคาประกันสังคม (folketrygden)
ซึ่งเงินสวนนี้จะถูกหักออกจากเงินเดือนโดยอัตโนมัติ ซึ่งเปรียบเสมือนเปนเงินท่ีสงจายคาประกัน โดยจะเก็บจาก
ประชากรทุกคนท่ีมีงานทําและมีรายได เงินจํานวนนี้จะจายคืนใหประชาชนมาเปนคาใชจายเม่ือปวย, คนวางงาน, คน
ปลดเกษียณอาย,ุ บุคคลท่ีไมสามารถทํางานได และผูปกครองท่ีมีบุตรเล็กเปนตน

รัฐฯ ใหความชวยเหลือและสนับสนุนดานการเงิน โดยแบงเปนประเภทตามเงินท่ีจายออกไปหรือท่ีประชาชน
ไดรับ ซึ่งมี ๔ ประเภทดวยกันดังนี้
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•Dagpenger บุคคลจะไดรับเม่ือตกงาน แตจะตองทําเรื่องรองขอไปยัง arbeidskontoret แตวาจะไดรับเงินเปน
จํานวนเทาใดนั้น ข้ึนอยูกับวา บุคคลนั้นมีเงินไดกอนตกงานเทาไหร และมีจํานวนผูรองขอมากนอยเพียงใด และผูท่ีรอง
ขอเงินชวยเหลือนั้นตองพรอมท่ีจะเริ่มงานใหมท่ี arbeidskontoret หาให รวมท้ังพรอมท่ีจะยายถ่ินฐานเพ่ือรับงานนั้น

•Sykepenger หรือเงินคนปวย จะไดรับเม่ือผูทําประกันสังคมปวย แตตองมีเงื่อนไขวาบุคคลนั้นตองเขาทํางาน
นั้น ๆ มาไมนอยกวา ๔ สัปดาห และจะตองมีการทําจดหมายลาปวยซึ่งแพทยเปนผูออกให โดยแพทยและนายจางจะตอง
รวมมือกันในการหาขอสรุปวาจะใหผูปวยหยุดงานนานเทาใด เพ่ือใหมีขอเสียนอยท่ีสุดเพ่ือใหประโยชนสูงสุดแกนายจาง
และลูกจาง

• Alderspensjon หรือเงินผูสูงอายุ จะไดรับเม่ือบุคคลมีอายุครบ ๖๗ ปเต็ม จํานวนเงินบํานาญจะมากหรือนอย
เพียงใดนั้นข้ึนอยูกับวา บุคคลนั้นทํางานมานานเปนเวลาเทาไร และเคยมีรายไดเทาใด และหาบุคคลนั้น ไมมีรายไดหรือมี
รายไดไมเพียงพอก็จะไดเงินบํานาญข้ันต่ํา (minstepensjon) สวนผูท่ีจะไดรับเงินบํานาญเต็มข้ันนั้นจะตองอาศัยอยูใน
ประเทศนอรเวยมาไมนอยกวา ๔๐ ป

• Uforepensjon หรือเงินคนพิการหรือไรความสามารถท่ีจะทํางาน บุคคลนั้นจะตองมีอายุระหวาง ๑๘-๖๗
ป ซึ่งปวยหรือไดบาดเจ็บจนไมสามารถท่ีจะทํางานได กอนท่ีจะไดรับเงินชวยนี้บุคคลนั้นก็จะไดรับการชวยเหลือดานการ
บําบัดหรือใหการฝกฝนงาน ซึ่ง arbeidskontoret (NAV) จะชวยหางานท่ีเหมาะสมให หรือเสนอทางออกในการให
การศึกษาเพ่ิมเติมในงานอ่ืน ๆ

(๓) บุตรและผูปกครอง
นอรเวยจะใหความสําคัญในการสงเสริมความสัมพันธในครอบครัว เม่ือหญิงท่ีตั้งครรถและคลอดบุตร จะ

สามารถลาหยุดพักผอนกรณีคลอดบุตรได (fødselspermisjon) เม่ือมารดาทํางานหรือมีงานทํา ผูปกครองจะมีสิทธิ์ลา
หยุดไดรวม ๕๒ สัปดาห พรอมกับไดรับเงินเดือน ๘๐% หรือจะเลือกลาหยุด ๔๒ สัปดาห โดยไดรับเงินเดือนเต็ม ๑๐๐%
วันหยุดท้ังหมดนี้สําหรับบิดาหยุด ๔ สัปดาห และ ๙ สัปดาหสําหรับมารดา สวนเวลาท่ีเหลือแลวแตจะตกลงกันเอง ซึ่ง
บิดาสวนใหญก็จะหยุดเพียง ๔ สัปดาหตามสิทธิ์ของตนเทานั้น ไมหยุดเพ่ิมเติม ท้ังนี้เพ่ือใหท้ังบิดาและมารดามีเวลาอยู
รวมกันกับบุตรในการดูแลเอาใจใสบุตรอยางเต็มท่ี นอกจากนั้นยังไดรับการชวยเหลือจากรัฐฯ ดานการเงินในการคลอด
บุตร เปนเงินกอนเม่ือคลอดประมาณ ๓๒,๐๐๐ kr. และไดรับเงินรายเดือนอีกประมาณกวา ๓,๐๐๐ kr. ในชวง ๓ ขวบ
แรก และจะไดเงินชวยเหลือสวนหนึ่งอีกกวา ๙๐๐ kr. จนกระท่ังบุตรอายุครบ ๑๘ ปบริบูรณ

ผูปกครองท่ีมีบุตรอายุครบ ๑ ขวบ ก็ตองทําเรื่องขอเขา barnehageplass หรือเนอสเซอรี่ ซึ่งมีท้ังของ รัฐฯ
และเอกชน ซึ่งรัฐฯ ใหการสนับสนุนเงินใหสวนหนึ่งและผูปกครองตองจายเองอีกสวนหนึ่ง สําหรับผูท่ีหาเนอสเซอรี่ของ
รัฐฯ ไมได ก็สามารถขอรับเงินชวยเหลือในการดูแลบุตรเองไดจนบุตรมีอายุครบ ๓ ขวบ

(๔) บริการดานสุขภาพของรัฐบาล
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สุขภาพถือเปนเรื่องสําคัญซึ่งเก่ียวเนื่องจากเปนเรื่องของสวัสดิภาพ ดังนั้นรัฐบาลมีหนาท่ีและความรับผิดชอบท่ี
จะใหความชวยเหลือทุกคนท่ีตองการไดรับความชวยเหลือซึ่งเจ็บปวย ในการเขารับการรักษาเม่ือผูปวยมีความจําเปนตอง
นอนพักรักษาตัวท่ีโรงพยาบาล ผูปวยไมตองเสียคาใชจายใด ๆ ท้ังสิ้นในการรักษาไมวาคนผูนั้นจะมีเงินหรือไมมีเงินเลยก็
ตาม ซึ่งถือวาเปนเรื่องของสิทธิมนุษยชนท่ีประชาชนทุกคนพึงมีสิทธิ์ไดรับดวยความเทาเทียมกัน แตถาหากวาผูปวยไมได
นอกพักท่ีโรงพยาบาลก็จะตองจายเงินสวนหนึ่งของตน (egenandel )สําหรับคาตรวจรักษา
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๒. สรุปผลการศึกษาดงูานประเทศนอรเวย
๒.๑ สรุปผลการศึกษาดูงาน เรื่อง Social Enterprise ประเทศเดนมารค ณ สถานเอกอัครราชทูตไทย

ประจําราชอาณาจักรนอรเวย บรรยายสรุปโดยเอกอัครราชทูต จักร บุญ-หลง
๒.๑.๑ กิจการเพ่ือสังคม (Social Enterprise)

สังคมนอรเวยเนนความเทาเทียมกัน แมในความเปนจริงอํานาจทางสังคมของแตละคนจะมีความแตกตาง
กัน เชน ผูเปนหัวหนา มีอํานาจการตัดสินใจสูงกวาผูใตบังคับบัญชา แตคนนอรเวยคาดหวังวาทุกคนจะมีอํานาจทาง
สังคมเทาเทียมกัน ไมมีใครมีอํานาจสูงกวาใคร ทุกคนคาดหวังวาจะไดรับและจะยอมรับการกระจายอํานาจใน
องคกรหรือสังคมแบบเทาเทียมกัน สังคมนอรเวยเปนสังคมสันโดด มีความเปนปจเจกสูง ชอบความเปนอิสระ และป
รามิดทางสังคม (Hierarchy) ไมสูงเม่ือเทียบกับสังคมในแถบเอเชีย ทุกคนคาดหวังจะไดรับสิทธิเทาเทียมกัน มีการ
กระจายอํานาจภายในองคกร(สังคม) จากสวนกลาง (decentralization) และผูท่ีไดรับการแตงตั้งเปนผูบังคับบัญชา
จะไดรับเลือกจากประสบการณทํางานและสามารถทําหนาท่ีใหคําปรึกษาได คนนอรเวยไมชอบ หัวหนาท่ีใชอํานาจ
ควบคุมและเนนการทํางานและติดตอสื่อสารแบบไมเปนทางการระหวางเจานายกับลูกจาง (ผูใตบังคับบัญชา
สามารถเรียกชื่อหัวหนา ไมจําเปนตองเรียกนามสกุลเวลาทํางาน) คนนอรเวยเนนการสื่อสารแบบตรงไปตรงมา มี
สวนรวมและจดจอกับหัวขอท่ีสนทนา มีความเปนสวนตัวสูง ทุกคนถูกสอนและคาดหวังวาทุกคนจะดูแลตัวเองได
และหากจะตองดูแลบุคคลอ่ืน ก็เปนเพียงคนในครอบครัวเทานั้น ตางจากสังคมขยาย (Collectivist societies)
แบบสังคมไทย ท่ีคนอยูรวมกันเปนกลุมใหญ ทุกคนมีหนาท่ีรับผิดชอบตอคนในสังคมแมจะไมใชญาติใกลชิดก็ตาม

สังคมนอรเวยเปนสังคมแหงความเอ้ืออาทร (feminine) จะใหคาความสําเร็จท่ีการมีนําใจเอ้ือเฟอดูแลผูอ่ืน
และคุณภาพของชีวิต สังคมลักษณะนี้มองวาการประสบความสําเร็จคนเดียวแบบท้ิงผูอ่ืนไวขางหลังไมใชสิ่ง ท่ีดี เรา
จะเห็นไดโดยท่ัวใจวาสินคาท่ีมีสวนชวยเหลือสังคม เชน เปนสินคาของชาวสวนจากประเทศในแอฟริกา หรือสินคาท่ี
มีการปนรายไดสวนหนึ่งไปชวยประเทศโลกท่ีสาม จะไดรับความสนใจกวาสินคาในมาตรฐานเดียวกัน แตไมมีการ
แบงปนตอสังคม นอกจากนี้สังคมนอรเวยยังเนนการรักษาสิ่งแวดลอมเปนอยางมากอีกดวย คนนอรเวยไมชื่นชม คน
ท่ีพยายามทําตัวเดนดัง แตชื่นชอบความสุภาพ ออนนอมถอมตน ดังนั้น ในการติดตอธุรกิจกับชาวนอรเวย ควรพึง
ระวังไมอวดอางความรูความสามารถจนเกินพอดี เวนเสียแตวาสินคาของทานหรือตัวทานเองไดรับการยอมกับเปนท่ี
รูจักอยางกวางขวาง ความเปนปกแผนทางสังคมในชีวิตเปนสิ่งท่ีสําคัญทํางานเพ่ืออยู และทําทุกอยางใหดีท่ีสุด ใน
ระบบงานมีการใหความยืดหยุนเรื่องเวลาทํางานของพนักงาน ซึ่งถือเปนแรงจูงใจในการทํางานเปนอยางดี การ
ทํางานรวมกัน เนนการสนทนาโตตอบระหวางกัน เพ่ือความเขาใจท่ีเพ่ิมข้ึน คนนอรเวยใหคุณคากับการพัฒนา
ตนเอง เลี่ยงการกลาวถึงสถานะไมวาจะเปนทางการเงินหรือสังคม หัวหนาองคกรมีหนาท่ีใหการสนับสนุนและการ
ตัดสินใจกับผูใตบังคับบัญชา ท้ังนี้จะเปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชามีสามารถทําไดโดยการมีสวนรวมในการตัดสินใจ
นั้นๆ ดวย
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วัฒนธรรมนอรเวยเปนสังคมกฎเกณฑ (Normative society) กลาวคือ ผูคนในสังคมสวนใหญ ให
ความสําคัญกับกฎระเบียบ ใหความสําคัญกับเวลา และจารีตประเพณี และมองการเปลี่ยนแปลงเปนเรื่องท่ีตอง
พิจารณาอยางรอบคอบ ไทยและนอรเวยมีมิติทางสังคมในขอนี้ใกลเคียงกันมากท่ีสุด เม่ือเทียบกับมิติอ่ืนๆ

ในเรื่องเศรษฐกิจเพ่ือสังคม มีตัวอยาง ของการท่ี ธนาคารคัลจูรา ไดมีการรวมตัวกันกอตั้งแนวรวมโลก
ธนาคารเนาคุณคา (Global Alliance for Banging on Value) เพ่ือรวมกันหาวิธีแกปญหาระดับโลกและสงเสริม
ทางเลือกอ่ืนนอกจากระบบการเงินปจจุบัน เพ่ือหนุนการปลอยกูใหกับชุมชนและประชาชนท่ีไมสามารถเขาถึง
การเงินในระบบรวมถึงกิจการและโครงการท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

๒.๑.๒ ผลกระทบจากการท่ีอังกฤษแยกตัวออกจากการเปนสมาชิกของสหภาพยุโรป (EU) แมวาประเทศ
นอรเวย จะไมเปนสมาชิกของ อียู แตการดําเนินกิจการตาง ๆ ก็เดินตาม อียู โดยเฉพาะนโยบายตางประเทศจะไม
แตกตาง จาก อียู เชน การคว่ําบาตรประเทศรัสเซีย การรับผูอพยพ ใหความสําคัญกับการกอการราย  มีบางสวนไป
เปน Foreign Fighter ประชาชนสวนหนึ่งมีความคับของใจกับผูลี้ภัย  ผลกระทบท่ีสําคัญกับการท่ีอังกฤษออกจาก
การเปนสมาชิก อียู มีไมมากนักเพราะอังกฤษไมใชคูคาสําคัญของนอรเวย (คูคาสําคัญขอองนอรเวย คือ สวีเดน)
ผลกรกระทบท่ีสําคัญ คือ สินคาดานเกษตรโดยเฉพาะปลา การท่ีอังกฤษออกไป คงตองเจรจากันใหม  นอรเวยก็คง
ตองเจรจากับอียูใหมเชนกัน เพราะเปนการตอรองเรื่องผลประโยชน เรื่องแรงงานเนื่องจากมีคนนอรเวยทํางานใน
อังกฤษมาก แตไมมีผลกระทบมากนัก อาจมีการยายฐานการผลิตในบางสวน

สําหรับผลกระทบตอประเทศไทย  สามารถนํามาปรับใช ดังนี้
๑) การเตรียมความพรอม ไทยสามารถศึกษาบทเรียน เปนแนวทางรองรับผลกระทบเหลานี้ ได

เพราะนอรเวย จะไดรับผลกระทบกอนไทยเนื่องจากอยูใกลกวา และใกลชิดกวา
๒) การทําขอตกลงเรื่องการคา ซึ่งนอรเวยตองทํากับอังกฤษใหม ในเรื่องสินคาเกษตร โยเฉพาะปลา

ไทยก็อาจนํามาปรับใชและตอรองกับอังกฤษ
๓) โอกาสท่ีไทยอาจเขาสูตลาดนอรเวย ในชวงรอยตอระหวางอังกฤษ อียู และนอรเวย เนื่องจาก

ความสัมพันธอันดีระหวางไทยกับนอรเวยในภาคประชาชน จึงเปนโอกาสท่ีไทยควรเชื่อมโยงดานเศรษฐกิจกับนอร
เวยในชวงนี้

๒.๒ บทเรียนท่ีไดจากการศึกษาดูงานท่ีสามารถนําไปใชประโยชนในประเทศไทย

๒.๒.๑ นําตนแบบของการบริหารจัดการดานธรรมาภิบาลมาเปนตนแบบในการบริหารจัดการของภาครัฐของ
ประเทศไทย เพ่ือใหประชาชนไทยมีความเชื่อม่ันในรัฐบาล เต็มใจและยินยอมเสียภาษีโดยไมมีการหลีกเลี่ยงภาษี หรือโกง
ภาษี

๒.๒.๒ นอรเวยมีระบบการขนสงท้ังทางรถยนต ทางน้ํา และทางรถไฟ ท่ีดี ทันสมัยและมีความปลอดภัยเพราะมี
การจํากัดความเร็วรถยนต เชน ท่ี ๘๐-๙๐ ก.ม/ชั่วโมง.สําหรับทางหลวงแผนดิน ๖๐-๗๐ ก.ม./ชั่วโมงสําหรับถนนท่ีวิ่ง
ผานเมืองหรือเขตชุมชน และ ๓๐ ก.ม./ชั่วโมง สําหรับเขตชุมชนในเมือง มีกลองตรวจจับความเร็วอัตโนมัติตามถนน
จํานวนมาก ผูฝาฝนไมเคารพกฎจราจรจะถูกปรับในอัตราท่ีสูงมากคือประมาณ ๕๐๐ – ๒,๕๐๐ โครนนอรเวย และอาจ
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ถูกยึดใบอนุญาตขับข่ี คนนอรเวย  ซึ่งประเทศไทยสามารถนํามาเปนตนแบบในการบริหารจัดการดานการขนสงได
รวมถึงควรสนับสนุนใหประชาชนใชรถจักรยาน ซึ่งจะสงผลใหลดการใชพลัง ลดมลภาวะ ลดการแออัดของการจราจร
ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง ไมเจ็บไขไดปวย และสามารถประหยัดงบประมาณใหกับประเทศไทยได

๒.๒.๓ ประเทศไทย ควรพัฒนา ปรับปรุง ในเรื่องของการสงเสริมสนับสนุน เก่ียวกับสินคาตาง ๆ โดยเฉพาะ
OTOP โดยสนับสนุนใหผูประกอบการสินคา เพ่ิมเรื่องราว story ของสินคา หรือเบื้องหลังท่ีนาสนใจเก่ียวกับตัวสินคาแต
ละประเภท ใน packaging หรือจัดทําเอกสาร แผนพับประชาสัมพันธใหมากยิ่งข้ึน เพ่ือใหคนตางชาติไดรับรู รับทราบ จูง
ใจใหหันมาสนใจหาซื้อใชสินคาไทย ซึ่งจะสงผลใหสินคาดังกลาวมีมูลคาเพ่ิมมากยิ่งข้ึน

๒.๒.๔ เนื่องจากนอรเวยเปนรัฐสวัสดิการ และใหความสําคัญกับประชาชนตั้งแตเด็ก จนชราภาพ  ซึ่งเปน
แนวทางท่ีทําใหประชาชนมีความอบอุน มีคุณภาพชีวิตท่ีดี และอยูเย็นเปนสุข ดังนั้น จึงเปนแนวทางหนึ่งใหประเทศไทย
ใชเปนแนวทางในการบริหารจัดภายในประเทศไทย

๒.๒.๕ ประเทศไทย ควรสนับสนุนภาคเอกชนในดานความรวมมือกับสถานทูตในการดําเนินการ ท้ังดาน
วิทยาการ และดานทางการคาการลงทุนใหมากข้ึน

๒.๒.๖ นําหลักการดูแลเด็กใหมีคุณภาพ โดยใหความสําคัญตั้งแตแรกเกิดจนถึงอายุ ๑๘ ป ดวยการใหสวัสดิการ
ตาง ๆ ตั้งแตคาเลี้ยงดู คารักษาพยาบาล การศึกษา และอาชีพ เพ่ือใหเปนประชากรท่ีดีของประเทศตอไป ซึ่งจะสงผลให
ลดปญหาเยาวชน ปญหายาเสพติด ปญหาอาชญากรรม ปญหาสังคมอ่ืน ๆและปญหาเศรษฐกิจได

๒.๒.๗ เปนหนาท่ีของคนไทยทุกคน โดยเฉพาะอยางยิ่งภาครัฐซึ่งมีงบประมาณในการดําเนินการ  ควรสนับสนุน
สงเสริม การอนุรักษไวซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี เอกลักษณของความเปนไทย ความดีงาม ความเปนสยามเมืองยิ้ม
ความมีน้ําใจของคนไทย ความอรอยของรสชาติอาหารไทย ๆ โดยใหคนไทยทุกคนตระหนัก และรักษาไว เพ่ือเปนสมบัติ
อันล้ําคา ใหคนรุนหลังไดมีสืบตอไปอยางยั่งยืน

๒.๒.๘ ควรสงเสริมสนับสนุน และสรางความเขมแขงใหกับประชาชนคนไทยท่ีไปอยูในตางแดนใหเปนท่ียอมรับ
และมีพ้ืนท่ียืนในสังคมได
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๒.๓ ขอเสนอแนะจากทานเอกอัครราชทูต

(๑) ในแตละป มีนักทองเท่ียวจากนอรเวยไปเท่ียวเมืองไทย ประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ คน ซึ่งนับวาเปน
สัดสวนคอนขางสูงเม่ือเปรียบเทียบกับจํานวนประชากรท่ีมีอยูท้ังหมด โดยสิ่งจูงใจท่ีนอรเวยเลือกท่ีจะไปทองเท่ียวใน
เมืองไทย ในขณะท่ีปจจุบันมีทางเลือกในหลาย ๆ ประเทศ คือ ความเปนคนไทย ไทยเปนสยามเมืองยิ้ม  มีน้ําใจ มี
วัฒนธรรมท่ีออนโยน ชวยเหลือซึ่งกันและกัน โดยปจจุบันหายากในสังคมประเทศอ่ืน  โดยเฉพาะ เม่ือครั้งเหตุการณสึนา
มิท่ีจังหวัดภูเก็ต มีชาวนอรเวยไดรับความชวยเหลือจากคนไทยจํานวนมาก ทําใหเกิดความประทับใจในน้ําใจของคนไทย
ประกอบกับคนไทยมีรสชาดฝมือในการทําอาหารไทย ซึ่งเปนท่ีพึงพอใจของคนนอรเวย ดังนั้นขอใหคนไทยชวยกัน
อนุรักษ รักษาไวซึ่งความดีงามของความเปนไทยนี้ตลอดไป

(๒) ทางสถานทูตมีการจัดการงาน/โครงการ เพ่ือประชาสัมพันธ ขนบธรรมเนียมประเพณี อาหาร
สินคาOTOP รวมถึงสถานท่ีทองเท่ียวและอ่ืน ๆ ท่ีนาสนใจชองประเทศไทยใหชาวนอรเวยและใกลเคียงไดรูจัก ซึ่งการ
จัดงานดังกลาวจะเปนชองทางสานสัมพันธทางการคาระหวางภาคเอกชนไทยและประเทศนอรเวย แตท่ีผานมาทาง
สถานทูตไดรับความรวมมือจากภาคเอกชนไทยนอย จึงขอความรวมมือทุกหนวยประชาสัมพันธใหเอกชนทราบและให
ความสําคัญและรวมกับสถานทูตใหมากข้ึนดวย

(๓) สินคาตาง ๆ ของไทย โดยเฉพาะ OTOP มีเรื่องราวเบื้องหลังท่ีนาสนใจมากมาย ปจจุบันเราเหมือน
รับจางแคทําของ แตถาเรามีการพัฒนา ปรับปรุง เชน การทํา packaging ใหม หรือเพ่ิมเรื่องราว story ของสินคา ให
นาสนใจมากข้ึน จะทําใหสินคาดังกลาวมีมูลคาเพ่ิมมากข้ึน
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รูปภาพประกอบการศึกษาดูงาน

ศึกษาดูงาน ณ สถานทูตไทย ประจําประเทศนอรเวย



ห น า | 31



ห น า | 32

ราชอาณาจักรสวีเดน
(Kingdom of Sweden)

๑.ขอมูลทั่วไป
๑.๑ ธงและตราสัญลักษณ

สวีเดน (อังกฤษ: Sweden; สวีเดน: Sverige) หรือชื่อทางการคือ ราชอาณาจักรสวีเดน (อังกฤษ:
Kingdom of Sweden; สวีเดน: Konungariket Sverige) เปน
ประเทศกลุมนอรดิกตั้งอยูบนคาบสมุทรสแกนดิเนเวีย ในยุโรป
เหนือ เขตแดนทางตะวันตกจรดประเทศนอรเวย ทาง
ตะวันออกเฉียงเหนือจรดประเทศฟนแลนด และชองแคบ สแก
เกอรแรก (Skagerrak) ทางตะวันตกเฉียงใตจรดชองแคบแคทีแกต
(Kattegat) และทางตะวันออกจรดทะเลบอลติก และอาวบอทเนีย
มีกรุงสตอกโฮลมเปนเมืองหลวง ประเทศสวีเดนมีประชากรท่ีเบา
บาง เวนแตในเขตเมืองใหญ พ้ืนท่ีสวนใหญของประเทศ
ประกอบดวยปาไม และภูเขาสูง

๑.๒ คําขวัญ: เกิดสวีเดน โตท่ีสวีเดน ตายสวีเดน

๑.๓ เพลงชาต:ิ ดูกามลา ดูเฟรีย (" โบราณ อิสระ ")

๑.๔ เพลงสรรเสริญพระบารมี: คองซานเก็น
(Kungssången)

๑.๕ เมืองหลวง กรุงสตอกโฮลม  (Stockholm)
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๑.๖ ภาษาราชการ ภาษาสวีดิช

๑.๗ การปกครอง ประชาธิปไตยภายใตรัฐธรรมนูญ, แบบรัฐสภา

- พระมหากษัตริย สมเด็จพระราชาธิบดีคารล ท่ี 16 กุสตาฟ (Carl XVI Gustaf )

- นายกรัฐมนตรี นายสเตฟาน ลอฟเวน (Mr. Stefan Löfven)

๑.๘ พื้นท่ี

449,964 ตร.กม.  173,73 ตร.ไมล มีแหลงน้ํา 8.67%

๑.๙ ประชากร

- 9.72 ลานคน (ไทย  67.6  ลานคน)

- 2533 (สํามะโน) 8,587,353

- ความหนาแนน20 คน/ตร.กม.  51.8 คน/ตร.ไมล

๑.๑๐ จีดีพี 2549 (ประมาณ) 285.1 พันลานดอลลารสหรัฐ ตอหัว 31,600 ดอลลารสหรัฐ

๑.๑๑ HDI (2556) 0.898 (สูงมาก)

๑.๑๒ สกุลเงิน โครนาสวีเดน (Swedish krona, SEK) (1 โครนสวีเดน ประมาณ 4.30 บาท
ณ วันท่ี 4 มี.ค.  2559)

๑.๑๓ ภูมิศาสตร

สวีเดนเปนหนึ่งในประเทศท่ีอยูเหนือสุดของโลก มีขนาดพ้ืนท่ีใกลเคียงกับประเทศไทย สวีเดนมีขนาดใหญ
เปนอันดับท่ี 4 ในทวีปยุโรป มีพ้ืนท่ี 449,964 ตารางกิโลเมตร (ความกวาง 500 กิโลเมตร และความยาว 1,600
กิโลเมตร) สวีเดนมีชายฝงท่ีคอนขางยาว จรดทะเลบอลติกและอาวบอทเนีย ทางตะวันตกมีเทือกเขาสแกนดิเนเวีย
ทอดตามแนวพรมแดนกับประเทศนอรเวย

สวีเดนแบงออกเปนสามภาคหลักๆ ไดแก โยตตาลันด ตั้งอยูทางตอนใตของประเทศ เปนท่ีราบและมีปาไม
สเวียลันด เปนท่ีราบอุดมสมบูรณ และมีทะเลสาบจํานวนมาก และ นอรลันด เปนภูมิภาคตอนเหนือของสวีเดน มี
ภูเขา ปาไม และแรธาตุมาก ประมาณรอยละสิบหาของพ้ืนท่ีท้ังหมดของประเทศตั้งอยู เหนือข้ึนไปจาก
อารกติกเซอรเคิล ถึงแมวาสวีเดนจะตั้งอยูทางตอนเหนือมาก แตกลับมีภูมิอากาศแบบอบอุน เนื่องจากอิทธิพลของ
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กระแสน้ําอุนกัลฟสตรีม ทางตอนเหนือของอารกติกเซอรเคิล พระอาทิตยไมตกดินเลยในบางชวงของฤดูรอน และ
แทบไมสามารถเห็นไดในฤดูหนาว สวีเดนจึงเปนหนึ่งในประเทศท่ีมีปรากฏการณพระอาทิตยเท่ียงคืน

๑.๑๔ ประวัติศาสตร

หลังจากสิ้นสุดยุคไวกิง สวีเดนกลายเปนสวนหนึ่งของสหภาพคาลมาร รวมกับเดนมารกและนอรเวย
(ในชวงเวลานี้ ฟนแลนดเปนสวนหนึ่งของราชอาณาจักรสวีเดน) สวีเดนไดออกจากสหภาพในชวงตนคริสตศตวรรษท่ี
16 และไดรบสูกับประเทศเพ่ือนบานเปนเวลาหลายป โดยเฉพาะรัสเซีย และเดนมารกกับนอรเวยท่ียังเปนสหภาพ
อยู ซึ่งไมยอมรับการท่ีสวีเดนออกจากสหภาพ ในคริสศตวรรษท่ี 17 สวีเดนไดขยายเขตดวยสงครามและกลายเปน
มหาอํานาจดวยขนาด 2 เทาของปจจุบัน ถึงพ.ศ. 2457 สวีเดนไดสูญเสียพ้ืนท่ีราชอาณาจักรรวมถึงฟนแลนดท่ีเคย
เปนสวนหนึ่งของราชอาณาจักรสวีเดน ตั้งแตพ.ศ. 2457 นั้น สวีเดนอยูในภาวะสันติ โดยท่ีมีนโยบายตางประเทศท่ี
ไมฝกใฝฝายใดในชวงสันติและเปนกลางระหวางสงคราม สวีเดนเปนผูสงออกเหล็ก ทองแดง และไมชั้นนําของยุโรป
ตั้งแตสมัยยุคกลาง อยางไรก็ดี การขนสงและการคมนาคมท่ีดีข้ึน ทําใหสามารถใชทรัพยากรธรรมชาติจากสวนตาง
ๆ ของประเทศไดมากข้ึน โดยเฉพาะไม และแรเหล็ก การเปดเสรีทางเศรษฐกิจและการจัดการศึกษาท่ัวไป ชวยให
เกิดอุตสาหกรรมข้ึนอยางรวดเร็ว และในทศวรรษ 1890 ประเทศไดเริ่มพัฒนาอุตสาหกรรมข้ันสูง ในชวง
คริสตศตวรรษท่ี 20 ไดเกิดระบบสวัสดิการของรัฐบาลข้ึน ปจจุบัน สวีเดนมีความโนมเอียงในทางเสรีนิยม และความ
ตองการความเทาเทียมกันในสังคม และมักจะเปนชาติท่ีอยูในอันดับตน ๆ ของ ดัชนีการพัฒนามนุษยของ
สหประชาชาติ

๑.๑๕ การเมืองการปกครอง

สวีเดนมีการปกครองระบอบราชาธิปไตยภายใตรัฐธรรมนูญ โดยใชระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทน มี
รัฐสภา

๑.๑๖ ประมุขแหงรัฐ

พระมหากษัตริยสวีเดนเปนประมุขแหงรัฐ ซึ่งองคปจจุบันคือสมเด็จ
พระราชาธิบดีคารลท่ี 16 กุสตาฟ พระมหากษัตริยทรงเปนตัวแทนสูงสุดของ
ประเทศ แตไมมีอํานาจทางการเมืองใด ๆ รวมถึงไมจําเปนตองลงพระปรมาภิไธย
ในการตัดสินใจของรัฐสภาดวย จากการแกไขกฎการสืบราชสมบัติในป พ.ศ. 2522
ใหสิทธิเทาเทียมกันกับรัชทายาทท้ังชายและหญิง ทําใหตําแหนงรัชทายาทสูงสุดใน
ปจจุบันเปนของเจาฟาหญิงวิกตอเรีย ซึ่งเสด็จพระราชสมภพในป พ.ศ. 2520
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๑.๑๗ รัฐธรรมนูญ

รัฐธรรมนูญของสวีเดนประกอบดวยกฎหมายมูลฐานสี่ฉบับ ไดแก
Regeringsformen (เครื่องมือของรัฐบาล พ.ศ. 2517)
Successionsordningen (กฎการสืบราชสมบัติ พ.ศ. 2353)
Tryckfrihetsförordningen (พระราชบัญญัติเสรีภาพสื่อ พ.ศ. 2309)
Yttrandefrihetsgrundlagen (กฎหมายมูลฐานวาดวยเสรีภาพในการแสดงออก พ.ศ. 2534)

การแกไขหรือยกเลิกรัฐธรรมนูญ จะตองไดรับความเห็นชอบตรงกันจากรัฐสภาสองครั้ง โดยมีการเลือกตั้ง
ท่ัวไปค่ันกลาง นอกจากนี้ยังมีพระราชบัญญัติรัฐสภา พ.ศ. 2517 (Riksdagsordningen) ซึ่งมีสถานะพิเศษ สูงกวา
กฎหมายท่ัวไป แตอยูต่ํากวารัฐธรรมนูญ

๑.๑๘ รัฐสภา

รัฐสภาของสวีเดน เรียกในภาษาสวีเดนวาริกซดอก (Riksdag) มีอํานาจนิติบัญญัติ ใชระบบสภาเดี่ยว
ประกอบดวยสมาชิก 349 คน มาจากการเลือกตั้งทุกๆ 4 ป การเลือกตั้งนั้นใชระบบสัดสวน โดยพรรคการเมือง
จะตองไดรับเสียงจากท่ัวประเทศอยางนอยรอยละ 4 หรืออยางนอยรอยละ 12 ในเขตเลือกตั้ง จึงจะไดรับท่ีนั่งใน
รัฐสภา การเลือกตั้งจัดข้ึนทุกๆ 4 ป โดยครั้งตอไปในวันท่ี 19 กันยายน พ.ศ. 2553 ผูมีสิทธิเลือกตั้งจะตองมีอายุ
อยางนอย 18 ปในวันเลือกตั้งกอนหนานี้ สวีเดนเคยใชระบบสองสภามาตั้งแตปพ.ศ. 2403 และไดยกเลิกไปในการ
แกไขรฐัธรรมนูญเม่ือปพ.ศ. 2511-2512

๑.๑๙ รัฐบาล

หลังจากการเลือกตั้ง พรรคหรือกลุมท่ีไดมีจํานวนเสียงสูงสุดจะจัดตั้งรัฐบาล โดยรัฐสภาจะเลือก
นายกรัฐมนตรี ทําหนาท่ีเปนหัวหนารัฐบาล และนายกรัฐมนตรีเลือกรัฐมนตรีเขารวมรัฐบาล นายกรัฐมนตรีคน
ปจจุบันไดแก เฟดริก รายนเฟลท (Fredrik Reinfeldt) หัวหนาพรรคโมเดอเรต ดํารงตําแหนงตั้งแต 5 ตุลาคม พ.ศ.
2549

๑.๒๐ พรรคการเมือง

ปจจุบัน สวีเดนมีพรรคการเมืองท่ีมีท่ีนั่งในสภาอยู 7 พรรค ไดแก

๑.พรรคสังคมนิยมประชาธิปไตย (Arbetarepartiet Socialdemokraterna) กอตั้งป พ.ศ. 2432
๒.พรรคโมเดอเรต (Moderata samlingspartiet) กอตั้งป พ.ศ. 2447
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๓.พรรคกลาง (Centerpartiet) กอตั้งป พ.ศ. 2456
๔.พรรคเสรีนิยม (Folkpartiet liberalerna) กอตั้งป พ.ศ. 2445
๕.พรรคคริสเตียนเดโมแครต (Kristdemokraterna) กอตั้งป พ.ศ. 2507
๖.พรรคซาย (Vänsterpartiet) กอตั้งป พ.ศ. 2460
๗.พรรคกรีน (Miljöpartiet de Gröna) กอตั้งป พ.ศ. 2524

๑.๒๑ การแบงเขตการปกครอง

การแบงการปกครองของประเทศสวีเดน แบงตามเทศบาลท่ัวประเทศ ในหนึ่งมณฑลจะมีหลายเทศบาล
สวีเดนแบงการปกครองออกเปน 21 มณฑล (län) ไดแก

๑.มณฑลเบลคิงเง (Blekinge)
๒.มณฑลดอลารนา (Dalarna)
๓.มณฑลกทลาน (Gotland)
๔.มณฑลแยฟเลบอรย (Gävleborg)
๕.มณฑลฮาลลันด (Halland)
๖.มณฑลแยมตลันด (Jamtland)
๗.มณฑลเยินเชอปง (Jönköping)
๘.มณฑลครอนอแบรย (Kronoberg)
๙.มณฑลคาลมาร (Kalmar)
๑๐.มณฑลนอรบอตเตน (Norrbotten)
๑๑.มณฑลเออเรบรู (Örebro)
๑๒.มณฑลเอิสเตรเยิตลันด (Östergötland)
๑๓.มณฑลสโกเนอ (Skåne)
๑๔.มณฑลสตอกโฮลม (Stockholm)
๑๕.มณฑลเซอเดอรมานลันด (Södermanland)
๑๖.มณฑลอุปซอลา (Uppsala)
๑๗.มณฑลแวรมลันด (Värmland)
๑๘.มณฑลเวสมานลันด (Västmanland)
๑๙.มณฑลเวสเตอรบอตเตน (Västerbotten)
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๒๐.มณฑลเวสเตอรนอรลันด (Västernorrland)
๒๑.มณฑลเวสตรา เยอตาลันด (Västra Götaland)

๑.๒๒ ความสัมพันธระหวางประเทศ

ดานการทูต

ปจจุบัน เอกอัครราชทูตไทยประจําประเทศสวีเดน คือ นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ (ป 2558 - ปจจุบัน)

๑.๒๓ ดานเศรษฐกิจ

สวีเดนเปนประเทศท่ีมีการพัฒนาดานอุตสาหกรรมสูงมาก เกษตรกรรมท่ีเคยเปนเศรษฐกิจหลักของ
ประเทศมีการจางงานนอยกวารอยละสองของแรงงานท้ังหมดในปจจุบัน อุตสาหกรรมดั้งเดิมท่ีสําคัญของสวีเดน
ไดแก การปาไม เหล็ก และไฟฟาพลังน้ํา แตในปจจุบัน อุตสาหกรรมข้ันสูงเชนรถยนต อากาศยาน อาวุธ และ
เวชภัณฑ เขามามีความสําคัญตอเศรษฐกิจอยางมาก การท่ีสวีเดนมีประชากรไมสูงนัก ทําใหตลาดภายในประเทศ
จํากัดและตองพ่ึงพาการสงออก สวีเดนจึงเปนแหลงกําเนิดของบริษัทท่ีประสบความสําเร็จในตลาดโลกจํานวนมาก
เชน วอลโว ซาบ อีริกสสัน อีเล็กโทรลักซ เอชแอนดเอ็ม เปนตน

สวีเดนไดรับอันดับสามจากการจัดอันดับความสามารถในการแขงขันของเวิลดอิโคโนมิกฟอรัมประจําป
2006/07 สวีเดนมีการเก็บภาษีในอัตราท่ีสูง เชนเดียวกับประเทศอ่ืนๆในภูมิภาค และมีสหภาพแรงงานท่ีแข็งแกรง
ธนาคารแหงชาติสวีเดน Sveriges Riksbank เปนธนาคารกลางท่ีเกาแกท่ีสุดในโลก กอตั้งในปพ.ศ. 2211[9] โดย
ปจจุบัน ธนาคารใหความสําคัญกับเสถียรภาพของราคา มีเปาหมายเงินเฟอไมเกินรอยละ 2[2] ปจจุบันสวีเดนยังคง
ใชสกุลเงินโครนาสวีเดน โดยในปพ.ศ. 2546 ไดมีการลงประชามติเก่ียวกับการใชคาเงินยูโร ซึ่งรอยละ 56
ลงคะแนนเสียงไมเห็นดวย

๑.๒๔ ประชากร

สวีเดนมีประชากร 9,72,000 คน โดยประชากรไดเพ่ิมเกินเกาลานคนครั้งแรกในเดือนกรกฎาคม พ.ศ.
2547 จํานวนประชากรท่ีเกิดในตางประเทศนั้นสูงข้ึนอยางมากในคริสตศตวรรษท่ี 20 โดยในชวงเริ่มศตวรรษ มี
ประชากรท่ีเกิดตางประเทศราว 36,000 คนจากประชากรท้ังหมด 5 ลานคน ในป 2547 ประชากรท่ีเกิดใน
ตางประเทศมีสูงกวาหนี่งลานคน[11] โดยเปนผลมาจากการยายถ่ินฐานภายในกลุมนอรดิก การอพยพของแรงงาน
ในชวงตน และผูลี้ภัยในชวงตอมา โดยสวีเดนเปนประเทศท่ีมีผูยายเขาสูงหลังจากสงครามโลกครั้งท่ีสอง ผูอพยพ
จากนอกกลุมนอรดิกลดลงหลังจากนโยบายการยายเขาประเทศใหมออกมาในปพ.ศ. 2510 จากประชากรในป
2548 กลุมท่ียายถ่ินฐานมาจากตางประเทศท่ีใหญท่ีสุดมาจากประเทศฟนแลนด รองลงมาคือตุรกี เยอรมนี
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เดนมารก นอรเวย โปแลนด อิรัก อิหราน และอดีตยูโกสลาเวียขอมูลของผูท่ียายเขาในป 2548 แสดงใหเห็นวาผูท่ี
เกิดในกลุมนอรดิกยังคงเปนกลุมท่ีใหญท่ีสุด มากถึงสองหม่ืนคน โดยมากกวาครึ่งเปนผูท่ีเกิดในสวีเดนยายกลับเขา
มา นอกจากนี้ มากกวา 16,000 คนมีตนกําเนิดจากทวีปเอเชีย ราวครึ่งหนึ่งของจํานวนนี้มาจากอิรัก อิหราน จีน
และไทย

๑.๒๕ ศาสนา

ในปพ.ศ. 2549 ชาวสวีเดนประมาณ 6.9 ลานคนเปนสมาชิกของคริสตจักรแหงสวีเดน คิดเปนรอยละ 75
ของประชากรท้ังประเทศ โดยจํานวนสมาชิกลดลงเรื่อยๆทุกป คริสตจักรแหงสวีเดนเปนโบสถนิกายลูเธอรัน นิกาย
โรมันคาทอลิกในสวีเดนมีสมาชิกราว 80,500 คน นอกจากคริสตศาสนา ศาสนาอิสลามเปนศาสนาท่ีใหญเปนอันดับ
สองของประเทศ จากการอพยพเขา จากการสํารวจ "ยูโรบารอมิเตอร" ในปพ.ศ. 2548 รอยละ 23 ตอบ
แบบสอบถามวาเชื่อวาพระเจามีอยูจริง

๑.๒๖ ภาษา

ประเทศสวีเดนมีภาษาทางการ โดยมีภาษาสวีดิชเปนภาษาหลักของประเทศท่ีประชากรสวนใหญพูด
สวีเดนรับรองภาษาของชนกลุมนอยหาภาษา ไดแก ภาษาฟนแลนด เมแอนเกียลิ (Meänkieli) ภาษาซามิ ภาษาโร
มานี และภาษายิดดิช ประเด็นเรื่องการใหภาษาสวีเดนเปนภาษาทางการถูกหยิบยกข้ึนมาในปพ.ศ. 2548 แตการ
ลงคะแนนเสียงในรัฐสภาแพไป 145-147

๑.๒๘ การจัดอันดับนานาชาติ
อันดับ 5 จาก 177 ประเทศในดัชนีการพัฒนามนุษย พ.ศ. 2549 โดยสํานักงานโครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ
อันดับ 5 จาก 169 ประเทศในดัชนีเสรีภาพสื่อ พ.ศ. 2550 โดยองคกรนักขาวไรพรมแดน
อันดับ 4 จาก 179 ประเทศในดัชนีชี้วัดภาพลักษณคอรรัปชัน พ.ศ. 2550 โดยแทรนสแพเรนซีอินเตอรเนชันแนล
อันดับ 3 จาก 125 ประเทศในรายงานขีดความสามารถในการแขงขันสากลของเวิลดอิโคโนมิกฟอรมั 2006/2007
อันดับ 1 ในอันดับดัชนีมารดาและอันดับดัชนีสตรี และอันดับ 4 ในอันดับดัชนีเด็ก จากท้ังหมด 41ประเทศในกลุม

พัฒนาสูง โดยเซฟเดอะชิลเดรน พ.ศ. 2550
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๒. สรุปผลการศึกษาดงูานประเทศสวีเดน
๒.๑ สรุปผลการศึกษาดูงาน ณ สถานเอกอัครราชทูตไทยประจําราชอาณาจักรสวีเดน บรรยายสรุปโดย

เอกอัครราชทูต เกียรติคุณ ชาติประเสริฐ
เรื่องนาสนใจเก่ียวกับสวีเดน ท่ีจะเปนประโยชนตอความสัมพันธระหวางประเทศไทยและประเทศสวีเดน

ประเทศสวีเดนเปนรัฐสวัสดิการ ทําใหคนสวีเดนเสียภาษีสูงข้ันต่ําประมาณ 30% แตประชาชนเต็มใจจายเพราะมี
สวัสดิการดี เชน การรักษาพยาบาล การศึกษาบุตร การคุมครองกรณีตกงาน ทําใหไมมีความเหลื่อมล้ําของคน
สวีเดน มีหนวยงานราชการของไทยท่ีประจําอยูท่ีกรุงสตอคโฮม ประเทศสวีเดน ไดแก ผูชวยทูตทหารอากาศ,
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI), สํานักงานการทองเท่ียวแหงประเทศไทย ,การบินไทย

ดานความสัมพันธ ประเทศไทยมีความสัมพันธท่ีดีกับสวีเดน
(๑) ความสัมพันธระหวางราชวงศ มีความสัมพันธท่ีแนนแฟนระหวางราชวงศไทยและราชวงศสวีเดน

โดยตามหลักฐานท่ีปรากฏ จะครบ 120 ปท่ีรัชกาลท่ี ๕ เสด็จเยือนประเทศสวีเดน
(๒) ความสัมพันธระหวางประชาชน คนไทยอยูในสวีเดนตัวเลขทางการประมาณ ๖๐,๐๐๐ คน แต

ตัวเลขจริงๆอาจจะเกือบ ๑๐๐,๐๐๐ คน โดยกระจายอยูตามท่ีตาง ประชาชนไทยท่ีมาอยูสวนมากเปนผูหญิงท่ีมา
แตงงานกับคนสวีเดน สวนใหญมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อาชีพหลักของคนไทยท่ีมาอยูท่ีสวีเดนไดแก อาชีพ
ทําความสะอาดตามสถานท่ีราชการ โรงแรม ,ดูแลคนชรา,รานอาหาร,นวด

ในหนึ่งปมีคนสวีเดนไปเท่ียวเมืองไทยประมาณ ๓๕๐,๐๐๐ คน จากประชากรสวีเดนประมาณ
๙,๐๐๐,๐๐๐ คน โดยพ้ืนฐานชอบเมืองไทย รูจักเมืองไทย และมาเท่ียวเมืองไทยซ้ําๆทุกป โดยจะมาทองเท่ียว
เมืองไทยในฤดูหนาว (พฤศจิกายน - มกราคม) และมาอยูนานอาจเกิน 30 วันโดยสวนใหญมาขอ VISA ท่ีสถานทูต

ดานการรับผูอพยพ ประเทศสวีเดนเปนประเทศท่ีประชาชนมีความเอ้ืออาทร มีความเปนประชาธิปไตยสูง
และเคารพสิทธิมนุษยชน ไมแบงแยกชนชั้น สีผิว ดูแลและรับผูอพยพจํานวนมาก ปจจุบันประสบปญหาจํานวนผู
อพยพและปรับนโยบายการรับผูอพยพเนื่องจากเปนภาระของประเทศ และ ประชาชนชาวสวีเดนเริ่มไมพอใจ
เนื่องจากรัฐนําภาษีมาดูและผูอพยพใหมีท่ีอยูอาศัย มีอาหาร มีงานทําซึ่งดีกวาคนสวีเดน

ดานการคา ประเทศไทยมีมูลคาการคากับสวีเดนประมาณ ๑,๕๐๐ ลานดอลลา เนื่องจากระยะทางและตัว
สินคาอาจไมเอ้ือกัน สวีเดนนิยมคาขายกันเองในกลุมนอดิกและยุโรป แต สวีเดนมาลงทุนในเมืองไทยมากพอสมควร
เชน Volvo, SAAB, Ericson,Electrolux, Scania, EKIA,H&M

ดานสถานการณ Brexit
ผลกระทบ สวีเดนคอนขางจะเปนพันธมิตรกับอังกฤษ ความสัมพันธในสหภาพยุโรป (EU) เริ่มสั่นคลอน

ผลกระทบท่ีชัดเจนท่ีอาจเกิดข้ึนกับสวีเดน คือ ผูอพยพจะมีมากข้ึน ดานเศรษฐกิจไมมีผลมากนัก ไมมีผลตอการคา
ขาย ทําใหพันธมิตรในสหภาพยุโรป (EU) นอยลง

ดานวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise)
เปนลักษณะของการลงทุนโดยเอากําไรสวนหนึ่งมาตั้งเปนกองทุนเพ่ือตอยอดโดยเนนพัฒนาคน และ

สงเสริมใหเด็กคิดนวัตกรรมใหมๆ การพัฒนาคนรุนใหม เนื่องจากสวีเดนเกงในเรื่องเทคโนโลยี
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ดานการบริหารงานราชการ การบริหารงานของสวีเดนเปนระบบกระจายอํานาจท่ีชัดเชน โดยทองถ่ินมี
อํานาจกําหนดนโยบาย การเรียกเก็บภาษี มีการกําหนดอํานาจอยางชัดเจน และไมมีการทุจริตคอรัปชั่น รัฐบาล
กลางจะดูแลเฉพาะเรื่องนโยบายใหญๆ

ดานสงเสริมการทองเท่ียวเพื่อสงเสริมสุขภาพคนสวีเดน จะตองมีการตองมีการเตรียมความพรอมระบบ
ของประเทศไทย เชน ประเด็นเรื่อง มาตรฐานการรักษาพยาบาล ขอมูลรายละเอียดเก่ียวกับ Package ท่ีเสนอ
ระบบการจองคิว การนัดหมาย สถานพยาบาลท่ีมีใหบริการ รายละเอียดขอมูลสถานพยาบาล ขอดี ขอเดน ของ
ประเทศไทย

ดานความรวมมือทางวิชาการและการคากับสวีเดน ขอเสนอจากทานเอกอัครราชทูต คือ อยากให
หนวยงานตางๆ ในประเทศไทยทํางานโดยรวมมือกับสถานทูตในการศึกษาขอมูล ความเกง ความเชี่ยวชาญของแต
ละประเทศ และ หาความตองการท่ีตรงกันและจับคูกัน โดยความสนใจท้ังสองฝายตรงกัน จะเกิดประโยชนและ
ประสบความสําเร็จ บางครั้งประเทศไทยมีนโยบายแตไมไดเตรียมกระบวนการพ้ืนฐานแบบครบวงจร เชน การ
สงเสริมสินคาการเกษตรไทย เชน สวีเดน มีความเชี่ยวชาญเรื่องการออกแบบ สถานทูตสามารถติดตอผูเชี่ยวชาญ
เพ่ือไปสอนการออกแบบผลิตภัณฑสินคา OTOP ได แตตองเปนความรวมมือระหวางหนวยงานท่ีรับผิดชอบและ
เก่ียวของโดยตรงดวย

๒.๒ บทเรียนท่ีไดจากการศึกษาดูงานท่ีสามารถนําไปใชประโยชนในประเทศไทย

๑. การบริหารราชการและกระจายอํานาจในประเทศสวีเดน มีระบบกระจายอํานาจท่ีชัดเจน การกําหนด
อํานาจหนาท่ีไมมีการทับซอนกัน ทองถ่ินมีหนาท่ีดูแลทุกขสุขของประชาชนมีอํานาจในการออกกฏหมายกําหนด
นโยบายในทองถ่ิน และเก็บภาษี สวนรัฐบาลกลางจะกําหนดนโยบายใหญท่ีเปนภาพประเทศ ซึ่งในเรื่องนี้ประเทศ
ไทยควรทบทวนระบบการกระจายอํานาจ ใหมีการกําหนดอํานาจหนาท่ีของหนวยงานท่ีเก่ียวของในระดับทองถ่ินให
ชัดเจน ไมทับซอนกัน และใหอํานาจทองถ่ินในการออกกฎหมาย กฎระเบียบเพ่ือการบูรณาการในการทํางานรวมกัน
ของหนวยงานในทองถ่ิน และใหอํานาจในการจัดเก็บภาษีอยางเต็มท่ีสําหรับธุรกิจท่ีอยูในทองท่ีนั้นๆ

๒.ประเทศสวีเดนเปนประเทศท่ีมีความเชี่ยวชาญในการออกแบบเปนท่ียอมรับระดับโลก ดังนั้นควรมีความ
รวมมือระหวางกระทรวง กรม ท่ีเก่ียวของกับผลิตภัณฑสินคา OTOP เพ่ือทําใหผลิตภัณฑสินคา OTOP ของ
ประเทศไทยเปนท่ียอมรับในระดับโลก และเสริมสรางธุรกิจขนาดเล็กในชุมชนใหขยายไปสูเวทีระดับโลก

๓.คนสวีเดนนิยม ชื่นชอบการมาเท่ียวประเทศไทย และมาซ้ําทุกป ดังนั้นการจัดทํานโยบายเพ่ือสงเสริม
ธุรกิจเพ่ือดึงดูดนักทองเท่ียว ประเทศไทยควรมีการปรับระบบการทองเท่ียวไทยอยางครบวงจรตั้งแตการเตรียม
ความพรอมเรื่องขอมูลพ้ืนฐาน มาตรฐาน ระบบท่ีจะรองรับและอํานวยความสะดวก ความปลอดภัย โดยท้ังหมดนี้
หนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังหมดตองบูรณาการการทํางานรวมกันเพ่ือรองรับนักทองเท่ียวจากสวีเดนท่ีจะเพ่ิมมากข้ึน
และรักษาฐานนักทองเท่ียวกลุมเดิมดวย

๔. วิสาหกิจเพ่ือสังคม (Social Enterprise) ประเทศสวีเดนเปนตัวอยางท่ีดี บริษัทสวนใหญจะนําผลกําไร
สวนหนึ่งมาตั้งเปนกองทุนเพ่ือใหเยาวชนคิดนวัตกรรมใหมและตอยอดการลงทุน เปนการพัฒนาคนรุนใหมออกสู
ตลาดและสรางมูลคาใหกับประเทศอยางมาก ซึ่งตัวอยางนี้กระทรวง กรม ท่ีเก่ียวของตองรวมมือกับภาคเอกชนเพ่ือ
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สงเสริมใหเกิดการลงทุนในการพัฒนาเยาวชนของประเทศใหคิดนวัตกรรมใหมๆ และ พัฒนาตอยอดธุรกิจใหเกิด
มูลคากับประเทศตอไป
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รูปภาพประกอบการศึกษาดูงาน
ศึกษาดูงาน ณ สถานทูตไทย ประจําประเทศสวีเดน
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๓. สรุปการศึกษาดูงานในภาพรวมทั้ง 3 ประเทศ (เดนมารก,นอรเวย,สวีเดน) และขอเสนอสําหรับ
ประเทศไทยในการศึกษาดูงาน

๑. การท่ีอังกฤษออกจากการเปนสมาชิกสหภาพยุโรป (EU) ปรากฏการณ Brexit สาเหตุหลักๆเกิดจาก
ความไมพอใจทางสังคมของประเทศอังกฤษ และ มีการลงประชามติในทางการเมือง โดยนายกรัฐมนตรีอังกฤษ
คาดการณผิดสงผลใหผลการลงประชามติ ทําใหอังกฤษออกจากการเปนสมาชิก ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกับสหภาพยุโรป
(EU) ในดานตาง เชน สหภาพยุโรปอาจลมสลายในเร็วๆนี้เพราะประเทศอ่ืนก็อาจอยากออกจาก EU เชนกัน
เนื่องจาก EU มีการกําหนดกติกาท่ีลวงล้ําเขาไปในบางประเทศ ทําใหบางประเทศไมพอใจ เริ่มมีการเหยียดผิวสี
เกิดข้ึน อังกฤษจะใชเวลาในการประมาณ 2 ปในการออกจากสหภาพยุโรป ในทางเศรษฐกิจ และการเมือง เปนท้ัง
วิกฤติและโอกาสสําหรับประเทศไทย เพราะ สนธิสัญญาตางท่ีอังกฤษทํากับประเทศไทยและประเทศอ่ืนๆเดิมผาน
กติกาของสหภาพยุโรป แตการท่ีอังกฤษออกจากสหภาพยุโรปจะตองมีการทบทวนการทําสนธิสัญญาตางๆใหม
ท้ังหมด ดังนั้นประเทศไทยโดยกระทรวง ทบวง กรมตางท่ีเก่ียวของควรรีบทบทวนสนธิสัญญาตางท่ีทํากับอังกฤษ
เพ่ือเตรียมความพรอมในการเจรจา ตอรอง ท้ังในเชิงเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เพ่ือใหเกิดประโยชนกับประเทศไทย
มากท่ีสุด

๒. การทําธุรกิจเพ่ือสังคม (Social Enterprise) จากบทเรียนท้ัง 3 ประเทศ ในภาคเอกชนรายใหญๆมีการ
นําสวนแบงรายไดมาจัดตั้งเปนกองทุนรวมกับภาครัฐในการพัฒนาประเทศดานตางโดยเฉพาะในประเทศสวีเดนมี
การตั้งเปนกองทุนเพ่ือสนับสนุนและพัฒนาเยาวชนใหพัฒนานวัตกรรมใหมๆและนํามาตอยอดธุรกิจใหเกิดการ
พัฒนาประเทศทางเศรษฐกิจ และในดานตางใหประเทศเจริญกาวหนา สําหรับประเทศไทย ในการทําธุรกิจเพ่ือ
สังคม (Social Enterprise) ทานเอกอัครราชทูตท้ัง 3 ประเทศมีขอเสนอตรงกัน คือ

(๑) ขอใหหนวยงานราชการ ท้ังกระทรวง กรม ท่ีเก่ียวของไดศึกษาและกําหนดใหไดวาในหนวยงานของ
ทานเกงทางดานใด และ มีความโดดเดน หรือ สินคาบริการอะไร จะแลกเปลี่ยนหรือจะรวมมือกับท้ัง 3 ประเทศนั้น
ทางสถานทูตไทยจะชวยทําการจับคูใหโดยจะประเมิน แสวงหาความรวมมือกับประเทศดังกลาวเพ่ือใหเกิดประโยชน
กับประเทศไทยมากท่ีสุด แตท้ังนี้หนวยงานราชการ ท้ังกระทรวง กรม ท่ีเก่ียวของตองมีการเตรยีมความพรอมท้ัง
ขอมูลพ้ืนฐาน ระบบบริหารจัดการ และจัดการวางแผนท่ีจะดําเนินการเพ่ือใหเกิดประโยชนมากท่ีสุด ตัวอยาง เชน
ประเทศนอรเวย มีเทคโนโลยีการเปลี่ยนถายกลุมเลือดขามกลุม ประเทศไทยโดยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณมีความ
สนใจและมีความเชี่ยวชาญเรื่องนี้ ทางสถานทูตจึงประสานความรวมมือใหเกิดการแลกเปลี่ยนรวมมือทางวิชาการ
ระหวางโรงพยาบาลจุฬาลงกรณและประเทศสวีเดนทําใหปจจุบันโรงพยาบาลจุฬาลงกรณเปนโรงพยาบาลท่ีสามารถ
เปลี่ยนถายกลุมเลือดขามกลุมไดเกิดประโยชนกับประเทศและประชาชนชาวไทย
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(๒) ขอใหหนวยงานราชการ ท้ังกระทรวง กรม ท่ีเก่ียวของศึกษาและดําเนินการในเรื่องสินคาและบริการ
ของประเทศไทยโดยเอาเรื่องราว (Story) ความเปนไทยใสเขาไปในสินคาและบริการของประเทศไทยเพ่ือเปนการ
สราง Brand และ ในแตละอําเภอควรตองมีการกําหนดสินคาและบริการท่ีเกงของแตละตําบล หรือ อําเภอสัก 1
อยางหรือ 1 ประเภท ใหเดนชัดและเปนเอกลักษณของพ้ืนท่ีนั้น โดยนอกจากจะออกแบบสรางผลิตภัณฑใหมีรูป
ลักณท่ีเปนท่ียอมรับในระดับสากลแลวควรเอาเรื่องราว (Story) ของสินคาใสเขาไปในสินคาและบริการนั้นดวยจะทํา
ใหเปนการเพ่ิมมูลคา สรางเอกษณท่ีโดดเดน ของสินคาและบริการ (Value Added) นั้นดวยเพ่ือทําใหสินคาและ
บริการของไทยยกระดับสูตลาดในระดับนานาชาติ

๓. ขอใหหนวยงานราชการ ท้ังกระทรวง กรม ท่ีเก่ียวของดําเนินการวางแผนและเตรียมการความพรอม
ใหกับคนไทยท่ีจะมาอยูในประเทศดังกลาว ไดเรียนรูเอกลักษณ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมท่ีดีงามของประทศไทย
เพ่ือใหกลุมคนดังกลาวเม่ือไปอยูในตางประเทศจะไดแสดงออกถึงเอกลัษณขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมท่ีดีงามของ
ประทศไทยใหชาวตางชาติไดรับรูและยินดีตอนรับประชาชนชาวไทยและชื่นชมคนไทยในสายตาชาวโลก


