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บทคัดย่อ
การพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่าน
มา ได้ส่งผลต่อการพัฒนาและการเจริญเติบโตทางด้านเทคโนโลยี อุตสาหกรรม รวม
ไปถึงการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว ซึ่งจากการพัฒนาดังกล่าวนั้นได้
ส่งผลต่อความเสื่อมโทรมและลดลงอย่างรวดเร็วของทรัพยากรทางธรรมชาติ จะเห็น
ได้จากการขาดแคลนของสินค้าทางการเกษตร รวมทั้งการเกิดภัยธรรมชาติเ พิ่มมาก
ขึ้น การพัฒนาอย่างยั่งยืนจึงจาเป็นต้องพัฒนาให้ตอบสนองความต้องการของมนุษย์
ทั้งปัจจุบันและอนาคต สอดคล้องลงตัวระหว่างธรรมชาติควบคู่กับคุณภาพชีวิตของ
คน สาหรับประเทศกลุ่มนอร์ดิก เป็นกลุ่มประเทศที่มีความเจริญทางเทคโนโลยีสูงแต่
ยังคงรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติไว้ได้อย่างยั่งยืน อีกทั้งยังมีวินัยที่เข้มแข็งของ
คนในชาติที่มีการพัฒนาประเทศไปพร้อมกันทั้งวัตถุนิยมและจิตนิยม อันเป็นไปตาม
แนวทางของการพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น ซึ่ งการพั ฒ นาที่ ท าให้ เ กิ ด ดุ ล ยภาพระหว่ า ง
เศรษฐกิจ สังคมและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะเห็นว่าการพั ฒนาอย่าง
ยั่งยืนของประเทศกลุ่มนอร์ดิกถือเป็นการพัฒนาอย่างแท้จริง เพราะเป็นการพัฒนาที่
สร้ า งความมั่ ง คั่ ง ทั้ ง ทางวั ต ถุ แ ละทางจิ ต ใจ ให้ ค วามส าคั ญ กั บ คุ ณ ค่ า ของ
ทรัพ ยากรธรรมชาติโดยใช้ประโยชน์ ในระดั บที่ส ามารถพลิก ฟื้น ให้ก ลับ คืนสภาพ
ใกล้เคียงกับสภาพเดิมให้มากที่สุด การขยายตัวทางเศรษฐกิจที่เพียงพอและต่อเนื่อง
สามารถตอบสนองความต้องการพื้นฐานของประชาชนและการขจัดความยากจนได้
บนพื้นฐานของการคานึงถึงการสงวนรักษาทุนทางธรรมชาติไว้ให้กับคนรุ่นปัจจุบัน
และอนาคต
คาสาคัญ: การพัฒนาอย่างยั่งยืน, ประเทศกลุ่มนอร์ดิก

Abstract
The development of science and technology had been
affecting the growth of technology, industries including rapidly
economy. Those impacted on the decline of natural resources. It can
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be seen by the shortage of the agricultural products including the
increasing of natural disasters. Thus, the sustainable development had
to a perfectly conformed to needs of both harmony between nature
and the quality of human life who loved to the present and future. The
Nordic Countries Group is a country with high technological progress,
but, they still maintain the natural environment sustainably, they also had
a strong discipline a people in developing countries had both materialism
and idealism along the guidelines of sustainability which caused to a
balance between Economic, Social, Environment and Natural Resources.
Therefore, it was a truly development as the increasing of the wealth
both material and spiritual which they focused on the value of the natural
resources by taking advantage to revive them back down similar to original
nature as possible. To expand the economic continue and met the basic
needs of the people and able to eliminate the poverty on the basis of
taking into account the preservation of the natural capital for future
generations.
Keyword: Sustainable Development, Nordic Countries

บทนา
จากการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องในช่วงที่
ผ่านมา ได้ส่งผลต่อการพัฒนาและการเจริญเติบโตทางด้านเทคโนโลยี อุตสาหกรรม
รวมไปถึงการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว ซึ่งการพัฒนาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้
ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ กล่าวคือ มีการนาทรัพยากรทาง
ธรรมชาติมาใช้ในการผลิต เพื่อรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมากเกินไปส่งผล
ต่อความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อม และปริมาณทรัพยากรทางธรรมชาติที่ลดลง
(Kates R. W. and Other. 2005) รวมทั้งสภาวะวิกฤติทางสังคม ความยากจน และ
ช่องว่างระหว่างรายได้ของคนในสังคม
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แม้ว่าการพัฒนาที่ผ่านมานั้นยังไม่ส่งผลต่อสภาพแวดล้อมมากนัก แต่การที่
มนุษย์มีความต้องการพื้นฐานที่เพิ่มมากขึ้นจึงส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่ไม่หยุดยั้ง ซึ่ง
จากการพัฒนาดังกล่าวนั้นได้ส่งผลต่อความเสื่อมโทรมและลดลงอย่างรวดเร็วของ
ทรัพยากรทางธรรมชาติ จะเห็นได้จากการขาดแคลนของสินค้าทางการเกษตร รวมทั้ง
การเกิดภัยธรรมชาติเพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น น้าท่วม แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด ซึ
นามิ น้าแล้ง เป็นต้น และหากมนุษย์ยังไม่เห็นถึงความสาคัญของสิ่งแวดล้อมอาจ
ส่งผลร้ายแรงต่อมนุษย์ก็เป็นได้ (Xepapadeas A. 2015) และจากผลกระทบที่
เกิดขึ้นนี้ได้ก่อให้เกิดความคิดที่มุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาแบบยั่งยืน (Sustainable
Development) เพื่อร่วมกันหาทางแก้ปัญหาและความเสียหายจากการพัฒนาในยุค
ที่ผ่านมา
การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) หมายถึง การ
ตอบสนองความต้องการของคนรุ่นปัจจุบัน โดยไม่มีผลกระทบในทางลบต่อความ
ต้องการของคนรุ่นต่อไปในอนาคต (ชัยอนันต์ สมุทวณิช. 2541) ซึ่งก็คือการพัฒนา
ความยั่งยืนทางธรรมชาติควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน ซึ่งการที่จะเกิดการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนได้นั้นต้องมีการพัฒนาทั้ง 3 ด้านพร้อมกัน โดยใช้หลักการ “สาม
องค์ประกอบที่สาคัญ” (Three Bottom Line: TBL) มาเป็นแนวทางในการพัฒนา
อย่างถูกต้อง ซึ่งหลักการนี้เป็นแนวความคิดที่มีทิศทางเดียวกับแนวการรับผิดชอบต่อ
สังคม (Corporate Social Responsibility) (Henriques I. and Sadorsky P.
1999) ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ซึ่งทั้ง 3 ด้านนี้เป็นองค์ประกอบที่จะต้องมีการพัฒนาไปพร้อมกันในทุก ๆ ด้านเพื่อให้
เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน (เกื้อ วงศ์บุญสิน. 2540) ในบทความนี้ได้ใช้แนวความคิด
และตัวชี้วัดซึ่งอ้างอิงจากงานวิจัยของ (Fiksel J. Mcdaniel J. and Mendenhall C.
1999) เป็นหลัก ซึ่งสามารถที่จะสรุปได้ดังนี้
1. ตัวชี้วัดด้านเศรษฐกิจ หมายถึง เศรษฐกิจที่มีฐานรากมั่นคง มีขีด
ความสามารถในการแข่งขัน สามารถพึ่งตนเองได้ สามารถลดต้นทุนให้ลดลง และมี
กาไรเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากที่กล่าวมาตัวชี้วัดที่จะทาให้บรรลุวัตถุประสงค์ด้าน
เศรษฐกิจ (Fiksel J. Mcdaniel J. and Mendenhall C. 1999) มีด้วยกัน 3
ประการ คือ
1.1) รายได้ทางตรง หมายถึง รายได้ที่มาจากการขายสินค้าและบริการ
ของประเทศ
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1.2) รายได้ทางอ้อม หมายถึง รายได้ที่ไม่ได้มาจากการขายสินค้าและ
บริการแต่มาจากการที่นาสิ่งของที่ไม่ได้ใช้ไปหารายได้ เช่น การนาของเก่าที่ไม่ได้ใช้ไป
ขาย เป็นต้น
1.3) การเกิดต้นทุนที่ไม่คาดคิด หมายถึง การบริหารจัดการทุนของ
ประเทศว่ามีความพร้อมรับต่อต้นทุนมากน้อยเพียงใด เช่น ระบบสวัสดิการ ระบบ
การศึกษา การรักษาพยาบาล การดูแลผู้พิการและผู้สูงอายุ เป็นต้น
2. ตัวชี้วัดทางด้านสังคม หมายถึง ระเบียบวิถีชีวิตที่ทาให้คนในสังคม
ปรับตัวและดารงชีวิตอยู่ร่วมกันกับสิ่งแวดล้อมได้โดยไม่ทาลายสิ่งแวดล้อม รวมทั้งอยู่
ด้วยกันอย่าง สงบสุข ซึ่งในด้านสังคมนี้จะรวมไปถึงวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้วย สาหรับตัวชี้วัดที่สาคัญที่จะทาให้บรรลุวตั ถุประสงค์ด้านนีม้ ีดว้ ยกัน 2 ประการ
คือ
2.1) คุณภาพกายของคนในสังคม หมายถึง คนที่อยู่ในสังคมจะต้องมี
ชี วิ ต ความเป็ น อยู่ ที่ ดี มี สุ ข ภาพร่ า งกายที่ ส มบู ร ณ์ แข็ ง แรง รวมทั้ งต้ อ งไม่ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบจากที่มลพิษต่างๆ
2.2) คุณภาพจิตใจของคนในสังคม (Fiksel J. Mcdaniel J. and
Mendenhall C. 1999) หมายถึง คนที่อยู่ในสังคมจะต้องมีสภาพจิตใจที่ดี
3. ตัวชี้วัดด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมายถึง การที่จะทาให้
คนในสั งคมตระหนั ก ถึ งความส าคั ญ ของทรั พ ยากรธรรมชาติ ที่ มี อ ยู่ แ ละปลู ก ฝั ง
จิตสานึกต่อการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม (สฤณี อาชวานันทกุล. 2558) ให้คงอยู่และ
สามารถหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ได้ ซึ่งตัวชี้วัดความสาเร็จทางด้านสิ่งแวดล้อม มี
ด้วยกัน 3 ประการ คือ
3.1) การใช้ สิ่งของ วัตถุดิบ หรือ/และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ปลอดภัย
ต่อสิ่งแวดล้อม หมายถึง การใช้วัสดุหรือวัตถุดิบทีไ่ ม่เกิดมลพิษหรือมลภาวะ
3.2) ระดับการใช้พลังงานเพื่อดาเนินชีวิต หมายถึง การใช้พลังงาน
ในการดาเนินชีวิตอย่างรูค้ ุณค่าและเกิดประสิทธิภาพ
3.3) ระดับของการนาของเสียกับมาใช้ใหม่ (Fiksel J. Mcdaniel
J. and Mendenhall C. 1999) หมายถึง การตระหนักถึงคุณค่าของการนาวัสดุ
กลับมาใช้ใหม่ซึ่งเป็นการวัดถึงความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสิ่งแวดล้อมและคนในสังคม
(Andrew D. H. 2010) ซึ่งประเทศกลุ่มนอร์ดิก (Nordic) เป็นกลุ่มประเทศที่มีความ
เจริญทางเทคโนโลยีสูงแต่ยังคงรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติไว้ได้อย่างยั่งยืน อีก
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ทั้งยังมีวินัยที่เข้มแข็งของคนในชาติที่มีการพัฒนาประเทศไปพร้อมกันทั้งวัตถุนิยม
และจิตนิยม อันเป็นไปตามแนวทางของการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งการพัฒนาที่ทาให้
เกิ ด ดุ ล ยภาพระหว่ า งเศรษฐกิ จ สั งคม และทรั พ ยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อ ม
(จันทร์ชลี มาพุทธ. 2550) ในบทความนี้ผู้เขียนได้รับ แรงบันดาลใจจากประสบการณ์
ที่ได้ไปศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 22–29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 โดยจะขอกล่าวถึง
เพียง 4 ประเทศที่ได้ไปศึกษาดูงานมา อันประกอบด้วย ประเทศราชอาณาจักรสวีเดน
ประเทศสาธารณรัฐ ฟิน แลนด์ ประเทศราชอาณาจัก รนอรเวย์ และประเ ทศ
ราชอาณาจักรเดนมาร์ค ผู้เขียนจะนาประสบการณ์จากการศึกษาดูงานเป็นด้วยการ
สังเกตปรากฏการณ์ (Phenomena) จากนั้นทาการสงเคราะห์โดยการสร้างกรอบ
แนวคิดเชิงทฤษฎี (สัญญา เคณาภูมิ. 2557 ก) ทาการทบทวนวรรณกรรมเสริมเพื่อให้
ได้ข้อมูลสมบูรณ์ (สัญญา เคณาภูมิ. 2557 ข) และทาการบูรณาการข้อมูลทั้งสองส่วน
(สัญญา เคณาภูมิ . 2556) จนตกผลึกเป็นกรอบแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ
ประเทศกลุ่มนอร์ดิก รายละเอียด ดังนี้

การพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศกลุ่มนอร์ดิก
ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับประเทศกลุ่มนอร์ดิค
ประเทศกลุ่มนอร์ดิก (Nordic) หมายถึง กลุ่มประเทศที่ตั้งอยู่บนคาบสมุทร
สแกนดิเนเวียในยุโรปเหนือ ประกอบด้วย 5 ประเทศ ได้แก่ ประเทศราชอาณาจักร
สวี เ ดน ประเทศสาธารณรั ฐ ฟิ น แลนด์ ประเทศราชอาณาจั ก รนอรเวย์ ประเทศ
ราชอาณาจักรเดนมาร์ค และประเทศไอซ์แลนด์ และดินแดนปกครองตนเองในสังกัด
ประเทศเหล่านั้น 3 แห่ง ได้แก่ กรีนแลนด์ (สังกัดประเทศราชอาณาจักรเดนมาร์ก)
หมู่เกาะแฟโร (สังกัดประเทศราชอาณาจักรเดนมาร์ก) และหมู่เกาะโอลันด์ (สังกัด
ประเทศสาธารณรัฐฟินแลนด์) โดยมีประชากรรวมกันราว 25 ล้านคน ซึ่งแตกต่าง
จากประเทศในกลุ่มสแกนดิเนเวียที่จะประกอบด้วยประเทศเพียง 3 ประเทศ ได้แก่
ประเทศราชอาณาจัก รสวีเ ดน ประเทศราชอาณาจัก รนอรเวย์ และประเทศ
ราชอาณาจักรเดนมาร์ค ประชากรรวมกันราว 19.4 ล้านคน
นอกจากนี้ ประเทศกลุ่มนอร์ดิกยังมีความสัมพันธ์กันในทางการเมือง ใน
องค์กรที่เรียกว่า “คณะมนตรีนอร์ดิก” ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างสภาและ
รัฐบาลของประเทศกลุ่มนอร์ดิก โดยได้เริ่มจัดตั้งขึ้นหลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 และ
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เห็นผลชัดเจนครั้งแรกเมื่อมีการเปิดตลาดแรงงานและระบบประกันสังคมร่วมกัน และ
การอนุญาตผ่านแดนโดยไม่ต้องใช้หนังสือเดินทางในประเทศกลุ่มนอร์ดิก เมื่อปี พ.ศ.
2495

ภาพที่ 1 แสดงแผนที่ประเทศกลุ่มนอร์ดิก
สภาพโดยรวมของประเทศกลุ่มนอร์ดิก
ด้านภูมิศาสตร์ ประเทศสาธารณรัฐฟินแลนด์เป็นประเทศที่มีพื้นที่ประมาณ
338,000 ตารางกิโลเมตรโดยได้รับสมญานามว่าดินแดนแห่งทะเลสาบ เนื่องจากมี
ทะเลสาบถึง 187,888 แห่ง (มีเนื้อที่มากกว่า 500 ตารางเมตร) โดยทะเลสาบไซมา
ซึ่งเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในฟินแลนด์และเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่ 5
ของยุโรป และมีเกาะถึง 179,584 เกาะ ภูมิประเทศโดยทั่วไปของฟินแลนด์มีลักษณะ
เป็นที่ราบ ไม่มีภูเขามากนัก จุดสูงสุดของประเทศอยู่ที่ ภูเขาฮัลติ ซึ่งตั้งอยู่ทางตอน
เหนือของเขตแลปแลนด์ โดยมีความสูง 1,328 เมตร นอกจากนั้นแล้วพื้นที่ส่วนใหญ่
ของฟินแลนด์ปกคลุมด้วยป่าสน และมีพื้นที่เพาะปลูกไม่มากนัก เนื้อที่ราว 1 ใน 4
ของประเทศตั้งอยู่เหนืออาร์กติกเซอร์เคิล ทาให้เกิดปรากฏการณ์พระอาทิตย์เที่ยงคืน
ในจุดที่เหนือที่สุดของประเทศ โดยพระอาทิตย์จะไม่ตกดินเป็นเวลา 73 วันในช่วงฤดู
ร้อน และไม่ขึ้นเลยเป็นเวลา 51 วันในช่วงฤดูหนาว
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ประเทศราชอาณาจักรสวีเดนเป็นประเทศที่มีลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่ยาว
และแคบตั้งอยู่บนคาบสมุทรสแกนดิเนเวีย มีขนาดพื้นที่ประมาณ 444,964 ตาราง
กิโลเมตร ซึ่งใหญ่เป็นอันดับที่ 5 ของยุโรป (ใกล้เคียงกับประเทศไทย) โดยตั้งอยู่ทาง
เหนือของทวีปยุโรปและอยู่ในพิกัดเดียวกับดินแดนอลาสกา ทาให้มีอากาศที่หนาวเย็น
เกือบทั้งปี ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นป่าไม้และภูเขาสูง
ประเทศราชอาณาจักรเดนมาร์กตั้งอยู่บนคาบสมุทรจัทแลนด์ (Jutland)
ทางตอนเหนือของทวีปยุโรประหว่างทะเลบอลติกและทะเลเหนือ เป็นประเทศที่มี
ลักษณะภูมิประเทศล้อมรอบด้วยพื้นน้าเกือบทั้งหมด โดยมีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ มี
พื้นที่ที่เป็นที่ราบสูงเพียงเล็กน้อย พื้นที่ตลอดชายฝั่งเป็นสันทรายกว้างใหญ่ และมี
เกาะต่างๆ ถึง 406 เกาะ ซึ่งเกาะที่ใหญ่ที่สุด คือ เกาะซีแลนด์ (Zealand) ในจานวน
นี้ 76 เกาะมีผู้อยู่อาศัย เกาะอื่น ๆ ส่วนใหญ่จะเป็นเกาะที่มีขนาดเล็กมาก ที่มีผู้อยู่
อาศัยเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย นอกจากนี้ยังมี หมู่เกาะแฟโร และเกาะกรีนแลนด์ที่
เป็นดินแดนปกครองตนเองในสังกัดประเทศราชอาณาจักรเดนมาร์ก ซึ่งเป็นดินแดน
โพ้นทะเลจะมีทั้งที่ราบสูง และภูเขาสูง
ประเทศราชอาณาจั ก รนอร์ เ วย์ ตั้ ง อยู่ ใ นส่ ว นตะวั น ตกของคาบสมุ ท ร
สแกนดิ เ นเวี ย เป็ น ประเทศที่ มี ลั ก ษณะภู มิ ป ระเทศยาวติ ด ชายฝั่ ง มหาสมุ ท ร
แอตแลนติกเหนือ และมีธรรมชาติที่มีชื่อเสียง คือ ฟยอร์ด (Fjords) ที่มีลักษณะเป็น
อ่าวแคบที่อยู่ระหว่างหน้า ผาสูง ซึ่งเกิดจากการกัดเซาะของน้าและน้าแข็งและได้
กลายมาเป็นสัญลักษณ์ของประเทศในปัจจุบัน
ด้ า นการเมื อ ง ประเทศราชอาณาจั ก รสวี เ ดน ประเทศราชอาณาจั ก ร
นอร์เวย์ และประเทศราชอาณาจักรเดนมาร์คมีรูปแบบการปกครองคล้ายคลึงกัน
กล่าวคือ มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา โดยมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญ พระมหากษัตริย์ทรงทาหน้าที่เป็นตัวแทนสูงสุด
ของประเทศ แต่ไม่มีอานาจทางการเมืองใดๆ รวมถึงไม่จาเป็นต้องลงพระนามในการ
ตัดสินใจของรัฐสภาด้วย แตกต่างจากประเทศสาธารณรัฐฟินแลนด์ที่มีการปกครองใน
ระบอบประชาธิป ไตยแบบประธานาธิ บ ดีเ ป็น ประมุ ข โดยประธานาธิบ ดีมี หน้ า ที่
รับผิดชอบในเรื่องของนโยบายต่างประเทศรับรองกฎหมาย แต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีอื่นๆ อย่างเป็นทางการ ประกาศยุบสภาได้ก่อนครบวาระ และดารงตาแหน่ง
ผู้บัญชาการกองกาลังของประเทศด้วย อย่างไรก็ตาม ทั้ ง 4 ประเทศยังมีความ
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เหมือนกันในเรื่องอานาจในทางการเมืองและการบริหารประเทศ ส่วนใหญ่จะอยู่ที่
คณะรัฐมนตรีซึ่งนาโดยนายกรัฐมนตรีซึ่งที่มาจากพรรคหรือกลุ่มที่ได้รับการเลือกตั้ง
มาเป็นจานวนมากที่สุด
ส่วนงานด้านนิติบัญญัติ ทั้ง 4 ประเทศเป็นระบบสภาเดี่ยว มีรัฐสภาทา
หน้าที่ผ่านกฎหมาย กาหนดงบประมาณรัฐ ยอมรับสนธิสัญญาระหว่างประเทศ และ
ดู แ ลการด าเนิ น งานของรั ฐ บาล รั ฐ สภาสามารถแก้ ไ ขรั ฐ ธรรมนู ญ ถอดถอน
คณะรัฐมนตรี และดาเนินการหลังการใช้สิทธิ ยับยั้ง (วีโต้) ของประธานาธิบดีได้ การ
ตรากฎหมายสามารถเริ่ ม โดยคณะรั ฐ มนตรี หรื อ สมาชิ ก ของรั ฐ สภา การแก้ ไ ข
รัฐธรรมนูญจะต้องผ่านความเห็นชอบของรัฐสภาสองครั้ง โดยสภาสองสมัยติดต่อกัน
(หมายความว่า เห็นชอบโดยรัฐสภาชุดปัจจุบัน และชุดหลังการเลือกตั้งครั้งหน้า)
ด้านเศรษฐกิจ ประเทศกลุ่มนอร์ดิกทั้ง 4 ประเทศ มีระบบเศรษฐกิจแบบ
เสรี โดยมีดาเนินนโยบายทางเศรษฐกิจแบบรัฐสวัสดิการ อันเป็นนโยบายที่เน้นการนา
รายได้ของรัฐมาสนับสนุนภาคบริการเพื่อเป็นหลักประกันทางสังคมแก่ประชาชนใน
ด้านต่างๆ เช่น การบริการรักษาพยาบาล การศึกษา การจัดระบบบาเหน็จบานาญ
และการดูแลผู้พิการและผู้สูงอายุ เป็นต้น รวมทั้งให้ความสาคัญกับความเท่าเทียมกัน
ในเรื่องเพศ จึงทาให้สตรีในประเทศกลุ่มนอร์ดิกได้รับสิทธิในการทางานและสิทธิ
ทางด้านสังคมอื่น ๆ เช่นเดียวกับ บุรุษ ซึ่งแต่ละประเทศมีสถานะทางเศรษฐกิจที่มี
เสถียรภาพและความมั่นคงสูง แต่รายได้หลักของแต่ละประเทศมีความแตกต่างกัน
ดังนี้
ประเทศราชอาณาจักรนอร์เวย์มีรายได้หลักมาจากน้ามัน ก๊าซธรรมชาติ คิด
เป็นร้อยละ 50-55 ของรายได้จากการส่งออก (เชื่อว่า มีปริมาณน้ามันดิบสามารถขุด
เจาะขึ้นมาในอัตราปัจจุบันได้อีกถึง 30 ปี ขณะที่ก๊าซธรรมชาติมีปริมาณสารองอีก
125 ปี ) เหล็ ก และเหล็ ก กล้า อะลู มิ เ นีย ม เครื่ อ งจั ก รและอุ ปกรณ์ ขนส่ ง (รวม
อุตสาหกรรมต่ อเรือ) ปุ๋ ย เคมี ภัณ ฑ์ เยื่อ กระดาษ ผลิต ภัณ ฑ์ประมง นอกจากนั้ น
รัฐบาลนอร์เวย์ได้ สนับสนุน การพัฒนาความเจริญของประเทศในด้านการสื่อสาร
โทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิจัยและการพัฒนา ตลอดจนเทคโนโลยี
ในการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมต่างๆ เป็นต้น เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ
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ประเทศราชอาณาจักรสวีเดน เป็นประเทศที่มีการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม
สูงมาก โดยเฉพาะอุตสาหกรรมขั้นสูง เช่น รถยนต์ อากาศยาน อาวุธ และเวชภัณฑ์
บริ ษั ท ของประเทศราชอาณาจั ก รสวี เ ดนที่ ป ระสบความส าเร็ จ ในตลาดโลก เช่ น
VOLVO Saab Ericsson Electrolux H&M เป็นต้น สาเหตุที่สาคัญส่วนหนึ่งที่ทาให้
สวีเดนมีความก้าวหน้าในอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยี สูง เนื่องจากบริษัทของสวีเดน
สนับสนุนการลงทุนในด้านการวิจัยและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในอัตราที่สูงมาก
ประเทศราชอาณาจักรเดนมาร์คติดอันดับประเทศที่มีรายได้เข้าประเทศใน
อั น ดั บ ต้ น ๆ ของโลก ภาคอุ ต สาหกรรมที่ ส าคั ญ และใหญ่ ที่ สุ ด ของเดนมาร์ ก คื อ
อุตสาหกรรมสินค้าอาหาร (food industry) โดยมีสินค้าที่ส่งออกที่สาคัญ เช่น
เนื้อสัตว์ ผลิตภัณฑ์จากนม เนย (dairy products) สินค้าประมง อาหารสัตว์ เบียร์
ผลิตภัณฑ์เคมี ชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า เฟอร์นิเจอร์ หนังสัตว์ เครื่องจักร น้าตาล น้ามัน
และก๊าซธรรมชาติ จุดได้เปรียบที่สาคัญของประเทศราชอาณาจักรเดนมาร์ค คือ
ทาเลที่ตั้งที่เป็นศูนย์กลางส่งผ่านสินค้าเข้าสู่กลุ่มประเทศนอร์ดิกและกลุ่มบอลติก
เพราะมี เส้ น ทางคมนาคมขนส่งระหว่า งเดนมาร์ ก -สวีเ ดน-นอร์ เวย์ห ลายเส้ นทาง
รวมทั้งการเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งทางอากาศโดยมีสนามบินที่ใหญ่ที่สุดใน
ภูมิภาคยุโรปเหนือ จึงทาให้เดนมาร์กมี บทบาทในสถานะที่เป็น Trading House ใน
ภูมิภาคยุโรปเหนือ
ประเทศสาธารณรัฐฟินแลนด์ ตั้งแต่ช่วงทศวรรษ 1990 เป็นต้นมา การ
พัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของฟินแลนด์มีความเจริญก้าวหน้ามาก โดยมีการ
พัฒนาจากอุ ตสาหกรรมดั้ งเดิ ม คือ อุต สาหกรรมการผลิ ตกระดาษ/เยื่อกระดาษ
มาเป็นอุตสาหกรรมที่มีการผลิตและใช้เทคโนโลยีระดับสูง ปัจจัยที่ทาให้ฟินแลนด์
ประสบผลส าเร็ จ ในด้ า นนี้ คื อ การให้ ค วามส าคั ญ แก่ ก ารวิ จั ย และการพั ฒ นา
(Research and Development - R&D) เพื่อสร้างนวัตกรรม การศึกษาตลาด
ระหว่างประเทศ พร้อมทั้งการส่งเสริมมาตรการสนับสนุนการลงทุนในต่างประเทศ
และการผลิตสินค้าที่ใช้เทคโนโลยีระดับสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าอิเล็กทรอนิกส์
และสื่อสารโทรคมนาคมได้มีบทบาทสาคัญมากขึ้นแก่เศรษฐกิจ ฟินแลนด์ ตัวอย่าง
บริษัทธุรกิจของฟินแลนด์ที่ประสบความสาเร็จ คือ บริษัทโนเกีย (Nokia) ซึ่งเป็น
บริษัทที่ได้ปรับตัวจากการผลิตกระดาษเป็นสินค้าหลักมาเป็นบริษัทที่ผลิตสินค้าที่ใช้
เทคโนโลยีระดับสูง คือ โทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) และอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม
อื่นๆ
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ส่วนปัญหาทางเศรษฐกิจของประเทศกลุ่มนอร์ดิกทั้ง 4 ประเทศ มีลักษณะใกล้เคียง
กัน คือ มีความสามารถในการแข่งขันต่า เนื่ องจากข้อจากัดในเรื่องจานวนประชากร
ทาให้ขนาดตลาดภายในแต่ละประเทศไม่ใหญ่ จึงต้องพึ่งพาการส่งออก แรงงานมี
จานวนจากัด และค่าจ้างแรงงานสูง เนื่องจากนโยบายด้านแรงงานที่ให้มีการต่อรอง
ร่วมกัน ประกอบกับนโยบายรัฐสวัสดิการ ในขณะที่ภาคเกษตรมีการปกป้องสูงมาก
จึงทาให้ต้นทุนการผลิตสินค้าของแต่ละประเทศสูงมาก อันเป็นเหตุให้ต้องมีการซื้อ
ขายแลกเปลี่ยนสินค้ากันภายในประเทศกลุ่มนอร์ดิก
ด้านสังคม ประชากรของประเทศกลุ่มสแกนดิเนเวีย ทั้ง 3 ประเทศ อัน
ประกอบด้วย ประเทศราชอาณาจักรสวีเดน ประเทศราชอาณาจักรนอร์เวย์ และ
ประเทศราชอาณาจักรเดนมาร์ค จะมีลักษณะรูปร่างสูงใหญ่ ผิวขาว ผมสีอ่อน ตาสี
อ่อน ซึ่งแตกต่างจากประชากรของประเทศสาธารณรัฐฟินแลนด์ที่จะมีลักษณะตาสีฟ้า
ผมดา จมูกค่อนข้างแบน กะโหลกศีรษะค่อนข้างกลม เนื่องจากมีเชื้อสายมองโกลอยด์
ประเทศราชอาณาจั กรสวี เดน เป็ น ประเทศที่ มี จานวนประชากรมากที่ สุ ด โดยมี
ประมาณ 9.8 ล้ า นคน โดยมี ป ระชากรที่ เ กิ ด ในต่ า งประเทศสู ง ถึ ง ร้ อ ยละ 16
(Sweden.2015) อันเป็นผลมาจากการย้ายถิ่นฐานของประชากรภายในประเทศกลุ่ม
นอร์ ดิ ค (มากที่ สุ ด คื อ ประเทศสาธารณรั ฐ ฟิ น แลนด์ รองลงมาได้ แ ก่ ประเทศ
ราชอาณาจักรเดนมาร์ค และประเทศราชอาณาจักรนอร์เวย์) ในช่วงต้นเป็นการ
อพยพย้ายถิ่นฐานของแรงงาน ต่อมาเป็นผู้ลี้ภัยทางการเมือง โดยสวีเดนเป็นประเทศ
ที่มีผู้ย้ายเข้าสูงหลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 และลดลงหลังจากที่ได้มีการออก
นโยบายการย้ายเข้าประเทศใหม่ในปีพ.ศ. 2510
ประเทศราชอาณาจั ก รเดนมาร์ ค ประเทศสาธารณรั ฐ ฟิ น แลนด์ และ
ประเทศราชอาณาจั ก รนอร์ เ วย์ มี จ านวนประชากรใกล้ เ คี ย งกั น โดยประเทศ
ราชอาณาจักร เดนมาร์ค มีจานวนประชากร 5,627,235 (Denmark. 2015) ส่วน
ใหญ่เป็นชาวเดนมาร์ก ร้อยละ 98 ชาวสแกนดิเนเวียอื่นๆ ร้อยละ 0.4 ชาวตุรกีร้อย
ละ 0.3 และชาวอังกฤษร้อยละ 0.2 ส่วนประเทศสาธารณรั ฐฟินแลนด์ มีประชากร
ประมาณ 5.4 ล้านคน (Finland. 2015) ส่วนใหญ่เป็นชาวฟินแลนด์ ร้อยละ 94 ชาว
สวีเดน และชาวแลปป์ (Lapps) ซึ่งเป็นชาวพื้นเมืองของประเทศสาธารณรัฐฟินแลนด์
ที่อพยพมาจากเอเชียกลางและเอเชียตะวันตก และได้มีการพิสูจน์แล้วพบว่าเป็นพวก
เดียวกับอินเดียแดงในอเมริกา (จันทนา นิลวรางกูร. 2547: 25) โดยมีประชากรที่เกิด
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ในต่างประเทศร้อยละ 2 ส่วนใหญ่มาจากประเทศเอสโตเนีย และประเทศรัสเซีย ส่วน
ประเทศราชอาณาจักรนอร์เวย์ มีประชากร 5,109,000 คน (Norway. 2015) ส่วน
ใหญ่เ ป็นชาวนอร์เวย์และชาวเยอรมันเหนือ มีชาวซามิ อาศัย อยู่ใ นภาคกลางและ
ภาคเหนือของนอร์เวย์ โดยมีประชากรที่เกิดในต่างประเทศประมาณร้อยละ 8
ส่วนมากเป็นประเทศปากีสถาน ชาวเคิร์ด ประเทศโซมาเลีย และประเทศเวียดนาม
ศาสนา ประชากรส่วนใหญ่ในประเทศกลุ่มนอร์ดิกทั้ง 4 ประเทศ นับถือ
ศาสนาคริสต์ นิกายเอวาเจลิคัล ลูเธอรัน (Evangelical Lutheran) โดยในประเทศ
สาธารณรัฐฟินแลนด์ ร้อยละ 83 นับถือศาสนาคริสต์ นิกายเอวาเจลิคัล ลูเธอรัน แต่ที่
น่าสนใจ คือ มีประชากรร้อยละ 14.7 ที่ไม่ระบุว่านับถือศาสนาใด อย่างไรก็ตาม การ
เข้า ร่วมกิจ กรรมทางศาสนา (เช่น การเข้ าโบสถ์ ) นั้นน้ อยกว่า ที่เ ป็นตามตัวเลขนี้
พอสมควร ชาวฟินแลนด์ส่วนใหญ่จะเข้าโบสถ์น้อยครั้งมาก ส่วนใหญ่จะเป็ นงานพิธี
ต่างๆ เช่น การแต่งงาน ส่ วนในประเทศราชอาณาจัก รสวีเดน ร้อยละ 87 นับถื อ
ศาสนาคริสต์ นิกายเอวาเจลิคัล ลูเธอรัน แต่มีแนวโน้มจานวนผู้นับถือลดลงไปเรื่อยๆ
รองลงมานับ ถือ ศาสนาอิส ลามซึ่ งส่ วนใหญ่ม าจากการอพยพเข้ าประเทศ และ
ในประเทศราชอาณาจักรเดนมาร์ค ร้อยละ 97 นับถือศาสนาคริสต์ นิกายเอวาเจลิคัล
ลูเธอรัน และในประเทศราชอาณาจักรนอร์เวย์ ร้อยละ 79 นับถือศาสนาคริสต์ นิกาย
เอวาเจลิคัล ลูเธอรัน โดยมีประชากรร้อยละ 13.6 ที่ไม่ระบุว่านับถือศาสนาใด
(Wikipedia. 2015)
ภาษา ประเทศกลุ่มนอร์ดิกส่วนใหญ่ใช้ภาษาของตนเองเป็นภาษาทางการ
เช่ น ประเทศราชอาณาจั กรนอร์ เวย์ใ ช้ ภาษานอร์ เวย์แ ละภาษาสวีเ ดนเป็น ภาษา
ทางการ ประเทศสาธารณรัฐฟินแลนด์ใช้ภาษาฟินแลนด์เป็นภาษาทางการ ประเทศ
ราชอาณาจั ก รเดนมาร์ ค ใช้ ภ าษาเดนมาร์ ก เป็ น ภาษาทางการ ยกเว้ น ประเทศ
ราชอาณาจักรสวีเดนที่ไม่มีภาษาทางการ แต่มีภาษาสวีเดนเป็นภาษาที่ประชากรส่วน
ใหญ่พูด เนื่องจากรัฐสภาเคยมีการพิจารณาลงคะแนนเสียงเรื่องภาษาทางการของ
ประเทศเมื่อปี พ.ศ. 2548 แต่เสียงโหวตแพ้ไป 145-147 นอกจากนั้นในแต่ละ
ประเทศยังมีภาษาท้องถิ่นของตนเอง เช่น ภาษาของชาวซามิซึ่งเป็นชนพื้นเมืองในเขต
แลปแลนด์ ประเทศสาธารณรัฐฟินแลนด์ ภาษาแฟโร (ใช้ร่วมกับภาษากรีนแลนด์) ใน
กรีนแลนด์และหมู่เกาะแฟโร สังกัดประเทศราชอาณาจักรเดนมาร์ค ภาษาฟินแลนด์
เมแอนเกียลิ (Meänkieli) ภาษาซามิ ภาษาโรมานี และภาษายิดดิช ซึ่งเป็นภาษาของ
ชนกลุ่มน้อยในประเทศราชอาณาจักรสวีเดน
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การพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศกลุ่มนอร์ดิก
การพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นการพัฒนาที่ทาให้เกิดดุลยภาพของการพัฒนา
กล่าวคือ ระบบเศรษฐกิจที่มีฐานรากมั่นคง มีขีดความสามารถในการแข่งขัน และ
สามารถพึ่งตนเองได้ (จันทร์ชลี มาพุทธ. 2550) คนในสังคมอยู่ได้ด้วยความสงบสุข
สามารถปรับตัวและดารงชีวิตอยู่กับสิ่งแวดล้อมได้โดยไม่ทาลายทรัพยากรธรรมชาติ
รวมทั้งมี วิถีก ารด าเนิ นชีวิ ตที่ ธารงรัก ษาศิ ลปวั ฒนธรรม ประเพณี และภูมิปั ญญา
ท้องถิ่นให้คงอยู่ ซึ่งประเทศในกลุ่มนอร์ดิกถึงแม้จะมีความเจริญทางเทคโนโลยีสูงแต่
ยังคงรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติไว้ได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งประชากรในประเทศ
ยังมีศักยภาพที่ดีและมีวินัยเคารพต่อระเบียบกฎเกณฑ์ของสังคมและประเทศอย่าง
เคร่งครัด ทาให้ประเทศมีการพัฒนาไปพร้อมกันทั้งวัตถุนิยมและจิตนิยม ซึ่งสามารถ
อธิบายรายละเอียดการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศกลุ่มนอร์ดิก ได้ดังนี้
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ประเทศกลุ่มนอร์ดิกทั้ง 4 ประเทศมี
ระบบเศรษฐกิจแบบเสรี มีนโยบายในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และมีนโยบาย
เศรษฐกิจแบบรัฐสวัสดิการ ดังนี้ (ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์. 2558)
ประเทศราชอาณาจักรเดนมาร์คมีการดาเนินนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ในหลายด้าน ดังนี้
ประการที่ 1 เน้นการใช้จ่ายในด้านสวัสดิการสังคม เพื่อเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตของประชากร เช่น การบริการรักษาพยาบาล การศึกษา การจัดระบบบาเหน็จ
บานาญ การดูแลผู้พิการและผู้สูงอายุ เป็นต้น
ประการที่ 2 ให้ ค วามส าคั ญ อย่ า งมากกั บ การพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์
ประชาชนเข้าศึกษาได้ฟรี โดยรัฐบาลตั้งเป้าหมายพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับ
มาตรฐานโลก รวมถึงสนับสนุนให้ประชาชนศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมตลอดชีวิต และตั้ง
เป้าให้เด็กนักเรียนต้องจบการศึกษาขั้นต่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรืออาชีวศึกษาเป็น
สัดส่วนไม่ต่ากว่าร้อยละ 95 และจบการศึกษาระดับอุดมศึกษาไม่ต่ากว่าร้อยละ 50
ภายในปี พ.ศ. 2558
ประการที่ 3 มีการกระจายรายได้เท่าเทียมกันมากที่สุดประเทศหนึ่งในโลก
โดยคนจนและคนรวยจะมีรายได้แตกต่างกันไม่มากเหมือนกับประเทศอื่นๆ
ประการที่ 4 เข้มงวดในด้านสิ่งแวดล้อม โดยกาหนดมาตรฐานสิ่งแวดล้อม
อย่างเข้มงวดมากพร้อมกับบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง รัฐบาลเดนมาร์กยังเก็บภาษี
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สิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ผู้ที่ก่อให้เกิดมลพิษจะต้องเป็นผู้
จ่ า ยเงิ น ภาษี ใ ห้ กั บ รั ฐ บาล เช่ น ภาษี ก ารปล่ อ ยน้ าเสี ย ภาษี ก ารปล่ อ ยก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์ ภาษีบรรจุภัณฑ์ ภาษีน้ามันเชื้อเพลิง ภาษีไฟฟ้า ภาษีผลิตภัณฑ์
จาก PVC ฯลฯ แม้ประเทศราชอาณาจักรเดนมาร์คจะผลิตขยะเป็นจานวนมากถึงปี
ละ 15 ล้านตัน แต่ประสบผลสาเร็จในการนาขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปรีไซเคิลเป็น
สัดส่วนสูงถึงร้อยละ 60 ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 35 ถูกนาไปเผาทาลาย โดยนาความ
ร้อนจากการเผาไหม้มาใช้ประโยชน์ในการผลิตไฟฟ้าเป็นสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 95
ประการที่ 5 เป็นประเทศที่ประสบผลสาเร็จในด้านพลังงาน โดยมีตัวชี้วั ด
สาคัญหลายประการ เช่น เป็นประเทศที่ใช้พลังงานหมุนเวียนในการผลิตไฟฟ้าเป็น
สัดส่วนสูงที่สุดในยุโรปและประชาชนตื่นตัวในด้านประหยัดพลังงาน
ประเทศราชอาณาจั ก รนอร์ เ วย์ เ ป็ น ประเทศที่ มี ฐ านะทางเศรษฐกิ จ สู ง
เนื่องจากมีแหล่งน้ามันเป็นของตนเอง ในปี พ.ศ. 2554 สามารถส่งออกน้ามันดิบมาก
เป็นอันดับที่ 8 ของโลก และส่งออกน้ามันกลั่นแล้วมากเป็นอันดับ 9 ของโลก รวมทั้ง
ส่งออกก๊าซธรรมชาติมากเป็นอันดับ 3 แต่แทนที่รัฐบาลจะนาเงินที่ได้จากการขาย
ทรัพยากรทางธรรมชาติมาใช้จ่ายในโครงการต่างๆ รัฐบาลกลับนาเงินที่ได้ไปลงทุนใน
กองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติ (Sovereign Wealth Fund) ซึ่งกองทุนดังกล่าวใน
ปัจจุบันมีมูลค่ากว่า 800 พันล้าน USD คิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 1 ของ Stock
ทั้งหมดในโลก ส่วนเงินที่เหลือจากการลงทุนแล้วจึงจะถูกนาไปใช้จ่ายในโครงการของ
รัฐบาลต่อไป ซึ่งสัดส่วนเงินที่เหลือจากการลงทุนนั้นมีประมาณร้อยละ 4 หรือน้อย
กว่านั้น อันเป็นเพราะรัฐบาลตระหนักดีถึงทรัพยากรทางพลังงานที่มีจากัด ในส่วน
ของประชาชนกลับมีความเป็นอยู่ที่มัธยัสถ์และใช้จ่ายอย่างระมัดระวัง อาจจะมาจาก
ความตระหนักถึงความไม่ยั่งยืนของทรัพยากรทางธรรมชาติที่มีอยู่ สังเกตได้จากตาม
ถนนจะไม่ค่อยมีรถราคาแพงให้เห็น แม้ว่าค่าครองชี พของนอร์เวย์จะสูงเป็นอันดับ
ต้นๆ แต่เงินเดือนและค่าแรงของประชาชนในประเทศมีระดับที่ค่อนข้างเสมอภาค
ความแตกต่างระหว่างรายได้ของพนักงานใช้แรงงานและพนักงานในบริษัทนั้นมีไม่
มาก (กระทรวงอุตสาหกรรม. 2558)
ประเทศราชอาณาจักรสวีเดนมีการระดมผู้เชี่ยวชาญทั้งในด้านพลังงาน การ
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม การวางผังเมือง และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวคิด
ในการบริหารจัดการเมืองตามแบบสวีเดน จนในที่สุดเมื่อปี พ.ศ. 2551 ได้มีการออก
แนวคิดบริหารจัดการเมืองแบบบูรณาการ ทั้งด้านการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติและ
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สิ่งแวดล้อมแบบองค์รวม ด้านพลังงาน การใช้น้า การคมนาคมขนส่ง เพื่อตอบสนอง
วิถีชีวิตของคนเมือง ให้ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย
ที่สุด มีการจดลิขสิทธิ์แนวคิดนี้ภายใต้ชื่อ “ซิมไบโอซิตี้ (SymbioCity) ” ซึ่งมาจาก
ประโยคภาษาอังกฤษว่า Symbiosis in a city หมายถึง การอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิต
ภายในเมือง โดยมีหลักสาคัญในการบริหารจัดการเมืองคือ การพัฒนาเมืองอย่าง
ยั่งยืนและเป็นองค์รวม โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในเมืองให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีการ
จัด การของเสีย อย่า งมีป ระสิท ธิภ าพ ทั้ง การใช้พ ลัง งานความร้อ นส่ว นเกิน จาก
อุตสาหกรรมมาใช้ในครัวเรือน และการนาขยะและน้าเสียจากบ้านเรือนมาผลิตเป็น
ก๊าซชีวภาพ ใช้พลังงานหมุนเวียนอย่างเป็นระบบ โดยมีกระบวนการเริ่มจากการวาง
ผังเมืองที่เน้นให้มีพื้นที่สีเขียวและมีการวางผังเมืองอย่างเป็นระบบ ซึ่งการมีพื้นที่สี
เขียวนั้น นอกจากจะเป็นปอดและช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้กับเมืองแล้ว ยัง
ทาให้ผู้ คนมีชีวิ ตความเป็นอยู่ ที่ดีขึ้นด้ วย ขณะที่การจัดการที่พักอาศัยให้ส ามารถ
เดินทางโดยง่ายด้วยระบบขนส่งมวลชน และมีการสร้างท่อส่งน้า ส่งพลังงานที่เป็นมี
ประสิทธิภาพทาให้สามารถส่งน้า พลังงาน และสาธารณูปโภคต่างๆ ได้ด้วยต้นทุนที่ต่า
นอกจากนั้นการออกแบบสถาปัตยกรรมของอาคารต่างๆ ยังต้องมีความเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมด้วย เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการก่อสร้างอาคารที่ส่งผลกระทบต่อธรรมชาติให้
น้อยที่สุด การจัดการการใช้พลังงานและการจัดการของเสียให้มีประสิทธิภาพ หลักการ
ง่ายๆ ของการบริหารพลังงาน คื อ การนาพลังงานที่ เหลือใช้กลับมาใช้ประโยชน์
สาหรับอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่ว่าง สามารถติดตั้งแผงรับพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อ
ผลิตพลังงานไว้ใช้ในอาคาร หรือในระดับอุตสาหกรรมที่มีพลังงานความร้อนส่วนเกิน
ออกมาจากการผลิต ส่วนการจัดการขยะ บ้านเรือนในประเทศราชอาณาจักรสวี เดน
สามารถนาขยะมารีไซเคิลถึงร้อยละ 96 ส่วนขยะที่ไม่สามารถนามารีไซเคิลได้ถูกฝัง
กลบเพียงแค่ร้อยละ 4 ในขณะที่การจัดการขยะด้วยวิธีการทางชีวภาพกาลังได้รับ
ความนิยมมากขึ้น ขยะกว่าร้อยละ 46 ถูกนาไปเผาให้พลังงานซึ่งเพียงพอที่จะให้ความ
ร้อนในบ้าน 810,000 หลัง ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 2.2 ล้านตัน
ต่อปี ส่วนน้าเสียและขยะชีวภาพที่เกิดขึ้นในครัวเรือน สามารถนาไปผลิตเป็นก๊าซ
ชีวภาพเพื่อใช้ในการผลิตพลังงานและใช้กับรถพลังงานสะอาด โดยรถสาธารณะส่วน
ใหญ่ใช้ก๊าซชีวภาพเป็นเชื้อเพลิง นอกจากนี้กฎหมายและนโยบายที่ประกาศใช้ก็เ ป็น
ปัจจัยสาคัญ ไม่ว่าจะเป็นมาตรการทางภาษี ที่รัฐบาลจะลดภาษีให้กับรถยนต์ที่ใช้
พลังงานสะอาด ทั้งรถที่ใช้พลังงานจากก๊าซชีวภาพ เอทานอล หรือแม้กระทั่งพลังงาน
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ไฟฟ้า และเก็บภาษีรถยนต์ที่ใช้พลังงานฟอสซิลในสัดส่วนที่สูงกว่า ทาให้ปริมาณการ
การใช้รถยนต์พลังงานสะอาดมีสัดส่วนสูงขึ้นในแต่ละปี จนนาไปสู่การตั้งเป้าหมายใน
ปี พ.ศ. 2593 ที่จะยกเลิกการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล ในขณะที่การจัดการผังเมือง มี
ข้อกาหนดในการจัดตั้งแหล่งธุรกิจ ที่พักอาศัย และแหล่งโรงงานอุตสาหกรรมเป็น
อย่างมีแบบแผน ทาให้ระยะทางเฉลี่ยในการเดินทางไปทางานของชาวเมืองแต่ละคน
อยู่ที่ 10 กิโลเมตร โดยใน 50 % คนทางาน มีที่ทางานหางจากบ้านไม่ถึง 5 กิโลเมตร
ในขณะที่เมืองมีการพัฒนาทางสาหรับจักรยานและทางเท้ามากขึ้นทุกปี (ไทยพับลิก้า.
2558)
การพัฒนาด้านสังคม ระบบการศึกษาของประเทศสาธารณรัฐฟินแลนด์ให้
ความสาคัญกับความเสมอภาค โดยไม่มีการเก็บค่าเล่าเรียนสาหรับนักเรียนเต็มเวลา
และมีการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ตั้งแต่อายุ 7 - 16 ปี โรงเรียนทุกแห่งจะมีอาหาร
กลางวันบริการฟรี การเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายไม่บังคับ โดยมีทั้งการเรียนเตรียม
อุดมศึกษาสายสามัญ และอาชีวศึกษา และในระดับอุดมศึกษาก็จะมีทั้งมหาวิทยาลัย
และโรงเรียนอาชีวศึกษาขั้นสูง เวิลด์ อีโคโนมิก ฟอรั่ม (World Economic Forum)
ได้จัดอันดับการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้เป็นอันดับที่ 1 ของโลก
ระบบการศึกษาของประเทศราชอาณาจักรเดนมาร์คมีระบบในการจัดหา
สถานศึกษาให้กับนักศึกษาทั้งในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อุดมศึกษา โดย
นัก ศึก ษาไม่ จาเป็น ต้ องหาสถานศึ กษาเอง ส่ วนเกณฑ์ ระยะเวลาในการศึ ก ษานั้ น
กาหนดไว้อย่างต่า 10 ปี ทั้งนี้รวมถึงโรงเรียนเอกชนหรือการศึกษาที่บ้านด้วย ร้อยละ
99 ของนักเรียนมีการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา ร้อยละ 86 มีการศึกษาระดับ
มั ธ ยมศึ ก ษา ร้ อ ยละ 46 มุ่ ง ไปยั ง การศึ ก ษาในระดั บ ที่ สู ง กว่ า ซึ่ ง วิ ท ยาลั ย และ
มหาวิทยาลัยทุกแห่งจะไม่มีการเก็บค่าใช้จ่าย
การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร (Environment) ประเทศ
ราชอาณาจักรเดนมาร์คนับว่าเป็นตัวอย่างสาคัญของประเทศที่ประสบผลสาเร็จใน
ด้านพลังงาน จากเดิมที่ต้องพึ่งพาการนาเข้าพลังงานจากต่างประเทศ จนเมื่อเกิด
วิกฤตการณ์น้ามันในปี พ.ศ. 2516 จากการที่กลุ่มโอเปกขึ้นราคาน้ามันส่งผลกระทบ
ต่อเศรษฐกิจของเดนมาร์กเป็นอย่างมาก ประเทศต้องตกอยู่ในภาวะเศรษฐกิจถดถอย
เพื่อแก้ไขสถานการณ์ในช่วงนั้น รัฐบาลจึงประกาศนโยบายประหยัดพลังงานในด้าน
ต่างๆ เช่น การห้ามขับรถยนต์ในวันอาทิตย์ ขณะที่บางเมืองได้สั่งปิดไฟที่ให้แสงสว่าง
ตามท้องถนน หลังจากนั้นรัฐบาลจึงประกาศโครงการพัฒนาพลังงานทดแทนเพื่อให้
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ก้าวขึ้นมาเป็นแหล่งพลังงานหลักของประเทศโดยมีแผนที่จะยกระดับการใช้พลังงาน
ทดแทนให้ได้คิดเป็นอัตรา ร้อยละ 35 ของการใช้พลังงานทั้งหมดของประเทศในปี
พ.ศ. 2563 และมีแผนที่จะใช้พลังงานจากแหล่งพลังงานทดแทนร้อยละ 100 ในปี
พ.ศ. 2593 โดยมีแผนที่จะผลิตกระแสไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนให้ได้ร้อยละ
35 จากปริมาณการบริโภคพลังงานภายในประเทศทั้งหมด โดยที่ร้อยละ 50 ของ
พลังงานดังกล่าวจะผลิตขึ้นจากลม เนื่องจากอยู่บนพื้นที่ที่มีกระแสลมแรง แต่รัฐบาลก็
ยังมีแผนที่จะหาแนวทางการผลิตกระแสไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานอื่นๆ เช่น ความร้อน
ก๊าซชีวภาพ และเทคโนโลยีอื่นๆ อีกด้วย (Energy Saving. 2558) สาหรับนโยบาย
พลังงานของประเทศราชอาณาจักรเดนมาร์คในปัจจุบัน ประกอบไปด้วยมาตรการใน
ด้านต่างๆ ดังนี้ (ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์. 2558)
ประการที่ 1 รัฐบาลขึ้นภาษีอากรสาหรับสินค้าพลังงาน เช่น น้ามัน ก๊ าซ
ธรรมชาติ และไฟฟ้า ฯลฯ อย่างต่อเนื่อง ทาให้ปัจจุบันราคาพลังงานเหล่านี้มีอัตราสูง
มาก ส่งผลดีทาให้ภาคอุตสาหกรรมและประชาชนหันมาประหยัดการใช้พลังงาน
ประการที่ 2 รัฐบาลเรียกเก็บภาษีจดทะเบียนรถยนต์ในอัตราแพง กล่าวคือ
ประมาณร้อยละ 105 ของมูลค่ารถยนต์ รวมถึงเรียกเก็บค่าจอดรถยนต์ราคาแพงใน
พื้นที่กลางกรุงโคเปนเฮเกน เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเลิกการใช้รถยนต์ส่วนตัว และ
หันมาใช้บริการขนส่งสาธารณะ ส่งผลทาให้ชาวเดนมาร์กซึ่งแม้มีรายได้สูง แต่เกือบ
ทั้งหมดมีรถยนต์ไม่เกินครอบครัวละ 1 คัน
ประการที่ 3 รัฐบาลเน้นส่งเสริมการเดินทางโดยใช้จักรยาน ซึ่งยังนิยมกัน
อย่างแพร่หลายในเดนมาร์ก มีการก่อสร้างเลนสาหรับรถจักรยานริมถนนจานวนมาก
ประการที่ 4 รัฐบาลเน้นส่งเสริมการประหยัดพลังงานในบ้านเรือน โดย
แก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมอาคารเมื่อปี พ.ศ. 2522 กาหนดมาตรการบังคับให้
บ้านเรือนต้องติดตั้งฉนวนอย่างหนาภายในอาคารเพื่อลดการสูญเสียความร้อนที่ให้
ความอบอุ่นแก่บ้านเรือนในฤดูหนาว เริ่มแรกได้กาหนดว่าอาคารก่อสร้างใหม่จะต้อง
ใช้พลังงานความร้อนไม่เกิน 90 หน่วย/ตร.ม./ปี และต่อมาได้กาหนดให้มาตรฐาน
ข้างต้นให้เข้มงวดขึ้นเรื่อยๆ เพื่อให้เกิดการประหยัดพลังงานมากขึ้น
ประการที่ 5 รัฐ บาลปรับ โครงสร้างการผลิตไฟฟ้าของประเทศครั้งใหญ่
ในช่วงทศวรรษที่ 1980 จากเดิมที่เป็นโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ แต่มีประสิทธิภาพในด้าน
พลังงานต่า คือ เพียงร้อยละ 35 – 45 เนื่องจากพลังงานจานวนมากสูญเสียไปในรูป
ของความร้อน โดยเปลี่ยนมาเป็นระบบ (Combined Heat and Power System [33]
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CHP) ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าขนาดเล็กระบบ Cogeneration หรือ District Heating ที่ตั้ง
อยู่ใกล้กับแหล่งชุมชน เพื่อให้สามารถนาความร้อนเหลือทิ้งจากการผลิตไฟฟ้ามาให้
ความร้อนแก่บ้านเรือนของประชาชนได้ ซึ่งจะทาให้ประสิทธิภาพด้านพลังงานเพิ่ม
มากกว่าร้อยละ 80 เพื่อทดแทนรูปแบบเดิมที่แต่ละบ้านจะมีระบบให้ความร้อนของ
ตนเองซึ่งมีประสิทธิภาพต่า

บทสรุป
การพัฒ นาอย่ า งยั่งยื น ของประเทศกลุ่ ม นอร์ ดิ กถื อ เป็น การพั ฒ นาอย่ า ง
แท้ จ ริ ง เพราะเป็ น การพั ฒ นาที่ ส ร้ า งความมั่ ง คั่ ง ทั้ งทางวั ต ถุ แ ละทางจิ ต ใจ ให้
ความสาคัญกับคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติโดยใช้ประโยชน์ในระดับที่สามารถพลิก
ฟื้นให้กลับคืนสภาพใกล้เคี ยงกับสภาพเดิมให้มากที่สุด การขยายตัวทางเศรษฐกิจที่
เพียงพอและต่อเนื่องสามารถตอบสนองความต้องการพื้นฐานของประชาชนและการ
ขจัดความยากจนได้บนพื้นฐานของการคานึงถึงการสงวนรักษาทุนทางธรรมชาติไว้
ให้ กั บ คนรุ่ น ปั จ จุ บั น และอนาคตได้ ใ ช้ ป ระโยชน์ มี ก ารน าเทคโนโลยี ม าใช้ ใ ห้ เ กิ ด
ประโยชน์มากที่สุดและไม่ปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อมจนเกินขีดความสามารถในการ
ก าจั ด ตามธรรมชาติ รั ฐ บาลเก็ บ ภาษี ร ายได้ ม าจั ด สวั ส ดิ ก ารแก่ ป ระชาชนได้ เ ต็ ม
ศักยภาพ ทาให้ช่องว่างของความเหลื่อมล้าระหว่างคนรวยกับคนจนไม่ต่างกันมาก
สร้างความเสมอภาคอย่างแท้จริง ทั้งในด้านเพศสภาพ การเมือง การศึกษา การรับ
บริการสาธารณะด้านต่างๆ จากหน่วยงานรัฐ รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบองค์
รวมให้มีทั้งสติปัญญา ความสมบูรณ์ของร่างกาย รวมทั้งมีจิตสานึกต่อส่วนรวมและ
วินัยในการปฏิบัติตามกฎหมายและบรรทัดฐานทางสังคม สุดท้ายการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนได้สนับสนุนค่านิยมในการบริโภคทรัพยากรที่ไม่ฟุ่มเฟือยอยู่ในขีดความสามารถ
ของระบบนิเวศที่จะรองรับได้ ตามคากล่าวของมหาตมะคานธี ที่ว่า “โลกเรานี้ มี
ทรัพยากรเพียงพอสาหรับความต้องการของมนุษย์ แต่มีไม่เพียงพอสาหรับความโลภ
ของมนุษย์”
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