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ในโลกยุคปัจจุบัน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ถือได้ว่าเป็นปัจจัย
ขับเคลื่อนส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ทั้งในด้านการยกระดับขีด
ความสามารถในการแข่งขันของภาคเศรษฐกิจ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น 
นอกจากนี้ วทน. ยังเป็นเครื่องมือส าคัญในการรับมือกับความท้าทายใหม่ๆ ของประชาคมโลก เช่น 
ภัยธรรมชาติที่รุนแรงขึ้นอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โรคระบาด โรคอุบัติใหม่
อุบัติซ้ า ปัญหาความมั่นคงทางอาหาร และวิกฤตพลังงาน และด้วยเหตุผลดังกล่าว วทน. จึงเป็น
ประเด็นที่ได้รับความสนใจและน ามาหารือกันในเวทีระหว่างประเทศเพ่ิมมากข้ึน  

วทน. สามารถน ามาใช้เป็นเครื่องมือในการด าเนินงานด้านการต่างประเทศในหลายมิติ ซึ่ง
โดยทั่วไปจะครอบคลุมถึงการพัฒนาและบริหารจัดการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศบนพ้ืนฐานของ
ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม การศึกษา และการวิจัยพัฒนา และรู้จักกันในชื่อ 
“Science Diplomacy” โดยสามารถจัดกลุ่มกิจกรรมตามเป้าหมายของการด าเนินงานได้เป็น ๓ 
กลุ่มหลัก ได้แก่ ๑) Science in diplomacy หรือ วิทยาศาสตร์การทูต เน้นการใช้วิทยาศาสตร์เพ่ือ
เสนอแนะแนวทางหรือเป็นข้อมูลในการก าหนดนโยบายด้านการต่างประเทศ ๒) Diplomacy for 
science หรือ การทูตเพ่ือวิทยาศาสตร์ เน้นการใช้วิธีการทางการทูตเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนความ
ร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ และ ๓) Science for diplomacy หรือ วิทยาศาสตร์เพื่อการทูต เน้นการใช้
วิทยาศาสตร์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

การขับเคลื่อนการด าเนินงานด้าน Science Diplomacy ของแต่ละประเทศมีรูปแบบที่
หลากหลาย อย่างไรก็ตาม การศึกษานี้พบว่าแนวทางปฏิบัติที่ดี (best practices) ในการด าเนินงาน
ด้าน science diplomacy เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่องนั้น 
จะต้องมีหน่วยงานเจ้าภาพที่ชัดเจนทั้งด้าน science และ diplomacy ซึ่งรวมถึงหน่วยงานก าหนด
นโยบาย หน่วยสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินงาน และหน่วยปฏิบัติ  

จากการจัดท ากรณีศึกษาแนวทางการใช้เครื่องมือด้าน science diplomacy มาเสริมสร้าง
ความมั่นคงทางพลังงานของไทยกับประเทศในอาเซียน พบว่าประเทศไทยมีศักยภาพและ
ความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยีและตลาดพลังงานชีวมวล สูงเมื่อเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ใน
ภูมิภาคอาเซียน ไทยจึงควรใช้ความได้เปรียบดังกล่าวในการด าเนินงานเชิงรุกเพ่ือสร้างโอกาสทาง
การตลาดและมีบทบาทน าในการพัฒนาเทคโนโลยีในภูมิภาค ตลอดจนให้ความช่วยเหลือในการ
พัฒนาเทคโนโลยีและตลาดพลังงานชีวมวลในประเทศเพ่ือนบ้านเพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและ
สร้างความม่ันคงด้านพลังงานของประเทศในระยะยาว  โดยอาจก าหนดกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนความ
ร่วมมือในการพัฒนาพลังงานชีวมวลกับประเทศต่างๆ ดังนี้ 

ลาว เมียนมาร์ กัมพูชา และเวียดนาม ประเทศในกลุ่มนี้มีศักยภาพชีวมวลสูงใกล้เคียงกับ
ไทย แต่การพัฒนาเทคโนโลยีและการตลาดยังอยู่ในระยะเริ่มต้น กลยุทธ์ในการขับเคลื่อนความ
ร่วมมือควรเน้นการสร้างเครือข่ายร่วมวิจัยและพัฒนาบุคลากร เพ่ือสร้างโอกาสในการถ่ายทอด
เทคโนโลยี และขยายตลาดในการเข้าถึงแหล่งวัตถุดิบต่อไป  



จ 

มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และบรูไน ประเทศในกลุ่มนี้ทุกประเทศยกเว้น
บรูไน มีความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยีและการตลาดสูง แต่มีจุดเน้นในการพัฒนาเทคโนโลยีที่
แตกต่างกัน เช่น สิงคโปร์ให้ความส าคัญกับเทคโนโลยีการผลิตน้ ามันจากสบู่ด า มาเลเซียเน้นเชื้อเพลิง
ชีวภาพจากปาล์ม เป็นต้น กลยุทธ์ในการขับเคลื่อนความร่วมมือของไทยกับประเทศต่างๆ ในกลุ่มนี้ 
ควรเน้นการสร้างเครือข่ายเพ่ือแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและการพัฒนาตลาด โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการให้แรงจูงใจและความช่วยเหลือต่างๆ ทางการเงิน การคลัง กฎหมาย กฎระเบียบของ
ภาครัฐแก่ผู้ประกอบการ เพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดท ามาตรการส่งเสริมที่เทียบเคียงกันได้ส าหรับ
ผู้ประกอบการไทยให้สามารถแข่งขันได้กับคู่แข่งในภูมิภาค 

ส าหรับกลไกในการขับเคลื่อนการด าเนินงานนั้น กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
กระทรวงพลังงาน ควรร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ ด าเนินการเชิงรุกในการบูรณาการความ
ร่วมมือการพัฒนาพลังงานชีวมวลกับต่างประเทศ โดยจัดตั้งคณะท างานหลักด้านพลังงานชีวมวล ซึ่ง
ประกอบด้วยตัวแทนจากภาครัฐ เอกชน การศึกษา และชุมชน ท าหน้าที่เป็นแกนน าในการติดตาม
พัฒนาการทางเทคโนโลยี นโยบายด้านพลังงานชีวมวล รวมถึงกฎระเบียบด้านการค้าการลงทุนของ
ทั้งภายในและนอกประเทศอย่างใกล้ชิด และจัดให้มีกลไกเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการของ
เทคโนโลยีและนโยบายด้านพลังงานชีวมวลตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับการใช้พลังงานชีวมวลของ
ภาคอุตสาหกรรมที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  รวมทั้งบูรณาการ
ความร่วมมือด้านการพัฒนาพลังงานชีวมวลของภาคส่วนต่างๆ ของไทยกับต่างประเทศ และจัดท า
นโยบาย/แผนกลยุทธ์ความร่วมมือด้านการพัฒนาพลังงานทดแทนกับประเทศภาคีเป้าหมาย พร้อมทั้ง 
ขับเคลื่อนการด าเนินงานตามนโยบาย/แผนกลยุทธ์ความร่วมมือฯ ให้เกิดข้ึนอย่างเป็นรูปธรรม  

นอกจากนี้ กระทรวงการต่างประเทศ อาจพิจารณาจัดให้มีที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมประจ ากระทรวงการต่างประเทศขึ้น ซึ่งอาจคัดเลือกจากนักวิทยาศาสตร์หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน วทน. มาท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาในประเด็นด้านการต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับ วทน. 
และท าหน้าที่เป็นแกนกลางในการประสานความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ซึ่งอาจรวมตัวกันในรูปแบบ
เครือข่ายประสานงานด้านการทูตเชิงวิทยาศาสตร์ (Science Diplomacy Network) เพ่ือสนับสนุน
การด าเนินงานของกระทรวงในการขับเคลื่อนความร่วมมือด้าน วทน. กับต่างประเทศด้วยเช่นกัน 



ฉ 

กิตติกรรมประกาศ 
 
 

การศึกษาส่วนบุคคลฉบับนี้ ไม่สามารถเกิดขึ้นและส าเร็จลุล่วงได้ หากไม่ได้รับความกรุณา
และความร่วมมือจากบุคคลต่างๆ หลายท่าน ซึ่งผู้เขียนขอแสดงความขอบคุณมา ณ ที่นี้ 

ขอขอบคุณ ผู้บริหารระดับสูงของส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมแห่งชาติ และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้กรุณาให้โอกาสผู้เขียนเข้าร่วม
การฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูตรุ่นที่ ๕  

ขอขอบคุณ อาจารย์ที่ปรึกษาทั้ง ๓ ท่าน ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร. ชาติชาย ณ เชียงใหม่      
ดร. จิตริยา ปิ่นทอง และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัครเดช ไชยเพ่ิม ที่ได้กรุณาให้ข้อแนะน าที่เป็น
ประโยชน์ ซึ่งช่วยให้ผู้เขียนสามารถปรับปรุงแก้ไขรายงานการศึกษาส่วนบุคคลฉบับนี้ส าเร็จ 

ขอขอบคุณ ศาตราจารย์ ดร. นักสิทธิ์ คูวัฒนาชัย ที่กรุณาให้ค าปรึกษาด้านการพัฒนา
เทคโนโลยีพลังงานทดแทนของประเทศในอาเซียน ตลอดจนข้อมูลต่างๆ อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อ
การจัดท าบทวิเคราะห์และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของการศึกษานี้  

ขอขอบคุณ คุณธีรวัฒน์ ภูมิจิตร ผู้อ านวยการสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ 
และเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ทุ่มเทและเพียรพยายามอย่างเต็มที่ในการจัดหลักสูตรนักบริหารการทูตรุ่นที่ ๕ 

ขอขอบคุณ พ่ีๆ เพ่ือนๆ และน้องๆ ร่วมหลักสูตรนักบริหารการทูตรุ่นที่ ๕ ทุกท่านส าหรับ
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านการต่างประเทศ และก าลังใจในการ
จัดท ารายงานการศึกษาส่วนบุคคลฉบับนี้  

ด้วยข้อจ ากัดหลายประการ หากการศึกษานี้มีข้อบกพร่อง ผู้เขียนยินดีรับไว้แต่ผู้เดียว 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร ง 
กิตติกรรมประกาศ ฉ 
สารบัญ ช 
สารบัญตาราง ซ 
สารบัญแผนภูมิ ฌ 
บทที่ ๑  บทน า ๑ 

๑.๑ ภูมิหลังและความส าคัญของปัญหา ๑ 
๑.๒  วัตถุประสงค์ของการศึกษา ๒ 
๑.๓  กรอบแนวคิด ขอบเขตของการศึกษาและวิธีการด าเนินการศึกษา ๒ 
๑.๔  ประโยชน์ของการศึกษา ๓ 
๑.๕  นิยามศัพท์ ๓ 

บทที ่๒ แนวคิดและวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง ๕ 
๒.๑ แนวคิดท่ีเกี่ยวข้อง ๕ 
๒.๒ วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง ๗ 
๒.๓ บทสรุปแนวคิดท่ีเกี่ยวข้องและการทบทวนวรรณกรรมแนวทางปฏิบัติในการ

ด าเนินงานด้าน Science Diplomacy ของต่างประเทศ ๑๓ 
บทที ่๓ ผลการศึกษา  ๑๕ 

๓.๑ สถานภาพของประเทศไทยด้านพลังงานและพลังงานชีวมวล ๑๕ 
๓.๒ ความส าคัญของพลังงานชีวมวลต่อความมั่นคงด้านพลังงานการลดก๊าซเรือน

กระจก และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ๑๗ 
๓.๓ นโยบายและแผนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพลังงานชีวมวล ๑๘ 
๓.๔ พัฒนาการของเทคโนโลยีพลังงานที่มีความส าคัญส าหรับประเทศไทย ๑๘ 
๓.๕ การให้ความส าคัญต่อความยั่งยืน (Sustainability) ในการพัฒนา ระบบ

พลังงานชีวมวล และความส าคัญของการวิจัยและพัฒนา ๑๙ 
๓.๖ สถานภาพการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานชีวมวลของประเทศไทย  ๒๑  
๓.๗ บทสรุป: ศักยภาพของชีวมวล และความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยี

พลังงานชีวมวลของไทยและประเทศในอาเซียน ๒๕ 
บทที ่๔ บทสรุปและข้อเสนอแนะ ๒๗ 

๔.๑ สรุปผลการศึกษา ๒๗ 
๔.๒ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ๒๘ 

บรรณานุกรม ๓๓ 
ประวัติผู้เขียน ๓๕ 



ซ 

สารบัญตาราง 
 
 

ตารางที่ ๓.๑  เป้าหมายการพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกรูปแบบต่างๆ 
ตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก  (พ.ศ. ๒๕๕๕-
๒๕๖๔) ๑๖ 

 



ฌ 

สารบัญภาพ 
 
 

ภาพที่ ๑.๑  แนวทางและขั้นตอนการศึกษา ๓ 
ภาพที่ ๒.๑  แนวคิดของ Science Diplomacy โดย The Royal Society and the 

American Association for the Advancement of Science ๖ 
ภาพที่ ๒.๒  กรอบแนวคิดการใช้ Science Diplomacy เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง

ประเทศในระดับต่างๆ ๗ 
ภาพที่ ๒.๓  สัดส่วนของของบุคลากรจากกลุ่มต่างๆ  ที่ด าเนินงานด้าน science 

diplomacy ของประเทศต่างๆ ๘ 
ภาพที่ ๒.๔  จ านวนบุคลากรที่ท างานเต็มเวลา (full time staff) ด้าน Science 

Diplomacy ของประเทศต่างๆ ๘ 
ภาพที่ ๒.๕  ประเทศที่ร่วมโครงการ SATREPS ของญี่ปุ่น  ๑๐ 
ภาพที่ ๒.๖  ตัวอย่างกิจกรรม Science Diplomacy ของประเทศญี่ปุ่น แยกประเภท

ตามกรอบแนวคิด Science Diplomacy ๑๑ 
ภาพที่ ๒.๗  ตัวอย่างกิจกรรม Science Diplomacy ของสหรัฐอเมริกาแยกประเภท

ตามกรอบแนวคิด Science Diplomacy ๑๒ 
ภาพที่ ๒.๘  ตัวอย่างกิจกรรม Science Diplomacy ของประเทศบราซิล แยกประเภท

ตามกรอบแนวคิด Science Diplomacy ๑๓ 
ภาพที่ ๓.๑  แนวทางการส่งเสริมการพัฒนาพลังงานชีวมวลของประเทศไทย  ๑๗ 
ภาพที่ ๓.๒  จ านวนบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการด้าน Biomass ของประเทศ

ต่างๆ ระหว่างปี ๑๙๗๙-๒๐๐๙ ๒๐ 
ภาพที่ ๓.๓  จ านวนบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการด้าน Biomass ของประเทศ

ต่างๆ ระหว่างปี ๑๙๙๖-๒๐๑๑ ๒๑ 
ภาพที่ ๓.๔  ขั้นตอนการผลิตพลังงานชีวมวล  ๒๒  
ภาพที่ ๓.๕  สถานภาพการพัฒนา Thermal Conversion Technologies for Heat 

and Power Production ของไทย  ๒๓ 
ภาพที่ ๓.๖  สถานภาพการพัฒนา Biogas Technologies ของไทย  ๒๔ 
ภาพที่ ๓.๗  สถานภาพการพัฒนา Ethanol Production Technologies ของไทย  ๒๔ 
ภาพที่ ๓.๘  สถานภาพการพัฒนา Biodiesel Production Technologies ของไทย ๒๕ 
ภาพที่ ๓.๙  ศักยภาพและความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยีและการตลาดของไทย 

เทียบกับอาเซียน ๒๖ 
ภาพที่ ๔.๑ แนวคิดในการก าหนดกลยุทธ์การขับเคลื่อนการพัฒนาพลังงานชีวมวล ใน

อาเซียน ๒๙ 
ภาพที่ ๔.๒  องค์ประกอบของคณะท างานหลักด้านพลังงานชีวมวล  ๓๐ 



ญ 

สารบัญภาพ (ต่อ) 
 
 

ภาพที่ ๔.๓  แนวคิดของการจัดตั้งที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ประจ ากระทรวงการต่างประเทศ  และเครือข่ายประสานงานด้านการทูต
เชิงวิทยาศาสตร์ ๓๑ 

ภาพที่ ๔.๔  กิจกรรมน าร่องส าหรับเครือข่ายประสานงานด้านการทูตเชิงวิทยาศาสตร์ ๓๒ 



 

 
บทที่ ๑ 
บทน า 

 
 

๑.๑  ภูมิหลังและความส าคัญของปัญหา 
วิกฤติพลังงาน ภัยธรรมชาติที่ทวีความรุนแรงขึ้น โรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ า ปัญหาความมั่นคง

ทางอาหาร การเตรียมตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าโลก
และประเทศไทยก าลังเผชิญกับความท้าทายหลายประการที่เป็นโจทย์ร่วม และไม่อาจแก้ไขได้ด้วย
ประเทศใดประเทศหนึ่ง แต่จะต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศจึงจะตอบสนองต่อประเด็น
เหล่านั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน  

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) เป็นเครื่องมือส าคัญประการหนึ่งในการ
รับมือกับความท้าทายใหม่ๆ เหล่านั้น ผนวกกับ วทน. มีความเป็นสากลและเป็นเรื่องที่ประเทศต่างๆ 
สามารถตกลงร่วมมือกันได้ไม่ยากนักเมื่อเทียบกับการจัดท าข้อตกลงในด้านอ่ืนๆ เช่น กฎหมาย 
กฎระเบียบ การค้าและการลงทุน ด้วยเหตุผลดังกล่าว วทน. จึงสามารถใช้เป็นกลไกในใช้สร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศ รวมถึงสร้างโอกาสในการเปิดพ้ืนที่การสร้างความร่วมมือในมิติอ่ืนๆ 
ต่อไป ประเทศที่มีความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์หลายประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และ
เยอรมัน ได้ใช้วิทยาศาสตร์เพ่ือด าเนินความสัมพันธ์ทางการทูต หรือการทูตเชิงวิทยาศาสตร์ 
(Science Diplomacy) มาแล้วกว่าหลายสิบปี และในระยะหลัง ประเทศในกลุ่มเศรษฐกิจใหม่ 
(emerging economies) เช่น บราซิล จีน และอินเดีย เป็นต้น ก็ได้ใช้ วทน. มาเป็นส่วนหนึ่งในการ
ด าเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เพ่ือสร้างโอกาสในการเปิดพ้ืนที่ทางการค้าและการลงทุนต่อไป 
ผ่านโครงการ/กิจกรรมความร่วมมือด้าน วทน. โดยเฉพาะประเด็นที่เป็นโจทย์ร่วมดังกล่าวข้างต้น  ซึ่ง
มีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงความมั่นคงของประเทศ 

ส าหรับประเทศไทยนั้น ถือได้ว่าก าลังอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนผ่านส าคัญของการพัฒนา
ระบบ วทน. ของไทยสู่ความเป็นนานาชาติ (internationalization) และการปรับเปลี่ยนบทบาทจาก
ประเทศผู้รับความช่วยเหลือ หรือผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากประเทศพัฒนาแล้ว มาเป็นหุ้นส่วน
เพ่ือการพัฒนาร่วมกัน รวมถึงการร่วมกับประเทศพัฒนาแล้วในการให้ความช่วยเหลือด้านการพัฒนา 
วทน. กับประเทศท่ีสาม  

การศึกษาวิจัยนี้ มีเป้าหมายเพ่ือเสนอแนะแนวทางในการใช้ วทน. เป็นเครื่องมือในการ
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศ ควบคู่ไปกับการใช้กลไกทางการทูตเพ่ือเสริมสร้างความ
เข้มแข็งและสนับสนุนการพัฒนาระบบ วทน. ของไทยสู่ความเป็นนานาชาติ โดยใช้การพัฒนาพลังงาน
ชีวมวล (Biomass Energy) เป็นกรณีศึกษา เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และสร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจร่วมกันระหว่างประเทศในอาเซียน  

 



๒ 

๑.๒  วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
๑.๒.๑ ศึกษารูปแบบและแนวทางปฏิบัติของต่างประเทศในการใช้ Science Diplomacy 

เพ่ือสร้างและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยศึกษาจากประเทศสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และ
บราซิล 

๑.๒.๒ ศึกษาสถานภาพและความต้องการ วทน. เพ่ือการพัฒนาพลังงานชีวมวลของไทย 
เพ่ือเป็นกรณีศึกษาในการใช้ วทน. เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
ร่วมกันระหว่างประเทศในอาเซียน 

๑.๒.๓ จัดท าข้อเสนอแนะแนวทางการด าเนินงานด้าน Science Diplomacy ส าหรับ
ประเทศไทย ในการใช้ วทน. เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับต่างประเทศ และเสริมสร้างความเข้มแข็ง
และสนับสนุนการพัฒนาระบบ วทน. ของไทยสู่ความเป็นนานาชาติ 

 
๑.๓ กรอบแนวคิด ขอบเขตของการศึกษาและวิธีการด าเนินการศึกษา 

กรอบแนวคิดของการศึกษานี้ ประยุกต์หลักการของ Science Diplomacy ที่เสนอโดย 
The Royal Society and the American Association for the Advancement of Science 
(AAAS)๑ ซึ่งจัดกลุ่มประเด็นออกเป็น ๓ เรื่องหลัก คือ  

๑) Science in diplomacy: Science can provide advice to inform and support 
foreign policy objectives. การใช้วิทยาศาสตร์เพ่ือเสนอแนะแนวทางหรือเป็นข้อมูลในการก าหนด
นโยบายด้านการต่างประเทศ 

๒) Diplomacy for science: Diplomacy can facilitate international scientific 
cooperation. การใช้วิธีการทางการทูตเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ 

๓) Science for diplomacy: Scientific cooperation can improve international 
relations. การใช้วิทยาศาสตร์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

ทั้งนี้ ขอบเขตของกิจกรรมและประเด็นความร่วมมือของในการด าเนินงานด้าน Science 
Diplomacy จะไม่จ ากัดเฉพาะเรื่องวิทยาศาสตร์เท่านั้น แต่จะครอบคลุมถึงกิจกรรมและประเด็น
ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา (Research and Development) การ
พัฒนาบุคลากร และโครงสร้างพ้ืนฐาน รวมถึงการส่งเสริมกิจกรรมนวัตกรรม  

แนวทางการศึกษาวิจัยแบ่งออกเป็น ๓ ส่วน ดังสรุปในภาพที่ ๑ กล่าวคือ 
๑) ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือศึกษารูปแบบและแนวทางปฏิบัติใน

การใช้ วทน. เพื่อด าเนินความสัมพันธ์ทางการทูตของต่างประเทศ โดยใช้กรณีศึกษาของสหรัฐอเมริกา 
ญี่ปุ่น เยอรมัน  

๒) จัดท ากรณีศึกษาสถานภาพและความต้องการ วทน. เพ่ือการพัฒนาพลังงานชีวมวล
ของไทย รวมถึงโอกาสในการใช้ วทน. เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และสร้างความเข้มแข็งทาง
พลังงานร่วมกันระหว่างประเทศในอาเซียน โดยศึกษาจากเอกสารวิจัยและสัมภาษณ์ผู้บริหาร 
นักวิชาการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
                                                 
๑ The Royal Society and the American Association for the Advancement of Science, “New Frontiers 

in Science Diplomacy”, January 2010 (http://diplomacy.aaas.org/files/New_Frontiers.pdf). 



๓ 

๓) จัดท าข้อเสนอแนะแนวทางการด าเนินงานด้าน Science, Technology and 
Innovation Diplomacy ส าหรับประเทศไทย ในรูปแบบโครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงการ
ต่างประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งเสนอแนะกลไกที่ควรจัดให้มีเพ่ือสนับสนุ นการ
ด าเนินงานดังกล่าวให้เกิดข้ึนอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ 
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ภาพที่ ๑.๑ แนวทางและขั้นตอนการศึกษา 

 
๑.๔  ประโยชน์ของการศึกษา 

ได้ข้อเสนอแนะประเด็นความร่วมมือและแนวทางการใช้กลไกด้านการทูตเพ่ือขับเคลื่อน
การด าเนินงานตามนโยบายและแผน วทน. แห่งชาติ และการใช้  วทน. เป็นเครื่องมือในการกระชับ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ซึ่งสามารถใช้เป็นข้อมูลในการจัดท าแผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติการของ
กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 
๑.๕  นิยามศัพท ์ 

การทูตเชิงวิทยาศาสตร์๒ (Science Diplomacy) หมายถึง การใช้กลไกหรือพิธีการ
ทางการทูต เพื่อสร้างความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา (Research and 
Development) การพัฒนาบุคลากร และโครงสร้างพ้ืนฐาน รวมถึงการส่งเสริมกิจกรรมนวัตกรรม  

การวิจัยและพัฒนา๓ หมายถึง งานที่มีลักษณะสร้างสรรค์ ซึ่งด าเนินการอย่างเป็นระบบ 
เพ่ือเพ่ิมพูนคลังความรู้ ทั้งความรู้ที่เก่ียวกับมนุษย์ วัฒนธรรม และสังคม และใช้ความรู้เหล่านี้เพ่ือการ
ประดิษฐ์ คิดค้น สิ่งที่เป็นประโยชน์ใหม่ๆ และใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการ
                                                 
๒ แปลจาก The Royal Society and the American Association for the Advancement of Science, “New 

Frontiers in Science Diplomacy”, January 2010 (http://diplomacy.aaas.org/files/New_Frontiers.pdf) 
๓ นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๔ 



๔ 

แก้ปัญหาต่างๆ โดยแบ่งออกเป็น ๓ ประเภท คือ การวิจัยพ้ืนฐาน การวิจัยประยุกต์ และการพัฒนา
เชิงทดลอง 

กิจกรรมนวัตกรรม๔  หมายถึง สิ่งใหม่ที่เกิดจากการใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ 
รวมถึงสิ่งที่เกิดขึ้นจากความสามารถในการใช้ความรู้ การเชื่อมโยงผลงานวิจัยที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์
ที่ผ่านการวิจัยและพัฒนาจากที่หนึ่งสู่กระบวนการปรับใช้เทคโนโลยีในอีกที่หนึ่ง (Translational 
Research) ความคิดสร้างสรรค์ ทักษะ และประสบการณ์ทางเทคโนโลยีหรือการจัดการมาพัฒนาให้
เกิดผลิตภัณฑ์ หรือการะบวนการผลิตหรือบริการใหม่ เพ่ือตอบสนองความต้องการของตลาด 
ตลอดจนการปรับปรุงเทคโนโลยี การแพร่กระจายเทคโนโลยี การออกแบบผลิตภัณฑ์ และการ
ฝึกอบรมที่น ามาใช้เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจและก่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะในรูปแบบของการ
เกิดธุรกิจ การลงทุน ผู้ประกอบการ หรือตลาดใหม่หรือรายได้แหล่งใหม่ รวมทั้งการจ้างงานใหม่ 
ตลอดจนก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนและสังคมโดยรวม 

 

                                                 
๔ นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๔ 



 

 
บทที่ ๒ 

แนวคิดและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 
 

๒.๑ แนวคิดที่เกี่ยวข้อง 
Science diplomacy หรือการทูตเชิงวิทยาศาสตร์ เป็นแนวคิดของการใช้กิจกรรมความ

ร่วมมือระหว่างประเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือแก้ปัญหาใดปัญหาหนึ่งร่วมกัน หรือเพ่ือ
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ แนวคิดของ science diplomacy ได้ถูกพัฒนาขึ้นเมื่อ ค.ศ. 
๑๙๓๑ โดยสหรัฐอเมริกา ซึ่งได้จัดตั้ง International Council of Scientific Unions ขึ้น (ต่อมา
เปลี่ยนชื่อเป็น International Council of Science: ICSU) เพ่ือร่วมกันแก้ปัญหาที่เป็นความท้าทาย
ของโลกที่ไม่อาจด าเนินการด้วยประเทศใดประเทศหนึ่ง เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(climate change) การพัฒนาที่ยั่งยืน (sustainable development) และการวิจัยในพ้ืนที่ขั้วโลก 
(polar research) เป็นต้น 

แนวคิดเรื่อง Science diplomacy ได้ถูกน ามาปฏิบัติอย่างจริงจังในสมัยประธานาธิบดี 
John F. Kennedy โดยได้จัดท า science and technology cooperation agreement กับ
ประเทศญี่ปุ่นในปี ค.ศ. ๑๙๖๑ เพ่ือสานความสัมพันธ์ทางการทูตที่ขาดหายไป (broken dialogue) 
ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ ผ่านชุมชนนักวิทยาศาสตร์และนักวิชาการระหว่างประเทศทั้งสอง ซึ่ง
ต่อมาสหรัฐฯ ได้ใช้กลไก science diplomacy ในการสร้างและกระชับความสัมพันธ์กับรัสเซีย จีน 
และอีกหลายประเทศที่ปกครองในระบอบสังคมนิยม โดยการจัดตั้งทูตวิทยาศาสตร์ (science 
ambassador หรือ science envoy) ไปประจ าอยู่ในประเทศเหล่านั้นเพ่ือเชื่อมโยงให้เกิดเครือข่าย
นักวิทยาศาสตร์และกิจกรรมความร่วมมือระหว่างสหรัฐฯ กับประเทศนั้นๆ และในขณะเดียวกันก็ท า
หน้าที่ติดตามความก้าวหน้า (monitor) ในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ
ดังกล่าวด้วย โดยเฉพาะการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงกับสหรัฐฯ 
และประชาคมโลก 

สหรัฐฯ ได้ให้ความส าคัญกับกลไก science diplomacy เพ่ือกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศน้อยลงในช่วงปี ค.ศ. ๑๙๙๐-๒๐๐๐ โดยหันไปใช้กลไกทางด้านเศรษฐกิจและการค้าแทน 
อย่างไรก็ตาม science diplomacy ได้ถูกรือฟ้ืนกลับมาใช้เป็นเครื่องมือด้านการทูตอีกครั้งในสมัย
ประธานาธิบดี Obama เพ่ือช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของสหรัฐฯ หลังสงครามในตะวันออกกลาง และ
เสริมสร้างการมีบทบาทน าของสหรัฐฯ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนาในเวทีโลก๑ 
โดย U.S. Department of State เป็นผู้ก าหนดนโยบายและสนับสนุนงบประมาณ ผ่านการ

                                                 
๑ "Global Science Diplomacy", White House Office of Science & Technology Policy 

http://www.whitehouse.gov/administration/eop/ostp/sciencediplomacy 



๖ 

ด าเนินงานร่วมกับ The American Association for the Advancement of Science (AAAS) ซึ่ง
ต่อมา ได้มีการจัดตั้ง Center for Science Diplomacy ขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงานดังกล่าว๒ 

ในเดือนมกราคม ค.ศ. ๒๐๑๐ AAAS ร่วมกับ The Royal Society ของอังกฤษ ได้เผยแพร่
เอกสาร "New Frontiers in Science Diplomacy" เสนอแนะกรอบแนวคิดเกี่ยวกับ science 
diplomacy โดยแบ่งออกเป็น ๓ ด้าน ดังแสดงในภาพที่ ๒.๑ กล่าวคือ 

๑) Science in diplomacy: Science can provide advice to inform and support 
foreign policy objectives. การใช้วิทยาศาสตร์เพ่ือเสนอแนะแนวทางหรือเป็นข้อมูลในการก าหนด
นโยบายด้านการต่างประเทศ 

๒) Diplomacy for science: Diplomacy can facilitate international scientific 
cooperation. การใช้วิธีการทางการทูตเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ 

๓) Science for diplomacy: Scientific cooperation can improve international 
relations. การใช้วิทยาศาสตร์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
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ภาพที่ ๒.๑  แนวคิดของ Science Diplomacy โดย The Royal Society and the American 

Association for the Advancement of Science 
 
เอกสารดังกล่าวได้เสนอแนะว่า science diplomacy เป็นเครื่องมือส าคัญที่สามารถใช้ใน

การด าเนินงานด้านการทูต เพราะเป็น “soft power” ที่สามารถเชื่อมโยงได้กับทุกมิติของ
ความสัมพันธ์ทางการทูต ดังแสดงในภาพที่ ๒.๒ 

 

                                                 
๒ http://diplomacy.aaas.org/ 



๗ 

 
 
ภาพที่ ๒.๒  กรอบแนวคิดการใช้ Science Diplomacy เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศใน

ระดับต่างๆ ๓ 
 

๒.๒  วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
Lutz-Peter Berg (๒๐๑๐) ได้ศึกษาการด าเนินงานด้าน Science Diplomacy ของ

ประเทศต่างๆ รวม ๒๐ ประเทศ เพ่ือศึกษารูปแบบและแนวทางการด าเนินงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
บุคลากรที่ด าเนินงานด้าน science diplomacy ว่ามาจากภาคส่วนใดบ้าง การศึกษาพบว่าบุคลากรที่
ด าเนินงานด้าน science diplomacy สามารถจัดแบ่งออกเป็น ๓ กลุ่ม กล่าวคือ 

๑) ผู้ เชี่ยวชาญที่ขอยืมตัวมาท างานจากกระทรวงหรือหน่วยงานอ่ืนๆ (seconded 
experts from ministries /universities) ประเทศที่ใช้บุคลากรในรูปแบบนี้ ได้แก่ เยอรมนี จีน 
อินเดีย ไอร์แลนด์ อิตาลี และญี่ปุ่น 

๒) บุคลากรได้รับการว่าจ้างเพ่ือมาท างานโดยเฉพาะ (recruited experts) ประเทศที่ใช้
บุคลากรในรูปแบบนี้ ได้แก่ ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ ออสเตรีย นิวซีแลนด์ และเดนมาร์ก 

๓) บุคลากรด้านการทูต (career diplomats) ประเทศที่ใช้บุคลากรในรูปแบบนี้ ได้แก่ 
สหรัฐอเมริกา บราซิล แคนาดา สหราชอาณาจักร ฮังการี สวิสเซอร์แลนด์ และสวีเดน  

ภาพที่ ๒.๓ แสดงสัดส่วนของบุคลากรจากกลุ่มต่างๆ ที่ด าเนินงานด้าน science 
diplomacy และภาพที่ ๒.๔ แสดงจ านวนบุคลากรที่ท างานแบบเต็มเวลา (full time staff) ของ
ประเทศต่างๆ 

 

                                                 
๓ The Royal Society and the American Association for the Advancement of Science, “New 

Frontiers in Science Diplomacy”, 2010 



๘ 

 
 

ภาพที่ ๒.๓  สัดส่วนของของบุคลากรจากกลุ่มต่างๆ ที่ด าเนินงานด้าน science diplomacy ของ
ประเทศต่างๆ ๔  

 

 
 

ภาพที่ ๒.๔  จ านวนบุคลากรที่ท างานเต็มเวลา (full time staff) ด้าน Science Diplomacy ของ
ประเทศต่างๆ๗ 

                                                 
๔ Lutz-Peter Berg, “Science Diplomacy Networks”, 2010 



๙ 

Science diplomacy เป็นแนวคิดที่ได้รับความนิยมและน ามาปฏิบัติกันอย่างแพร่หลาย 
ทั้งนี้ในช่วง ๒-๓ ปีที่ผ่านมา หลายประเทศได้ประกาศนโยบายอย่างชัดเจนในการใช้ science 
diplomacy เป็นกลไกในการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ชุมชนวิทยาศาสตร์เพ่ือร่วมกันแก้ปัญหาที่เป็นความท้าทายของโลก (global challenges) การ
ทบทวนวรรณกรรมในส่วนต่อไปนี้จะขอหยิบยกตัวอย่างการด าเนินงานของประเทศสหรัฐอเมริกา 
ญี่ปุ่น บราซิล เพ่ือเป็นตัวอย่างของการก าหนดนโยบายและกลไกที่ใช้ในการขับเคลื่อนนโยบาย
ดังกล่าว 

ญี่ปุ่น: ญี่ปุ่นถือเป็นประเทศที่ใช้กลไกความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ในการกระชับ
ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสินค้าและบริการของญี่ปุ่น มุ่งผลต่อยอด
สู่การค้าและการลงทุนในประเทศคู่ค้ามาเป็นเวลาหลายสิบปี Japan International Cooperation 
Agency หรือ JICA เป็นองค์กรหลักที่ท าหน้าที่ขับเคลื่อนการด าเนินงานดังกล่าว มีการส่งผู้แทนญี่ปุ่น
มาประจ าประเทศต่างๆ และแลกเปลี่ยนนักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการไปศึกษาดูงานและท าวิจัย
ที่ญี่ปุ่นอยู่ตลอดเวลา ในปี ค.ศ. ๒๐๐๘ The Council for Science and Technology Policy of 
Japan ได้เผยแพร่เอกสาร Toward the Reinforcement of Science and Technology 
Diplomacy ซึ่งได้ระบุว่าจะใช้กลไก science diplomacy ในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ของประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนาก าลังคน ซึ่งญี่ปุ่นเผชิญอยู่กับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอยู่ในขณะนี้ 
เอกสารดังกล่าวได้เสนอแนะแนวคิดในการพัฒนากลไกเพ่ือด าเนินงานด้าน science diplomacy 
ดังนี้ 

“๑. establishing systems in which Japan and its counterparts can enjoy 
mutual benefits, 

๒. generating synergy between S&T and diplomacy for resolving the global 
issues facing mankind, 

๓. developing “human resources” that sustain S&T diplomacy, and 
๔. increasing Japan’s international presence.” 
 
ทั้งนี้ ในเดือนเมษายน ๒๐๑๓ บทความเรื่อง The Rise of Science and Technology 

Diplomacy in Japan โดย Atsushi Sunami, Tomoko Hamachi และ Shigeru Kitaba ได้
รวบรวมกลไกต่างๆ ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นจากนโยบาย science diplomacy ของ The Council for 
Science and Technology Policy of Japan ประกอบด้วยกลไกส าคัญที่สร้างขึ้นใหม่ ได้แก่ 

๑) The Science and Technology Research Partnership for Sustainable 
Development (SATREPS) program และ the Dispatch of Science and Technology 
Researchers program ด าเนินการโดย the Ministry of Education, Culture, Sports, Science 
and Technology (MEXT) and the Ministry of Foreign Affairs (MOFA) เน้นความร่วมมือกับ
ประเทศก าลังพัฒนา 

 



๑๐ 

 
 

ภาพที่ ๒.๕ ประเทศที่ร่วมโครงการ SATREPS ของญี่ปุ่น๕ 
 

๒) The Strategic International Collaborative Research Program (SICORP) 
ด าเนินการโดย the Japan Science and Technology Agency (JST) เน้นความร่วมมือในการวิจัย
และพัฒนา cutting-edge technologies กับประเทศที่มีความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสูง 

๓) The E-Asia Joint Research Program ด าเนินการโดย โดย the Ministry of 
Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT) เน้นการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนากับประเทศในทวีปเอเชีย 

๔) Japan Grand Challenges Forum ด าเนินการโดย The Council for Science 
and Technology Policy of Japan และ MEXT เป็นการประชุมระดับนานาชาติเพ่ือหารือถึง
ประเด็นที่เป็นความท้าทายของโลกและของญี่ปุ่น เพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดท านโยบายด้านการ
ต่างประเทศ 

 
ทั้งนี้ หากน ากิจกรรมดังกล่าวมาจัดกลุ่มตามกรอบแนวคิดของ science diplomacy จะ

เห็นว่ากิจกรรมข้างต้นครอบคลุมการด าเนินงานในทั้งสามด้าน ดังแสดงในภาพที่ ๒.๖ 
 

                                                 
๕ แหล่งที่มา http://www.jst.go.jp/global/english/kadai/index.html  



๑๑ 

Science 
in Diplomacy

Diplomacy 
for Science

Science 
for Diplomacy

Japan Grand Challenges 
Forum

The Strategic International 
Collaborative Research 
Program (SICORP) 

•SATREPS program 
•Dispatch of Science and 
Technology Researchers 
program 
• E-Asia Joint Research 
program  

 
ภาพที่ ๒.๖  ตัวอย่างกิจกรรม Science Diplomacy ของประเทศญี่ปุ่นแยกประเภทตามกรอบ

แนวคิด Science Diplomacy 
 
สหรัฐอเมริกา: การขับเคลื่อนงานด้าน science diplomacy ของสหรัฐฯ มีการด าเนินงาน

ในหน่วยงานต่างๆ ที่หลากหลาย ในที่นี้จะขอยกตัวอย่างกิจกรรมของ Office of the Science and 
Technology Adviser, U.S. Department of States (E/STAS) ซึ่งเป็นเจ้าภาพหลักในการ
ด าเนินงานด้าน Science Diplomacy จากข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานดังกล่าว๖ กลไก
ที่ใช้ในการด าเนินงานหลักๆ ได้แก่ 

๑) S&T Fellowships โดย E/STAS ให้ทุนนักวิจัย/ผู้เชี่ยวชาญที่จบการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาท างานร่วมกับเจ้าหน้าที่ด้านการทูตที่ Department 
of State เป็นเวลา ๑-๒ ปี  

๒) NeXXt Scholars Initiative โดย E/STAS ให้ทุนส าหรับผู้หญิงจากทั่วโลกที่มีความ
เชี่ยวชาญและสนใจในวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ (science, 
technology, engineering, and mathematics: STEM) เพ่ือศึกษาต่อโดยมีเป้าหมายเพ่ือสร้างผู้น า
ที่มีพ้ืนฐาน STEM ที่เข้มแข็งในอนาคต 

๓) Networks of Diasporas in Engineering and Science (NODES) เน้นความ
ร่วมมือด้านวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยการสร้างเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญระหว่างสหรัฐฯ และ
ประเทศต่างๆ  

๔) Emerging and Transformational Technologies Network เน้นการสร้าง
เครือขา่ยผู้เชี่ยวชาญเพ่ือติดตามการพัฒนาเทคโนโลยีที่มีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมถึง
การคาดการณ์เทคโนโลยีที่จะมีผลกระทบสูงทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม  

๕) Jefferson Science Lecture Series การเชิญนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงมาบรรยาย
ให้เจ้าหน้าที่ด้านการต่างประเทศ รับทราบถึงแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีที่ส าคัญ 

                                                 
๖ แหล่งที่มา http://www.state.gov/e/stas/c51577.htm 



๑๒ 

๖) LAUNCH เป็นโครงการความร่วมมือกับ The State Department, NASA, the U.S. 
Agency for International Development (USAID) and NIKE เพ่ือร่วมกันศึกษาวิจัยแนวทางการ
จัดการกับความท้าทายใหม่ๆ ในโลกเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนของทั้งประเทศพัฒนาแล้วและประเทศ
ก าลังพัฒนา  

๗) Global Dialogues on Emerging Science and Technology (GDEST) เน้นการ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้าน geospatial sciences ระหว่างสหรัฐฯ และกลุ่มประเทศแอฟริกา  

 
ทั้งนี้ หากน ากิจกรรมดังกล่าวมาจัดกลุ่มตามกรอบแนวคิดของ science diplomacy จะ

เห็นว่ากิจกรรมข้างต้นครอบคลุมการด าเนินงานในทั้งสามด้าน ดังแสดงในภาพที่ ๒.๗ 
 

Science 
in Diplomacy

Diplomacy 
for Science

Science 
for Diplomacy

Jefferson Lecture Series on 
STI Issues

Emerging and 
Transformational 
Technologies Network

•NeXXT Scholars Initiative
•NODES
•LAUNCH
•GDEST
•S&T Fellowships at the 
Department of States and 
Dispatch Overseas

 
 
ภาพที่ ๒.๗  ตัวอย่างกิจกรรม Science Diplomacy ของสหรัฐอเมริกาแยกประเภทตามกรอบ

แนวคิด Science Diplomacy 
 
บราซิล: การด าเนินงานด้าน Science Diplomacy ของบราซิล มี Ministry of External 

Relations เป็นผู้ก าหนดนโยบายในภาพรวมโดยมีการก าหนดกลยุทธ์และสาขาเป้าหมายในการสร้าง
ความร่วมมืออย่างชัดเจน โดยเน้นด้านการเกษตร ความมั่นคงทางอาหาร และนโยบายเพ่ือสังคม 
(Agriculture, Food Security and Social Policies) และมีหน่วยงานเจ้าภาพในการด าเนินงานคือ 
The Brazilian Cooperation Agency ร่วมกับ The Brazilian Agricultural Research 
Corporation (EMBRAPA) และ The National Council for Scientific and Technological 
Development (CNPq) กลไกที่ใช้ในการด าเนินงานส่วนใหญ่เน้นการฝึกอบรม การแลกเปลี่ยน
บุคลากร และการด าเนินโครงการวิจัยร่วมกัน นอกจากนี้ EMBRAPA ได้จัดตั้งหน่วยงานสาขาใน
ประเทศภาคีเป้าหมายทั้งในประเทศก าลังพัฒนาและพัฒนาแล้วเพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินด้าน 
science diplomacy อาทิ กานา มาลี โมเซมบิก ซินีเกล ปานามา เวเนซูเอล่า ฝรั่งเศส สหราช



๑๓ 

อาณาจักร สหรัฐอเมริกา และเกาหลีใต้ เป็นต้น๗ ทั้งนี้ หากน ากิจกรรมดังกล่าวมาจัดกลุ่มตามกรอบ
แนวคิดของ science diplomacy จะเห็นว่ากิจกรรมข้างต้นครอบคลุมการด าเนินงานในทั้งสามด้าน 
ดังแสดงในภาพที่ ๒.๘ 

Science 
in Diplomacy

Diplomacy 
for Science

Science 
for Diplomacy

Training courses, researchers mobility and research collaboration 
 

  
ภาพที่ ๒.๘  ตัวอย่างกิจกรรม Science Diplomacy ของประเทศบราซิลแยกประเภทตามกรอบ

แนวคิด Science Diplomacy 
 

๒.๓  บทสรุปแนวคิดที่เกี่ยวข้อง และการทบทวนวรรณกรรมแนวทางปฏิบัติในการด าเนินงานด้าน 
Science Diplomacy ของต่างประเทศ 

การศึกษาวิจัยนี้ประยุกต์ให้แนวคิดและทฤษฎีเรื่อง Science Diplomacy ที่เสนอโดย The 
Royal Society and the American Association for the Advancement of Science (AAAS) 
ซึ่งจัดกลุ่มประเด็นออกเป็น ๓ เรื่องหลัก คือ  

๑) Science in diplomacy: Science can provide advice to inform and support 
foreign policy objectives. การใช้วิทยาศาสตร์เพ่ือเสนอแนะแนวทางหรือเป็นข้อมูลในการก าหนด
นโยบายด้านการต่างประเทศ 

๒) Diplomacy for science: Diplomacy can facilitate international scientific 
cooperation. การใช้วิธีการทางการทูตเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ 

๓) Science for diplomacy: Scientific cooperation can improve international 
relations. การใช้วิทยาศาสตร์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

ทั้งนี้ ขอบเขตของกิจกรรมและประเด็นความร่วมมือของในการด าเนินงานด้าน Science 
Diplomacy จะไม่จ ากัดเฉพาะเรื่องวิทยาศาสตร์เท่านั้น แต่จะครอบคลุมถึงกิจกรรมและประเด็น
ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา (Research and Development) การ
พัฒนาบุคลากร และโครงสร้างพ้ืนฐาน รวมถึงการส่งเสริมกิจกรรมนวัตกรรม 

จากการทบทวนวรรณกรรมเพ่ือศึกษาแนวทางการด าเนินงานด้าน Science Diplomacy 
ของญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และบราซิล สามารถสรุปแนวทางปฏิบัติที่ดี (best practices) ในการ
ด าเนินงานด้าน science diplomacy ดังนี้ 

                                                 
๗ แหล่งที่มา http://www.abc.gov.br 



๑๔ 

๑) มีหน่วยงานเจ้าภาพที่ชัดเจนทั้งด้าน science และ diplomacy ซึ่งรวมถึงหน่วยงาน
ก าหนดนโยบาย หน่วยสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินงาน และหน่วยปฏิบัติ 

๒) มีการก าหนดสาขาเป้าหมายที่ชัดเจน 
๓) ระดับความร่วมมือสามารถด าเนินการได้ทั้งในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศแบบ

รัฐต่อรัฐ (Government to Government) และในระดับองค์กร (Institution to Institution) 
๔) รูปแบบกิจกรรม หรือตัวบ่งชี้การขับเคลื่อนการด าเนินงาน สามารถจัดกลุ่มได้ตาม

ระดับความเข้มข้นของความร่วมมือจากน้อยไปหามาก ดังนี้ 
(๑) แลกเปลี่ยนบุคลากร/ศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม 
(๒) จัดกิจกรรมร่วมกัน เช่น workshops, seminars, policy dialogues 
(๓) สร้างเครือข่ายเชี่ยวชาญ 
(๔) สนับสนุนทุนวิจัย และทุนพัฒนาบุคลากร 
(๕) ร่วมวิจัย 
(๖) สนับสนุนการใช้สถานที่และโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น ห้อง Lab 
(๗) ตั้งศูนย์วิจัยร่วมกัน 



 

 
บทที่ ๓ 

ผลการศึกษา 
 
 
รายงานบทนี้น าเสนอกรณีศึกษาสถานภาพและความต้องการ วทน. เพื่อการพัฒนาพลังงาน

ชีวมวลของไทย รวมถึงโอกาสในการใช้ วทน. เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และสร้างความเข้มแข็งทาง
พลังงานร่วมกันระหว่างประเทศในอาเซียน 

 
๓.๑  สถานภาพของประเทศไทยด้านพลังงานและพลังงานชีวมวล 

พลังงานเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการด ารงชีวิตประจ าวัน และการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศก าลังพัฒนา มี ความต้องการ
พลังงานเพ่ิมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องจากทรัพยากรพลังงานภายในประเทศมีค่อนข้างจ ากัด จึง
ต้องพ่ึงพาการน าเข้าพลังงานจากต่างประเทศกว่าครึ่งหนึ่งของความต้องการและสัดส่วนการพ่ึงพามี
แนวโน้มสูงขึ้นเป็นล าดับ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในการจัดหาพลังงานในอนาคต นอกจาก
ปัญหาด้านพลังงานแล้ว ประเทศไทยยังต้องเผชิญกับความท้าทายด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่เกิด
จากการใช้พลังงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอัน
เนื่องมาจากสภาวะโลกร้อน ซึ่งข้อตกลงระหว่างนานาประเทศที่เกี่ยวข้องรวมทั้งแรงกดดั นจาก
ประเทศคู่ค้าท่ีมีนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เข้มข้น ซึ่งเป็นปัจจัยส่วนส าคัญที่ท าให้ระบบ
พลังงานของประเทศต้องเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบลดคาร์บอน (Low-carbon energy system) 

กระทรวงพลังงานได้จัดท าแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (พ.ศ. ๒๕๕๕-
๒๕๖๔) โดยมีเป้าหมายเพ่ิมสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกเป็นร้อยละ ๒๕ ของ
การใช้พลังงานในระยะ ๑๐ ปี ตารางที่ ๓.๑ แสดงสัดส่วนการพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงาน
ทางเลือกรูปแบบต่างๆ ตามเป้าหมายของแผนดังกล่าว 
 
 



๑๖ 

ตารางท่ี ๓.๑  เป้าหมายการพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกรูปแบบต่างๆ ตาม
แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๖๔) 

 
                             2564               . . 2555

     ktoe MW ktoe MW

1          134 1,200 0.82 7.28

2                  224 2,000 15.9 141.97

3                      756 1,608 25 95.7

4              1,896 3,630 801.68 1,790

5           270 600 76.52 170.85

6              72 160 12.13 27.48

7                  
(                                     
       )

0.86 3 0.13 0.3

   3,352.86 ktoe 9,201 MW 932.35 ktoe 2,233.58 MW

               10.10 % 6.87 %

               ktoe ktoe

1                  100 3

2              8,200 4,493

3           1,000 421

4              35 1.71

   9,335 ktoe 4,918.71 ktoe

                        /           /   

1        9 1.2

2          5.97 2.8

3                          
(       ,        , FAEE, Desohol, E-95, 
BHD, BTL)

25 -

   39.97        /   4         /   

12,222 ktoe 1,207 ktoe

                 44 % 5.28 %

                                  25 % (       NGV) 9.41 %

  
จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่า ความต้องการพลังงานชีวภาพจะเพ่ิมสูงขึ้นกว่าเท่าตัวเพ่ือ

ผลิตพลังงานไฟฟ้า พลังงานความร้อน และเชื้อเพลิงชีวภาพ ทั้งนี้ เพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ตาม
เป้าหมายดังกล่าว กระทรวงพลังงานได้ก าหนดแนวทางการส่งเสริมการพัฒนาพลังงานทดแทนจากชีว
มวลของประเทศไทย รวมถึงแนวทางการด าเนินงานในช่วงปี ๒๕๕๕ – ๒๕๖๔ ซึ่งครอบคลุมการ
พัฒนาพลังงานชีวมวล พลังงานก๊าซชีวภาพ พลังงานจากขยะ เอทานอล และไบโอดีเซล ดังสรุปใน
ภาพที่ ๓.๑  



๑๗ 

การส่งเสริมพลังงานทดแทนจากชีวมวลของประเทศไทย
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ภาพที่ ๓.๑ แนวทางการส่งเสริมการพัฒนาพลังงานชีวมวลของประเทศไทย 
 

๓.๒  ความส าคัญของพลังงานชีวมวลต่อความม่ันคงด้านพลังงาน การลดก๊าซเรือนกระจก และ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

ชีวมวลเป็นพลังงานหมุนเวียนที่ส าคัญในการสร้างความม่ันคงด้านพลังงานและลดก๊าซเรือน
กระจกในช่วง ๓๐ - ๔๐ ปี ข้างหน้า ชีวมวลมีข้อได้เปรียบพลังงานหมุนเวียนอ่ืนหลายด้าน เช่น 
สามารถใช้ชีวมวลผลิตได้ทั้งพลังงานไฟฟ้าและเชื้อเพลิงชีวภาพเพ่ือการขนส่ง และนอกจากชีวมวลจะ
ไม่มีปัญหาด้านการสะสมพลังงานแล้ว ยังอาจท าหน้าที่สะสมพลังงานได้ด้วย 

จากการคาดการณ์ขององค์การพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) พลังงานชีวมวลมีศักยภาพ
สูงมากเม่ือเทียบกับพลังงานหมุนเวียนอื่นๆ โดยในระดับความต้องการพลังงานที่ใช้ทั้งหมดของโลกใน
ปี ๒๐๕๐ ตามแผนการควบคุมการเพ่ิมอุณหภูมิของผิวโลกไม่เกิน ๒oC และควบคุมปริมาณ CO๒ ไม่
เกิน ๔๕๐ ppm พลังงานชีวมวลจะรองรับได้ถึงร้อยละ ๒๓ ของความต้องการพลังงานเบื้องต้น ร้อย
ละ ๒๗ ของพลังงานที่ใช้ในภาคขนส่ง และร้อยละ ๗.๕ ของพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ทั้งหมด ดังนั้น ชีวมวล
มีความส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่มีศักยภาพทางชีวมวลสูง เช่น ประเทศ
ไทย และหลายประเทศในอาเซียนที่มีความเข้มแข็งทางเกษตรกรรม 

 



๑๘ 

๓.๓  นโยบายและแผนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพลังงานชีวมวล 
นอกเหนือจากแผนของกระทรวงพลังงานแล้ว ยังมีแผนในระดับอ่ืนๆ ที่ให้ความส าคัญกับ

การพัฒนาพลังงานทดแทน ซึ่งรวมถึงพลังงานชีวมวล สรุปดังนี้ 
๑) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 

ก าหนดให้เน้นการพัฒนาพลังงานชีวมวล ในการสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน เพ่ือ
สนับสนุนการพัฒนาประเทศและความเข้มแข็งให้ภาคเกษตร 

๒) แผนแม่บทการรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๙๓ 
ก าหนดให้เน้นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ด้วยการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้

พลังงานและเพ่ิมสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนให้มากข้ึนตามแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงพลังงาน 
๓) นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ – 

๒๕๖๔  
ก าหนดให้ Energy and Environment และ Green Innovation เป็น ๒ ใน ๔ เสา

หลักในการขับเคลื่อนนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฯ 
ส าหรับในด้านความร่วมมือกับต่างประเทศนั้น ร่างแผนยุทธศาสตร์รายภูมิภาค (ปี ๒๕๕๖ 

– ๒๕๖๐) ของกระทรวงการต่างประเทศ ฉบับเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖ ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ความ
ร่วมมือในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความร่วมมือด้านพลังงานทดแทนกับภูมิภาคต่างๆ สรุปดังนี้ 

๑) ยุโรป: ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือและการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน วทน. และแหล่ง
ทุนจากยุโรป รวมถึงส่งเสริมความร่วมมือด้าน วทน. ด้านสิ่งแวดล้อม พลังงานทดแทน การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานและทรัพยากร 

๒) อเมริกาเหนือ: ส่งเสริมการลงทุนของสหรัฐฯ และแคนาดาในไทยในอุตสาหกรรมที่ใช้
เทคโนโลยีสูง เช่น พลังงานทดแทน รวมถึงการแสวงหา niche knowledge เพ่ือช่วยพัฒนาและ
เสริมสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ เช่นในด้านพลังงานทดแทน และส่งเสริมการถ่ายทอดความรู้ 
และความร่วมมือด้าน R&D 

๓) แปซิฟิกใต้ (ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์): สนับสนุน แลกเปลี่ยน และใช้ประโยชน์จากการ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้าน วทน. ในด้านพลังงานทดแทน พลังงานสะอาด 

จะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีนโยบายและแผนสนับสนุนการพัฒนาพลังงานทดแทน ซึ่งรวมถึง
พลังงานชีวมวลที่ชัดเจน อย่างไรก็ตาม ความท้าทายอยู่ที่การขับเคลื่อนแผนดังกล่าวให้เกิดขึ้นอย่าง
เป็นรูปธรรม ซึ่งการศึกษานี้จะวิเคราะห์และเสนอแนวทางในการใช้กลไกความร่วมมือกับต่างประเทศ
เป็นเครื่องมือหนึ่งในการขับเคลื่อนการด าเนินงานดังกล่าว 

 
๓.๔  พัฒนาการของเทคโนโลยีพลังงานที่มีความส าคัญส าหรับประเทศไทย 

ศาสตราจารย์นักสิทธิ์ คูวัฒนาชัย (๒๕๕๖) ได้ให้ข้อคิดเห็นว่า ในภาพรวมยังไม่มีเทคโนโลยี
พลังงานที่ได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้นอย่างก้าวกระโดด (Breakthrough) ในช่วง ๕ ปี ที่ผ่านมา แต่ก็มี
เทคโนโลยีพลังงานหลายด้านที่ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นและมีข้อมูลด้านราคาและประสิทธิภาพที่
ชัดเจนขึ้น พัฒนาการเทคโนโลยีพลังงานชีวมวลที่ส าคัญส าหรับประเทศไทยสรุปได้ดังนี้ 



๑๙ 

๑) ก๊าซชีวภาพ (Biogas) 
(๑) Upgrade เป็น Biomethane และใช้ระบบท่อก๊าซธรรมชาติในการสะสมและ

ขนส่งได ้
(๒) ใช้เป็นเชื้อเพลิงในการขนส่งและใช้สะสมพลังงานได้ ในกรณีที่ ระบบพลังงานมี

ส่วนของพลังงานไฟฟ้าจากลมและแสงอาทิตย์จ านวนมาก 
๒) Torrefaction 

(๑) ใช้ลดปริมาณของชีวมวล เพ่ือความสะดวกในการขนส่ง  ปัจจุบันมีการตั้ง
โรงงานผลิตเชิงพาณิชย์แล้วใน EU 

(๒) สามารถลดปริมาณเหลือ ๑/๗ ของชีวมวลเริ่มต้น แต่มีพลังงานเท่าเดิม 
๓) การผลิตไบโอดีเซลจากสาหร่าย 

ราคาไบโอดีเซลที่ผลิตได้ ยังสูงมาก ต้องมีการวิจัยและพัฒนา และทดสอบในสภาพ
และขนาดที่จะใช้จริงเพิ่มเติมอีกมาก 

๔) การผลิตเอทานอล จากเซลลูโลส (Second generation ethanol) 
จากการวิจัยและพัฒนาต้นทุนการผลิตเอทานอลจากเซลลูโลสมีแนวโน้มลดลง 

๕) การผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพเพ่ือใช้ในอากาศยาน 
การผลิต biokerosene เพ่ือใช้ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคขนส่งทาง

อากาศก าลังได้รับความสนใจสูงมาก แต่ความท้าทายคือการผลิต biokerosene จากวัตถุดิบที่ไม่ใช้
พืชอาหาร เช่นสบู่ด า สาหร่าย และไม้ยูคาลิปตัส 

๖) การผลิตชีวมวลเพ่ือใช้เป็นพลังงาน 
(๑) การวิจัยเพ่ือผลิตชีวมวลเพ่ิมขึ้นเพ่ือใช้พลังงานโดยไม่แข่งขันกับการผลิตอาหาร 

ยังได้รับความสนใจระดับสูงมาก แต่ยังไม่มีข้อมูลที่บ่งถึงการได้ผลดีอย่างก้าวกระโดด 
(๒) การทดลองผลิตชีวมวลปริมาณมากในสภาพที่จะน ามาใช้ประโยชน์จริง ได้รับ

ความสนใจในระดับสูง 
๗) การผสมชีวมวลกับถ่านหิน ในการผลิตพลังงานไฟฟ้า 

มีการยืนยันว่าการผสมชีวมวลกับถ่านหิน (cofiring of biomass with coal) เป็น
กระบวนการที่ถูกที่สุด เร็วที่สุดและสะดวกที่สุด ที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในการผลิต
พลังงานไฟฟ้าจากถ่านหิน 
 
๓.๕  การให้ความส าคัญต่อความยั่งยืน (Sustainability) ในการพัฒนาระบบพลังงานชีวมวล 

และความส าคัญของการวิจัยและพัฒนา 
ในระดับนานาชาติความยั่งยืนในการใช้ชีวมวลเพ่ือพลังงานก าลังได้รับความส าคัญสูงสุด 

เนื่องจากการผลิตชีวมวลเพ่ือพลังงานอาจมีผลกระทบต่อผลผลิตอาหาร สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ 
ความยั่งยืนครอบคลุม ๓ มิติ คือ เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม หลักเกณฑ์และมาตรฐานที่ใช้ใน
การซื้อขายพลังงานชีวมวลเพ่ือประกันความยั่งยืนก าลังได้รับการพัฒนาโดยองค์กรระหว่างประเทศ
หลายองค์กร อาทิ พลังงานชีวมวลที่จะส่งออกไปยังประเทศอุตสาหกรรม จะต้องมีคุณสมบัติตาม



๒๐ 

หลักเกณฑ์ความยั่งยืน (Sustainability Criteria) ดังนั้นประเทศมีแผนจะส่งออกพลังงานจะต้อง
ติดตามพัฒนาการเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด 

ส าหรับเชื้อเพลิงชีวภาพของสหภาพยุโรป (EU) ได้พัฒนา Sustainability Criteria เพ่ือใช้
กับประเทศสมาชิก (EU จะต้องใช้เชื้อเพลิงชีวภาพในภาคขนส่ง ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๑๐ ของเชื้อเพลิงที่
ใช้ในภาคขนส่ง) Sustainability Criteria ของ EU ก าหนดให้เชื้อเพลิงชีวภาพจะต้องลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกอย่างน้อยร้อยละ ๓๕ เมื่อเทียบกับเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ทดแทน โดยจะเพ่ิมเป็นร้อยละ 
๕๐ ในปี ๒๐๑๗ และร้อยละ ๖๐ ในปี ๒๐๑๘ ส าหรับโรงงานที่ตั้งข้ึนใหม่ 

ถึงแม้ว่าเทคโนโลยีพลังงานชีวมวลที่มีอยู่แล้ว ในปัจจุบันจะใช้ประโยชน์ได้แล้ว แต่ EU ได้
ส่งเสริมการวิจัย พัฒนาและสาธิตเทคโนโลยีพลังงานชีวมวลอย่างจริงจังและต่อเนื่องตลอดมา เพ่ือ
พัฒนาเทคโนโลยีพลังงานชีวมวลให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นและมีราคาลดลง 

ในการสนับสนุนการวิจัยนั้น การสนับสนุนทุนวิจัยส าหรับประเทศใน EU จะมี ๒ ระดับคือ 
ระดับประเทศและระดับ EU โดยในระดับ EU นั้นได้มีโครงการสนับสนุนการวิจัยของ EU ที่เรียกว่า 
FP๗ และศูนย์วิจัยที่เรียกว่า Joint Research Centre ทั้งโครงการ FP๗ และ Joint Research 
Centre ให้ความส าคัญต่อโครงการที่เป็นความร่วมมือของสถาบันในประเทศสมาชิกตั้งแต่ ๒ สถาบัน
ขึ้นไป ส าหรับกรอบการสนับสนุนการวิจัยนี้ EU ได้พัฒนา Energy Research Roadmap ซึ่งก าหนด 
(Energy research priority) ขึ้นอย่างชัดเจน  

ประเทศที่มีความโดดเด่นด้านการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานชีวมวล โดยพิจารณาจาก
จ านวนบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการด้าน biomass ได้แก่ สหรัฐอเมริกา แคนาดา บราซิล 
อังกฤษ เยอรมนี ฝรั่งเศส จีน อินเดีย ออสเตรเลีย ดังแสดงในภาพที่ ๓.๒ โดยจีนเป็นประเทศที่มี
จ านวนบทความด้าน biomass ตีพิมพ์เพ่ิมขึ้นอย่างก้าวกระโดดในช่วง ค.ศ. ๒๐๐๓ – ๒๐๑๑ ดัง
แสดงในภาพที่ ๓.๓ 

 
 
ภาพที่ ๓.๒  จ านวนบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการด้าน Biomass ของประเทศต่างๆ ระหว่างปี 

๑๙๗๙-๒๐๐๙ ๑ 

                                                 
๑ F. Manzano-Agugliaro, et.al., “Scientific production of renewable energies worldwide: An 

overview”, Renewable and Sustainable Energy Reviews, Volume 18, February 2013, pp. 134–143.  



๒๑ 

 

 
 
ภาพที่ ๓.๓  จ านวนบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการด้าน Biomass ของประเทศต่างๆ ระหว่างปี 

๑๙๙๖-๒๐๑๑๒ 
 

๓.๖  สถานภาพการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานชีวมวลของประเทศไทย 
การพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานชีวมวลของประเทศไทยถือได้ว่ามีความก้าวหน้าในระดับที่ดี 

โดยหากพิจารณาจากขั้นตอนการผลิตพลังงานชีวมวล ดังแสดงในภาพที่ ๓.๔ จากต้นน้ าในการพัฒนา
พันธุ์และการเก็บเก่ียว สู่กลางน้ าในการแปรรูปวัตถุดิบเป็นพลังงาน สู่ปลายน้ าในการขนส่งและจัดเก็บ
พลังงาน จะเห็นว่าสามารถจัดกลุ่มเทคโนโลยีได้เป็น ๔ กลุ่มใหญ่ๆ ตามรูปแบบของพลังงานชีวมวลที่
น าไปใช้ ได้แก่ ๑) เทคโนโลยีแปรรูปความร้อน (Thermal Conversion Technologies) ๒) 
เทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ (Biogas Technologies) ๓) เทคโนโลยีการผลิตเอทานอล (Ethanol 
Production Technologies) และ ๔) เทคโนโลยีการผลิตไบโอดีเซล (Biodiesel Production 
Technologies)  

 

                                                 
๒ ฐานข้อมูล SCImago Journal and Country Rank, แหล่งที่มา http://www.scimagojr.com/  



๒๒ 
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ภาพที่ ๓.๔ ขั้นตอนการผลิตพลังงานชีวมวล 
 
บัณทิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (Joint Graduate School of Energy 

and Environment) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้ศึกษาและวิเคราะห์สถานภาพ
การใช้งานเทคโนโลยีการแปรรูปชีวมวลเป็นพลังงานแต่ละประเภทในประเทศไทย พบว่าระดับการใช้
งานเทคโนโลยีแต่ละประเภทมีความแตกต่างกัน ในส่วนของ Thermal Conversion Technologies 
สามารถแบ่งออกเป็นเทคโนโลยีย่อยๆ ในรายละเอียด ดังแสดงในภาพที่ ๓.๕ โดยในส่วนของ 
combustion technologies ประเทศไทยสามารถพัฒนา grate fired, fluidized bed และ 
suspension fired technologies และมีการใช้งานอย่างแพร่หลาย (สังเกตจากมีภาพธงไทยเต็มผืน
ก ากับอยู่ข้างเทคโนโลยี ในภาพที่ ๓.๕) ส่วน co-firing technologies ได้เริ่มมีการใช้งานบ้างแต่ไม่
แพร่หลายนัก (สังเกตจากมีภาพธงไทยไม่เต็มผืนก ากับอยู่ข้างเทคโนโลยี ในภาพที่ ๓.๕) ในส่วนของ 
steam turbine technologies ประเทศไทยสามารถพัฒนา back pressure และ condensing 
technologies และมีการใช้งานอย่างแพร่หลาย ในขณะที่ extraction-condensing technologies 
เริ่มมีการใช้งานบ้างแต่ไม่แพร่หลายนัก ส าหรับ gasification technologies ได้เริ่มมีการพัฒนาและ
ใช้งานในส่วนของ fixed-bed และ fluidized bed ส่วน plasma ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ยังไม่พบว่ามี
การพัฒนาและใช้งานในประเทศไทย เช่นเดียวกับ pyrolysis technologies ในส่วนของ vacuum 
และ fluidized bed (แถบสีเทาในภาพที่ ๓.๕) และ screw technologies เริ่มมีการพัฒนาและคาด
ว่าจะมีการใช้งานในอนาคต (แถบสีเหลืองในภาพที่ ๓.๕)  

 



๒๓ 

 
 
ภาพที่ ๓.๕  สถานภาพการพัฒนา Thermal Conversion Technologies for Heat and Power 

Production ของไทย๓ 
 
ภาพที่ ๓.๖ แสดงรายละเอียดการพัฒนา biogas technologies ในประเทศไทย ซึ่งจะเห็น

ได้ว่าไทยมีความพร้อมในเทคโนโลยีนี้ค่อนข้างสูงตั้งแต่ pre-treatment, conversion, cleaning 
และ utilization technologies รวมถึงมีการท าการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเองในประเทศ ส าหรับ
เทคโนโลยีที่คาดว่าจะมีการน ามาใช้ในอนาคต คือ fuel cell และ absorption chiller ซึ่งหน่วยงาน
วิจัยและภาคเอกชนมีความสนใจที่จะท าวิจัยร่วมและรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศ 

 

                                                 
๓ Suneerat Fukuda, “Thailand Bioenergy Status”, ASEAN Biomass STI Workshop hosted by the 

Joint Graduate School of Energy and Environment and National Science Technology and 
Innovation Policy Office of Thailand, 1-2 August 2013. 



๒๔ 

 
 

ภาพที่ ๓.๖ สถานภาพการพัฒนา Biogas Technologies ของไทย 
 
ภาพที่ ๓.๗ และ ๓.๘ แสดงสถานภาพการพัฒนาและใช้งาน ethanol production 

technologies และ biodiesel production technologies ของไทย ตามล าดับ ซึ่งเช่นเดียวกับ
เทคโนโลยีอ่ืนๆ ดังกล่าวมาแล้วข้างต้น เทคโนโลยีที่ใช้ในประเทศไทยในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่จะเป็น
เทคโนโลยีที่น าเข้าจากต่างประเทศ แต่ก็มีการวิจัยและพัฒนาเพ่ือประยุกต์เทคโนโลยีดังกล่าวให้เข้า
กับสภาพวัตถุดิบของไทย อีกทั้งผู้ประกอบการมีความสนใจในการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีที่ใช้อยู่เดิม
ไปสู่เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น (ตามท่ีแสดงในแถบสีเหลืองในภาพ) 

 

 

ภาพที่ ๓.๗ สถานภาพการพัฒนา Ethanol Production Technologies ของไทย๑๔ 



๒๕ 

 

 
 

ภาพที่ ๓.๘ สถานภาพการพัฒนา Biodiesel Production Technologies ของไทย 
 
๓.๗  บทสรุป: ศักยภาพของชีวมวล และความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานชีวมวล

ของไทยและประเทศในอาเซียน 
การศึกษาของบัณทิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับส านักงาน

คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ เพ่ือเปรียบเทียบศักยภาพของ
ชีวมวล และความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยี รวมถึงตลาดพลังงานชีวมวลของไทยเทียบกับ
ประเทศอ่ืนๆ ในอาเซียน พบว่าประเทศไทยมีข้อได้เปรียบทางศักยภาพชีวมวล และความสามารถใน
การพัฒนาเทคโนโลยีและตลาดพลังงานชีวมวล สูงเมื่อเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาคอาเซียนแทบ
จะทุกประเทศในอาเซียน ดังแสดงในภาพที่ ๓.๙ โดยไทยมีศักยภาพชีวมวลที่สูงเป็นล าดับต้นๆ 
ใกล้เคียงกับ ลาว เวียดนาม เมียนมาร์ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ทั้งนี้ ในส่วนของความสามารถในการ
พัฒนาเทคโนโลยีและตลาดพลังงานชีวมวลนั้น สิงคโปร์และมาเลเซียมีความพร้อมอยู่ในระดับ
ใกล้เคียงกับไทย ตามด้วย อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ ซึ่งมีความพร้อมอยู่ในระดับที่สูงกว่า เวียดนาม 
ลาว เมียนมาร์ กัมพูชา และบรูไน  

 



๒๖ 

   

       

                                       

   

        
           

          

        
     

       

        

   

         

 
 
ภาพที่ ๓.๙  ศักยภาพและความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยีและการตลาดของไทยเทียบกับ

อาเซียน ๔ 
 
จากการวิเคราะห์ดังกล่าว ประกอบกับความต้องการในการเพ่ิมสัดส่วนการใช้พลังงาน

ทดแทน รวมถึงพลังงานชีวมวลที่เพ่ิมมากขึ้นของทุกประเทศในอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศ 
กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม แสดงให้เห็นถึงโอกาสของไทยในการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับ
ประเทศดังกล่าว ไทยจึงควรใช้ความได้เปรียบด้านศักยภาพชีวมวลและความสามารถมาเทคโนโลยี
และการตลาดในการด าเนินงานเชิงรุกเพ่ือสร้างโอกาสทางการตลาดและมีบทบาทน าในการพัฒนา
เทคโนโลยีในภูมิภาค ซึ่งจะได้จัดท าข้อเสนอแนะแนวทางการด าเนินงานในบทต่อไป 

 
 
 

                                                 
๔ คณะท างานโครงการขับเคลื่อนนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมพลังงานชีวมวล 

เพื่อเตรียมความพร้อมต่อการเปิดประชาคมอาเซียน, ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมแห่งชาติ, กรกฎาคม ๒๕๕๖ 



 

 
บทที่ ๔ 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 
 

๔.๑  สรุปผลการศึกษา 
ในโลกยุคปัจจุบัน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ถือได้ว่าเป็นปัจจัย

ขับเคลื่อนส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ทั้งในด้านการยกระดับขีด
ความสามารถในการแข่งขันของภาคเศรษฐกิจ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น 
นอกจากนี้ วทน. ยังเป็นเครื่องมือส าคัญในการรับมือกับความท้าทายใหม่ๆ ของประชาคมโลก เช่น 
ภัยธรรมชาติที่รุนแรงขึ้นอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โรคระบาด โรคอุบัติใหม่
อุบัติซ้ า ปัญหาความมั่นคงทางอาหาร และวิกฤตพลังงาน และด้วยเหตุผลดังกล่าว วทน. จึงเป็น
ประเด็นที่ได้รับความสนใจและน ามาหารือกันในเวทีระหว่างประเทศเพ่ิมมากข้ึน  

วทน. สามารถน ามาใช้เป็นเครื่องมือในการด าเนินงานด้านการต่างประเทศในหลายมิติ ทั้งนี้ 
ตามแนวคิดที่เสนอโดย The American Association for the Advancement of Science (AAAS) 
และ The Royal Society ของอังกฤษ การด าเนินงานด้าน science diplomacy หรือการทูตเชิง
วิทยาศาสตร์ ซึ่งครอบคลุมถึงการพัฒนาและบริหารจัดการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศบนพ้ืนฐาน
ของความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม การศึกษา และการวิจัยพัฒนา สามารถจัด
กลุ่มกิจกรรมตามเป้าหมายของการด าเนินงานได้เป็น ๓ กลุ่มหลัก ได้แก่ ๑) Science in diplomacy 
หรือ วิทยาศาสตร์การทูต เน้นการใช้วิทยาศาสตร์เพ่ือเสนอแนะแนวทางหรือเป็นข้อมูลในการก าหนด
นโยบายด้านการต่างประเทศ ๒) Diplomacy for science หรือ การทูตเพ่ือวิทยาศาสตร์ เน้นการใช้
วิธีการทางการทูตเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์  และ ๓) Science for 
diplomacy หรือ วิทยาศาสตร์เพ่ือการทูต เน้นการใช้วิทยาศาสตร์เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ 

การขับเคลื่อนการด าเนินงานด้าน Science Diplomacy ของแต่ละประเทศมีรูปแบบที่
หลากหลาย บางประเทศใช้บุคลากรด้านการทูตของกระทรวงที่ดูแลด้านการต่างประเทศเป็น
ผู้ด าเนินการเป็นหลัก เช่น สหรัฐอเมริกา บราซิล แคนาดา สหราชอาณาจักร ฮังการี สวิสเซอร์แลนด์ 
และสวีเดน บางประเทศใช้ผู้เชี่ยวชาญที่ขอยืมตัวมาท างานจากกระทรวงหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่
รับผิดชอบด้านวิทยาศาสตร์มาด าเนินงานร่วมกับบุคลากรของกระทรวงที่ดูแลด้านการต่างประเทศ 
เช่น เยอรมนี จีน อินเดีย ไอร์แลนด์ อิตาลี และญี่ปุ่น บางประเทศว่าจ้างบุคลากรภายนอกมา
ด าเนินการโดยเฉพาะ ภายใต้การก ากับดูแลของเจ้าหน้าที่ของกระทรวงที่ดูแลด้านการต่างประเทศ 
เช่น ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ ออสเตรีย นิวซีแลนด์ และเดนมาร์ก อย่างไรก็ตาม พบว่า
แนวทางปฏิบัติที่ดี (best practices) ในการด าเนินงานด้าน science diplomacy เพ่ือขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่องนั้น จะต้องมีหน่วยงานเจ้าภาพที่ชัดเจนทั้งด้าน 
science และ diplomacy ซึ่งรวมถึงหน่วยงานก าหนดนโยบาย หน่วยสนับสนุนงบประมาณในการ



๒๘ 

ด าเนินงาน และหน่วยปฏิบัติ โดยรูปแบบกิจกรรม หรือตัวบ่งชี้การขับเคลื่อนการด าเนินงาน สามารถ
จัดกลุ่มได้ตามระดับความเข้มข้นของความร่วมมือจากน้อยไปหามาก ได้แก่ ๑) แลกเปลี่ยนบุคลากร/
ศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม ๒) จัดกิจกรรมร่วมกัน เช่น workshops, seminars, policy dialogues ๓) 
สร้างเครือข่ายเชี่ยวชาญ ๔) สนับสนุนทุนวิจัยและทุนพัฒนาบุคลากร ๕) ร่วมวิจัย ๖) สนับสนุนการใช้
สถานที่และโครงสร้างพ้ืนฐาน และ ๗) ตั้งศูนย์วิจัยร่วมกัน 

ทั้งนี้ เพื่อเสนอแนะแนวทางการใช้ science diplomacy มาขับเคลื่อนการด าเนินงานด้าน
การต่างประเทศ ควบคู่ไปกับการพัฒนา วทน. ของไทย รวมถึงกลไกที่ควรจัดให้มีเพ่ือสนับสนุนการ
ด าเนินงานดังกล่าวให้เกิดขึ้นและด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เขียนได้จัดท ากรณีศึกษาแนว
ทางการใช้เครื่องมือด้าน science diplomacy มาเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานของไทย ซึ่งใน
ปัจจุบันประเทศไทยจะต้องพ่ึงพาพลังงานที่น าเข้าจากต่างประเทศกว่าครึ่งหนึ่งของความต้องการใช้
พลังงานในประเทศ และมีแนวโน้มที่มีความต้องการเพิ่มมากข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน าเข้าพลังงาน
ไฟฟ้าจากประเทศเพ่ือนบ้าน ดังนั้น การรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพ่ือนบ้านจึงมีความส าคัญ
อย่างยิ่งต่อการสร้างความมั่นคงทางพลังงานของไทย  

แนวทางหนึ่งที่สามารถด าเนินการได้ไม่ยากนัก คือการหาจุดสนใจร่วมด้านการพัฒนา
พลังงานเพ่ือใช้เป็นจุดเชื่อมในการสร้างความสัมพันธ์อันดีในระยะยาวกับประเทศเพ่ือนบ้าน ซึ่งจาก
แนวโน้มของการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลในการเพ่ิมสัดส่วน
การใช้พลังงานทดแทนให้มากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกันทุกประเทศในภูมิภาคอาเซียนนั้น ไทยสามารถใช้
ประเด็นนี้เป็นโอกาสในการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
พัฒนาพลังงานชีวมวลซึ่งไทยมีความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี และพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน และ/หรือร่วมกับประเทศที่พัฒนาแล้วที่มีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่สูง
กว่าให้ความช่วยเหลือกับประเทศที่สาม โดยในระยะแรกอาจเริ่มด าเนินการโดยผ่านกลไกความ
ร่วมมือระหว่างรัฐต่อรัฐ และใช้มหาวิทยาลัยเป็นหน่วยด าเนินการร่วม ในระยะยาวอาจดึงภาคเอกชน
เข้ามามีส่วนร่วม เพ่ือสร้างโอกาสในการลงทุนในธุรกิจพลังงานชีวมวลและพลังงานทดแทนอ่ืนๆ ใน
ประเทศเพ่ือนบ้านต่อไป  

 
๔.๒  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

๔.๒.๑ การขับเคลื่อนความร่วมมือในการพัฒนาพลังงานชีวมวลในอาเซียน 
ผลการศึกษาดังรายละเอียดในบทที่ ๓ แสดงให้เห็นชัดเจนว่า ประเทศไทยมีข้อ

ได้เปรียบทางศักยภาพชีวมวล และความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยีและตลาดพลังงานชีวมวล 
สูงเมื่อเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาคอาเซียน ไทยจึงควรใช้ความได้เปรียบดังกล่าวในการ
ด าเนินงานเชิงรุกเพ่ือสร้างโอกาสทางการตลาดและมีบทบาทน าในการพัฒนาเทคโนโลยีในภูมิภาค 
โดยอาจก าหนดกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนความร่วมมือในการพัฒนาพลังงานชีวมวลกับประเทศต่างๆ 
ดังนี้ 

๑) ลาว เมียนมาร์ กัมพูชา และเวียดนาม ประเทศในกลุ่มนี้มีศักยภาพชีวมวลสูง
ใกล้เคียงกับไทย แต่การพัฒนาเทคโนโลยีและการตลาดยังอยู่ในระยะเริ่มต้น กลยุทธ์ในการขับเคลื่อน



๒๙ 

ความร่วมมือควรเน้นการสร้างเครือข่ายร่วมวิจัยและพัฒนาบุคลากร เพ่ือสร้างโอกาสในการถ่ายทอด
เทคโนโลยี และขยายตลาดในการเข้าถึงแหล่งวัตถุดิบต่อไป  

๒) มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และบรูไน ประเทศในกลุ่มนี้ทุก
ประเทศยกเว้นบรูไน มีความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยีและการตลาดสูง แต่มีจุดเน้นในการ
พัฒนาเทคโนโลยีที่แตกต่างกัน เช่น สิงคโปร์ให้ความส าคัญกับเทคโนโลยีการผลิตน้ ามันจากสบู่ด า 
มาเลเซียเน้นเชื้อเพลิงชีวภาพจากปาล์ม เป็นต้น กลยุทธ์ในการขับเคลื่อนความร่วมมือของไทยกับ
ประเทศต่างๆ ในกลุ่มนี้ ควรเน้นการสร้างเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและการ
พัฒนาตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้แรงจูงใจและความช่วยเหลือต่างๆ ทางการเงิน การคลัง 
กฎหมาย กฎระเบียบของภาครัฐแก่ผู้ประกอบการ เพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดท ามาตรการส่งเสริมที่
เทียบเคียงกันได้ส าหรับผู้ประกอบการไทยให้สามารถแข่งขันได้กับคู่แข่งในภูมิภาค 

 

   

       

                                       

   

        
           

          

        
     

       

        

   

         

                                                   
                                              

              
              
           
            
            

 
 

ภาพที่ ๔.๑ แนวคิดในการก าหนดกลยุทธ์การขับเคลื่อนการพัฒนาพลังงานชีวมวลในอาเซียน 
 

ส าหรับกลไกในการขับเคลื่อนการด าเนินงานนั้น  กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และกระทรวงพลังงาน ควรร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ ด าเนินการเชิงรุกในการบูร
ณาการความร่วมมือการพัฒนาพลังงานชีวมวลกับต่างประเทศ โดยจัดตั้งคณะท างานหลักด้าน
พลังงานชีวมวล (Biomass Energy Core Team) ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากภาครัฐ เอกชน 
การศึกษา และชุมชน ดังแสดงในภาพที่ ๔.๒  
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ภาพที่ ๔.๒ องค์ประกอบของคณะท างานหลักด้านพลังงานชีวมวล 
 

คณะท างานหลัก (กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กระทรวงพลังงาน และกระทรวงการ
ต่างประเทศ) ท าหน้าที่เป็นแกนน าในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

๑) ติดตามพัฒนาการทางเทคโนโลยี นโยบายด้านพลังงานชีวมวล รวมถึง
กฎระเบียบด้านการค้าการลงทุนของทั้งภายในและนอกประเทศอย่างใกล้ชิด และจัดให้มีกลไก
เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการของเทคโนโลยีและนโยบายด้านพลังงานชีวมวลตลอดจนข้อมูล
เกี่ยวกับการใช้พลังงานชีวมวลของภาคอุตสาหกรรมที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ  

๒) บูรณาการความร่วมมือด้านการพัฒนาพลังงานชีวมวลของภาคส่วนต่างๆ ของ
ไทยกับต่างประเทศ และจัดท านโยบาย/แผนกลยุทธ์ความร่วมมือด้านการพัฒนาพลังงานทดแทนกับ
ประเทศภาคีเป้าหมาย 

๓) ขับเคลื่อนการด าเนินงานตามนโยบาย/แผนกลยุทธ์ความร่วมมือฯ ให้เกิดขึ้น
อย่างเป็นรูปธรรม  

ข้อเสนอแนะบทบาทของภาคส่วนต่างๆ สรุปดังนี้ 
๑) ภาคการศึกษา: สนับสนุนข้อมูลเชิงเทคนิคต่อคณะท างานหลัก ติดตาม

พัฒนาการทางเทคโนโลยี เสนอแนะวิเคราะห์ความต้องการเทคโนโลยี  ร่วมจัดท า roadmap แนว
ทางการพัฒนาเทคโนโลยีส าหรับประเทศ ร่วมจัดกิจกรรมน าร่องความร่วมมือกับประเทศต่างๆ  

๒) ภาครัฐ: BOI - จัดให้มีนโยบายเชิงรุกในการส่งเสริมการพัฒนาพลังงานชีวมวล
และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง หน่วยสนับสนุนทุนวิจัย - สนับสนุนงบประมาณในการด าเนินโครงการน าร่อง
ต่างๆ  

๓) ภาคเอกชน: มีส่วนร่วมในโครงการความร่วมมือภาครัฐและเอกชน เพ่ือน าร่อง
การใช้พลังงานชีวมวล และโครงการความร่วมมือกับประเทศต่างๆ สนับสนุนการท าวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีพลังงานชีวมวล 



๓๑ 

๔) ภาคชุมชน: สนับสนุนโครงการน าร่องการใช้พลังงานชีวมวลในระดับชุมชน 
ผ่านโครงการความร่วมมือต่างๆ 

๔.๒.๒ การจัดตั้งที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมประจ ากระทรวง
การต่างประเทศและเครือข่ายประสานงานด้านการทูตเชิงวิทยาศาสตร์  

นอกเหนือจากการจัดให้มีคณะท างานที่ดูแลและขับเคลื่อนการด าเนินงานรายสาขา 
ดังตัวอย่างของเทคโนโลยีพลังงานชีวมวลข้างต้นแล้วนั้น กระทรวงการต่างประเทศ อาจพิจารณาจัด
ให้มีที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมประจ ากระทรวงการต่างประเทศขึ้น ซึ่งอาจ
คัดเลือกจากนักวิทยาศาสตร์หรือผู้ทรงคุณวุฒิด้าน วทน. มาท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาในประเด็นด้านการ
ต่างประเทศท่ีเกี่ยวขอ้งกับ วทน. และท าหน้าที่เป็นแกนกลางในการประสานความร่วมมือกับภาคส่วน
ต่างๆ ซึ่งอาจรวมตัวกันในรูปแบบเครือข่ายประสานงานด้านการทูตเชิงวิทยาศาสตร์ (Science 
Diplomacy Network) เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของกระทรวงฯ ในการขับเคลื่อนความร่วมมือ
ด้าน วทน. กับต่างประเทศ  

             
            
             
              
          
          

   

     

        

       

 
 

ภาพที่ ๔.๓  แนวคิดของการจัดตั้งที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจ า
กระทรวงการต่างประเทศ และเครือข่ายประสานงานด้านการทูตเชิงวิทยาศาสตร์ 
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ภาพที่ ๔.๔ กิจกรรมน าร่องส าหรับเครือข่ายประสานงานด้านการทูตเชิงวิทยาศาสตร์ 
 

ที่ปรึกษาด้าน วทน. และเครือข่ายประสานงานด้านการทูตวิทยาศาสตร์ ควรมี
บทบาทเชิงรุกทั้งในด้านนโยบายและปฏิบัติ โดยริเริ่มด าเนินกิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

๑) ร่วมกับสถานทูตและสถานกงสุลไทยในประเทศต่างๆ จัดตั้ง Intelligence 
Unit สร้างองค์ความรู้เชิงลึกจุดแข็งด้าน วทน. ของประเทศต่างๆ โดยติดตามพัฒนาการทาง วทน. 
และนโยบายที่เกี่ยวข้อง และจัดให้มีกลไกเผยแพร่ข้อมูลต่อภาคส่วนต่างๆ ที่เป็นสมาชิกของเครือข่าย 

๒) จัดท านโยบายและแผนความร่วมมือด้าน วทน. ในสาขาต่างๆ กับประเทศภาคี
เป้าหมาย รวมทั้งประสานกับภาคส่วนต่างๆ ในการขับเคลื่อนการด าเนินงานแผนฯ ให้เกิดขึ้ นอย่าง
เป็นรูปธรรม 

๓) ประชาสัมพันธ์แนวคิดและกลไกการด าเนินงานของการทูตเชิงวิทยาศาสตร์ 
(Science Diplomacy) ให้เป็นที่รู้จัก (เช่นเดียวกับ Cultural Diplomacy และ Public 
Diplomacy) และสร้างความตระหนักถึงบทบาทของ วทน. ในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
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