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ส ำนักงำนที่ปรึกษำด้ำนกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ 

วิจัย และนวัตกรรม ณ กรุงบรัสเซลส์  ได้ ให้กำร

สนับสนุนกิจกรรมศึกษำดูงำนทำงด้ำนเทคโนโลยี

ระดับสูงของประเทศเนเธอร์แลนด์ภำยใต้โครงกำร 

The Frontiers of Dutch Sciences ซึ่ ง จั ด โ ด ย

สมำคมนักเรียนไทยในรำชอำณำจักรเนเธอร์แลนด์ ใน 

3 หัวข้อหลัก คือ 1) กำรจัดกำรฟำร์มโคนม 2) 

เทคโนโลยีกำรจัดกำรกำรขนส่งทำงน  ำ  และ 3) 

เทคโนโลยีกำรผลิตไฟฟ้ำด้วยพลังงำนลม 

กำรจัดกิจกรรมนี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนและ

ผู้สนใจเทคโนโลยีได้มีโอกำสเรียนรู้และแลกเปลี่ยน

ข้อมูลกับวิทยำกรผู้ช ำนำญกำรในสถำนที่จริง  และเป็น

กำรสร้ำงเครือข่ำยและกระตุ้นแนวคิดเพื่อร่วมกันหำ

แนวทำงกำรแก้ปัญหำด้ำนกำรจัดกำรกำรขนส่งทำงน  ำ 

ด้ำนกำรเกษตร และพลังงำนสะอำดของประเทศไทย

ในอนำคต 

ความเป็นมา 

รำชอำณำจักรเนเธอร์แลนด์ เป็นประเทศขนำดเล็กใน

ภูมิภำคยุโรป ซึ่งมีประชำกรประมำณ 17 ล้ำนคน (สูง

เป็นอันดับที่ 68 ของโลก) และมีพื นที่ประมำณ 41,000 

ตำรำงกิโลเมตร (ใหญ่เป็นอันดับที่ 131 ของโลก) 

ประกอบกับข้อจ ำกัดทำงภูมิประเทศ คือ พื นที่

ประมำณ 1 ใน 3 มีระดับต ่ำกว่ำน  ำทะเล โดยจุดต ่ำสุด

นั นอยู่ต ่ำกว่ำระดับน  ำทะเลประมำณ 7 เมตร ส่งผลให้

เกิดปัญหำอุทกภัยรุนแรงบ่อยครั ง นอกจำกนั นประเด็น

ดังกล่ำวยั งสร้ำงข้อจ ำกัดด้ำนพื นที่ เกษตรกรรม 

อุตสำหกรรมและที่อยู่อำศัย ซึ่งส่งผลไปยังกำรเติบโต 

 

Credit: freepik (ibrandify) 
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Credit: konicaminolta.eu 

ทำงเศรษฐกิจและกำรพัฒนำประเทศ อย่ำงไรก็ตำมข้อจ ำกัดต่ำง ๆ กลับเป็นแรงผลักดันส ำคัญที่เร่งให้เกิดกำร

พัฒนำพัฒนำประเทศ โดยมีเป้ำประสงค์ชัดเจนในกำรแก้ปัญหำด้วยองค์ควำมรู้ที่สั่งสมและพัฒนำมำอย่ำงต่อเนื่อง 

ผลลัพธ์ของกำรพัฒนำอย่ำงเป็นระบบท ำให้ ณ ปัจจุบัน เนเธอร์แลนด์มีพัฒนำกำรอย่ำงเป็นรูปธรรมในด้ำนต่ำง ๆ 

เป็นอันดับต้น ๆ ของโลก อำทิ  

• สำมำรถสร้ำงรำยได้จำกสินค้ำทำงกำรเกษตรสูงเป็นอันดับ2 ของโลก รวมไปถึงมีกำรลงทุนด้ำนกำรวิจัยและ

พัฒนำเกี่ยวกับศำสตร์ด้ำนกำรเกษตร สูงเป็นอันดับ 2 ของยุโรป  

• เป็นประเทศชั นน ำด้ำนอุตสำหกรรมกำรขนส่ง 

โดย Port of Rotterdam เป็นท่ำเรือที่ ใหญ่

ที่สุดในยุโรป และใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก 

ใ น ข ณ ะ ที่ ส น ำ ม บิ น  Schiphol ณ  ก รุ ง

อัมสเตอร์ดัม เป็นสนำมบินที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 

ในยุโรป และมีโครงสร้ำงพื นฐำนเหมำะสมกับ

กำรขนส่งทำงอำกำศเป็นอันดับที่ 4 ของโลก  Credit: maritimegateway 
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• เป็นประเทศที่ให้ควำมส ำคัญด้ำน
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ห มุ น เ วี ย น  ( circular  
economy) เป็นอันดับต้น ๆ โดย
สำมำรถน ำวัสดุใช้แล้วกลับมำใช้ใหม่
ได้มำกถึงร้อยละ 27 ซึ่งถือเป็นอันดับ
หนึ่งของโลก และมีกำรจดสิทธิบัตรที่
เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจหมุนเวียน สูง
ถึง 169 ฉบับ 

• ใ ห้ ค ว ำ ม ส ำ คั ญ กั บ พ ลั ง ง ำ น
ทำงเลือก พลังงำนสะอำด และกำร
จัดกำรพลังงำนเพื่อควำมยั่งยืน โดย
เป็นประเทศแรกในยุโรปที่มีกำรใช้
ง ำ น  Smart Grid ห รื อ  ร ะ บ บ
โครงข่ำยไฟฟ้ำอัจฉริยะ ในพื นที่
ชุมชน มีปริมำณยำนยนต์ไฟฟ้ำสูง
เป็นอันดับ 2 ของโลก และเป็น
ประเทศชั นน ำด้ ำนกำรวิจัยและ
พัฒนำกระบวนกำรผลิตไฟฟ้ำจำก
พลังงำนลมนอกชำยฝั่ง  

• เ ป็ นประ เทศต้ นก ำ เ นิ ด ขอ ง
นวัตกรรมต่ำง ๆ เช่น สัญญำณ WiFi  
ดีวีดี  ซีดี และ เทปคำสเซ็ท เป็นต้น 
ซึ่งผลิตโดยบริษัท Philips และยังมี
บริษัท ASML ซึ่งเป็นบริษัทอันดับต้น 
ๆ ของโลก ที่พัฒนำเครื่องจักรในกำร
ผลิตเซมิคอนดักเตอร์ 

• เป็นประเทศชั นน ำ ในกำรท ำ
ฟำร์มโคนมอย่ำงยั่งยืน โดยมีกำร
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมและกำรจัดกำร

ขั นสูง รวมไปถึงกำรวิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์นมอย่ำงต่อเนื่อง โดยเป็นประเทศที่ส่งออกผลิตภัณฑ์นมเป็น
อันดับ 3 ของโลก และเป็นที่ตั งของบริษัท FrieslandCampina ซึ่งเป็นบริษัทด้ำนผลิตภัณฑ์จำกนมขนำดใหญ่
อันดับที่ 5 ของโลก  

• มีควำมสำมำรถในกำรแข่งขันในเวทีโลก เป็นอันดับที่ 4 และ 

• มีขนำดเศรษฐกิจใหญ่เป็นล ำดับที่ 17 ของโลก  

Credit: weforum.org 
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Credit: dreamstime.com 

จะเห็นได้ว่ำประเทศเนเธอร์แลนด์ก้ำวขึ นมำเป็นประเทศแนวหน้ำของโลกในด้ำนต่ำง ๆ ได้ด้วยกำรให้ควำมส ำคัญ

กับกำรอุดมศึกษำ เทคโนโลยี กำรวิจัยและกำรพัฒนำนวัตกรรม อย่ำงไม่หยุดนิ่ง ด้วยเหตุนี  สมำคมนักเรียนไทยใน

รำชอำณำจักรเนเธอร์แลนด์จึงได้เล็งเห็นถึงควำมส ำคัญในกำรได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีด้ำนต่ำง ๆ ที่เป็นจุดเด่น

ของประเทศเนเธอร์แลนด์ รวมไปถึงกำรสร้ำงประสบกำรณ์ร่วมกันระหว่ำงนักเรียนไทยในประเทศเนเธอร์แลนด์ จึง

ได้น ำเสนอจัดโครงกำร The Frontiers of Dutch Sciences ซึ่งเป็นกิจกรรมกำรศึกษำดูงำนเพื่อให้สอดคล้องกับ

เป้ำประสงค์ดังกล่ำว โดยวัตถุประสงค์หลักของโครงกำร The Frontiers of Dutch Sciences มี 3 ข้อดังนี  

1. เพื่อสร้ำงโอกำสในกำรเรียนรู้ด้ำนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผ่ำนประสบกำรณ์ตรงจำกสถำนที่จริง และมีโอกำส

ซักถำมข้อสงสัยกับวิทยำกรผู้เชี่ยวชำญโดยตรง  

2. เพื่อสร้ำงเครือข่ำยประชำคมนักเรียนไทยในประเทศเนเธอร์แลนด์ ประเทศอื่น ๆ และบุคคลผู้ที่มีควำมสนใจใน

ด้ำนเดียวกัน และ 

3. เพื่อเป็นพื นที่ในกำรสนทนำและแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น อันเป็นจุดเริ่มต้นของกำรร่วมกันพัฒนำประเทศไทยใน

อนำคต  

โดยทำงส ำนักงำนฯ ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนงบประมำณในโครงกำร The Frontiers of Dutch Sciences 

คำดหวังว่ำโครงกำรดังกล่ำวจะเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำด้ำนเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ชำวดัชต์ใช้ในกำรพัฒนำ

ประเทศเนเธอร์แลนด์ รวมไปถึงเป็นกำรสร้ำงประสบกำรณ์และกำรสร้ำงเครือข่ำยระหว่ำงนักเรียนไทยในประเทศ

เนเธอร์แลนด์ ประเทศอื่น ๆ รวมไปถึงบุคคลผู้สนใจ อันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในกำรแก้ปัญหำและพัฒนำประเทศไทย

ร่วมกันในอนำคต  
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บทน า 

ผลิตภัณฑ์นมเป็นผลิตภัณฑ์อำหำรที่มีควำมส ำคัญต่อ
มนุษย์ โดยในปี ค.ศ. 2019 มูลค่ำทำงกำรตลำดของ
ผลิตภัณฑ์นมทั่วโลกมีมำกถึง 700,000 ล้ำนดอลลำร์
สหรัฐ ด้วยเหตุนี อุตสำหกรรมกำรเลี ยงโคนมจึงนับว่ำมี
ควำมส ำคัญในกำรเป็นต้นทำงกำรผลิตน  ำนมดิบเพื่อ
แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์นมชนิดต่ำง ๆ โดยประเทศ
เนเธอร์แลนด์เป็นประเทศที่มีกำรผลิตน  ำนมสูงเป็น
อันดับที่ 5 ของโลก ด้วยจ ำนวนโคนม 1.59 ล้ำนตัว 
ก ำลังกำรผลิตน  ำนม 891 ล้ำนกิโลกรัมต่อปี คิดเป็น
มูลค่ำ GDP อยู่ทีร้อยละ 5 ของประเทศ โดยน  ำนมที่
ผลิตจำกประเทศเนเธอร์แลนด์นั นมีกำรส่งออกเป็น
หลักไปสู่ประเทศอื่น ๆ ในยุโรปเช่น เยอรมนี เบลเยียม 
และ ฝรั่งเศส แต่เมื่อเทียบขนำดพื นที่ของประเทศ
เนเธอร์แลนด์กับประเทศอื่น ๆ ที่เป็นผู้น ำกำรผลิต
น  ำนม เช่นสหรัฐอเมริกำ นิวซีแลนด์ เบลำรุส และ 

เยอรมัน จะพบว่ำประเทศเนเธอร์แลนด์มีขนำดพื นที่ที่
เล็กมำก แต่ด้วยกำรใช้เทคโนโลยีกำรจัดกำรฟำร์มที่มี
ควำมทันสมัย ท ำให้ประเทศเนเธอร์แลนด์สำมำรถผลิต
น  ำ นม ได้ ใ นปริ ม ำณมำกภำย ใต้ ก ำ ร ใ ช้ พื น ที่ ที่
จ ำกัด  นอกจำกนี กำรใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมยัง
สำมำรถท ำให้ประเทศเนเธอร์แลนด์สำมำรถลดกำร
ปล่อยก๊ำซเรือนกระจกในอุตสำหกรรมโคนมได้  โดย
ค่ำเฉลี่ยก๊ำซเรือนกระจกของโลกอยู่ที่ 2.4 กิโลกรัม
คำร์บอนไดออกไซด์ต่อกำรผลิตน  ำนม 1 กิโลกรัม แต่
ค่ำเฉลี่ยก๊ำซเรือนกระจกในประเทศเนเธอร์แลนด์อยู่ที่ 
1.15 กิโลกรัมคำร์บอนไดออกไซด์ต่อกำรผลิตน  ำนม 1 
กิโลกรัม จะเห็นว่ำกำรใช้เทคโนโลยีนั นจึงมีส่วนช่วยทั ง
ในกำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรผลิตและลดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมได้ในเวลำเดียวกัน 

Credit: agrifotograaf.nl 
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เครื่องรีดนมอัตโนมัติ 

การใช้เทคโนโลยีในฟาร์มโคนมของประเทศเนเธอร์แลนด์ 

เมื่อวันที่ 9 ตุลำคม 2564 ทำงสมำคมนักเรียนไทยในเนเธอร์แลนด์

ได้จัดกิจกรรมเข้ำ เยี่ ยมชมกำรด ำ เนินงำนของฟำร์มโคนม 

Vrebamelkvee B.V. ที่จังหวัด Limburg โดยได้รับกำรสนับสนุน

งบประมำณในกำรด ำเนินงำนส่วนหนึ่งจำกส ำนักงำนที่ปรึกษำด้ำน

กำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ประจ ำสถำน

เอกอัครรำชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ 

โดยฟำร์มดังกล่ำวเป็นฟำร์มโคนมที่มีขนำดใหญ่ที่สุดในประเทศ

เนเธอร์แลนด์ ด้วยจ ำนวนแม่โครีดนมมำกกว่ำ 2,000 ตัว โดย

ภำยในฟำร์มได้มีกำรใช้เทคโนโลยีเครื่องรีดนมอัตโนมัติในกำรรีดนม 

เพื่อเป็นกำรช่วยลดต้นทุนค่ำแรงและท ำให้กำรรีดนมเป็นไปด้วย

ควำมรวดเร็ว น  ำนมดิบที่ได้จะมีกำรส่งผ่ำนท่อระบบปิดเข้ำสู่โรงงำน

ในฟำร์มเพื่อท ำกำรคัดแยกครีมออกจำกน  ำนม ท ำให้กำรรักษำ

คุณภำพน  ำนมดิบเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ นอกจำกนี ยังมีกำรใช้เทคโนโลยีเซ็นเซอร์ประเภทต่ำง ๆ เพื่อเก็บ

ข้อมูลในทุกกิจกรรมของโคนม เมื่อโคนมมีควำมผิดปกติ เช่น ปริมำณกำรกินอำหำรลดลง อัตรำกำรเดินที่ลดลง  

Credit: agrifotograaf.nl 
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โรงเลี ยงโคนม 

Credit: agrifotograaf.nl 

หรือปริมำณน  ำนมที่น้อยกว่ำปกติ เซ็นเซอร์สำมำรถรำยงำนผลเข้ำสู่สมำร์ทโฟนได้โดยตรง ท ำให้สำมำรถตรวจพบ

ปัญหำสุขภำพและจัดกำรแก้ไขได้อย่ำงทันท่วงที นอกจกำนี ทำงฟำร์มยังได้มีกำรจัดกำรอำหำรโคนมเพื่อลดต้นทุน

โดยมีกำรปลูกพืชอำหำรโคนมด้วยตนเอง มีกำรผลิตหญ้ำหมักเพื่อช่วยในกำรถนอมวัตถุดิบอำหำรและเพิ่มคุณค่ำ

ทำงโภชนำกำร และมีกำรผสมสูตรอำหำรเพื่อให้เหมำะสมกับควำมต้องกำรของโคนมในระยะต่ำง ๆ 

ทำงฟำร์มยังได้มีกำรค ำนึงถึงผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อม โดยมีวิสัยทัศน์ที่จะลดกำรสร้ำง

มลภำวะให้ได้มำกที่สุด โดยกำรใช้หลักกำร

กำรเกษตรแบบหมุนเวียน หรือ circular farming 

โดยน ำวัตถุดิบอำหำรที่ เป็นของเหลือใช้ทำง

กำรเกษตร และพืชผักของเหลือจำกตลำด มำเป็น

วัตถุดิบอำหำรให้แก่โคนม อีกทั งมูลของโคนมที่ได้

นั น มี ก ำ ร น ำ ไ ป แ ป ร รู ปท ำ เ ป็ น ปุ๋ ย อั ด เ ม็ ด 

นอกจำกนี ยังมีระบบบ ำบัดน  ำเสียเพื่อน ำน  ำ

กลับไปใช้หมุนเวียนในแปลงปลูกพืชอำหำรโคนม 

ท ำ ง ฟ ำ ร์ ม ยั ง ไ ด้ มี ค ว ำ ม ร่ ว ม มื อ กั บ ม ห ำ วิ ท ย ำ ลั ย  Wageningen University & Research เ พื่ อ ท ำ 
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กำรบรรยำยโดยเจ้ำของฟำร์ม 

กำรวิจัยเกี่ยวกับโรงเรือนโคนมที่สำมำรถดักจับก๊ำซมีเทน และน ำก๊ำซมีเทนไปผลิตเป็นพลังงำนควำมร้อนและ

กระแสไฟฟ้ำเพื่อน ำกลับมำใช้ในโรงเรือนได้อีกด้วย ด้วยกระบวนกำรทั งหมดท ำให้ฟำร์มโคนมแห่งนี สำมำรถลดกำร

ปล่อยมลภำวะได้เป็นศูนย์  

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีฟาร์มโคนมในประเทศไทย 

หำกเทียบประเทศไทยกับประเทศเนเธอร์แลนด์ 

อุตสำหกรรมโคนมในประเทศไทยยังถือว่ำอยู่ในขั น

เริ่มต้น โดยมีกำรริเริ่มกำรท ำฟำร์มโคนมครั งแรก

ในปี 2505 โดยในปัจจุบันลักษณะกำรท ำฟำร์มโค

นมส่วนใหญ่ในไทยนั นเป็นฟำร์มโคนมขนำดเล็ก มี

จ ำนวนโคนม 20 ถึง 80 ตัว โดยมีกำรรีดนมโดยใช้

แรงงำนคนและเครื่องรีดแบบถัง ส ำหรับอำหำรโค

นมนั นเกษตรกรจะปลูกขึ นเองหรือซื อจำกสหกรณ์ กำรดูแลสุขภำพโคนมส่วนใหญ่จะอำศัยกำรบริกำรของสัตว

แพทย์จำกกรมปศุสัตว์ จึงกล่ำวได้ว่ำอุตสำหกรรมกำรผลิตโคนมในประเทศไทยนั นส่วนใหญ่ยังเป็นในรูปของ

อุตสำหกรรมครัวเรือนที่ได้รับกำรส่งเสริมจำกรัฐบำล อย่ำงไรก็ตำมควำมสำมำรถในกำรผลิตน  ำนมดิบในประเทศ

ไทยนั นยังไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำร โดยประเทศไทยยังมีกำรน ำเข้ำนมผงจำกยุโรปและจำกประเทศออสเตรเลีย

เป็นจ ำนวนมำก  

Credit: agrifotograaf.nl 
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Credit: agrifotograaf.nl 

ด้วยเหตุนี ฟำร์มโคนมในประเทศไทยจึงควรมีกำรปรับตัวและมีกำรใช้เทคโนโลยีเพื่อให้สำมำรถเพิ่มผลผลิตให้

เพียงพอต่อควำมต้องกำรของประเทศ โดยเกษตรกรอำจจะต้องมีกำรรวมกลุ่มให้กลำยเป็นฟำร์มใหญ่ เพื่อให้มี

ต้นทุนและมีควำมคุ้มค่ำที่จะลงทุนทำงเทคโนโลยี อีกสิ่งหนึ่งที่กำรท ำฟำร์มโคนมของประเทศไทยยังขำด นั่นคือกำร

จัดเก็บข้อมูล ซึ่งข้อมูลเหล่ำนี นอกจำกจะมีควำมส ำคัญในกำรจัดกำรสุขภำพโคนมแล้ว ยังมีควำมส ำคัญในกำรท ำ

วิจัยเพื่อกำรปรับปรุงพันธุ์และพัฒนำวิธีกำรเลี ยงโคนมให้เหมำะสมกลับสภำพของประเทศ นอกจำกนี ทำงประเทศ

ไทยควรมีกำรใช้หลักกำร “กำรเกษตรแบบหมุนเวียน”  เนื่องจำกประเทศไทยเป็นประเทศกำรเกษตรที่มีผลผลิต

ทำงกำรเกษตรจ ำนวนมำก หำกเกษตรกรสำมำรถสร้ำงเครือข่ำยระหว่ำงผู้ปลูกพืชอำหำรกับฟำร์มโคนม จะสำมำรถ

ท ำให้เกษตรกรทั งสองฝ่ำยได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน โดยรัฐบำลอำจจะต้องมีกำรส่งเสริมเงินทุนและเครือข่ำยเพื่อ

เกษตรกร  

อย่ำงไรก็ตำมกำรเลี ยงโคนมในประเทศไทยนั นยังมีสภำพปัญหำที่จ ำเพำะต่อประเทศและมีข้อจ ำกัดที่ต่ำงจำก

ประเทศเนเธอร์แลนด์  เช่น สภำพภูมิอำกำศที่ร้อน โรคระบำดและโรคติดเชื อ พันธุ์โคนมที่แตกต่ำง ปริมำณผลผลิต

ที่น้อยกว่ำ และรำคำต้นทุนกำรผลิตน  ำนมดิบที่สูงกว่ำ ด้วยปัจจัยต่ำง ๆ เหล่ำนี กำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและวิธีกำร

ผลิตต้องมีกำรปรับเปลี่ยนให้เข้ำกับสภำพของประเทศ 
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ในวันที่ 18 กันยำยน 2564 ทำงสมำคมนักเรียนไทยใน

เนเธอร์แลนด์ได้จัดกิจกรรมเข้ำเยี่ยมชมอำคำรกำร

เรียนรู้และกำรด ำเนินงำนภำยในพื นที่ส่วนหนึ่งของ

ท่ำเรือ Rotterdam ที่เรียกว่ำ Maasvlakte 2 ณ เมือง 

Rotterdam จังหวัด Zuid Holland โดยได้รับกำร

สนับสนุนงบประมำณในกำรด ำเนินงำนส่วนหนึ่งจำก

ส ำนักงำนที่ปรึกษำด้ำนกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ 

วิจัย และนวัตกรรม ประจ ำสถำนเอกอัครรำชทูต ณ 

กรุงบรัสเซลส ์

พัฒนาการของท่าเรือ Rotterdam  

จากหมู่บ้านชาวประมง  

สู่ท่าเรืออันดับหนึ่งของยุโรป 

ท่ำเรือ Rotterdam เริ่มก ำเนิดขึ นในรำวศตวรรษที่ 14 

(สมัยรำชวงศ์อู่ทอง แห่งอำณำจักรอยุธยำ) ณ แม่น  ำ 

Rotte (ล็อตเต้ )  จำกกำรก่อสร้ำงท่ำจอดเรือเก่ ำ  

(Oude Haven) ประกอบกับเขื่อนที่มีอยู่เดิมได้พลิก
โฉมหมู่บ้ำน ชำวประมงเล็ก ๆ ในเมือง Rotterdam สู่
กำรเป็นท่ำเรือสินค้ำที่ส ำคัญมำกที่สุดในเนเธอร์แลนด์ 
กำรขยำยตัวของท่ำเรือ Rotterdam นั นเริ่มจำก
ภำยในแผ่นดินใกล้เขตเมืองเก่ำ และมีกำรพัฒนำอย่ำง
ต่อเนื่องในทิศทำงที่ออกสู่ทะเลเหนือ (North Sea) 
อย่ำงไรก็ตำม กำรพัฒนำกำรที่ส ำคัญล้วนเกิดขึ นในช่วง
ตั งแต่ศตวรรษที่ 20 โดยท่ำเรือแห่งนี มีบทบำทส ำคัญ 

Credit: maritimebusinessworld.com 
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พัฒนำกำรของท่ำเรือ Rotterdam (จำกพื นที่สีเขียวขยำยออกไปสู่พื นที่สีฟ้ำ) 

ในกำรขนส่งน  ำมันจำกตะวันออกกลำงและรัสเซียสู่ยุโรป ซึ่งในปัจจุบันท่ำเรือแห่งนี มีโครงสร้ำงพื นฐำนเพื่อเก็บ

น  ำมันดิบ และยังเชื่อมต่อท่อเพื่อส่งน  ำมันดิบเข้ำสู่โรงกลั่นของบริษัทต่ำง ๆ ที่อยู่ในพื นที่ท่ำเรือ เช่น บริษัท BP 

บริษัท Exon และบริษัท Shell รวมถึงโรงกลั่นแห่งอื่น ๆ ที่อยู่นอกพื นที่ของท่ำเรือ Rottedam เช่น ท่ำเรือในเมือง 

Antwerp ประเทศเบลเยียมและโรงกลั่นในประเทศเยอรมนี นอกจำกนั นท่ำเรือแห่งนี ก็ยังมีอุปกรณ์เสริมส ำคัญ

ส ำหรับกำรขนส่งทำงเรือ เช่น เครนขนำดใหญ่ช่วยตักวัสดุปริมำณมวล (bulk material) ซึ่งเป็นวัสดุขนำดเล็กที่

รวมกันเป็นปริมำณมำก และยังไม่ได้แบ่งบรรจุหีบห่อ เช่น ทรำย เกลือ เมล็ดธัญพืช เป็นต้น  

แต่ทว่ำกำรเจริญเติบโตของท่ำเรือ Rotterdam ก็ต้องสะดุดลง เมื่อพื นที่รำวหนึ่งในสำมได้รับควำมเสียหำยรุนแรง

จำกสงครำมโลกครั งที่ 2 โดยหลังจำกกำรฟื้นฟูรำวปลำยศตวรรษที่ 20 ท่ำเรือแห่งนี จึงเริ่มกำรขนส่งผ่ำนตู้ขนส่ง

สินค้ำ โดยสินค้ำส่วนใหญ่ที่น ำเข้ำมำยังทวีปยุโรปจะใช้บริกำรท่ำเรือแห่งนี  ส่งผลให้ท่ำเรือแห่งนี กลำยเป็นท่ำเรือ

อันดับหนึ่งของยุโรป และเป็นท่ำเรืออันดับที่สิบของโลกในปัจจุบัน 
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จุดเด่นของท่าเรือ Rotterdam 

ท่ำเรือแห่งนี มีพื นที่ 124 ตำรำงกิโลเมตร ซึ่งใหญ่กว่ำท่ำเรือแหลมฉบังประมำณ 12 เท่ำ โดยพื นที่กว่ำ 2 ใน 3 อยู่

บนบก ในเชิงภูมิศำสตร์ท่ำเรือตั งอยู่ติดทะเลเหนือ (North Sea) และปำกแม่น  ำ Rhine ประกอบกับกำรมีท่ำเรือน  ำ

ลึก จึงท ำให้กำรเข้ำถึงของเรือขนส่งสินค้ำขนำดใหญ่เป็นไปด้วยควำมสะดวก นอกจำกนี  ท่ำเรือ Rotterdam ยังได้

จัดสรรค์พื นที่ให้แก่อุตสำหกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น เป็นที่ตั งของโรงงำนโรงกลั่นน  ำมัน ซึ่งรับน  ำมันดิบจำกโครงข่ำยท่อ

ส่งน  ำมันของท่ำเรือโดยตรง  

นอกจำกทำงออกทะเลที่ เหมำะสม 

ท่ำเรือแห่งนี ยังมีกำรเชื่อมต่อกับกำร

ขนส่งรูปแบบอื่น ๆ หรือ ที่ เรียกว่ำ 

Multimodal transportation เ พื่ อ

ขนส่งสินค้ำสู่ประเทศอื่น ๆ ในยุโรป 

โดยกำรเชื่อมต่อจำกท่ำเรือ Rotterdam 

มี 4 ช่องทำงที่ส ำคัญ คือ กำรขนส่งทำง

รำง กำรขนส่งทำงเรือผ่ำนโครงข่ำย

แม่น  ำ กำรขนส่งทำงถนน และกำรขน

ส่งผ่ำนท่อ 

ส ำหรับกำรขนส่งทำงรำง จะมีสถำนีโอนถ่ำยสินค้ำอยู่บริเวณฝั่งตะวันออกของท่ำเรือ ตั งอยู่ที่ Betuweroute ซึ่ง

เป็นกำรโอนถ่ำยตู้ขนส่งสินค้ำประเภทของเหลวและของแห้ง ผ่ำนกำรใช้เครนขนำดใหญ่ลงบนขบวนรถไฟ ซึ่งกำร  

Credit: researchgate.net 

Credit: bioenergyinternational.com 

โรงกลั่นน  ำมัน ภำยในพื นที่ท่ำเรือ Rotterdam 
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ขนส่งประเภทนี จะมีปลำยทำงอยู่ที่ประเทศต่ำง ๆ ในยุโรป โดยขบวนรถไฟส่งสินค้ำจะใช้เวลำเดินทำงประมำณ 24 

ชั่วโมง ในปัจจุบันกำรขนส่งทำงรำงคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10 ของกำรขนส่งออกจำกท่ำทั งหมด 

นอกจำกกำรขนส่งทำงรำง กำรขนส่งทำงเรือผ่ำนโครงข่ำยแม่น  ำก็ส ำคัญไม่แพ้กัน โดยมีกำรใช้เรือลำกจูงสินค้ำ 

(barge) เคลื่อนผ่ำนแม่น  ำ Maas และแม่น  ำ Rhine เพื่อเข้ำสู่เขตเศรษฐกิจส ำคัญ ซึ่งจะผ่ำนเนเธอร์แลนด์ เยอรมนี 

เบลเยียม ภำยในเวลำ 1 วัน และสำมำรถขนส่งสินค้ำไปยังสวิตเซอร์แลนด์ได้ภำยในเวลำ 4 วัน โดยในปัจจุบันกำร

ขนส่งทำงเรือมักถูกใช้เพื่อขนส่งถ่ำนหิน หรือ แร่เหล็กกว่ำ 16,000 ตันต่อวัน กำรขนส่งรูปแบบนี มีควำมยืดหยุ่นใน

เรื่องขนำดสินค้ำมำกกว่ำกำรขนส่งทำงรำง เพรำะเรือขนส่งมีทั งขนำดเล็กและใหญ่ ซึ่งจุดเด่นนี ท ำให้กำรขนส่งผ่ำน

ช่องทำงนี มีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 50 ของสินค้ำที่ออกจำกท่ำเรือ Rotterdam สู่พื นที่อื่น ๆ ในยุโรป 

กำรเชื่อมต่อทำงถนน คือ กำรขนส่งด้วยรถบรรทุก ซึ่งส่วนมำกจะใช้ขนส่งสินค้ำในย่ำนเมือง Rotterdam หรือใน

เนเธอร์แลนด์ โดยมีสินค้ำส่วนน้อยที่เดินทำงข้ำมเขตของประเทศเนเธอร์แลนด์ ที่เป็นเช่นนั นเพรำะกำรเดินทำงผ่ำน

ทำงรถบรรทุกมักจะมีต้นทุนต่อขนำดที่สูงกว่ำ จึงไม่คุ้มที่จะใช้ในกำรขนส่งระยะไกล  

รูปแบบกำรขนส่งแบบสุดท้ำย คือ กำรขนส่งผ่ำนท่อซึ่งจะใช้กับกำรขนส่งของเหลว เช่น น  ำมันดิบ หรือก๊ำซ

อุตสำหกรรม (industrial gases) โดยระบบท่อจะเชื่อมต่อระหว่ำงบริษัทกลั่นน  ำมันภำยในท่ำเรือ โดยมีปลำยทำง

หลัก ๆ อยู่ในเนเธอร์แลนด์ เบลเยียม และ เยอรมัน 
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Credit: logistics-manager.com 

ท่าเรือ Rotterdam กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

บทบำทส ำคัญของท่ำเรือ Rotterdam คือกำรเชื่อมเนเธอร์แลนด์กับห่วงโซ่กำรผลิตที่ขยำยสู่ระดับโลก โดย

เนเธอร์แลนด์มีกำรน ำเข้ำสินค้ำเพื่อใช้ผลิตและแปรรูป และส่งออกต่อไปประเทศอื่น ๆ ซึ่งสินค้ำน ำเข้ำหลักของ

เนเธอร์แลนด์ คือน  ำมันดิบ คิดเป็นร้อยละ 9.18 ของมูลค่ำสินค้ำน ำเข้ำทั งหมด ซึ่งส่งเข้ำมำทำงท่ำเรือ Rotterdam 

ที่มีท่อส่งน  ำมันเข้ำสู่โรงกลั่นของบริษัทในบริเวณท่ำเรือ โดยน  ำมันที่กลั่นออกมำจะกลำยเป็นสินค้ำส่งออกหลักของ

ประเทศ คิดเป็นร้อยละ 8.67 ของมูลค่ำสินค้ำส่งออกทั งหมด จำกจุดเด่นในด้ำนที่ตั งและโครงสร้ำงพื นฐำนของ

ท่ำเรือ Rotterdam ท ำให้เนเธอร์แลนด์เป็นศูนย์กลำงกำรกระจำยสินค้ำของยุโรป ซึ่งสะท้อนจำกส่วนแบ่งกำรตลำด

ร้อยละ 36 ซึ่ งใหญ่ที่สุดในกลุ่มท่ำเรือ Hamburg - Le Havre (CBS (2021) Dutch Trade in Facts and  

Figures; รำยงำนประจ ำปี 2563) 

นอกจำกนี ตัวท่ำเรือ Rotterdam เองยังช่วยสร้ำงมูลค่ำเพิ่มถึง 24.5 พันล้ำนยูโร คิดเป็นร้อยละ 3  ต่อผลิตภัณฑ์

มวลรวมของประเทศ (GDP) อีกทั งส่งเสริมให้มีกำรจ้ำงงำนทั งทำงตรงและทำงอ้อม ในท่ำเรือ Rotterdam ซึ่ง

ปัจจุบันมีมำกกว่ำ 196,000 คน จำกกำรศึกษำของ OECD พบว่ำมูลค่ำเพิ่มของท่ำเรือ Rotterdam มำจำกภำคกำร

ขนส่งร้อยละ 56 และภำคกำรผลิตปิโตรเลียมร้อยละ 25 โดยเพิ่มขึ นเฉลี่ยปีละประมำณร้อยละ 4 จำกผลิตภำพ

แรงงำน (labor productivity) ที่เพิ่มขึ น โดยผลิตภำพแรงงำนในบริเวณท่ำเรือ Rotterdam สูงกว่ำค่ำเฉลี่ยผลิต 
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เครนยกตู้ขนส่งสินค้ำภำยในท่ำเรือ  

ภำพแรงงำนในตัวเมือง Rotterdam ถึง 2 เท่ำและสูงเป็นอันดับต้น ๆ ของโลกเมื่อเทียบกับท่ำเรืออื่น ๆ  อย่ำงไรก็

ดีกำรศึกษำนี พบว่ำผลทวีคูณต่อระบบเศรษฐกิจ (multiplier effect) ของท่ำเรือ Rotterdam มีอยู่เพียง 1.13 

หมำยควำมว่ำ หำกท่ำเรือมีมูลค่ำเพิ่มขึ น 1 ยูโร เศรษฐกิจเนเธอร์แลนด์จะมีมูลค่ำเพิ่มขึ น 0.13 ยูโร ซึ่งถือว่ำอยู่ใน

ระดับต่ ำเมื่อเทียบในกลุ่มท่ำเรือ Hamburg - Le Havre โดยทำงผู้วิจัยได้ตั งข้อสังเกตว่ำกำรที่ multiplier effect 

ต่ ำเป็นลักษณะเฉพำะของท่ำเรือที่เป็นท่ำเรือระดับโลก ดังเช่น ท่ำเรือในสิงคโปร์ เนื่องจำกมูลค่ำเพิ่มของท่ำเรือ

เหล่ำนี จะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจประเทศอื่นด้วย ซึ่งมูลค่ำเพิ่มต่อประเทศอื่นไม่ได้ถูกรวมใน multiplier effect 

เรำจึงสำมำรถสรุปได้ว่ำมูลค่ำเพิ่มของท่ำเรือ Rotterdam ไม่ได้มีส่วนขับเคลื่อนเฉพำะเศรษฐกิจเนเธอร์แลนด์

เท่ำนั นแต่ยังส่งผลขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอื่นด้วย (รำยงำนประจ ำปี 2563; Merk, O. and T. Notte-

boom (2013), "The Competitiveness of Global Port-Cities: The Case of Rotterdam/Amsterdam, the 

Netherlands", OECD Regional Development Working Papers, No. 2013/08, OECD Publishing, Paris, 

https://doi.org/10.1787/5k46pghnvdvj-en.) 

Credit: maritimebusinessworld.com 
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Credit: yumpu.com 

การมีส่วนร่วมของภาครัฐต่อการพัฒนาท่าเรือ Rotterdam  

รัฐบำลเนเธอร์แลนด์ได้วำงแผนเพิ่มขีดควำมสำมำรถ

ของท่ำเรือ Rotterdam ผ่ำนโครงกำร Maasvlakte 

2 และมีเป้ำหมำยลดผลกระทบทำงสิ่งแวดล้อมของ

ท่ำเรืออีกด้วย โครงกำร Maasvlakte 2 มีขนำด 10 

ตำรำงกิโลเมตร โดยจะใช้เป็นเขตอุตสำหกรรม

ท่ ำ เ รื อน  ำลึ ก  และรั ฐบำลมีหน้ ำที่ รั บผิดชอบ

ค่ำตอบแทนทำงสิ่ งแวดล้อม (environmental 

compensation) ที่เกิดจำกโครงกำร Maasvlakte 

2 เช่น กำรก่อตั งพื นที่คุ้มครองทำงทะเลประมำณ 

250 ตำรำงกิโลเมตร นอกจำกนี รัฐบำลเนเธอร์แลนด์

ยังค ำนึงถึงปัญหำทำงสิ่งแวดล้อมที่อำจเกิดจำก

ท่ำเรือ Rotterdam และได้ออกมำตรกำรต่ำง ๆ มำควบคุม เช่น กำรเพิ่มค่ำระวำงส ำหรับเรือเดินสมุทรที่สร้ำง

มลภำวะ และจะสั่งห้ำมเรือเดินสมุทรเหล่ำนี เข้ำท่ำเรือตั งแต่ปี 2578 เป็นต้นไป รัฐบำลเนเธอร์แลนด์ยังมีบทบำท

ส ำคัญในองค์กำรทำงทะเลระหว่ำงประเทศ (IMO) โดยในปี 2562 เนเธอร์แลนด์ได้รับเลือกเป็นสมำชิกสภำ IMO ซึ่ง

มีส่วนในกำรแก้ปัญหำกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศที่เกิดจำกกำรเดินเรือระหว่ำงประเทศ 
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อนาคตของท่าเรือ Rotterdam 

ท่ำเรือ  Rotterdam ตั งเป้ำหมำยในกำรเป็นท่ำเรือที่ฉลำด สะอำด  และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอันดับหนึ่งในโลก 

ด้วยกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและกำรออกมำตรกำรต่ำง  ๆ ที่ตอบสนองต่อเป้ำหมำยที่ตั งไว้ เช่น กำรพัฒนำเข้ำสู่

กำรเป็นท่ำเรือดิจิทัลที่ใช้ข้อมูล  Big Data และ  ข้อมูลแบบเรียลไทม์จำกระบบเซ็นเซอร์ที่ เชื่อมต่อกันด้วย

อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (internet of things) เพื่อให้ปัญญำประดิษฐ์คำดกำรณ์และวำงแผนกำรเข้ำ-ออกของเรือ

สินค้ำ และกำรใช้เทคโนโลยี Blockchain เพื่อลดขั นตอนทำงเอกสำรและศุลกำกร  พร้อมทั งกำรปรับปรุงโครงสร้ำง

พื นฐำนให้ใช้ระบบอัตโนมัติในกำรถ่ำยโอนสินค้ำภำยในท่ำเรือ  ซึ่งจะส่งผลให้เรือสินค้ำใช้เวลำจอดรอน้อยที่สุด  ซึ่งมี

กำรคำดกำรณ์ว่ำกำรลดเวลำจอดรอของเรือสินค้ำสำมำรถลดกำรปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ได้มำกถึงร้อยละ  

35 จำกปัจจุบันที่มีปริมำณก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกปล่อยจำกกิจกรรมของท่ำเรือกว่ำ 21.5 ล้ำนตันต่อปี  

นอกจำกนี   ท่ำเรือ  Rotterdam ยังมีเป้ำหมำยเพิ่มสัดส่วนกำรใช้พลังงำนสะอำดและยั่งยืนเพื่อทดแทนพลังงำนจำก

เชื อเพลิงฟอสซิล เช่น พลังงำนไฟฟ้ำจำกลม พลังงำนไฮโดรเจน และ โซลำร์เซลล์ รวมถึงกำรใช้ควำมร้อนหมุนเวียน

จำกกิจกรรมต่ำง ๆ  และน ำไปใช้ส ำหรับกิจกรรมอื่น  ๆ ที่เกี่ยวเนื่องอย่ำงมีประสิทธิภำพ  และกำรใช้น  ำมันพืชเก่ำ

เพื่อเป็นเชื อเพลิง โดยจะส่งผลเกิดกำรใช้พลังงำนอย่ำงคุ้มค่ำและสะอำดมำกที่สุด 
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กังหันลมผลิตไฟฟ้ำ  

ส ำหรับกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น กำรกระจำยสินค้ำจำกท่ำเรือ  ผ่ำนกำรเชื่อมต่อกับกำรขนส่งรูปแบบอื่น ๆ  

(Multimodal transportation) ทำงท่ำเรือ  Rotterdam ได้สนับสนุนให้คู่ค้ำใช้พลังงำนที่สะอำดในกำรขับเคลื่อน

ยำนพำหนะผ่ำนโครงกำร  Zero Emission Service โดยสนับสนุนให้ใช้เรือพลังงำนไฟฟ้ำในกำรลำกจูงสินค้ำเข้ำสู่

โครงข่ำยแม่น  ำ  และสนับสนุนให้มีกำรใช้ไฮโดรเจนเป็นเชื อเพลิงส ำหรับรถบรรทุก และใช้รถบรรทุกพลังงำนไฟฟ้ำ 

เป็นต้น 

ท่ำเรือ  Rotterdam มีกำรพัฒนำอย่ำงยำวนำนและต่อเนื่อง  จนเป็นท่ำเรืออันดับหนึ่งของยุโรป  เปรียบเสมือน

กระดูกสันหลังของกำรขนส่งสินค้ำในภำคพื นยุโรป  ซึ่งคงปฎิเสธไม่ได้ว่ำส่วนหนึ่งเป็นเพรำะภูมิศำสตร์ที่เหมำะสม

และกำรมีโครงสร้ำงพื นฐำนที่เกิดจำกกำรลงทุนมำเป็นระยะเวลำนำน  ซึ่งเป็นกำรยำกที่จะมีท่ำเรืออื่นในยุโรปมำ

พัฒนำแซงหน้ำไปได้ในอนำคตอันใกล้  อย่ำงไรก็ตำม หำกขำดกำรบริหำรที่มีประสิทธิภำพและวิสัยทัศน์ในกำร

พัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง  ท่ำเรือ  Rotterdam คงไม่สำมำรถยืนหยัดเป็นท่ำเรืออันดับหนึ่งของยุโรปได้จนถึงปัจจุบัน  ซึ่ง

เป็นตัวอย่ำงที่ดีส ำหรับอุตสำหกรรมกำรขนส่งของประเทศไทย  ในกำรเรียนรู้และประยุกต์ใช้แนวทำงปฎิบัติของ

ท่ำเรือ Rotterdam เพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืนในอนำคตต่อไป 

โดยในโอกำสต่อ ๆ ไป ส ำนักงำนที่ปรึกษำด้ำนกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ณ กรุงบรัสเซลส์  

จะมำน ำเสนออีกหนึ่งหัวข้อภำยใต้โครงกำร The Frontiers of Dutch Sciences นั่นคือ เทคโนโลยีกำรผลิตไฟฟ้ำ

ด้วยพลังงำนลม โปรดติดตำมอ่ำนวำรสำรข่ำวของส ำนักงำนฯ ได้ทำงเฟสบุ๊คเพจและเว็บไซต์ของส ำนักงำนฯ 



 

 

วารสารข่าวด้านการอุดมศึกษาและวิทยาศาสตร์จากกรุงบรัสเซลส์ ประจ าเดือนธันวาคม 2564 
20 

ท่ีมา: 

• Notteboom, T., Pallis, A., & Rodrigue, J. P. (2021, January 8). Evolution of the port of rotterdam: Port Economics, man-
agement and policy. Port Economics, Management and Policy | A comprehensive analysis of the port industry. Retrieved 
November 21, 2021, from https://porteconomicsmanagement.org/pemp/contents/part2/changing-geography-of-seaports/
evolution-port-rotterdam/.  

• Port of Rotterdam. Ship Technology. (2021, November 12). Retrieved November 21, 2021, from https://www.ship-
technology.com/projects/portofrotterdam/. 

• https://www.portofrotterdam.com/sites/default/files/2021-06/facts-and-figures-port-of-rotterdam.pdf 
• https://www.cbs.nl/en-gb/publication/2021/37/dutch-trade-in-facts-and-figures-2021 
• https://jaarverslag2020.portofrotterdam.com/FbContent.ashx/pub_1000/downloads/v210309100611/Annual-report-

highlights-Port-of-Rotterdam-2020.pdf  
• ttps://www.oecd-ilibrary.org/docserver/5k46pghnvdvj-en.pdf?

expires=1636572537&id=id&accname=guest&checksum=157B056C4810205E135D181C76266C59  
• https://www.government.nl/topics/maritime-transport-and-seaports/development-of-rotterdam-hub-port 
• https://www.portofrotterdam.com/en/building-port/ongoing-projects/rotterdam-mainport-development-project  
• https://www.government.nl/topics/maritime-transport-and-seaports/international-maritime-agreements  
• สมำคมนักเรียนไทยในเนเธอร์แลนด์  

• ภรมำภำ พูนภักดี นักศึกษำระดับปริญญำเอก School of Business and Economics, Maastricht University 

• กฤษดำ ตันดุลยเสรี นักศึกษำระดับปริญญำเอก Industrial Engineering and Innovation Sciences Eindhoven, University of 

Technology 

• ศิวำรักษ์ อุ่นศิวิไลย์ นักศึกษำระดับปริญญำเอก Civil Engineering and Geosciences, Delft University of Technology 

https://www.ship-technology.com/projects/portofrotterdam/
https://www.ship-technology.com/projects/portofrotterdam/
https://www.cbs.nl/en-gb/publication/2021/37/dutch-trade-in-facts-and-figures-2021
https://jaarverslag2020.portofrotterdam.com/FbContent.ashx/pub_1000/downloads/v210309100611/Annual-report-highlights-Port-of-Rotterdam-2020.pdf
https://jaarverslag2020.portofrotterdam.com/FbContent.ashx/pub_1000/downloads/v210309100611/Annual-report-highlights-Port-of-Rotterdam-2020.pdf
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/5k46pghnvdvj-en.pdf?expires=1636572537&id=id&accname=guest&checksum=157B056C4810205E135D181C76266C59
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/5k46pghnvdvj-en.pdf?expires=1636572537&id=id&accname=guest&checksum=157B056C4810205E135D181C76266C59
https://www.government.nl/topics/maritime-transport-and-seaports/development-of-rotterdam-hub-port
https://www.portofrotterdam.com/en/building-port/ongoing-projects/rotterdam-mainport-development-project
https://www.government.nl/topics/maritime-transport-and-seaports/international-maritime-agreements


 

 

วารสารข่าวด้านการอุดมศึกษาและวิทยาศาสตร์จากกรุงบรัสเซลส์ ประจ าเดือนธันวาคม 2564 
21 

เมื่อวันที่ 31 ธันวำคม 2564  ส ำนักงำนที่ปรึกษำด้ำน

กำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 

ประจ ำสถำนเอกอัครรำชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ น ำโดย

โดย ดร.  เศรษฐพันธ์ กระจ่ำงวงษ์ อัครรำชทูตที่ปรึกษำ 

ฝ่ำยกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 

ได้จัดกำรประชุมเพื่อหำรือกับตัวแทนจำกกลุ่มนักเรียน

ไทยในเบลเยียมจ ำนวน  6  รำย ในประเด็นส ำคัญที่

เ กี่ ย ว กั บ ก ำ ร ด ำ เ นิ น ง ำ น ด้ ำ น ก ำ ร อุ ด ม ศึ ก ษ ำ 

วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

 

 

ประวัติและข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับกลุ่มนักเรียนไทยในราชอาณาจักรเบลเยียม 

ในอดีตนักเรียนไทยในรำชอำณำจักรเบลเยียมไม่ได้มีกำรกำรก่อตั งเป็นกลุ่มนักเรียนหรือสมำคมนักเรียนที่เป็น

รูปธรรมชัดเจน ส่วนใหญ่จะเป็นรวมกลุ่มกันเล็ก ๆ ในกลุ่มนักเรียนที่เรียนในมหำวิทยำลัยเดียวกัน หรือรวมตัวเนื่อง

ในโอกำสที่สถำนเอกอัครรำชทูต  ณ กรุงบรัสเซลส์จัดกิจกรรมต่ำง ๆ ขึ นมำ เช่น งำน  Thai festival จนกระทั่งเมื่อ

เดือนสิงหำคม  พ.ศ.   2560  ส ำนักงำนที่ปรึกษำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  ณ กรุงบรัสเซลส์ (หรือ ส ำนักงำนที่ 
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ปรึกษำด้ำนกำรอุดมศึกษำและวิทยำศำสตร์  ประจ ำสถำนเอกอัครรำชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ในปัจจุบัน) ได้หำรือกับ

สถำนเอกอัครรำชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ในกำรจัดกำรประชุมวิชำกำรของนักเรียนไทยในรำชอำณำจักรเบลเยียมและ

กำรจัดกำรประชุมวิชำกำรนักเรียนไทยในทวีปยุโรป  โดยในกำรหำรือในครั งนั นมีจุดประสงค์เพื่อให้เกิดกำรรวมกลุ่ม

กันของนักเรียนไทยในรำชอำณำจักรเบลเยียมอย่ำงชัดเจนอีกด้วย  กำรประชุมดังกล่ำวจึงเป็นที่มำของกำรรวมกลุ่ม

นักเรียนไทยในเบลเยียม ซึ่งต่อมำได้มีกำรตั งชื่อกลุ่มว่ำ   TSAB: Thai Student Assembly in Belgium โดย

หลังจำกนั นนักเรียนที่เข้ำร่วมกำรประชุมเชิญได้ชวนเพื่อนนักเรียนไทยรำยอื่นที่รู้จักมำเข้ำร่วมกลุ่มเฟสบุคและไลน์ 

ซึ่งเป็นช่องทำงหลักในกำรติดต่อสื่อสำรและแลกเปลี่ยนข่ำวสำรระหว่ำงนักเรียนไทยด้วยกัน   รวมไปถึงกับสถำน

เอกอัครรำชทูตและส ำนักงำนที่ปรึกษำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีจนถึงปัจจุบัน 

ปัจจุบันนักเรียนไทยที่อยู่ในกลุ่มนักเรียนไทยในรำชอำณำจักรเบลเยียมมีประมำณ  30  คน โดยจำกกำรส ำรวจพบว่ำ 
ร้อยละ 80 ของนักเรียนไทยก ำลังศึกษำในระดับปริญญำเอก  ร้อยละ 10 ของนักเรียนไทยก ำลังศึกษำในระดับ
ปริญญำตรี ร้อยละ 5 ของนักเรียนไทยก ำลังศึกษำในระดับปริญญำโท และร้อยละ 5  ของนักเรียนไทยเป็นนักศึกษำ
แลกเปลี่ยนระยะสั น หรือกำรท ำงำนวิจัยระยะสั น เป็นต้น  ส ำหรับสำขำที่นักเรียนไทยมำศึกษำต่อในเบลเยียมนั นมี
ควำมหลำกหลำยทั งด้ำนวิทยำศำสตร์และศิลปะศำสตร์  เช่น ชีววิทยำศำสตร์ แพทยศำสตร์ เภสัชศำสตร์ สัตว
แพทยศำสตร์ พยำบำลศำสตร์  วิศวกรรมศำสตร์ บริหำรธุรกิจ กฎหมำย ภำษำศำสตร์ และดนตรี โดยเมืองใน
เบลเยียมที่นักเรียนไทยส่วนใหญ่มำศึกษำต่อมีดังนี  Leuven, Ghent, Brussels, Antwerp, Liege, และ Namur 
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กิจกรรมหลักที่ทำงกลุ่มนักเรียนไทยในเบลเยียมมีกำรจัดขึ นทุกปี 

ได้แก่ งำนประชุมประจ ำปีของกลุ่มนักเรียนไทยในเบลเยียม งำน

ประชุมวิชำกำรนักเรียนไทยในทวีปยุโรป (TSAC) โดยจัดร่วมกับภำคี

เครือข่ำยองค์กรนักเรียนไทยในทวีปยุโรป และงำนกีฬำสำนสัมพันธ์

ระหว่ำงนักเรียนไทยที่ก ำลังศึกษำอยู่ในรำชอำณำจักรเบลเยียม 

สำธำรณรัฐฝรั่งเศสฯ รำชอำณำจักรเนเธอร์แลนด์ และสหพันธรัฐ

เยอรมนี (BeFreind) โดยเป็นกำรจัดงำนร่วมกันระหว่ำงสมำคม

นักเรียนไทยที่อยู่ใน 4 ประเทศดังกล่ำว  

ส ำหรับกำรประชุมร่วมกับกลุ่มนักเรียนไทยในรำชอำณำจักร

เบลเยียมมีประเด็นกำรหำรือหลัก ๆ 3 ประเด็นดังนี  

 

1) การจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมนักเรียนไทยในราชอาณาจักรเบลเยียม 

กลุ่มนักเรียนไทยในรำชอำณำจักรเบลเยียมมีควำมประสงค์ที่จะจดทะเบียนจัดตั งเป็นสมำคมนักเรียนไทยใน

รำชอำณำจักรเบลเยียมอย่ำงเป็นทำงกำร  เพื่อให้กำรด ำเนินงำนมีควำมคล่องตัวขึ น  อีกทั งจะช่วยก่อให้เกิดควำม

โปร่งใสมำกยิ่งขึ นในกำรจัดกำรทำงด้ำนกำรเงิน  อย่ำงไรก็ตำมยังมีปัจจัยหลักที่ท ำให้ทำงกลุ่มนักเรียนยังไม่สำมำรถ

จัดตั งเป็นสมำคมฯ  อย่ำงเป็นทำงกำรได้ นั่นก็คือ  กลุ่มนักเรียนไทยในเบลเยียม มีจ ำนวนไม่มำก  เมื่อเทียบกับ

ประเทศใกล้เคียง ดังเช่น สหรำชอำณำจักร ฝรั่งเศส เยอรมนี และเนเธอร์แลนด ์ 
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อีกหนึ่งข้อจ ำกัดของกำรจัดตั งสมำคมฯ นั่นคือกำรหำที่อยู่เพื่อจดทะเบียนตำมกฎหมำย  ซึ่งต้องมีสถำนะเป็นอำคำร

ส ำนักงำน  นอกจำกนี ทำงกลุ่มนักเรียนจ ำเป็นต้องจัดท ำข้อมูลและเตรียมหลักฐำนเพื่อยืนยันและพิสูจน์ว่ำทำงกลุ่ม

นักเรียนเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหำก ำไร  โดยจำกกำรหำรือเบื องต้นกับสถำนเอกอัครรำชทูต กรุงบรัสเซลส์ ทำง

สถำนทูตฯ  เล็งเห็นว่ำในชั นนี อยำกให้กลุ่มนักเรียนรวมกลุ่ม และด ำเนินกิจกรรมเชิงประจักษ์  ให้มีควำมชัดเจนและ

ต่อเนื่องก่อน 

2) ประเภททุนการศึกษาที่นักเรียนไทยในเบลเยียมได้รับ 

จำกกำรสอบถำมตัวแทนกลุ่มนักเรียนไทยในเบลเยียม ทำงส ำนักงำนฯ สำมำรถแบ่งนักเรียนตำมประเภททุนที่ได้รับ

ดังนี  

• ทุนรัฐบำลไทย ซึ่งเบิกจ่ำยผ่ำนส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน (กพ.) 

• ทุนจำกหน่วยงำนหรือ มหำวิทยำลัยในไทย (เช่น ทุนพัฒนำอำจำรย์) ที่ไม่ได้เข้ำระบบและไม่ได้เบิกจ่ำยผ่ำน กพ. 

• ทุนจำกหน่วยงำน หรือ มหำวิทยำลัยในเบลเยียมหรือสหภำพยุโรป (ส่วนใหญ่ไม่มีผลผูกพันในกำรใช้ทุน) 

• ทุนส่วนตัว (ซึ่งมีจ ำนวนหนึ่งมำศึกษำด้ำนดนตรีสำกล อำทิ ประธำนและรองประธำนของ TSAB) 

ปัจจุบันภำครัฐจะมีกำรเก็บข้อมูลนักเรียนและนักศึกษำที่ได้ทุนรัฐบำลไทยที่มำศึกษำต่อต่ำงประเทศเฉพำะประเภท

ที่เบิกจ่ำยผ่ำน  กพ. แต่ยังไม่มีกำรจัดเก็บข้อมูลของนักเรียนที่ได้ทุนประเภทอื่น ๆ อย่ำงเป็นระบบ  ซึ่งอำจท ำให้เสีย

โอกำสในกำรเข้ำถึงทรัพยำกรบุคคลของประเทศที่มีควำมเชี่ยวชำญในสำขำต่ำง  ๆ นอกจำกนี ทำงส ำนักงำนฯ ได้ให้ 
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ข้อมูลแก่ตัวแทนนักเรียนเพิ่มเติมในประเด็นทุนจำกภำครัฐบำลเพื่อกำรศึกษำต่อต่ำงประเทศ   โดยปัจจุบันมี

ทุนกำรศึกษำที่เอื อให้นักศึกษำที่ได้รับทุนสำมำรถกลับมำท ำงำนกับภำคเอกชนได้  เช่น ธนำคำรกสิกร และ บริษัท

ปูนซิเมนต์ไทย เป็นต้น ซึ่งถือเป็นหนึ่งมำตรำกำรในกำรจัดกำรกับปัญหำสมองไหลของประเทศ   โดยปัจจุบันทุน

ประเภทนี ยังมุ่งเน้นให้ทุนในสำขำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  

3) การขับเคลื่อนทางด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ 

ทำงส ำนักงำนฯ ได้ให้ข้อมูลแก่ตัวแทนนักเรียน ใน

ประเด็นที่กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำร

พัฒนำด้ ำนสั งคมศำสตร์  มนุษยศำสตร์  และ

ศิลปกรรมศำสตร์ของประเทศ โดยมีกำรจัดตั งวิทย

สถำนด้ ำนสั งคมศำสตร์  มนุษยศำสตร์  และ

ศิลปกรรมศำสตร์แห่งประเทศไทย (Thailand 

Academy of Social Sciences, Humanities 

and Arts: TASSHA) หรือ “ธัชชำ” ซึ่งจะถูกใช้เป็น

กลไกส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรวิจัยและพัฒนำ

บุคลำกรทำงด้ำนสังคมศำสตร์ มนุษยศำสตร์ และศิลปกรรมศำสตร์ของประเทศ ไปสู่กำรสร้ำงคุณค่ำและ

ผลประโยชน์ทำงเศรษฐกิจและสังคมของชำติ โดยทำงส ำนักงำนฯ เล็งเห็นว่ำมีนักเรียนหลำยรำยในเบลเยียมที่ก ำลัง

ศึกษำในสำขำเหล่ำนี อย่ำงต่อเนื่อง เช่น ในสำขำดนตรีคลำสสิก พบว่ำมีนักเรียนไทยมำศึกษำต่อในเบลเยียมอย่ำง

ต่อเนื่อง ซึ่งในอนำคตอำจมีกำรรวมกลุ่มของนักเรียนในสำขำสังคมศำสตร์ มนุษยศำสตร์ และศิลปกรรมศำสตร์ เพื่อ

ท ำกิจกรรมร่วมกันในกำรส่งเสริมอัตลักษณ์ควำมเป็นไทย กำรผสมผสำนทำงดนตรี และงำนศิลปะ และกำรต่อยอด

กำรพัฒนำและวิจัยในสำขำดังกล่ำวได้ 
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