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บทบรรณาธิการ 
วารสารข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของส านักงานที่ปรึกษาด้านการอุดมศึกษาและวิทยาศาสตร์ ณ กรุงบรัสเซลส์ 
ประจ าเดือนสิงหาคม 2564 ขอน าเสนอบทความด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในหัวข้อต่าง 
ๆ ที่น่าสนใจ ได้แก่ 

มาตรการและเครื่องมือที่ใช้เพื่อส่งเสริมการบรรลุเป้าหมายและข้อก าหนดภายใต้ชุดร่างกฎหมาย  "Fit for 55": 
ซึ่งส านักงานที่ปรึกษาด้านการอุดมศึกษาและวิทยาศาสตร์  ณ กรุงบรัสเซลส์ จะน าเสนอข้อมูลเพิ่มเติมว่าด้วย
มาตรการและเครื่องมือส าคัญภายใต้ชุดร่างกฎหมาย "Fit for 55" อาทิ เช่น มาตรการภายใต้กฎระเบียบการซื้อขาย
สิทธิในการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (EU ETS) กฎระเบียบว่าด้วยการก าหนดสัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ของประเทศสมาชิก (ESR) และ กฎระเบียบการใช้ที่ดิน การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน และป่าไม้ (LULUCF) 
เป็นต้น 
ทุนวิจัยจากสภาวิจัยยุโรป (European Research Council, ERC): สภาวิจัยยุโรปเป็นองค์กรแรกในยุโรปที่ให้ทุน
ด้านการวิจัยแก่นักวิทยาศาสตร์และนักวิชาการทั่วโลก โดยสภาวิจัยแห่งยุโรปให้ทุนการท าวิจัยในหลากหลาย
สาขาวิชา และนักวิจัยสามารถเลือกท าวิจัยในประเทศไหนก็ได้ในยุโรป โดยทุนจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายของผู้สมัคร ค่า
ท าวิจัย ค่าเดินทาง ค่าอุปกรณ์ การท าวิจัยต่าง ๆ โดยให้อิสระแก่นักวิจัย และองค์กรที่สมัครขอรับทุนเป็นผู้ก าหนด
และเสนอหัวข้อที่ตนเองต้องการท าการวิจัยได้ด้วยตนเอง  

สวัสดิการและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในระบบนิเวศน์ของการวิจัยในประเทศไทย: ส านักงานที่ปรึกษาด้านการ
อุดมศึกษาและวิทยาศาสตร์ ประจ าสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้มีโอกาสรับทราบถึงข้อคิดเห็นจาก
นักวิจัยไทยในยุโรปต่อระบบการวิจัยของประเทศไทย และได้มีการพูดคุยเพิ่มเติมกับนักวิจัยเหล่านี้ โดยกลุ่ม
นักวิจัยไทยในยุโรปบางส่วนได้มีการแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับการท างานและระบบการวิจัยในยุโรป อีกทั้ง
รวบรวมประเด็นที่ต่างๆต้องการให้มีการพัฒนา ปรับปรุง และแก้ไขในประเทศไทย 

 

ดร.มาณพ สิทธิเดช 
อัครราชทูตท่ีปรึกษา 

(ฝ่ายการอุดมศึกษาและวิทยาศาสตร์) 
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ในวารสารข่าวฯ ฉบับที่แล้วทางส านักงานที่ปรึกษาด้าน
การอุดมศึกษาและวิทยาศาสตร์  ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้
น าเสนอเป้าหมายต่าง ๆ ที่ถูกก าหนดขึ้นภายใต้ชุดร่าง
กฎหมาย "Fit for 55" ในฉบับนี้จึงถือโอกาสน าเสนอ
ข้อมูลเพิ่มเติมว่าด้วยมาตรการและเครื่องมือส าคัญ
ภายใต้ชุดร่างกฎหมาย "Fit for 55" 

คณะกรรมาธิการยุโรปได้มีการปรับปรุงกฎระเบียบต่าง 
ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมกับเสนอมาตรการใหม่ ๆ และ
จัดตั้งกองทุนต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานให้
บรรลุเป้าหมายและข้อก าหนดที่ได้ตั้งไว้ภายใต้ชุดร่าง
กฎหมาย Fit for 55 ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี ้

มาตรการภายใต้กฎระเบียบการซื้อขายสิทธิในการ
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  

(European Emission Trading System, EU 
ETS) 

ETS คืออะไร: 

กฎระ เบี ยบการซื้ อขายสิทธิ ใ นการปล่ อยก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์ (European Emission Trading 
System, EU ETS) ถือเป็นกลไลทางกฎหมายที่ทาง
สหภาพยุโรปได้ตั้งขึ้นมาเพื่อควบคุมการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก ในอุตสาหกรรมหลัก เช่น อุตสาหกรรม
การผลิตพลังงาน โรงกลั่นน้ ามัน โรงงานท าซีเมนต์ โรง
ถลุงเหล็ก โรงงานผลิตกระดาษ และอุตสาหกรรมการ 
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บิน เป็นต้น ที่มีการใช้พลังงานและมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปริมาณสูงในแต่ละประเทศสมาชิกฯ 

โดยจะด าเนินการตามหลักการ Cap and Trade ซึ่งจะมีการก าหนดเพดานหรือโควต้าในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ในแต่ละอุตสาหกรรมในรูปของปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่อนุญาตให้ปล่อยได้ (Emission Allowance) โดย
ผู้ประกอบการที่ปล่อยก๊าซฯ ได้ต่ ากว่าโควต้าที่ได้ ก็สามารถน าโควต้าที่เหลือนั้นไปขายให้แก่ผู้ประกอบการที่ปล่อย
ก๊าซฯ สูงกว่าเพดานที่ก าหนดไว้ได้  

Credit: ec.europa.eu 

Credit: investigate-europe.eu 
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จุดประสงค์: 

ผลักดันให้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพทางพลังงาน เพิ่มการใช้เชื้อเพลิงและเทคโนโลยีคาร์บอนต่ า และลดช่องว่าง
ระหว่างราคาเชื้อเพลิงฟอสซิลและเชื้อเพลิงทางเลือกแบบคาร์บอนต่ า นอกจากนี้ประเทศสมาชิกฯ จ าเป็นต้องน า
รายได้จากการขายสิทธิในการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (ETS) ไปใช้ในกิจการด้านสภาพภูมิอากาศและพลังงาน 
เช่น การลดการปล่อยคาร์บอนในภาคการขนส่งทางถนนผ่านการลงทุนในยานพาหนะที่มีการปล่อยก๊าซฯเป็นศูนย์ 
การพัฒนาประสิทธิภาพทางพลังงานและการปรับปรุงอาคารบ้านเรือน และการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่
ประเทศสมาชิกฯและภาคธุรกิจที่ยังมีความเสี่ยงและยังต้องพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นแหล่งพลังงานหลัก ซึ่งมี
ศักยภาพที่ด้อยกว่าในการเปลี่ยนผ่านสู่ความเป็นกลางทางสภาพภูมิอากาศ ให้สามารถเปลี่ยนผ่านสู่การใช้เชื้อเพลิง
คาร์บอนต่ าได ้

การเปลี่ยนแปลงส าคัญของ ETS ภายใต้ชุดร่างกฎหมาย Fit for 55: 

• ลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ภายใต้ ETS ให้ได้ร้อยละ 61 (เมื่อเทียบกับปี ค.ศ. 2005) ภายในปี 
ค.ศ. 2030 โดยการที่จะบรรลุเป้าหมายนี้ได้ คณะกรรมาธิการยุโรปได้ก าหนดเป้าหมายย่อยไว้ คือ ต้องลด
ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ภายใต้ ETS ทุกปีในอัตราร้อยละ 4.2 ต่อปี นอกจากนี้จะท าการลด
เพดานหรือโควต้าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในสาขาและอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่อยู่ภายใต้ ETS 

• ภาคการขนส่งทางถนน: จะมีการจัดตั้งระบบการซื้อขายสิทธิในการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (ETS) แยก
ต่างหากส าหรับการปล่อยก๊าซฯ จากภาคการขนส่งทางถนน และอาคารบ้านเรือน 

• ภาคการขนส่งทางอากาศ: สหภาพยุโรปมีแนวโน้มที่จะลดการให้โควต้าการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ใน
สาขาการบินลงไปเรื่อย ๆ อย่างต่อเนื่อง และมีแผนที่จะหยุดให้โควต้าการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ฟรีใน  

Credit: ec.europa.eu 
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 สาขานี้ในช่วงสิ้นปี ค.ศ. 2026 และตั้งแต่ปีค.ศ. 2027 การซื้อขายสิทธิในการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ใน
 สาขานี้จะเข้าสู่ระบบการประมูลซื้อโควต้าอย่างเต็มรูปแบบ (full auctioning of allowances) 

• ภาคการขนส่งทางทะเล: กฎระเบียบการซื้อขายสิทธิใน
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (ETS) ได้ขยาย
ขอบเขตให้ครอบคุลมถึงภาคการขนส่งทางทะเลด้วย โดย
จะมีการก าหนดโควต้าการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ส าหรับเรือขนส่งสินค้าที่มีขนาดใหญ่กว่า 5,000 ตันที่
ต้องการเข้าจอดเทียบท่าเรือในสหภาพยุโรป 

• กลไกการปรับค่าคาร์บอนก่อนเข้าพรมแดน (Carbon 
Border Adjustment Mechanism, CBAM): เนื่องจากกฎระเบียบ ETS และมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมอื่น 
ๆ ของสหภาพยุโรป ส่งผลให้ต้นทุนของผู้ประกอบการเพิ่มสูงขึ้น ดังนั้นผู้ประกอบการบางรายจึงถ่ายโอน
สายการผลิตไปยังประเทศที่มีกฎระเบียบด้านการปล่อยคาร์บอนที่เข้มงวดน้อยกว่าเนื่องจากต้นทุนต่ ากว่า ใน
ขณะเดียวกันผู้บริโภคก็เลือกซื้อสินค้าน าเข้าจากประเทศเหล่านั้นด้วยเพราะมีราคาที่ถูกกว่า ด้วยเหตุนี้จึงมีการ
ขยายกฎระเบียบ ETS โดยจะต้องปรับราคาของสินค้าน าเข้า 5 ประเภทที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูง ได้แก่ 
ซีเมนต์ อะลูมิเนียม ปุ๋ย เหล็กและเหล็กล้า และไฟฟ้า ให้สะท้อนถึงปริมาณการปล่อยคาร์บอนที่แท้จริงใน
กระบวนการผลิตของสินค้านั้น เพื่อสร้างโอกาสการแข่งขันทางการค้าที่เท่าเทียมกัน ( level playing field) 
ระหว่างสินค้าที่ผลิตในสหภาพยุโรปและนอกสหภาพยุโรป  

 

Credit: ec.europa.eu 

Credit: oilpacific.com 
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Credit: ec.europa.eu 

• การน า CBAM ไปใช้ในทางปฏิบัติ: ผู้น าเข้าสินค้าจะต้องลงทะเบียนเพื่อซื้อใบแสดงสิทธิการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก (CBAM certificate) ซึ่งราคาของ CBAM certificate นี้จะถูกค านวณจากราคาเฉลี่ยรายสัปดาห์ของ
การประมูลโควต้าการปล่อยคาร์บอนของ ETS โดยมีหน่วยเป็น ยูโร/การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 1 ตัน 

 

กฎระเบียบว่าด้วยการก าหนดสัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศสมาชิก  
(Effort Sharing Regulation, ESR) 

ESR คืออะไร 

เป็นกฎระเบียบเพื่อก าหนดเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของแต่ละประเทศสมาชิกฯ ระหว่างปี ค.ศ. 2021 – 
2030 ส าหรับภาคส่วนที่ไม่ได้ครอบคลุมอยู่ในระบบ EU ETS (European Union Emission Trading System) 
เช่น การขนส่งทางถนน ระบบสร้างความร้อนให้แก่อาคาร เกษตรกรรม โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก และการ
จัดการขยะ เป็นต้น ซึ่งใช้หลักการค านวณเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อมูลค่า GDP ของแต่ละ
ประเทศ แทนเป้าหมายใน Effort Sharing Decision ฉบับเดิมที่มีก าหนดใช้ถึงปี ค.ศ. 2020 ดังนั้นประเทศสมาชิก
ฯที่มี GDP สูงกว่าจะมีเป้าหมายในการลดก๊าซดังกล่าวสูงกว่านั่นเอง 

ประเภทของก๊าซเรือนกระจกที่ครอบคลุมภายใต้ข้อเสนอกฎระเบียบฉบับนี้ ประกอบด้วย คาร์บอนไดออกไซด์ 
(CO2) มีเทน (CH4) ไนตรัสออกไซด์ (N2O) ไฮโดรฟลูโอคาร์บอน (HFCs) เปอร์ฟลูออโรคาร์บอน (PFCs) ไนโตรเจน 
(N) ไตรฟลูออไรด์ (NF3) และซัลเฟอร์เฮกซาฟลูออไรด์ (SF6) และครอบคลุมภาคส่วนที่ไม่ได้ครอบคลุมอยู่ในระบบ 
EU ETS (Non-ETS sectors) 
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ระบบ Bank and Borrow: เพื่อเป็นการเพิ่มความยืดหยุ่นให้แก่ประเทศสมาชิกฯในการด าเนินการเพื่อบรรลุ
เป้าหมายภายใต้ ESR แต่ประเทศสมาชิกฯจึงสามารถฝากสิทธิการปล่อยก๊าซเรือนกระจกส่วนเกิน (surplus) และ
น าไปใช้ในปีถัดไปได้ (แต่ไม่เกินร้อยละ 5) หากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมีปริมาณต่ ากว่าปริมาณที่ก าหนดต่อปี 
(annual emissions allocations – AEAs) ตลอดจนสามารถซื้อและขายสิทธิการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก
ประเทศสมาชิกอื่น ๆ ได้อีกทางหนึ่งด้วย โดยกลไกนี้จะช่วยให้ประเทศสมาชิกสามารถจัดการกับปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และสามารถน ารายได้จากการขายโควต้าส่วนเกินมาลงทุนใน
เทคโนโลยีสะอาดได ้

จุดประสงค์: 

เพื่อช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ส าหรับภาคส่วนที่ไม่ได้ครอบคลุมอยู่ใน
ร ะ บ บ  EU ETS (European Union 
Emission Trading System) 

การเปลี่ยนแปลงส าคัญของ ESR 
ภายใต้ชุดร่างกฎหมาย Fit for 55: 

- ล ด ป ริ ม า ณ ก า ร ป ล่ อ ย ก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์ภายใต้ ESR ให้ได้
ร้อยละ 40 (เมื่อเทียบกับปี ค.ศ. 2005) ภายในปี ค.ศ. 2030  

Credit: ec.europa.eu 
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• เนื่องจากการใช้ GDP เพียงอย่างเดียวเพื่อค านวณเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก อาจจะ
ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายที่สูงเกินสมรรถภาพของบางประเทศสมาชิกฯ คณะกรรมาธิการยุโรปจึงเสนอให้มีการปรับ
เป้าหมายให้มีสัดส่วนประสิทธิภาพต่อต้นทุน (cost-effectiveness) ที่เหมาะสมขึ้นต่อแต่ละประเทศสมาชิกฯ 

• การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในภาคส่วนของการขนส่งทางถนนและอาคารบ้านเรือนจะถูกควบคุมภายใต้
กฎระเบียบทั้ง ETS และ ESR เนื่องจากการลดการปล่อยก๊าซฯ ในสองภาคส่วนนี้ยังท าได้ไม่ดีเท่าที่ควรตาม
เป้าหมายที่เคยถูกก าหนดไว้ 

กฎระเบียบการใช้ที่ดิน การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน และปา่ไม้  

(land use, land-use change and forestry, LULUCF) 

LULUCF คืออะไร 

เป็นกฎระเบียบที่ควบคุมการใช้ประโยชน์จากที่ดินและป่าไม้ และการท าการเกษตร เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบ
ต่อความยั่งยืนของระบบนิเวศน์และการใช้ทรัพยากรที่ดินทั้งในสหภาพยุโรปเองและในประเทศที่สาม เช่น ควบคุม
การถางป่า ( indirect land use change) หรือน าพื้นที่ที่ เคยใช้ปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดอื่น (direct land use 
change) มาใช้ปลูกพืชไบโอดีเซล (biodiesel crops) เพื่อส่งออก หรือน าไปผลิตเป็นพลังงาน รวมถึงการชดเชย 
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การปล่อยก๊าซเรือนกระจากจากการใช้ประโยชน์จากที่ดินและป่าไม้ โดยการดูดซับและกักเก็บคาร์บอนผ่านการปลูก
ป่า 

จุดประสงค์ 

ฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพและเพิ่มพื้นที่ในการดูดซับคาร์บอนเพื่อมุ่งพัฒนาสู่ภูมิภาคที่มีการปล่อยคาร์บอน
สุทธิเป็นศูนย์ภายในปี ค.ศง 2050 

การเปลี่ยนแปลงส าคัญของ LULUCF ภายใต้ชุดร่างกฎหมาย Fit for 55: 

• คณะกรรมาธิการยุโรปเสนอให้มีการก าหนด
เป้าหมายในการดูดซับคาร์บอนที่ปล่อยจากการใช้
ประโยชน์จากที่ดินและป่าไม้ในแต่ละประเทศ
สมาชิกฯ ในช่วงปี ค.ศ. 2026 ถึง 2030 โดย
เป้าหมายนี้จะค านวณจากปริมาณเฉลี่ยของการ
ดูดซับคาร์บอน ในช่วงปี ค.ศ. 2016 ถึง 2018 
ควบคู่กับปริมาณของการปล่อยคาร์บอนที่เพิ่มขึ้น
จากจากการใช้ประโยชน์จากที่ดินและป่าไม้ ใน
ประเทศนั้น ๆ โดยจุดมุ่งหมายสูงสุด คือ การดูด
ซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือ Carbon Sink ให้ได้อย่างต่ า 310 ล้านตัน ภายในปี ค.ศ. 2030 

• การใช้ที่ดิน การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ป่าไม้ และเกษตรกรรมจะต้องไม่มีการปล่อยก๊าซคอร์บอนได
ออกไซด์ หรือ มีคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี ค.ศ. 2035 

Credit: capreform.eu 

Credit: ACCIONA 
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• คณะกรรมาธิการยุโรปจะปรับปรุงระบบการเฝ้าติดตาม การรายงาน และการตรวจสอบปริมาณการปล่อยและ
การดูดซับคาร์บอนจากการใช้ประโยชน์ที่ดิน ป่าไม้ และเกษตรกรรม โดยใช้ข้อมูลทางภูมิศาสตร์และระบบรับส่ง
สัญญาณทางไกล เพื่อให้การติดตามการบรรลุเป้าหมายของแต่ละประเทศสมาชิกฯ มีความเที่ยงตรงและแม่นย า
มากขึ้น 

มาตรการในภาคการขนส่ง 

• กฎระเบียบโครงสร้างพื้นฐานส าหรับเชื้อเพลิงทางเลือก (Alternative Fuels Infrastructure Regulation) 
ฉบับปรับปรุงได้เสนอให้แต่ละประเทศสมาชิกฯ ขยายขีดความสามารถในการให้บริการการชาร์จไฟให้สอดคล้อง
กับยอดขายรถยนต์ที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ โดยจะต้องติดตั้งสถานีชาร์จไฟและเติมเชื้อเพลิง
ให้แก่รถยนต์พลังงานไฟฟ้าในระยะทางทุก ๆ 60 กิโลเมตร พร้อมทั้งติดตั้งสถานีเติมก๊าซไฮโดรเจนแก่รถยนต์
พลังงานไฮโดรเจนในทุก ๆ 150 กิโลเมตรบนทางหลวงสายหลัก เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ขับขี่สามารถเข้าถึงสถานีเติม
เชื้อเพลิงให้กับยานพาหนะของตนเองได้ส าหรับการเดินทางทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

• คณะกรรมาธิการยุโรปเสนอให้มีการใช้เชื้อเพลิงทางเลือกที่มีคาร์บอนต่ าเพิ่มมากขึ้นในภาคการขนส่งทางทะเล 
อีกทั้งเครื่องบินและเรือขนส่งจะต้องเข้าถึงแหล่งจ่ายไฟฟ้าที่สะอาดในท่าเรือและสนามบินหลักได้ 

มาตรการในการจัดตั้งกองทุนให้เงินอุดหนุน 

• การจัดตั้ง Social Climate Fund: กองทุนนี้ถือเป็นหนึ่งมาตรการซึ่งอยู่ภายใต้กฎระเบียบ ETS ที่เพิ่มขึ้นมา
ใหม่ส าหรับร่างชุดกฎหมาย Fit for 55 โดยเป็นการระดมทุนจ านวน 1.44 แสนล้านยูโร ให้แก่ประเทศสมาชิกฯ 
ในการส่งเสริมมาตรการและการลงทุนในภาคส่วนของอาคารบ้านเรือนและการขนส่งซึ่งมีปริมาณการปล่อย  

https://ec.europa.eu/info/files/revision-directive-deployment-alternative-fuels-infrastructure_en
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เรือนกระจกที่สูง โดยจะมุ่งใช้ใน
การพัฒนาประสิทธิ ภ าพทาง
พลังงานและการลดการปล่อย
คาร์บอนของระบบ ท า ค ว า ม
ร้อนและความเย็นของอาคาร การ
เ พิ่ ม สั ด ส่ ว น ก า ร ใ ช้ พ ลั ง ง า น
หมุนเวียนในภาคการขนส่ง และ
การเข้าถึง ยานยนต์คาร์บอน
ต่ าหรือปลอดการปล่อยคาร์บอน  

โดยกลุ่มเป้าหมายหลักของการใช้
เงินอุดหนุนนี้คือ กลุ่มครัวเรือน วิสาหกิจขนาดเล็ก และผู้ใช้บริการขนส่ง ที่ยัง ไม่มีศักยภาพทางการเงินที่เพียงพอ
ในการเปลี่ยนผ่านสู่ตัวเลือกที่มีความยั่งยืนมากกว่าและอาจได้รับผลกระทบ จากร่างชุดกฎหมาย Fit for 55  โดย
เงินอุดหนุนจาก Social Climate Fund จะช่วยบรรเทาค่าใช้จ่ายทาง สังคมและเศรษฐกิจที่เกิดจากการเปลี่ยนผ่าน
นี้ ท าให้การเปลี่ยนผ่านเพื่อบรรลุเป้าหมายเศรษฐกิจสีเขียวมีความ เป็นธรรมกับทุกฝ่ าย โดยไม่ทอดทิ้ ง ให้
ประเทศสมาชิกฯ หรือ ผู้ประกอบการายใดต้องเผชิญปัญหาโดยล าพัง 

จากจ านวนเงินช่วยเหลือ 1.44 แสนล้านยูโรภายใต้ Social Climate Fund ครึ่งหนึ่งจะมาจากร้อยละ 25 ของ
รายได้จากการขายสิทธิในการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (EU ETS) ในภาคส่วนของอาคารและการขนส่ง ท า ง
ถนน ในขณะอีกครึ่งหนึ่งจะเป็นการสบทบทุนจากงบประมาณของสหภาพยุโรปในระยะเวลา 7 ปี (ค.ศ. 2025 – 
2032) 

Credit: ec.europa.eu 

Credit: ec.europa.eu 
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• การจัดตั้ง Innovation Fund:  กองทุนส่งเสรินวัตกรรม หรือ Innovation Fund เป็นกองทุนที่จะให้เงิน
สนับสนุนจ านวน 2 หมื่นล้านยูโร ในช่วงปี ค.ศ. 2020 – 2030 เพื่อส่งเสริมการพัฒนาและการใช้เทคโนโลยี
คาร์บอนต่ าให้แก่ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม เพื่อช่วยให้ยุโรปสามารถบรรลุเป้าหมายการปล่อยคาร์บอนสุทธิ
เป็นศูนย์ในปี ค.ศ. 2050 โดยกลุ่มเป้าหมายของการจัดสรรทุนนี้ คือ บริษัทและธุรกิจ เพื่อให้น าเงินช่วยเหลือ
ดังกล่าวไปลงทุนด้านเทคโนโลยีสะอาด โดยเฉพาะด้านพลังงานหมนุเวียน แหล่งกับเก็บพลังงาน และการดักจับ
และกักเก็บคาร์บอน พร้อมทั้งช่วยสร้างงานในตลาดให้เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้แหล่งที่มาของเงินทุนภายใต้  
Innovation Fund จะมาจากรายได้ของการซื้อขายสิทธิในการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (EU ETS) 

• การจัดตั้ง Modernisation Fund: เป็นกองทุนที่จะใช้ช่วยสนับสนุนประเทศสมาชิกฯ 10 ประเทศที่มีรายได้
ต่ าในการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมไร้การปล่อยคาร์บอน โดยมีเป้าหมายให้เงินสนับสนุนจ านวน 1.4 หมื่นล้านยูโรป 
ในช่วงปี ค.ศ. 2021-2030 เพื่อให้ประเทศเหล่านี้น าเงินช่วยเหลือไปลงทุนด้านการพัฒนาและการใช้พลังงาน
หมุนเวียน การพัฒนาประสิทธิภาพทางพลังงาน แหล่งกักเก็บพลังงาน ระบบพลังงาน (ระบบสร้างความร้อน
และความเย็นจากศูนย์กลาง ระบบท่อ และระบบกริดไฟฟ้า เป็นต้น) และช่วยเหลือพื้นที่ที่ยังต้องพึ่งพาเชื้อเพลิง
ฟอสซิลให้สามารถเปลี่ยนผ่านมาใช้พลังงานสะอาดได ้
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โดย 10 ประเทศเป้าหมายของการให้เงินช่วยเหลือ คือ บัลแกเรีย โครเอเชีย เช็ก เอสโตเนีย ฮังการี ลัตเวีย 
ลิทัวเนีย โปแลนด์ โรมาเนีย และสโลวาเกีย โดยแหล่งที่มาของเงินทุนภายใต้ Modernisation Fund จะมา
จากรายได้ของการซื้อขายสิทธิในการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (EU ETS) รวมกับเงินสนับสนุนเพิ่มเติม
จาก 5 ประเทศสมาชิกฯ ที่เป็นผู้ได้รับเงินช่วยเหลือภายใต้กองทุนนี้ (โครเอเชีย เช็ก ลิทัวเนีย โรมาเนีย 
และสโลวาเกีย)  

มาตรการอื่น ๆ 

จัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตร์แห่งยุโรปเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อให้ค าแนะน า
ทางวิทยาศาสตร์ และรายงานเกี่ยวกับมาตรการของอียู รวมถึงก าหนดเป้าหมายด้านสภาพอากาศให้สอดคล้องกับ
กฎหมายสภาพภูมิอากาศของสหภาพยุโรป 

ทิศทางการสนับสนุนงานวิจัย 

จากร่างชุดกฎหมายดังกล่าว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบาย Green Deal ท าให้ประเมินได้ว่าสหภาพยุโรปจะส่งเสริม
ให้งบวิจัยแก่งานวิจัยและเทคโนโลยีที่จะช่วยบรรลุเป้าหมายภายใต้ชุดร่างกฎหมาย "Fit for 55" เช่น ในประเด็น 
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การพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าและพลังงานไฮโดรเจน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อาทิ สถานีชาร์จไฟอัจฉริยะ แบตเตอ
รีส าหรับกักเก็บพลังงาน เทคโนโลยีดักจับคาร์บอน วัสดุขั้นสูงที่ช่วยกักเก็บความร้อน พลังงานหมุนเวียนจากแหล่ง
พลังงานสะอาด และการรักษาและเพิ่มพูนความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นต้น โดยนักวิจัยและสถาบันวิจัยของ
ไทยสามารถสมัครขอรับทุนวิจัยในสาขาต่าง ๆ เหล่านี้ ภายใต้โครงการ Horizon Europe ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
หัวข้อที่มีการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ เช่น 

• Hybrid catalytic conversion of renewable energy to carbon-neutral fuels 

• Plastic waste as a circular carbon feedstock for industry 

• International Research Consortium on (agricultural) soil carbon 

• Agroforestry to meet climate, biodiversity and farming sustainability goals 

• Advanced materials for hydrogen storage (RIA) 

• Market Uptake Measures of renewable energy systems 

โดยงานวิจัยที่ทางสหภาพยุโรปจะให้ทุนนั้นมีหลายระดับตั้งแต่การพัฒนาต้นแบบของเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม การ
ทดลองน าเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมไปใช้ในสถานการณ์จริงหรือเชิงพาณิชย์ รวมถึงการจัดท ามาตรการหรือเครื่องมือ
เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้เทคโนโลยีเหล่านั้น หรือเปลี่ยนแปลงวิถีการด าเนินชีวิต โดยส านักงานที่ปรึกษา
ด้านการอุดมศึกษาและวิทยาศาสตร์  ณ กรุงบรัสเซลส์ สามารถช่วยหน่วยงานที่สนใจจากประเทศในการประสาน
ติดต่อกับหน่วยงานในยุโรปเพื่อสมัครขอรับทุนวิจัยดังกล่าวร่วมกัน 
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ที่มา: 
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/delivering-european-
green-deal_en 

https://www.politico.eu/article/europe-climate-emmissions-combustion-engine-fit-for-55-carbon/?
utm_source=POLITICO.EU&utm_campaign=ac6cbbf60c-
EMAIL_CAMPAIGN_2021_07_16_09_59&utm_medium=email&utm_term=0_10959edeb5-
ac6cbbf60c-190618852 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_3541 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_21_3544 

https://ec.europa.eu/info/news/commission-proposes-new-energy-efficiency-directive-2021-jul-
14_en 

https://ec.europa.eu/info/news/commission-presents-renewable-energy-directive-revision-2021-jul
-14_en 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_21_3543 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_21_3661 

Credit: ec.europa.eu 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/delivering-european-green-deal_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/delivering-european-green-deal_en
https://ec.europa.eu/info/news/commission-proposes-new-energy-efficiency-directive-2021-jul-14_en
https://ec.europa.eu/info/news/commission-proposes-new-energy-efficiency-directive-2021-jul-14_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_21_3543
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_21_3661
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สภาวิจัยยุโรปเป็นองค์กรแรกในยุโรปที่ให้ทุนด้านการ
วิจัยแก่นักวิทยาศาสตร์และนักวิชาการทั่วโลก โดยสภา
วิจัยแห่งยุโรปให้ทุนการท าวิจัยในหลากหลายสาขาวิชา 
และนักวิจัยสามารถเลือกท าวิจัยในประเทศไหนก็ได้ใน
ยุโรป โดยทุนจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายของผู้สมัคร ค่าท า
วิจัย ค่าเดินทาง ค่าอุปกรณ์ การท าวิจัยต่าง ๆ 

ในแต่ละปี สภาวิจัยยุโรปจะคัดเลือกและให้ทุนแก่
นักวิจัยหลังปริญญาเอกที่มีความสามารถและมี
ผลงานวิจัยยอดเยี่ยม โดยไม่จ ากัดเชื้อชาติและอายุ 
เพื่อด าเนินโครงการวิจัย ณ ประเทศใดก็ได้ในยุโรป ซึ่ง
จะต้ อ ง เป็นประ เทศสมาชิ กสหภาพยุ โ รป  ( EU  
Member States) ห รื อ ก ลุ่ ม ป ร ะ เ ท ศ ส ม ท บ 
(Associated Countries) สูงสุดเป็นระยะเวลา 5 ปี  

ส าหรับสภาวิจัยยุ โรปภายใต้ โครงการ Horizon  
Europe จะยังด าเนินการคัดเลือกและสนับสนุนทุน
วิจัยให้แก่นักวิจัยหัวกะทิที่มีแนวคิดสร้างสรรค์ในสาขา
ต่าง ๆ โดยเฉพาะการวิจัยขั้นแนวหน้า (Frontier  
Research) ซึ่งส่วนมากเป็นการวิจัยขั้นพื้นฐานที่จะ
น าไปสู่การวิจัยเชิงประยุกต์ในสาขาใหม่  ๆ โดย
คณะกรรมาธิการยุโรปมีแผนที่จะเพิ่มเงินสนับสนุน
ให้แก่สภาวิจัยแห่งยุโรปจากเดิม 1.31 หมื่นล้านยูโร 
เป็น 1.66 หมื่นล้านยูโร 

Credit: ec.europa.eu 
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ทุนวิจัยจากสภาวิจัยยุโรป มีการด าเนินงานแบบจากล่างสู่บน (bottom-up) โดยให้อิสระแก่นักวิจัย และองค์กรที่
สมัครขอรับทุนเป็นผู้ก าหนดและเสนอหัวข้อที่ตนเองต้องการท าการวิจัยได้ด้วยตนเอง โดยจะแบ่งสาขาการวิจัยที่จะ
ให้ทุนเป็น 3 สาขาใหญ่ ๆ ได้แก่ วิทยาศาสตร์กายภาพและวิศวกรรม (Physical Sciences and Engineering) 
ชีววิทยาศาสตร์ (Life Sciences) และ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (Social Sciences and Humanities) 

ประเภททุนวิจัยที่เปิดรับสมัคร 

ประเภททุนวิจัยที่สภาวิจัยยุโรปเปิดรับสมัครมีหลายประเภทซึ่งจะข้ึนอยู่กับประสบการณ์ของนักวิจัยซึ่งสามารถแบ่ง
ได้ดังนี ้

1) ทุน Starting Grant 

เป็นทุนวิจัยที่จะมุ่งให้แก่นักวิจัยหลังปริญญาเอกที่มีประสบการณ์ท างาน 2-7 ปี ที่เพิ่งเริ่มต้นสายอาชีพนักวิจัย แต่มี
ความสามารถและมีผลงานวิจัยที่ดีเยี่ยม เพื่อผันตัวจากนักวิจัยภายใต้การก ากับดูแลของทีมวิจัย กลายมาเป็น
หัวหน้าทีมวิจัยและสามารถขับเคลื่อนงานวิจัยได้อย่างเป็นอสระ โดยผู้ที่ได้รับทุนสามารถน างบวิจัยดังกล่าวไปจ้าง
และสรรหานักวิจัยเพิ่มเติมจากชาติใดก็ได้เพื่อเข้าทีมวิจัยของตน 

งบวิจัยและระยะเวลาการให้ทุน: ทุน Starting Grant จะให้ทุนวิจัยสูงสุดเป็นจ านวนเงิน 1.5 ล้านยูโร ส าหรับ
โครงการวิจัยระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี โดยเงินทุนวิจัยที่มอบให้จะลดหลั่นลงไปตามระยะเวลาของโครงการวิจัย 
อย่างไรก็ตามนักวิจัยสามารถสมัครขอรับทุนเพิ่มเติมได้อีกเป็นจ านวน 1 ล้านยูโร เพื่อครอบคลุมค่าใช้จ่ายเริ่มต้นใน  
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การย้ายประเทศ ส าหรับนักวิจัยที่ย้ายจากประเทศที่สามมาท างานวิจัยในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปหรือกลุ่ม
ประเทศสมทบ หรือเพื่อใช้ในการจัดซื้ออุปกรณ์ การเข้าถึงเครื่องมือการวิจัยขนาดใหญ่ หรือใช้ในการทดลองและ
การท างานภาคสนาม 

2) ทุน Consolidator Grant 

เป็นทุนวิจัยที่จะมุ่งให้แก่นักวิจัยหลังปริญญาเอกที่มีประสบการณ์ท างาน 7-12 ปี ที่ต้องการจัดตั้งทีมวิจัยและพัฒนา
ผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องเพื่อสู่ความส าเร็จในสายงานนักวิจัยในยุโรป หรือเพิ่งมีการจัดตั้งทีมวิจัยและต้องการสร้าง
รากฐานที่มั่นคงให้กับทีมวิจัยของตนเอง 

งบวิจัยและระยะเวลาการให้ทุน: ทุน Consolidator Grant จะให้ทุนวิจัยสูงสุดเป็นจ านวนเงิน 2 ล้านยูโร ส าหรับ
โครงการวิจัยระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี โดยเงินทุนวิจัยที่มอบให้จะลดหลั่นลงไปตามระยะเวลาของโครงการวิจัย 
อย่างไรก็ตามนักวิจัยสามารถสมัครขอรับทุนเพิ่มเติมได้อีกเป็นจ านวน 1 ล้านยูโร เช่นเดียวกับทุน Starting Grant 
เพื่อครอบคลุมค่าใช้จ่ายเริ่มต้นในการย้ายประเทศ ส าหรับนักวิจัยที่ย้ายจากประเทศที่สามมาท างานวิจัยในประเทศ
สมาชิกสหภาพยุโรปหรือกลุ่มประเทศสมทบ หรือเพื่อใช้ในการจัดซื้ออุปกรณ์ การเข้าถึงเครื่องมือการวิจัยขนาดใหญ่ 
หรือใช้ในการทดลองและการท างานภาคสนาม 

3) ทุน Advanced Grant 

เป็นทุนวิจัยที่จะมุ่งให้แก่นักวิจัยที่มีประวัติและผลงานวิจัยที่ประสบความส าเร็จอย่างสูงในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ซึ่งจะ
ถูกเรียกว่า Principal Investigator (PI) โดยไม่มี เงื่อนไขในเรื่ องระดับการศึกษาในการสมัครขอรับทุน 
กลุ่มเป้าหมายของนักวิจัยที่เหมาะสมในการสมัครขอรับทุนนี้จะเป็นนักวิจัยที่มีประสบการณ์ท างานเป็นหัวหน้าทีม
วิจัย และก าลังเสาะหางบทุนวิจัยระยะยาวเพื่อบุกเบิกด าเนินโครงการวิจัยที่มีความเสี่ยงสูงและยังไม่เคยมีใครเคยท า
มาก่อน 
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งบวิจัยและระยะเวลาการให้ทุน: ทุน Advanced Grant จะให้ทุนวิจัยสูงสุดเป็นจ านวนเงิน 2.5 ล้านยูโร ส าหรับ
โครงการวิจัยระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี โดยเงินทุนวิจัยที่มอบให้จะลดหลั่นลงไปตามระยะเวลาของโครงการวิจัย 
อย่างไรก็ตามนักวิจัยสามารถสมัครขอรับทุนเพิ่มเติมได้อีกเป็นจ านวน 1 ล้านยูโร เช่นเดียวกับทุน Starting Grant 
และทุน Consolidator Grant เพื่อครอบคลุมค่าใช้จ่ายเริ่มต้นในการย้ายประเทศ ส าหรับนักวิจัยที่ย้ายจากประเทศ
ที่สามมาท างานวิจัยในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปหรือกลุ่มประเทศสมทบ หรือเพื่อใช้ในการจัดซื้ออุปกรณ์ การ
เข้าถึงเครื่องมือการวิจัยขนาดใหญ่ หรือใช้ในการทดลองและการท างานภาคสนาม 

4) ทุน Proof of Concept 

เป็นทุนวิจัยที่จะมอบให้เฉพาะนักวิจัยที่เคยได้รับทุนวิจัยจากสภาวิจัยยุโรปในการท าโครงการวิจัยขั้นแนวหน้า
(Frontier research) มาแล้ว และต้องการศึกษาโอกาสในการน าผลงานวิจัยของตนเองไปต่อยอดและประยุกต์
พัฒนาเป็นนวัตกรรมในเชิงพาณิชย์หรือเชิงสังคม 

งบวิจัยและระยะเวลาการให้ทุน: ทุน Proof of Concept จะให้ทุนวิจัยเป็นลักษณะเหมาจ่ายเป็นก้อน เป็นจ านวน 
150,000 ยูโร ส าหรับระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน 18 เดือน โดยปกติทางสภาวิจัยยุโรปคาดว่ากิจกรรมของโครงการ 
Proof of Concept ควรจะใช้เวลาไม่เกิน 12 เดือน แต่ในกรณีพิเศษ ส าหรับโครงการที่ต้องการเวลาเพิ่มในการ
เตรียมความพร้อม ก็สามารถเซ็นสัญญาเป็น 18 เดือนได้  

Credit: research.uni-mainz.de 
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Credit: research.uni-mainz.de 

5) ทุน Synergy Grant 

เป็นทุนวิจัยให้แก่นักวิจัยที่ต้องการจัดกับปัญหาหรือความท้าทายที่ไม่สามารถด าเนินการให้ส าเร็จได้โดยทีมวิจัย
เพียงทีมเดียวได้ แต่ต้องอาศัยความรู้และความสามารถของทีมวิจัยอื่น ๆ เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหา โดยการสมัคร
ขอรับทุนจะเป็นการรวมกลุ่มของนักวิจัยที่เรียกว่า Principal Investigator (PI) ซึ่งเป็นนักวิจัยที่มีประวัติและ
ผลงานวิจัยที่ประสบความส าเร็จอย่างสูงในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา จ านวน 2 ถึง 4 ราย เพื่อน าทักษะและทรัพยากรของ
ทีมวิจัยตนเองมาใช้งานร่วมกัน โดยไม่มีเงื่อนไขในเรื่องระดับการศึกษาในการสมัครขอรับทุน 

งบวิจัยและระยะเวลาการให้ทุน: ทุน Synergy Grant จะให้ทุนวิจัยสูงสุดเป็นจ านวนเงิน 10 ล้านยูโร ส าหรับ
โครงการวิจัยระยะเวลาไม่เกิน 6 ปี โดยเงินทุนวิจัยที่มอบให้จะลดหลั่นลงไปตามระยะเวลาของโครงการวิจัย 
อย่างไรก็ตามนักวิจัยสามารถสมัครขอรับทุนเพิ่มเติมได้อีกเป็นจ านวน 4 ล้านยูโร เพื่อครอบคลุมค่าใช้จ่ายเริ่มต้นใน
การย้ายประเทศ ส าหรับนักวิจัยที่ย้ายจากประเทศที่สามมาท างานวิจัยในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปหรือกลุ่ม
ประเทศสมทบ เพื่อใช้ในการจัดซื้ออุปกรณ์ และ/หรือ การเข้าถึงเครื่องมือการวิจัยขนาดใหญ่  

โดยรายละเอียดขั้นตอนการสมัครขอรับทุนวิจัยประเภทต่าง ๆ ของสภาวิจัยยุโรปสามารถอ่านได้ที่ https://
erc.europa.eu/funding 
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ในการประชุมต่าง ๆ ที่ส านักงานที่ปรึกษาด้านการ
อุ ด ม ศึ ก ษ า แ ล ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์  ป ร ะ จ า ส ถ า น
เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้ร่วมจัดขึ้นไม่ว่าจะ
เป็น งานประชุมวิชาการนักเรียนไทยในยุโรปประจ าปี 
2564 (TSAC 2021) และงานประชุมนักวิชาชีพไทยใน
ยุ โ รป  (ATPER 2021) ได้ มี ก า รถกประ เด็ น เ รื่ อ ง
โครงสร้างระบบการวิจัยของประเทศไทย และแนวทาง
การพัฒนาระบบการวิจัยของประเทศไทย ซึ่งเบื้องต้น
ท าให้ทราบถึงข้อคิดเห็นจากนักวิจัยไทยในยุโรปต่อ
ระบบการวิจัยของประเทศไทย ซึ่งต่อมาส านักงานที่
ปรึกษาฯ ได้มีการพูดคุยเพิ่มเติมกับนักวิจัยเหล่านี้ โดย
กลุ่มนักวิจัยไทยในยุโรปบางส่วนได้มีการแบ่งปัน
ประสบการณ์เกี่ยวกับการท างานและระบบการวิจัยใน
ยุโรป อีกทั้งรวบรวมประเด็นที่อยากให้มีการพัฒนา  
 

ปรับปรุง และแก้ไขในประเทศไทย ส านักงานที่ปรึกษา
ฯและนักวิจัยไทยในยุโรปบางส่วน จึงขอน าเสนอสรุป
ข้อมูลดังกล่าว ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 

นโยบายประเทศไทย 4.0 
รัฐบาลก าหนดวิสัยทัศน์เชิงนโยบายประเทศไทย 4.0 
กล่าวคือโครงสร้างเศรษฐกิจยุค 4.0 จะขับเคลื่อน
เศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม หรือ Value-based econo-
my ซึ่งการพัฒนานวัตกรรมนั้นจ าเป็นต้องอาศัยการ
วิจัยและพัฒนาเป็นฐานในการสนับสนุน ทั้งนี้ เมื่อ
ทบทวนนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ทั้ง 4 
ยุทธศาสตร์ พ.ศ.2563-2570 ประกอบด้วย (1) การ
พัฒนาก าลังคนและสถาบันความรู้ (2) การวิจัยและ 
 

Credit: scienceeurope.org 
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สร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม (3) การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขัน และ (4) การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ า ทั้งนี้ ทั้ง 4 ประเด็นนั้น
มีความน่าสนใจและท้าทาย แต่ทางกลุ่มนักวิจัยไทยในยุโรปเล็งเห็นว่าในทางปฏิบัติด้วยระบบบริหารราชการแบบ
รวมศูนย์ มีโครงสร้างบริหารแบบบน-ล่าง ซึ่งอ้างอิงอยู่บนระเบียบราชการที่ไม่ยืดหยุ่น  ซึ่งอาจท าให้การน า
ยุทธศาสตร์เหล่านี้ไปใช้ในทางปฏิบัติเป็นไปได้ยาก โดยมองว่าในบางกรณีกลายเป็นกรอบควบคุมเชิงเอกสารเพื่อ
จัดท างบประมาณมากกว่าแนวทางในการพัฒนาระบบนิเวศน์ที่สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา 

ปัญหาที่เกี่ยวข้องการระบบนิเวศน์ของการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย 

ตัวแทนนักวิจัยไทยในยุโรปได้รวบรวมประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องการระบบนิเวศน์ของการวิจัยและพัฒนาของ
ประเทศไทยที่ควรได้รับการแก้ไข ซึ่งสามราถสรุปได้ดังนี้  

1. สภาพการจ้างงานที่ไม่ได้สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจยัเท่าที่ควร ทั้งในสถาบันการศึกษา
และสถาบันวิจัย  

1.1. ความมั่นคงทางอาชีพ 

หลายครั้งที่บุคคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของภาครัฐนั้นประสบปัญหากับสภาพการจ้างงานที่ไม่มีความมั่นคง
ทางอาชีพ โดยเฉพาะอาจารย์ที่ถูกว่าจ้างด้วยสัญญาระยะสั้น ซึ่งถูกก าหนดให้ต้องท าผลงานภายในระยะเวลาที่
ก าหนด โดยสถาบันบางแห่งต่อสัญญาครั้งละ 1 ปี  3 ปี หรือ 5 ปี ฯลฯ ซึ่งอาจารย์และนักวิจัยมองว่าไม่มีความ
มั่นคงทางอาชีพ โดยที่มาของแหล่งเงินทุนในการจ้างงานนั้นมีหลายแบบท าให้เกิดข้อได้เปรียบเสียเปรียบ และความ
มั่นคงทางอาชีพแตกต่างกัน 

Credit: scienceeurope.org 
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● การจ้างจากเงินแผ่นดิน ได้แก่การจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยที่ผูกกับมหาวิทยาลัย ซึ่งจะไปผูกกับ
บัญชีของรัฐ มหาวิทยาลัยจ่ายประกันสังคมสมทบตามกฎหมายแรงงาน  

● การจ้างจากเงินรายได้ที่คณะหรือมหาวิทยาลัยหามา ท าให้สัญญาจ้างประเภทนี้ค่อนข้างไม่มั่นคง 
บางแห่งมหาวิทยาลัยไม่ได้จ่ายสมทบประกันสังคม ส าหรับมหาวิทยาลัยใหญ่ คณะที่มีรายได้มากก็จะ
สามารถให้ความมั่นคงกับนักวิจัยหรือสายสนับสนุนได้ดีกว่า บางแห่งมีเงินพัฒนาศักยภาพให้เงินไปอบรม 
หรือสนับสนุนค่าอุปกรณ์อิเลกทรอนิกส์ต่าง ๆ แต่บางแห่งก็ไม่สามารถเข้าถึงสวัสดิการ หรือกระทั่งสิทธิ
เลือกตั้งในมหาวิทยาลัย บางมหาวิทยาลัยมีจ านวนพนักงานราว 12,000 คน กว่าครึ่งเป็นพนักงานชั่วคราว
ซึ่งรับเงินเดือนจากเงินรายได้คณะ 

● การจ้างตามโครงการ อาจเป็นผู้ช่วยนักวิจัยหรือผู้ประสานงานโครงการ ซึ่งถือว่าประเภทนี้ไม่มีความ
มั่นคงมากที่สุด เนื่องจากไม่มีสังกัดที่ชัดเจนแน่นอน  

1.2. เส้นทางอาชีพ (career path)   

ส าหรับเส้นทางอาชีพของต าแหน่งอาจารย์จะมีต าแหน่งทางวิชาการ ในขณะที่สายสนับสนุนจะมีการแบ่งระดับของ
ต าแหน่ง เช่น ช านาญการ เชี่ยวชาญ และวิชาญ โดยสถาบันหรือมหาวิทยาลัยบางแห่งอาจจะสามารถจ่ายเงิน
ประจ าต าแหน่งให้กับสายสนับสนุนที่เทียบเท่ากับสายอาจารย์ ในกรณีนี้ถือว่านักวิจัยถูกปรับเป็นสายวิชาการแล้ว 
แต่นับภาระงานต่างกัน โดยจะให้น้ าหนักต่องานวิจัยมากกว่า และจะให้ความส าคัญกับวุฒิปริญญาเอก ซึ่งในบาง  
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Credit: dealroom.net 

กรณีที่นักวิจัยยังไม่ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก ก็จะมีการก าหนดเวลาให้ชัดเจนว่าจะจบการศึกษาในระดับ
ปริญญาเอกเมื่อไหร่ โดยหากยังไม่ได้วุฒิปริญญาเอกจะยังถือเป็นสายปฏิบัติการไปก่อน ในขณะที่สถาบันหรือ
มหาวิทยาลัยบางแห่ง ถึงแม้จะได้ต าแหน่งช านาญการ แต่ก็ไม่มีผลทางเงินเดือน และนอกจากนี้บางครั้งหากมีการ
ท าผลงานเพื่อขอต าแหน่งในระดับช านาญการแล้วก็มีการผลักดันให้ท าต าแหน่งในระดับช านาญการพิเศษภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดอีกด้วย จนกลายเป็นข้อบังคับที่อาจท าให้การท างานของนักวิจัยมี่ความยากล าบากขึ้นไปอีก 
ด้วยเหตุนี้ผู้ที่ท างานในสายสนับสนุนหลายแห่งจึงไม่มีความกระตือรือร้นที่จะเข้าสู่ต าแหน่งดังกล่าว 

ส าหรับสายนักวิจัยในมหาวิทยาลัยหลายแห่งมีสถานภาพที่ไม่ชัดเจน ยกเว้นในมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ที่ให้
ความส าคัญกับโครงสร้างสถาบันวิจัย นอกจากนี้ยังมีกรณีในการรับผู้ช่วยวิจัยที่เป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท ที่
ได้รับโอกาสจากอาจารย์ ซึ่งในบางครั้งมีปัญหาในเรื่องการได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม หรือการที่ไม่ได้รับเครดิต
จากงานวิจัยอย่างที่ควรจะเป็น บนสถานภาพที่มีอ านาจต่อรองที่ไม่เพียงพอ 

2. ระบบการท างานที่มีปัญหาเรื่องความไม่เท่าเทียม  

โดยพบว่านักวิจัยและสายสนับสนุนไม่ได้รับความส าคัญอย่างเท่าเทียมกันมื่อเทียบการจ้างงานในสายอาจารย์ เช่น มี
ล าดับศักดิ์อย่างชัดเจนในบางสถาบันการศึกษา แม้ว่ามหาวิทยาลัยหลายแห่งจะออกจากระบบราชการ แต่ระบบ
สายบังคับบัญชาและวัฒนธรรมยังไม่เปลี่ยนแปลงจากระบบราชการในอดีต  

นอกจากนี้ โอกาสในการเลื่อนต าแหน่งไปสู่ต าแหน่งบริหารของนักวิจัยและบุคลลากรสายสนับสนุนก็ถือว่ามีโอกาสที่
น้อยกว่ามากเมื่อเทียบกับอาจารย์ โดยในบางสถาบัน ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยเป็นอาจารย์ในสังกัดคณะต่าง ๆ 

การแบ่งแยกด้วยมหาวิทยาลัย คณะ และสาขา ท าให้บุคลลากรในสายนักวิจัยและสายสนับสนุนไม่มีโอกาสได้  
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รวมตัวกันมากนัก บางมหาวิทยาลัยไม่มีสภาที่เป็นตัวแทน หรือพื้นที่ให้แก่บุคลากรในสายนักวิจัยและสายสนับสนุน
ในการแสดงข้อเรียกร้องต่าง ๆ แต่อย่างไรก็ตามยังมีบางมหาวิทยาลัยได้เปิดเวทีให้บุคลลากรเหล่านี้ผ่านสภา
พนักงานมหาวิทยาลัย อีกทั้งปัญหาเชิงโครงสร้าง ระบบอ านาจนิยมกดทับนักวิจัยและสายสนับสนุน ท าให้บุคลากร
ไม่กล้าที่จะแสดงความคิดเห็นหรือพูดคุยแลกเปลี่ยนกันอย่างตรงไปตรงมา  

3. ระบบประเมินผลงาน   

ปัญหาส าคัญคือ ความไม่เป็นธรรมในการประเมินผลงาน เนื่องจากบางครั้งผู้ประเมินผลงานไม่ได้ท างานใกล้ชิดกับผู้
ถูกประเมิน ท าให้ไม่ทราบประสิทธิภาพการท างานของบุคคลนั้นอย่างแท้จริง และในบางกรณี บุคลากรที่มีแนวคิด
หรือการปฏิบัติที่ต้ังค าถามกับการบริหารก็อาจมีผลต่อการประเมินได้ 

ข้อเสนอในการพัฒนาปรับปรุงระบบการวิจัยของประเทศไทย 

นี้เป็นเพียงปัญหาส่วนหนึ่ง ที่ทางตัวแทนนักวิจัยไทยในยุโรปได้เล็งเห็น แล้วอยากให้ภาครัฐเข้ามาปรับปรุงแก้ไขให้
เกิดความเสมอภาคมากขึ้นแก่บุคลากรโดยเฉพาะในสายงานวิจัยและสายสนับสนุน 

โดยตัวแทนนักวิจัยไทยในยุโรปมองว่าผู้ก าหนดนโยบายจ าเป็นต้องเข้าใจลักษณะเฉพาะของงานวิจัย คือ การสร้าง
องค์ความรู้เป็นการลงทุน ผลลัพธ์ของงานวิจัยไม่ใช่ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ ส่วนนวัตกรรมคือการน าเอาองค์
ความรู้ไปใช้งานไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ไม่จ าเป็นต้องหวังผลส าเร็จจากงานวิจัยว่าจะสามารถผลิตเชิงพาณิชย์
หรือมีผลตอบแทนทางสังคมเมื่อสิ้นสุดโครงสร้างในปีงบประมาณนั้น ๆ เสมอไป ซึ่งกระบวนการระหว่างทางจาก
งานวิจัยไปสู่นวัตกรรมนั้นยังมีอีกหลายขั้นตอน ซึ่งงานวิจัยที่ดีอาจจะไม่ได้น าไปสู่การสร้างนวัตกรรมหรือการสร้าง
รายได้เสมอไป ในขณะเดียวกันการแปลงผลลัพธ์ของงานวิจัยไปสู่ข้อเสนอเชิงนโยบายก็ไม่ได้หมายความว่าจะได้
ผลลัพธ์ในเชิงบวกทุกครั้งไป แต่อย่างน้อยการได้ทดลองน าไปปฏิบัติใช้จริง และมีการประเมินผลอย่างมีหลักการก็
น าไปสู่การปรับปรุงกระบวนการในอนาคตได้ 

เนื้อหาและข้อสรุปในบทความข้างต้นนี้ได้มาจากการรวบรวมข้อมูลและสอบถามจากนักวิจัยไทยบางส่วนเท่านั้น ทั้ง
ที่พ านักในประเทศไทยและในยุโรป 
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