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บทบรรณาธิการ 
วารสารข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของส านักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ 
ประจ าเดือนกรกฎาคม 2564 ขอน าเสนอบทความด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในหัวข้อต่าง ๆ ที่
น่าสนใจ เช่น 

สหภาพยุโรปก าหนดเป้าหมายใหม่ภายใต้ชุดร่างกฎหมาย "Fit for 55" เพื่อการบรรลุเป้าหมายการลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกในปี ค.ศ. 2030: โดย คณะกรรมาธิการยุโรปได้น าเสนอชุดร่างกฎหมาย "Fit for 55" ต่อรัฐสภา
ยุโรปให้พิจารณา เพื่อจะใช้ในการก าหนดนโยบายด้านสภาพอากาศ พลังงาน การใช้ที่ดิน การขนส่ง และนโยบาย
ทางด้านภาษีของสหภาพยุโรป ให้เอื้อต่อการบรรลุเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้อย่างน้อยร้อย
ละ 55 (เมื่อเทียบกับปี ค.ศ. 1990) ภายในปี ค.ศ. 2030 และ บรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิ
เป็นศูนย์ภายในปี ค.ศ. 2050 ตามนโยบาย European Green Deal 

รายงานผลลัพธ์และศักยภาพด้านนวัตกรรมของสหภาพยุโรป ประจ าปี ค.ศ. 2021 (European Innovation 
Scoreboard 2021): เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564 คณะกรรมาธิการยุโรปได้เผยแพร่รายงานผลลัพธ์และศักยภาพ
ด้านนวัตกรรมของสหภาพยุโรป ประจ าปี ค.ศ. 2021 ซึ่งในทุก ๆ ปี คณะกรรมาธิการยุโรปจะจัดท า Innovation 
Scoreboard เพื่อเป็นตัวชี้วัดถึงผลลัพธ์และศักยภาพด้านนวัตกรรม (Innovation Performance) โดยการประเมิน
ดังกล่าวได้มาจากการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบของประเทศสมาชิกในสหภาพยุโรป รวมไปถึงประเทศอื่น ๆ ในยุโรป 
โดยจะมีการประเมินถึงจุดอ่อนและจุดแข็งของระบบนวัตกรรมในแต่ละประเทศพร้อมทั้งระบุถึงประเด็นที่แต่ละ
ประเทศควรให้ความสนใจและพัฒนา  

การประชุมสมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรปประจ าปี 2564 (ATPER 2021 Conference): เมื่อวันที่ 17 
กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ดร.มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ส านักงานที่
ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เข้าร่วมการประชุมสมาคมนัก
วิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรปประจ าปี 2564 (ATPER2021 Conference) ภายใต้แนวคิด “Living with COVID-19”  

 

ดร.มาณพ สิทธิเดช 
อัครราชทูตท่ีปรึกษา 

(ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 
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เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 คณะกรรมาธิการยุโรป
ได้น าเสนอชุดร่างกฎหมาย "Fit for 55" ต่อรัฐสภา
ยุโรปให้พิจารณา เพื่อจะใช้ในการก าหนดนโยบายด้าน
สภาพอากาศ พลังงาน การใช้ที่ดิน การขนส่ง และ
นโยบายทางด้านภาษีของสหภาพยุโรป ให้เอื้อต่อการ
บรรลุเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้
ได้อย่างน้อยร้อยละ 55 (เมื่อเทียบกับปี ค.ศ. 1990) 
ภายในปี ค.ศ. 2030 และ บรรลุเป้าหมายการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ภายในปี ค.ศ. 
2050 ตามนโยบาย European Green Deal 

โ ด ย ภ า ย ใ ต้ ชุ ด ร่ า ง ก ฎ ห ม า ย  " Fit for 55" 
คณะกรรมาธิการยุโรปได้มีการก าหนดเป้าหมายที่มีผล
ผูกพันทางกฎหมายของแต่ละช่วงเวลาและข้อก าหนด
ในแต่ละด้านที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก ซึ่งสามารถสรุปได้ ดังนี ้

 

Credit: ec.europa.eu 
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Credit: APCO Brussels 

เป้าหมายและข้อก าหนดภายใต้ชุดร่างกฎหมาย "Fit for 55" 

ด้านการขนส่ง 

• เป้าหมาย/ข้อก าหนดโดยรวมของภาคการขนส่ง 

• ลดการปล่อยมลพิษ/ก๊าซเรือนกระจกในภาค
การขนส่งทั้งทางบก ทะเล และอากาศให้ได้
อย่างน้อยร้อยละ 13 ภายในปี ค.ศ. 2030 

• ก าหนดสัดส่วนของการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพ
ขั้นสูง (advanced biofuel) เป็นอย่างน้อย
ร้อยละ 2.2 จากพลังงานทั้งหมดที่ใช้ในภาค
การขนส่ง ภายในปี ค.ศ. 2030 

• ก าหนดสัดส่วนของการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจน
เป็นอย่างน้อยร้อยละ 2.6 จากพลังงาน
ทั้งหมดที่ใช้ในภาคการขนส่ง ภายในปี ค.ศ. 
2030 

• เป้าหมาย/ข้อก าหนดของภาคการขนส่งโดยรถยนต ์

• ลดระดับการปล่อยมลพิษ/ก๊าซเรือนกระจกโดยเฉลี่ยของรถยนต์ใหม่ให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 55 (เมื่อ
เทียบกับปี ค.ศ. 2021) ภายในปี ค.ศ. 2030  

Credit: ec.europa.eu 



 

 

วารสารข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยจีากกรุงบรสัเซลส์ ประจ าเดอืนกรกฎาคม 2564 3 

• ลดระดับการปล่อยมลพิษ/ก๊าซเรือนกระจกโดยเฉลี่ยของรถตู้ให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 50 (เมื่อเทียบกับปี 
ค.ศ. 2021) ภายในปี ค.ศ. 2030 

• ลดระดับการปล่อยมลพิษ/ก๊าซเรือนกระจกโดยเฉลี่ยของรถยนต์ใหม่ให้ได้ร้อยละ 100 (เมื่อเทียบกับปี 
ค.ศ. 2021) ภายในปี ค.ศ. 2035  

• ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2035 รถยนต์ที่ผลิตข้ึนใหม่ในสหภาพยุโรปจะมีการปล่อยมลพิษ/ก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็น
ศูนย์ 

• เป้าหมาย/ข้อก าหนดของภาคการขนส่งทางอากาศ 

• ผู้จัดหาเชื้อเพลิงส าหรับภาคการขนส่งทาง
อากาศจะต้องผสมเชื้อเพลิงที่มีความยั่งยืน 
เช่น เชื้อเพลิงสัง เคราะห์คาร์บอนต่ า  ใน
อัตราส่วนที่สูงขึ้น 

• ภายใต้กฎระเบียบการซื้อขายสิทธิในการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Emissions Trading 
System, ETS) ในสาขาการบิน สหภาพยุโรปมี
แนวโน้มที่จะลดการให้โควต้าการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ลงไปเรื่ อย ๆ อย่ าง
ต่อเนื่อง และมีแผนที่จะหยุดให้โควต้าการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ฟรีในสาขาการบินในช่วงสิ้นปี 
ค.ศ. 2026 

• เป้าหมาย/ข้อก าหนดของภาคการขนส่งทางทะเล 

• มีแผนก าหนดระดับสูงสุดของการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกจากการใช้พลังงานของ
เรือขนส่ ง  เช่น  ในรูปแบบของการ
ก า ห น ด โ ค ว ต้ า ก า ร ป ล่ อ ย ก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์ส าหรับภาคการ
ขนส่งทางทะเลภายใต้กฎระเบียบการซื้อ
ข า ย สิ ท ธิ ใ น ก า ร ป ล่ อ ย ก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์ (ETS) เพื่อส่งเสริม
การใช้เชื้อเพลิงที่ยั่งยืน และเทคโนโลยีไร้
ก๊าซเรือนกระจกในภาคการขนส่งทาง
ทะเล 

• เรือขนส่งสินค้าที่มีขนาดใหญ่กว่า 5,000 ตันที่ต้องการเข้าจอดเทียบท่าเรือในสหภาพยุโรปจ าเป็นต้อง
ซื้อใบอนุญาติด้านมลพิษภายใต้ระบบการปล่อยไอเสียของสหภาพยุโรป 

Credit: theloadstar.com 

Credit: idrn.eu 
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Credit: ec.europa.eu 

ด้านระบบพลังงาน 

• เป้าหมาย/ข้อก าหนดด้านการเพิ่มการใช้
พลังงานหมุนเวียน 

• ก า ห น ด สั ด ส่ ว น ข อ ง พ ลั ง ง า น
หมุนเวียนเป็นร้อยละ 40 ของ
พลังงานทั้งหมดที่ผลิตได้ในยุโรป 
(ภายในปี ค.ศ. 2030) 

• ภาคอุตสาหกรรม:  เพิ่ม
สัดส่วนของการใช้พลังงาน
ห มุ น เ วี ย น ใ น
ภาคอุตสาหกรรมทุกปี ณ 
อัตราร้อยละ 1.1 ต่อปี  

 

• เป้าหมายของการใช้พลังงานไฮโดรเจน 

• ช่วงปี ค.ศ. 2020 ถึง ค.ศ. 2025  สหภาพยุโรปจะสนับสนุนการติดตั้งระบบการผลิตไฮโดรเจนแบบ
หมุนเวียนโดยใช้กระบวนการแยกน้ าด้วยไฟฟ้า (renewable hydrogen electrolysers) ให้ได้อย่าง
น้อย 6 กิกะวัตต์ในยุโรปโดยต้องผลิตไฮโดรเจนหมุนเวียนให้ได้ถึง 1 ล้านตัน 

• ช่วงปี ค.ศ. 2025 ถึง ค.ศ. 2030  สหภาพยุโรปมีเป้าหมายให้พลังงานไฮโดรเจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของ
ระบบพลังงานแบบรวมด้วยสัดส่วนอย่างน้อย 40 กิกะวัตต์โดยต้องผลิตไฮโดรเจนหมุนเวียนให้ได้ถึง 10 
ล้านตัน ทั้งนี้การผลิตพลังงานไฮโดรเจนจะต้องผลิตจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน เช่น แสงอาทิตย์ ลม 
น้ า และชีวมวล อย่างน้อยร้อยละ 50 ภายในปี ค.ศ. 2030   

• ร้อยละ 25 ของไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนจะมาจากไฮโดรเจนสะอาดภายในปี ค.ศ. 2050 

Credit: ec.europa.eu 
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• เป้าหมายของการใช้พลังงานชีวภาพ (bioenergy) 

• หลักเกณฑ์ด้านความยั่งยืนของการใช้
พลังงานชีวภาพในสหภาพยุโรปมี
ความเคร่งขัดมากข้ึน ยกตัวอย่างเช่น 

• ห้ามให้มีการใช้ชีวมวลประเภทไม้จาก
ป่ าปฐมภู มิ  (primary forest) พื้ น
ที่ดินพรุ (peatland) และพื้นที่ชุ่มน้ า 
(wetland) ใ น ก า ร ผ ลิ ต พ ลั ง ง า น
ชีวภาพ แต่ยังอนุญาตให้ใช้ได้ถ้าหาก
ชีวมวลนั้นได้มาจากป่าไม้ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพอยู่ในระดับสูง และไม่เป็นการรบกวนหรือ
ขัดขวางกระบวนการรักษาและปกป้องธรรมชาติ 

• ห้ามใช้แรงจูงใจทางการเงินเพื่อส่งเสริมการใช้ชีวมวลประเภทไม้ เช่น ท่อนซุง ไม้คุณภาพดี ตอไม้ และ
รากไม้ (ซึ่งมีส่วนส าคัญในการรักษาคุณภาพดิน) เพื่อผลิตเป็นพลังงาน 

• การใช้ประโยชน์จากชีวมวลประเภทไม้จะต้องยึดตามหลักการที่เรียกว่า “biomass cascading  
principle” คือต้องเลือกใช้ชีวมวลเพื่อให้เกิดประโยชน์และมูลค่าเพิ่มสูงสุดทั้งทางด้านเศรษฐกิจและ
สิ่งแวดล้อมเป็นอันดับแรก เช่น น ามาใช้เป็นวัสดุก่อสร้างหรือเฟอร์นิเจอร์เป็นล าดับแรกและยืดอายุการ
ใช้งานให้มากที่สุดก่อนที่จะน ามารีไซเคิลหรือน ากลับมาใช้ใหม่ จากนั้นถึงจะค่อยพิจารณาน ามาใช้เพื่อ
ผลิตเป็นพลังงาน และถ้าหากไม่สามารถใช้ประโยชน์ตามที่กล่าวมาข้างต้นได้ถึงจะก าจัดทิ้งได้ 

• เป้าหมาย/ข้อก าหนดด้านการลดการใช้พลังงาน 

• ลดปริมาณการใช้พลังงานขั้นต้น (primary energy 
consumption) ซึ่งเป็นพลังงานที่ใช้ในการผลิตและ
จัดหาพลังงานชนิดต่าง ๆ อีกทีหนึ่ง ให้ได้อย่างน้อย
ร้อยละ 39 ภายในปี ค.ศ. 2030 

• ลดปริมาณการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย (final energy 
consumption) ที่ใช้โดยผู้บริโภค ให้ได้อย่างน้อย
ร้อยละ 36 ภายในปี ค.ศ. 2030 

• แต่ละประเทศสมาชิกฯ จะต้องลดปริมาณการใช้
พลังงานขั้นสุดท้ายทุกปี ณ อัตราร้อยละ 1.5 ต่อปี 
ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2024 ถึง ค.ศ. 2030 

Credit: energy.gov 

Credit: ec.europa.eu 
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ด้านสิ่งปลูกสร้าง อาคาร และบ้านเรือน 

• เป้าหมาย/ข้อก าหนดด้านการเพิ่มสัดส่วนของการใช้พลังงานหมุนเวียน 

• อาคาร/บ้านเรือน: ก าหนดสัดส่วนของการใช้พลังงานหมุนเวียนต่อพลังงานทั้งหมดที่ใช้ในอาคาร/
บ้านเรือน เป็นร้อยละ 49 ภายในปี ค.ศ. 2030 

• ระบบท าความร้อนและความเย็น: เพิ่มสัดส่วนของการใช้พลังงานหมุนเวียนในระบบท าความร้อนและ
ความเย็นทุกปี ณ อัตราร้อยละ 1.1 ต่อปี ในทุก ๆ ประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรป และสัดส่วน
โดยรวมของการใช้พลังงานหมุนเวียนในระบบท าความร้อนและความเย็นจะต้องอยู่ที่อย่างน้อยร้อยละ 
1.1 ภายในปี ค.ศ. 2030 

• ระบบท าความร้อนและความเย็นจากศูนย์กลางเพื่อชุมชน (district heating and cooling): เพิ่ม
สัดส่วนของการใช้พลังงานหมุนเวียนและพลังงานความร้อน/ความเย็นเหลือใช้ในระบบท าความร้อน
และความเย็นจากศูนย์กลางที่จะกระจายไปยังชุมชนต่าง ๆ ในพื้นที่ (district heating and cooling) 
ณ อัตราร้อยละ 2.1 ต่อปี และสัดส่วนโดยรวมของการใช้พลังงานหมุนเวียนในระบบท าความร้อนและ
ความเย็นจากศูนย์กลางจะต้องอยู่ที่อย่างน้อยร้อยละ 1.4 ภายในปี ค.ศ. 2030 

Credit: ec.europa.eu 
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• เป้าหมาย/ข้อก าหนดด้านการใช้พลังงานในกิจการของภาครัฐ 

• กิจการของภาครัฐทั้งหมด เช่น 
การศึกษา การบริการสุขภาพ 
การประปา การบ าบัดน้ า และ
ไฟบน้องถนน เป็นต้น จะต้องลด
ปริมาณการใช้พลังงาน ณ อัตรา
ร้อยละ 1.7 ต่อปี 

• ในทุก ๆ ปี แต่ละประเทศสมาชิก
ฯ จะต้องมีการปรับปรุงอาคาร
ของภาครัฐในสัดส่วนอย่างต่ าร้อย
ละ 3 ของพื้นที่ทั้งหมด เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพทางพลังงานของอาคาร 

ด้านการใช้ที่ดินและพื้นทีป่่า และการเกษตร 

• ก าหนดเป้าหมายการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือ Carbon Sink ให้ไดอ้ย่างต่ า 310 ล้านตัน 
ภายในปี ค.ศ. 2030 

• การใช้ที่ดิน การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ป่าไม้ และเกษตรกรรมจะต้องไม่มีการปล่อยก๊าซ
คอร์บอนไดออกไซด์ หรือ มีคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี ค.ศ. 2035 

• ก าหนดแผนปลูกต้นไม้จ านวน 3,000 ล้านตันทั่วยุโรปภายในปี ค.ศ. 2030 

Credit: ACCIONA 

Credit: caneurope.org 
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ด้านการขนส่ง เป้าหมาย ขอบเขต/ปริมาณ ก าหนดเวลา 
ภาคการขนส่ง
โดยรวม 

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ร้อยละ 13 ค.ศ. 2030 
ก าหนดสัดส่วนของการใช้
เชื้อเพลิงชีวภาพขั้นสูง 

ร้อยละ 2.2 ของพลังงานในภาคการ
ขนส่ง 

ค.ศ. 2030 

ก าหนดสัดส่วนของการใช้
เชื้อเพลิงไฮโดรเจน 

ร้อยละ 2.6 ของพลังงานในภาคการ
ขนส่ง 

ค.ศ. 2030 

ภาคการขนส่งโดย
รถยนต ์

ลดระดับการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกของรถยนต์ใหม่ 

ร้อยละ 55 (เมื่อเทียบกับปี ค.ศ. 
2021) 

ค.ศ. 2030 

  ร้อยละ 100 (เมื่อเทียบกับปี ค.ศ. 
2021) 

ค.ศ. 2035 

ลดระดับการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกของรถตู้ 

ร้อยละ 50 (เมื่อเทียบกับปี ค.ศ. 
2021) 

ค.ศ. 2030 

รถยนต์ที่ผลิตข้ึนใหม่จะมีการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย ์ ค.ศ. 2035 
ภาคการขนส่งทาง
อากาศ 

ผสมเชื้อเพลิงที่มีความยั่งยืน เช่น เชื้อเพลิงสังเคราะห์คาร์บอนต่ า ใน
อัตราส่วนที่สูงขึ้น 

- 

ภายใต้การปรับปรุงระบบ ETS สหภาพยุโรปมีแนวโน้มที่จะลดการให้
โควต้าการปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์ฟรีลงไปเรื่อย ๆ อย่างต่อเนื่อง
ในสาขาการบิน และหยุดให้โควต้าปล่อยก๊าซฯฟรีในช่วงปลายปี ค.ศ. 
2026 

ค.ศ. 2026 

ภาคการขนส่งทาง
ทะเล 

ก าหนดระดับสูงสุดของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้พลังงาน
ของเรือขนส่ง 

- 

เรือขนส่งสินค้าที่มีขนาดใหญ่กว่า 5,000 ตันจ าเป็นต้องซื้อใบอนุญาติ
ด้านมลพิษภายใต้ระบบการปล่อยไอเสียของสหภาพยุโรป 

- 

Credit: ec.europa.eu 
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ด้านระบบพลังงาน เป้าหมาย ขอบเขต/ปริมาณ ก าหนดเวลา 
การเพิ่มการใช้
พลังงานหมุนเวียน 

ก าหนดสัดส่วนของพลังงาน
หมุนเวียน 

ร้อยละ 40 ของพลังงานทั้งหมด ค.ศ. 2030 

เพิ่มสัดส่วนของการใช้พลังงาน
หมุนเวียนในภาคอุตสาหกรรม 

ร้อยละ 1.1 ต่อปี ทุกปีจนถึง  
ค.ศ. 2030 

การใช้พลังงาน
ไฮโดรเจน 

ติดต้ังระบบการผลิตไฮโดรเจน
กระบวนการแยกน้ าด้วยไฟฟ้า 

อย่างน้อย 6 กิกะวัตต์ ค.ศ. 2020 ถงึ 
ค.ศ. 2025 

  อย่างน้อย 40 กิกะวัตต ์ ค.ศ. 2025 ถงึ 
ค.ศ. 2030 

การผลิตไฮโดรเจนหมุนเวียน 1 ล้านตัน ค.ศ. 2020 ถงึ 
ค.ศ. 2025 

  10 ล้านตัน ค.ศ. 2025 ถงึ 
ค.ศ. 2030 

ก าหนดสัดส่วนไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนที่ได้มาจากไฮโดรเจน
สะอาด 

ร้อยละ 25 ค.ศ. 2050 

การใช้พลังงาน
ชีวภาพ 

ห้ามให้มีการใช้ชีวมวลประเภทไม้จากป่าปฐมภูมิ (primary forest) 
พ้ืนท่ีดินพร ุ(peatland) และพื้นที่ชุ่มน้ า (wetland) ในการผลติ
พลังงานชีวภาพ 

- 

ห้ามใช้แรงจูงใจทางการเงินเพื่อส่งเสริมการใช้ชีวมวลประเภทไม้ เพื่อ
ผลิตเป็นพลังงาน 

- 

การลดการใช้
พลังงาน 

ลดปริมาณการใช้พลังงานข้ันต้น ร้อยละ 39 ค.ศ. 2030 
ลดปริมาณการใช้พลังงานข้ัน
สุดท้าย 

ร้อยละ 36 ค.ศ. 2030 

ลดปริมาณการใช้พลังงานข้ัน
สุดท้ายในแต่ละประเทศสมาชิก 

ร้อยละ 1.5 ต่อปี ค.ศ. 2024 ถงึ 
ค.ศ. 2030 

Credit: ec.europa.eu 
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ด้านสิ่งปลูกสร้าง 
อาคาร และ
บ้านเรือน 

เป้าหมาย ขอบเขต/ปริมาณ ก าหนดเวลา 

การเพิ่มสัดส่วนของ
การใช้พลังงาน
หมุนเวียน 

ก าหนดสัดส่วนของการใช้พลังงาน
หมุนเวียนในอาคาร/บ้านเรือน 

ร้อยละ 49 ของพลังงาน
ทั้งหมดที่ใช้ในอาคาร/
บ้านเรือน 

ค.ศ. 2030 

เพิ่มสัดส่วนของการใช้พลังงาน
หมุนเวียนในระบบท าความร้อนและ
ความเย็นในทุก ๆ ประเทศสมาชิก
ของสหภาพยุโรป 

ร้อยละ 1.1 ต่อปี ทุกปีจนถึง  
ค.ศ. 2030 

ก าหนดสัดส่วนโดยรวมของการใช้
พลังงานหมุนเวียนในระบบท าความ
ร้อนและความเย็น 

ร้อยละ 1.1 ค.ศ. 2030 

เพิ่มสัดส่วนของการใช้พลังงาน
หมุนเวียนในระบบท าความร้อนและ
ความเย็นจากศูนย์กลาง (district 
heating and cooling) 

ร้อยละ 2.1 ต่อปี ทุกปีจนถึง  
ค.ศ. 2030 

ก าหนดสัดส่วนโดยรวมของการใช้
พลังงานหมุนเวียนในระบบท าความ
ร้อนและความเย็นจากศูนย์กลาง 
(district heating and cooling) 

ร้อยละ 1.4 ค.ศ. 2030 

การใช้พลังงานใน
กิจการของภาครัฐ 

ลดปริมาณการใช้พลังงาน 
  

ร้อยละ 1.7 ต่อปี ทุกปีจนถึง  
ค.ศ. 2030 

ปรับปรุงอาคารของภาครัฐ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของพื้นที่
ทั้งหมด ต่อปี 

ทุกปีจนถึง  
ค.ศ. 2030 

Credit: ec.europa.eu 
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ด้านการใช้ที่ดินและ
พื้นที่ป่า และ
การเกษตร 

เป้าหมาย ขอบเขต/ปริมาณ ก าหนดเวลา 

การเพิ่มสัดส่วนของ
การใช้พลังงาน
หมุนเวียน 

ก าหนดเป้าหมายการดูดซับก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ 

ไม่น้อยกว่า 310 ล้านตัน ค.ศ. 2030 

ลดการปล่อยคาร์บอนจากการ
ใช้ที่ดิน ป่าไม้ และเกษตรกรรม 

ร้อยละ 100 ค.ศ. 2035 

ก าหนดแผนปลูกต้นไม้ 3,000 ล้านตนัทั่วยุโรป ค.ศ. 2030 

ในวารสารข่าวฯ ฉบับถัดไป ส านักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ จะท าบทความสรุปในประเด็น
มาตรการและเครื่องมือที่ใช้เพื่อส่งเสริมการบรรลุเป้าหมายและ
ข้อก าหนดภายใต้ชุดร่างกฎหมาย "Fit for 55 " อาทิ  เช่น 
มาตรการภายใต้กฎระเบียบการซื้อขายสิทธิในการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ กฎระเบียบว่าด้วยการก าหนดสัดส่วนการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศสมาชิก และ มาตรการในการ
จัดตั้งกองทุนให้เงินอุดหนุน 
เป็นต้น 
 
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 
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เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564 คณะกรรมาธิการยุโรปได้
เผยแพร่รายงานผลลัพธ์และศักยภาพด้านนวัตกรรม
ของสหภาพยุโรป ประจ าปี ค.ศ. 2021 ซึ่งในทุก ๆ ปี 
คณะกรรมาธิการยุโรปจะจัดท า Innovation Score-
board เพื่อเป็นตัวชี้วัดถึงผลลัพธ์และศักยภาพด้าน
นวั ตกรรม  ( Innovation Performance) โดยการ
ประเมินดังกล่าวได้มาจากการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบ
ของประเทศสมาชิกในสหภาพยุโรป รวมไปถึงประเทศ
อื่น ๆ ในยุโรป โดยจะมีการประเมินถึงจุดอ่อนและจุด
แข็งของระบบนวัตกรรมในแต่ละประเทศพร้อมทั้งระบุ
ถึงประเด็นที่แต่ละประเทศควรให้ความสนใจและ
พัฒนา  

ในภาพรวมสหภาพยุโรปได้ก าลังพัฒนาสู่การเป็นผู้น า
ทางนวัตกรรมของโลก แต่การพัฒนานวัตกรรมในยุโรป
ก็ยังประสบปัญหาในประเด็นอัตราการลงทุนจากภาค
ธุ รกิ จที่ หดตั วลง  โดย เฉพาะอย่ า งยิ่ งการ ได้ รั บ
ผลกระทบทางเศรษฐกิจเนื่องจากการแพร่ระบาดของ
โรคโควิด-19 และกฎระเบียบข้อบังคับที่เข้มงวดมาก
ขึ้นซึ่งส่งผลกระทบต่อการท างานของธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 

Credit: ec.europa.eu 
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การจัดล าดับ 4 กลุ่มประเทศนวัตกรรม 

ในการจัดล าดับประเทศนวัตกรรมในยุโรป คณะกรรมาธิการยุโรปแบ่งหมวดหมู่ เป็น 4 หมวด ได้แก่ 1) ผู้น า
นวัตกรรม (innovation leaders) ซึ่งมีค่าผลลัพธ์และศักยภาพด้านนวัตกรรมสูงกว่าค่าเฉลี่ยด้านนวัตกรรมของ
สหภาพยุโรปประมาณร้อยละ 25  ซึ่งในปี ค.ศ. 2021 ประเทศที่ถูกจัดล าดับอยู่ในกลุ่มผู้น านวัตกรรม ได้แก่ สวีเดน 
ฟินแลนด์ เดนมาร์ก และเบลเยียม 

2) ผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมระดับสูง (Strong innovators) ซึ่งมีค่าผลลัพธ์และศักยภาพด้านนวัตกรรมใกล้เคียงกับ
ค่าเฉลี่ยด้านนวัตกรรมของสหภาพยุโรป ซึ่งในปี ค.ศ. 2021 ประเทศที่ถูกจัดล าดับอยู่ในกลุ่มผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม
ระดับสูง ได้แก่  เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี ลักเซมเบิร์ก ออสเตรีย เอสโตเนีย ฝรั่งเศส และไอร์แลนด์ 

3) ผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมระดับกลาง (moderate innovators) ซึ่งมีค่าผลลัพธ์และศักยภาพด้านนวัตกรรมต่ ากว่า
ค่าเฉลี่ยด้านนวัตกรรมของสหภาพยุโรป โดยอยู่ที่ประมาณร้อยละ 70 ถึง 90 ของค่าเฉลี่ยด้านนวัตกรรมของ
สหภาพยุโรป ซึ่งในปี ค.ศ. 2021 ประเทศที่ถูกจัดล าดับอยู่ในกลุ่มผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมระดับกลาง ได้แก่ อิตาลี 
ไซปรัส มอลตา สโลวีเนีย สเปน เช็กเกีย ลิทัวเนีย โปรตุเกส และกรีซ 

และ 4) ผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมพอประมาณ (modest innovators) ซึ่งมีค่าผลลัพธ์และศักยภาพด้านนวัตกรรมต่ า
กว่าค่าเฉลี่ยด้านนวัตกรรมของสหภาพยุโรป โดยอยู่จะต่ ากว่าร้อยละ 70 ของค่าเฉลี่ยด้านนวัตกรรมของสหภาพ
ยุโรป ซึ่งในปี ค.ศ. 2021 ประเทศที่ถูกจัดล าดับอยู่ในกลุ่มผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมระดับกลาง ได้แก่ โครเอเชีย ฮังการี 
ลัตเวีย โปแลนด์ สโลวะเกีย บัลกาเรีย และโรมาเนีย 
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ผลของการจัด Innovation Scoreboard ในปี ค.ศ. 2020 ชี้ให้เห็นว่า ค่าเฉลี่ยประสิทธิผลด้านนวัตกรรมของ
สหภาพยุโรปได้พัฒนาขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ 12.5 เมื่อเทียบกับปี ค.ศ. 2014 โดยช่องว่างของประสิทธิผลด้าน
นวัตกรรมของประเทศที่เป็นผู้น าทางนวัตกรรมและประเทศที่เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมพอประมาณมีสัดส่วนลดลง 
เนื่องจากประเทศในกลุ่มหลังมีอัตราการเติบโตทางนัวตกรรมที่สูงกว่า 

ในปีนี้ประเทศสวีเดนก็ยังเป็นผู้น าด้านนวัตกรรมในสหภาพยุโรปอีกเช่นเคย ตามมาด้วยประเทศฟินแลนด์ เดนมาร์ก 
และ เบลเยียม โดยถือเป็นครั้งแรกของเบลเยียมที่มีการเปลี่ยนสถานะของหมวดประเทศนวัตกรรมจากผู้สร้างสรรค์
นวัตกรรมระดับสูงกลายเป็นผู้น านวัตกรรม โดยมีปัจจัยมาจากการพัฒนาทางด้านทักษะดิจิทัลของแรงงาน การ
ลงทุนที่เพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะวิสาหกิจด้านนวัตกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม และความสามารถในการผลิตเพิ่ม
สูงข้ึน 

โดยการพัฒนาทางนวัตกรรมในยุโรปพบว่ามีการกระจุกตัวทางด้านภูมิศาสตร์โดยประเทศที่เป็นผู้น าด้านนวัตกรรม
หรือผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมระดับสูงส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ฝนยุโรปตอนเหนือและตะวันตก ในขณะที่ยุโรปตอนใต้และ
ยุโรปตะวันออกจะมีค่าเฉลี่ยประสิทธิผลด้านนวัตกรรมที่ต่ ากว่า 

จ านวนประเทศที่ถูกจัดสรรให้เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมพอประมาณ มีจ านวนเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วจาก 2 ประเทศ 
เป็น 7 ประเทศ ซึ่งอาจเป็นผลมาจากในปี ค.ศ. 2021 มีการปรับเกณฑ์ให้สูงขึ้นโดยก่อนหน้านี้ผู้สร้างสรรค์
นวัตกรรมพอประมาณ จะมีค่าผลลัพธ์และศักยภาพด้านนวัตกรรมต่ ากว่าร้อยละ 50 ของค่าเฉลี่ยด้านนวัตกรรมของ
สหภาพยุโรป แต่ปัจจุบันถูกปรับสูงข้ึนเป็นร้อยละ 70 
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หากพิจารณาถึงอัตราการเพิ่มขึ้นของประสิทธิผลด้านนวัตกรรม พบว่าประเทศที่มีการพัฒนาความสามารถด้าน
นวัตกรรมอย่างก้าวกระโดด อย่างน้อยร้อยละ 25 ได้แก่ ไซปรัส เอสโตเนีย กรีซ อิตาลี และ ลิธัวเนีย ในขณะที่
ประเทศสมาชิกฯ มีการพัฒนาความสามารถด้านนวัตกรรมในช่วงร้อยละ 15 ถึง 25 ได้แก่ เบลเยียม โครเอเชีย 
ฟินแลนด์ และสวีเดน ประเทศสมาชิกฯ มีการพัฒนาความสามารถด้านนวัตกรรมในช่วงร้อยละ 10 ถึง 15 ได้แก่ 
ออสเตรีย เช็ก เยอรมนี ลัตเวีย มอลต้า เนเธอร์แลนด์ โปแลนด์ และสเปน ส่วนประเทศที่เหลือมีการพัฒนา
ความสามารถด้านนวัตกรรมในต่ ากว่าร้อยละ 10 

หากมองในระดับเขตย่อย ๆ 
ที่ตั้งอยู่ในสหภาพยุโรป พบว่า
ประสิทธิผลด้านนวัตกรรมใน
เขตภูมิภาคจ านวน 225 เขต
จาก 240 เขตมีการพัฒนา
สูงขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 2024 อีก
ทั้งช่องว่างของประสิทธิผลด้าน
นวัตกรรมระหว่างเขตภูมิภาค
ที่มีการพัฒนาทางนวัตกรรมสูง
และเขตภูมิภาคที่มีการพัฒนา
ทางนวัตกรรมต่ ามีแนวโน้ม
ลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยเขตภูมิภาคที่มีประสิทธิผลด้านนวัตกรรมสูงที่สุดในยุโรปคือ Stockholm ประเทศสวีเดน  
 

Credit: ec.europa.eu 



 

 

วารสารข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยจีากกรุงบรสัเซลส์ ประจ าเดอืนกรกฎาคม 2564 16 

Credit: epc.eu 

Etelä-Suomi ประเทศฟินแลนด์ Oberbayern ประเทศเยอรมนี Hovedstaden ประเทศเดนมาร์ก และ Zürich 
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ตามล าดับ ซึ่งชี้ชัดให้เห็นอีกครั้งว่าประสิทธิผลด้านนวัตกรรมในระดับสูงอยู่ในยุโรปตอน
เหนือและตะวันตก  

การจัดล าดับประเทศนวัตกรรมของสหภาพยุโรปในปี ค.ศ. 2021 เป็นปีแรกที่มีการน าตัวชี้วัดใหม่ ๆ เช่น การใช้
เทคโนโลยีและระบบดิจิทัล รวมถึงความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม มาใช้เพื่อให้การประเมินผลมีความสอดคล้องกับ
เป้าหมายและนโยบายส าคัญของสหภาพยุโรปที่ต้องการจะเปลี่ยนแปลงสู่สังคมสีเขียวและดิจิทัล 

 

การเปรียบเทียบการพัฒนานวัตกรรมของยุโรปกับประเทศอื่นทั่วโลก 

เมื่อพิจารณาในระดับโลกประสิทธิผลทาง
นวัตกรรมของสหภาพยุโรปนั้นสูงกว่าประเทศ
คู่แข่งอย่างจีน บราซิล แอฟริกาใต้ รัสเซีย 
และอินเดีย ในขณะที่ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ แคนาดา 
ออสเตรเลีย และสหรัฐอเมริกามีประสิทธิผล
ทางนวัตกรรมสูงกว่ าสหภาพยุ โรป โดย
ประเทศเกาหลีใต้เป็นประเทศที่มีประสิทธิผล
ทางนวัตกรรมสุงที่สุดในโลก โดยมีค่าเฉลี่ย
ประสิทธิผลทางนวัตกรรมสูงกว่าสหภาพยุโรป
ร้อยละ 21  

Credit: ec.europa.eu 
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นาง Mariya Gabriel คณะกรรมาธิการยุโรปด้านการวิจัยและนวัตกรรมและควบต าแหน่งกรรมาธิการยุโรปด้าน
การศึกษา เยาวชน กีฬา และวัฒนธรรม กล่าวว่าการวิจัยและนวัตกรรมมีบทบาทส าคัญในการช่วยสหภาพยุโรป
รับมือกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และจะเป็นปัจจัยส าคัญในการสนับสนุนการฟื้นตัวของภูมิภาคยุโรป 
รวมถึงการปรับตัวของสหภาพยุโรปเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจสีเขียวและดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรม 

อีกทั้งยุโรปนั้นมีพันธกิจในการรังสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ ซึ่งสะท้อนได้จากการพัฒนาประสิทธิผลทางนวัตกรรมที่
เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยทุกประเทศสมาชิกมีการลงทุนด้านนวัตกรรมเพิ่มมากขึ้นและช่องว่างของประสิทธิผลทาง
นวัตกรรมระหว่างประเทศในสหภาพยุโรปมีแนวโน้มลดลง โดยกรอบโครงการความร่วมมือด้านการวิจัยและ
นวัตกรรมของสหภาพยุโรปฉบับที่ 9 หรือ Horizon Europe จะมีส่วนช่วยส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์
และให้ความช่วยเหลือแก่นักวิจัยและผู้รังสรรค์นวัตกรรม เพื่อช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมของ
ยุโรปให้ก้าวสู่สังคมที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม แข็งแรง และมีความยืดหยุ่น 

โดยการประเมินเปรียบเทียบผลการด าเนินงานด้านการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศในสหภาพยุโรปและการ
วิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของระบบการวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ จะช่วยให้ประเทศต่าง ๆ สามารถท าการ
ประเมินภาคส่วนที่ต้องใช้ความพยายามในการเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างสรรค์นวัตกรรมต่อไป นอกจากนี้ยังใช้
เป็นตัวบ่งชี้ถึงโอกาสการสร้างความร่วมมือด้านการพัฒนานวัตกรรมให้แก่ประเทศนอกสหภาพยุโรป เช่น ประเทศ
ไทย ได้เช่นกัน 
 

ที่มา: 
https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/innovation/scoreboards_en 
https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/innovation/regional_en 
https://www.brusselstimes.com/news/belgium-all-news/174758/belgium-among-top-innovation-
leaders-in-eu/ 

https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/innovation/scoreboards_en
https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/innovation/regional_en
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เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ดร.มาณพ สิทธิ
เดช อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี) ส านักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  ประจ าสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุง
บรัสเซลส์ ได้เข้าร่วมการประชุมสมาคมนักวิชาชีพไทย
ในภู มิ ภ า คยุ โ ร ปปร ะจ า ปี  2 5 6 4  ( ATPER2021  
Conference) ภายใต้แนวคิด “Living with COVID-
19” ซึ่งจัดโดยสมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรป 
ร่วมกับส านักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ณ กรุงบรัสเซลส์ และส านักงานฯให้การสนับสนุนการ
จัดงาน เพื่อตอบโจทย์กับสถานการณ์ปัจจุบัน ใน
รูปแบบการประชุม Virtual conference ผ่าน Zoom 
Meeting แ ล ะ  Facebook  Live Stream ซึ่ ง 
 

ได้ รั บ เกี ยรติ จาก ศ .ดร .นพ.สิ ริ ฤกษ์  ทรงศิ วิ ไล 
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมกล่าวเปิดการประชุม และมีวิทยากรรับเชิญ
ทั้งจากองค์กรในภูมิภาคยุโรปและประเทศไทยร่วม
แลกเปลี่ยนมุมมองในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ 

- ความปกติในรูปแบบใหม่ (New Normal)  สังคม 
และประชาชนจ าเป็นต้องมีการปรับตัวต่อสถานการณ์
ได้อย่างไร 
- บทเรียนที่ได้จากการระบาด โควิด-19 อะไรจะท าให้ 
การจัดการและรับมือเมื่อเกิดโรคระบาดในอนาคด 
ได้ผลดียิ่งขึ้น 
- การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน 
- มุมมองต่อการให้ความส าคัญต่อ สิ่ งแวดล้อม 
เปลี่ยนไปหรือไม ่
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- ปัญหาสิ่งแวดล้อม การดูแลชุมชน ควรได้รับการปรับปรุงอย่างไร 

- วิธีการจัดการ ต่อขยะ เช่น หน้าการอนามัย เข็มฉีดยา หรือขวดวัคซีน 

- เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ 

- เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ที่จะมีบทบาท ในการเปลี่ยนโลก เช่น ในด้าน สาธารณะสุข เศรษฐกิจ การศึกษา 
รวมถึงความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปัจจุบัน 

โดยการจัดงานประชุมในครั้งนี้ สมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรป ร่วมกับส านักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ประจ าสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์  ท าหน้าที่สร้างเครือข่ายและเป็นสื่อกลางในการรวบรวม 
ผู้เชี่ยวชาญ และ บุคลากรในสาขาต่างๆ ให้ได้มีโอกาสเข้ามาร่วมน าเสนอและแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น 
เพื่อให้นักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรปร่วมกันระดมสมองในการส่งเสริมการต่อยอดวิจัย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วย
และขับเคลื่อนประเทศไทยอย่างยั่งยืน 

การจัดงาน ATPER ในปีนี้มีความพิเศษที่แตกต่างจากการจัดประชุมในทุกปีที่ผ่าน โดยหลังจากการประชุมประจ าปี
ซึ่งมีพิธีเปิดการประชุมในวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ซึ่งมีวิทยากรทั้งจากองค์กรในภูมิภาคยุโรปและประเทศ
ไทยร่วมแลกเปลี่ยนมุมมอง และการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ โควิด-19 โดยวิทยากรที่เป็นนักวิชาชีพไทยใน
ภูมิภาคยุโรปในวันอาทิตย์นี้แล้ว จะยังมีการจัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฎิบัติการ (Workshop series) ในช่วงเวลา
สุดสัปดาห์ถัดไปอย่างต่อเนื่องอีก 5 ครั้งในช่วงเดือนสิงหาคม 2564 ที่จะเป็นการด าเนินกิจกรรมเชิงลึกในแต่ละ
หัวข้อด้วยรูปแบบที่หลากหลาย ดังนี้ 
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- วันที่ 7-8 สิงหาคม  ในหัวข้อ นวัตกรรมทางธุรกิจ (Business innovation) 

- วันที่ 14  สิงหาคม ในหัวข้อ จินตนาการถึงความเป็นผู้น ากันใหม่ (Reimagine Leadership) 

- วันที่ 15 และ 22  สิงหาคม ในหัวข้อ การเสวนาการ(สร้าง)เมือง (Urban Chit Chat)  

- วันที่ 21  สิงหาคม ในหัวข้อ การท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ (Tourism model in new normal) และ 

- วันที่ 28  สิงหาคม ในหัวข้อ การพัฒนาที่ยั่งยืน (sustainable Development) 

ทั้งนี้ ส าหรับการประชุมสมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรปประจ าปี 2564 (ATPER2021 Conference) ภายใต้
แนวคิด “Living with COVID-19” ในวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 

1. พิธิเปิด 

- กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุม และการรายงานต่อประธานในพิธี โดย ดร.มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตที่
ปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ส านักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าสถาน
เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้ 

- กล่าวเปิดงานการประชุม โดย ศ.นพ. สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม 

- กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุม โดย นิตยรักษ์ ชมชื่น นายกสมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรป 

2. การบรรยายโดย Keynote Speakers ซึ่งประกอบด้วย 

 -   ดร. สมชัย จิตสุชน ผู้อ านวยการวิจัย ด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึง สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดี
อาร์ไอ) ในหัวข้อ “Living with, and Learning from COVID-19” 
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- ดร.การดี เลียวไพโรจน์  หัวหน้าคณะที่ปรึกษา Future Tales Lab by MQDC ในหัวข้อ “Post covid living & 
lifestyle” 

- อาจารย์ ดร.ทนพ. เอกวัฒน์  ผสมทรัพย์ หัวหน้าห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยา ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ในหัวข้อ “COVID-19 Testing” 

3.  Panel Discussion ในหัวข้อ “Impacts of new normal lifestyle on sustainable development in 
Thailand” 

โดยนักวืชาชีพไทยในยุโรปและตัวแทนจากองค์กรต่างๆในไทย ซึ่งประกอบด้วยวิทยากร 

- ศ.ดร.ชูกิจ ลิมปิจ านงค์ ผู้อ านวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท) 

- ผศ.ดร.ร่มเย็น โกไศยกานนท์ ผู้อ านวยการศูนย์ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ว่าด้วยการอุดมศึกษาและการ
พัฒนา 

(SEAMEO Regional Centre for Higher Education and Development) 

- ดร พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อ านวยการส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

- รศ.ดร.ชินพัฒน์ พันธ์วิศวาส University of Leicester รองศาสตราจารย์ ด้านอุตสาหกรรมดิจิตัล มหาวิทยาลัยเล
สเตอร์ สหราชอาณาจักร นักวิชาการอาคันตุกะ มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด สหราชอาณาจักร 

4. ATPER Collaboration opportunities ประกอบด้วยวิทยากร 

      -  ดร.จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ รองผู้อ านวยการ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) 

สายงานกลยุทธ์องค์กร 
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- นางสาววัฒนาพร สุขพรต ผู้อ านวยการกองการต่างประเทศ ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม 

- ศ.ดร.ชูกิจ ลิมปิจ านงค์ ผู้อ านวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท) 

- ดร.รวีภัทร์ ผุดผ่อง ผู้อ านวยการฝ่ายความร่วมมืออุตสาหกรรมสมัยใหม่ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 

5. ปิดการประชุม โดย นายกสมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรป 

ทั้งนี้ ในกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุม และการรายงานต่อประธานในพิธี โดย ดร.มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตที่
ปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ส านักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าสถาน
เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ นั้น กล่าวขอบพระคุณ ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  ที่ได้กรุณาให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม ATPER 2021 ภายใต้หัวข้อ 
“Living with COVID-19”  ในครั้งนี้ และกล่าวต้อนรับทุกท่านสู่การประชุม ATPER 2021 Conference ในครั้งนี้ 
และได้กล่าวแนะน าถึงบทบาทของส านักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าสถานเอกอัครราชทูต ณ 
กรุงบรัสเซลส์ ซึ่งเป็นหน่วยงานของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่มีหน้าที่ให้การ
สนับสนุนและส่งเสริมการเข้าถึงองค์ความรู้ด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมในภูมิภาคยุโรป  
ตลอดจนผลักดันการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานและภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องระหว่างประเทศไทยและภูมิภาค
ยุโรป    

โดยที่ผ่านมานั้น ส านักงานฯ ได้ประสานความร่วมมือกับสมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิยุโรป(Association of Thai 
Professional in Europe – ATPER) เพื่อน าองค์ความรู้และวิทยาการไปถ่ายทอดสู่หน่วยงานของไทยที่มีความ
ประสงค์ตรงกัน ส่งเสริมการจัดท ากิจกรรมระหว่าง ATPER  กับหน่วยงานในประเทศไทย เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ 
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การพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างยั่งยืนของประเทศไทยให้บรรลุผลตามเป้าหมายและเกิดประโยชน์
สูงสุด 

เนื่องจากในปี 2563 ได้เกิดวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างไม่ทันตั้งตัว จึงจ าเป็นต้องงดจัดการ
ประชุม ATPER Conference 2020 ส าหรับในปี 2564 นี้ ส านักงานฯ ได้ร่วมสนับสนุนการจัดการประชุม ATPER 
Conference 2021 โดยในปีนี้ถือเป็นครั้งแรกที่มีการจัดงานในรูปแบบ Virtual Conference ซึ่งหากมองในมุม
บวก ก็ถือเป็นโอกาสให้นักวิจัยจากทั่วทุกมุมโลกได้มีโอกาสในการเข้าร่วมรับฟังการประชุมได้  

การประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Living with Covid-19” เพื่อตอบโจทย์กับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยนัก
วิชาชีพและนักวิจัยไทยในยุโรป จะได้มีส่วนร่วมในการวางแผนกลยุทธ์และเตรียมความพร้อมเพื่อการรับมือต่อการ
เปลี่ยนแปลงสถานการณ์ต่างๆของโลกที่อาจขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์การระบาดของ Covid-
19 ซึ่งเป็นหนึ่งวิกฤตการณ์ที่กระทบกับทุกภาคส่วนทั้งโลก รวมทั้งประเทศไทยเอง ดังนั้น การระดมความคิดเพื่อ
ช่วยรับมือและแก้ไขปัญหานี้ไม่สามารถพึ่งพาองค์ความรู้ด้านใดเพียงด้านเดียว หากแต่จ าเป็นต้องอาศัยการระดม
ความคิดจากสหสาขาวิชา จึงจะสามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ได้อย่างยั่งยืนและเหมาะสมมากขึ้น ดังนั้นนักวิชาชีพและ
นักวิจัยไทย จากทุกศาสตร์สามารถที่จะร่วมกันแสดงศักยภาพ โดยอาศัยความรู้ ความเชี่ยวชาญในศาสตร์ของตน
เพื่อช่วยรับมือวิกฤตการณ์โรคระบาด ตลอดจนสร้างความตระหนักรู้แก่บุคคลอื่นๆ 

โดยสรุป การจัดงานประชุมสมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรปประจ าปี 2564 ในครั้งนี้ ท าให้นักวิชาชีพไทยใน
ยุโรป ผู้แทนของหน่วยงานในประเทศไทยและหน่วยงานไทยในยุโรปได้มีโอกาสร่วมกันพัฒนาแนวทางในการี
ส่งเสริมการต่อยอดวิจัย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยและขับเคลื่อนประเทศไทย อย่างยั่งยืน เกิดการประชุมหารือ
การจัดท าโครงการความร่วมมือระหว่างสมาคมฯ และหน่วยงานในประเทศไทย ในการถ่ายทอดความรู้และ
เทคโนโลยีกลับไปยังประเทศไทย 
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