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ส านักงานที่ปรึกษาด้านการอุดมศึกษาและวิทยาศาสตร ์

ประจ าสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ (ปว. 

(บซ)) ได้ริเริ่มการจัดกิจกรรมการมอบรางวัลเกียรติคุณ 

Friend of Thai Science ให้แก่บุคคลผู้มีคุณูปการต่อ

วงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของ

ไทย (อววน.) ทีม่สีญัชาตขิองประเทศในภมูภิาคยโุรป ทีม่ี

ผลงานวิจยัเป็นที่ประจักษ์และความเชีย่วชาญทีโ่ดดเด่น 

หรือ มีส่วนส าคัญในการสนับสนุนการพัฒนาความ

ร่วมมือด้าน อววน.ระหว่างไทยกับประเทศ หรือ

ภูมิภาคของประเทศตน หรือ สร้างคุณประโยชน์ให้กับ

ไทยและมนษุยชาต ิรวมทัง้มผีลงานทีจ่ะสามารถน าไปตอ่

ยอดกบัแผนการพฒันาประเทศไทยในดา้น อววน.   

การด าเนนิการดงักลา่วนบัเปน็ครั้งแรกของภูมภิาคยโุรป 

และเปน็การด าเนนิการภายหลงัการจดัตัง้กระทรวง อว. 

โดยเป็นการด าเนินการให้สอดคล้องกับข้อริเริ่มของ

ส านักงานที่ปรึกษาด้านการอุดมศึกษาและวิทยาศาสตร ์

ณ กรุงวอชงิตนั (ปว. (วต)) ซึง่ได้รเิริ่มการขออนุมตัิมอบ

รางวัลดังกล่าวมาตั้ งแต่ปี  2561 (Friend of Thai  

Science 2018)  

การมอบรางวลั Friend of Thai Science 

2021 ณ กรงุบรสัเซลส ์

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565 ส านักงานที่ปรึกษาด้านการ

อุดมศึกษาและวิทยาศาสตร์ ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เรียน

เชิญ นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุง 
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บรัสเซลส์ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเกียรติคุณ Friend of Thai Science 2021 จากกระทรวงอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและ นวัตกรรม ให้แก่นาย Pierrick Fillon-Ashida สัญชาติฝรั่งเศส เจ้าหน้าที่อาวุโสด้านแผนและ

นโยบาย คณะกรรมาธิการยุโรปฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม (DG Research and Innovation (RTD) ซึ่งถือเป็นบุคคล

สัญชาติติยุโรปคนแรกที่ได้รับรางวัลเกียรติคุณ Friend of Thai Science โดยในพิธีมอบรางวัลดังกล่าว มีนาง Signe 

Ratso (สัญชาติเอสโตเนีย)  Deputy Director-

General คณะกรรมาธิการยุโรปฝ่ายวิจัยและ

นวตักรรม นางสาววารณุ ีปัน้กระจา่ง อคัรราชทตู 

สอท. กรงุบรสัเซลส ์และนายเศรษฐพนัธ ์กระจา่ง

วงษ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา ส านักงาน ปว.(บซ) 

ร่วมเป็นสักขีพยาน ในโอกาสนี้ ทางฝ่ายไทยได้

หารือกับฝ่ายอียู เกี่ยวกับการเพิ่มพูนความ

ร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมไทย-อีย ู

รวมทั้งความร่วมมือกับประเทศที่สามและใน

กรอบอาเซยีน  
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นาย Pierrick Fillon-Ashida ได้ท างานร่วมกับหน่วยงานต่าง 

ๆ ด้าน อววน. ของไทย และช่วยส่งเสริมการสร้างความร่วมมือ

ด้านการวิจัยระหว่างสหภาพยุโรปและประเทศไทย เป็นเวลา

มากกว่า 15 ปี โดยทางปว. (บซ) เคยได้ร่วมงานกับสหภาพ

ยุโรปผ่านการประสานงานของ นาย Pierrick Fillon จัด

กิจกรรมเพื่อส่งเสริมความตระหนักรู้และผลักดันศักยภาพของ

หน่วยงานวิจัย และนักวิจัยไทยในการสมัครขอรับทุนจาก

โครงการ Horizon 2020 ของสหภาพยุโรป เช่น การจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อเขียน

ข้อเสนอวิจัยส าหรับโครงการ Horizon 2020 ร่วมกับตัวแทนจากหน่วยงานของสหภาพยุโรป พร้อมทั้งช่วยประสาน

เชิญวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญจากสหภาพยุโรปมาเผยแพร่ข้อมูล และประเมินศักยภาพของงานวิจัยของนักวิจัยไทย 

รวมทั้งมีความคุ้นเคยกับผู้บริหารองค์กรของ วท./อว. หลายท่าน 

 

การมอบรางวลั Friend of Thai Science 2021 ณ กรงุเฮก 

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ส านักงานฯ ได้

เ รี ย น เ ชิ ญ  น า ย ช า ต รี  อ ร ร จ น า นั น ท ์

เอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก เป็นประธานในพิธี

มอบรางวัลเกียรติคุณ Friend of Thai Science 

2021 จากกระทรวงอดุมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยั

และนวัตกรรม ให้แก่ Prof. Dr. Peter Ooster-

veer ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยถือเป็นชาว

ดัตช์คนแรกที่ได้รับรางวัลนี้ ปัจจุบัน Prof. Dr. 

Peter Oosterveer เ ป็ น อ า จ า ร ย์ ส อ น ด้ า น

นโยบายสิ่งแวดล้อม ที่มหาวิทยาลัย Wageningen University & Research และยังเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาให้กับ

นักศึกษาไทยระดับปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้หลายคน ในโอกาสดังกล่าว ทาง สนง. ได้เน้นการกระชับความ

ร่วมมือของสถาบนัการศึกษาเนเธอร์แลนดก์ับไทย เพือ่ถา่ยทอดและแลกเปลีย่นองคค์วามรู้ ตลอดจนพฒันาศักยภาพ

ของบคุลากรไทย 
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Prof.Dr.Ir. P.J.M. Peter Oosterveer มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาการด้านความมั่นคงทางอาหาร การผลิต

อาหารอย่างยั่งยืน และการเพาะเลี้ยงประมงเป็นต้น โดยมีผลงานตีพิมพ์กว่า 200 ฉบับ และมีค่า H-index อยู่ที่ 40 

ซึ่งเป็นดัชนีที่วัดทั้งผลิตภาพ (productivity) และผลกระทบ ( impact) ของผลงานของนักวิจัย โดยที่ผ่านมา  

ดร. Peter Oosterveer ได้รับเป็นที่ปรึกษาให้แก่นักเรียนปริญญาเอกจากประเทศไทยหลายราย ในการท าวิจัยที่

เกี่ยวข้องกับประเทศไทยโดยเฉพาะในประเด็นการจัดการความปลอดภัยด้านอาหารและสิ่งแวดล้อมในห่วงโซ่

อุปทานของประเทศไทย และมาตรฐานแห่งชาติในการรับรองการเพาะเลี้ยงกุ้งในไทย เป็นต้น โดยล่าสุด ดร. Peter 

Oosterveer มีความร่วมมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ภายใต้โครงการ SUSPENSE ซึ่งเกี่ยวกับการผลิตน้ าปาล์มอย่างยั่งยืน โดยปัจจุบันมีนักศึกษาไทยระดับปริญญาเอก

ภายใต้ความดูแลของ ดร. Peter Oosterveer ก าลังท าวิจัยในโครงการนี้ในหัวข้อการจัดการกรอบก ากับดูแลห่วงโซ่

สินค้าน้ ามันปาล์มเพื่อความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ดร. Peter Oosterveer ยังมีความร่วมมือกับ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายใต้โครงการ SUPERSEAS ซึ่งเกี่ยวกับการก ากับดูแลการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในพื้นที่

ชายฝั่งในภูมิภาคอาเซียน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการพื้นที่ชายฝั่งส าหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและลดความ

เสี่ยงทางสิ่งแวดล้อมและสังคม 
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ไมโครชิปนั้นถือเป็นชิ้นส่วนหลักที่ใช้ในการประกอบ

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เกือบทุกชนิด ตั้งแต่

โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ ยานยนต์ ตลอดจนการ

ผลิตดาวเทียม และในเวลานี้ไมโครชิปถือเป็นทรัพย์สิน

เชิงกลยุทธ์ ที่เป็นหัวใจของการแข่งขันด้านเทคโนโลยี

ของโลก และยังเป็นรากฐานส าคัญของเทคโนโลยี

ดิจิทัลใหม่  ๆ เช่น ระบบยานยนต์อัตโนมัติ  การ

ประมวลผลแบบ cloud การเชื่อมต่อด้วยสัญญาณ 

5G/6G และซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ เป็นต้น ซึ่งการ

ระบาดของโควิดได้เน้นย้ าให้สหภาพยุโรปเห็นถึงความ

เปราะบางในห่วงโซ่การผลิตไมโครชิปทั่วโลก 

ปัจจุบันสหรัฐอเมริกายังคงรักษาต าแหน่งประเทศผู้น า
ในการผลิตไมโครชิปรายใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งนับเป็น
ร้อยละ 47 ของตลาดไมโครชิปของโลก ตามด้วย
เกาหลีใต้ (ร้อยละ 19) ญี่ปุ่น (ร้อยละ 10) ยุโรป (ร้อย
ละ 10) ไต้หวัน (ร้อยละ 6) และจีน (ร้อยละ 5) 

Credit: ec.europa.eu 

Credit: Photograph: Vlad Deep/Alamy 
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Credit: semi.org 

ผลกระทบของโควิดต่อการผลิตไมครชิปและอุตสาหกรรมในยุโรป 

วิกฤติการณ์การแพร่ระบาดทั่วโลกของโรคโควิด การขนส่งวัตถุดิบที่จ าเป็นในการผลิตไมโครชิปเกิดหยุดชะงัก 

นอกจากนี้โรงงานผลิตไมโครชิปต้องปิดตัวลงชั่วคราวเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ ท าให้การผลิตไมโครชิปสู่ตลาดโลก

ลดลง ในทางกลับกันความต้องการของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวเนื่องจากผู้คนต้องพึ่งพา

เทคโนโลยีดิจิทัลมากขึ้น ด้วยเหตุนี้ในหลาย ๆ โรงงานและอุตสาหกรรมในยุโรปที่จ าเป็นต้องใช้ไมโครชิปเป็น

ส่วนประกอบในการผลิต จึงต้องชะลอการผลิต และบางรายจ าเป็นต้องปิดโรงงานเป็นการชั่วคราว ตัวอย่างเช่น 

ในอุตสาหกรรมยานยนต์ ผู้ผลิตยานยนต์รายใหญ่ของเยอรมนี ได้แก่ บริษัท Mercedes Benz บริษัท BMW และ

บริษัท Volkswagen ผลิตรถยนต์ได้น้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้กว่า 4 ล้านคันในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2564 และมี

การปิดฝ่ายการผลิตที่โรงงานผลิตรถบรรทุกในประเทศเยอรมนีเป็นการชั่วคราว สถานการณ์เหล่านี้จึ่งเป็น

จุดเริ่มต้นที่ชี้ให้เห็นถึงความส าคัญของอุตสาหกรรมไมโครชิปในยุโรป และความจ าเป็นในการลดการพึ่งพาสินค้า

ดังกล่าวจากต่างประเทศ 
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แผนส่งเสริมการเป็นผู้น าด้านการผลิตไมโครชิปของยุโรป 

สหภาพยุโรปได้มีประกาศจัดตั้งกลุ่มพันธมิตรของบริษัทผู้ผลิตไมโครชิป อันประกอบด้วย บริษัท ASML บริษัท  

Infineon บริษัท STM และบริษัท NXP เพื่อช่วยศึกษาช่องว่างของการผลิตและการพัฒนาเทคโนโลยีไมโครชิปของ

ยุโรป เพื่อที่จะขยายความสามารถของอุตสาหกรรมในการผลิตไมโครชิปในยุโรปให้เทียบเท่ากับของสหรัฐฯ จีน 

และเกาหลีใต้ ที่ประกาศสนับสนุนผู้ผลิตชิปในประเทศของตน อีกทั้งกลุ่มพันธมิตรดังกล่าวจะสามารถดึงดูดบริษัท

ผลิตไมโครชิปชั้นน าของโลกให้เข้ามาร่วมงานด้วยได้ 

ล่าสุดเมื่อกุมภาพันธ์ 2565 ทางสหภาพยุโรปออกมาประกาศว่าจะมีการออกกฎหมาย European Chips Act เพื่อ

ช่วยสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมไมโครชิป เพิ่มอิสระทางเศรษฐกิจ และพัฒนาสู่การเป็นผู้น า

ด้านเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมดังกล่าว ทั้งในแง่การสนับสนุนเงินทุนจากภาครัฐ การระดมทุนของภาคเอกชน และ

การสร้างทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งจะช่วยให้ยุโรปเปลี่ยนผ่านไปสู่สังคมดิจิทัลและสังคมสีเขียวได้ส าเร็จ โดยภายใต้ร่าง

กฎหมายดังกล่าวจะประกอบไปด้วยมาตรการย่อย ๆ โดยมีแผนลงทุนมูลค่า 43,000 ล้านยูโร จากทั้งภาครัฐและ

เอกชนเพื่อใช้ในการวิจัย ออกแบบ และทดสอบประสิทธิภาพไมโครชิป โดยจุดแข็งของยุโรปในอุตสาหกรรมไมโคร

ชิป คือ การเป็นผู้น าระดับโลกในด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตไมโครชิป และการผลิตอุปกรณ์และ

เครื่องจักรในการผลิตไมโครชิป 
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โดยสหภาพยุโรปคาดว่าการออกกฎหมายดังกล่าวจะช่วยให้ยุโรปสามารถบรรลุเป้าหมายในการเพิ่มสัดส่วนทาง

การตลาดไมโครชิปโลกให้เพิ่มขึ้น 2 เท่า จากเดิมร้อยละ 10 สู่ระดับร้อยละ 20 รวมทั้งการผลิตไมโครชิปขนาด 2 

นาโนมิเตอร์ ซึ่งมีความล้ าสมัยที่สุดในโลกให้ส าเร็จภายในปี ค.ศ. 2030 ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของแผนงานทศวรรษ

ดิจิทัลของยุ โรป ที่ต้องลดการพึ่ งพาการน าเข้าไมโครชิปจากต่างประเทศ ภายใต้แนวคิด “Strategic  

Autonomy” เนื่องจากปัจจุบันยุโรปจ าเป็นต้องพึ่งพาการน าเข้าไมโครชิปชั้นสูงจากผู้ผลิตในเอเชียเป็นหลัก 

ได้ แก่  บริษัท  Taiwan Semiconductors Manufacturing Company (TSMC) จากไต้หวั น  และบริษั ท  

Samsung จากเกาหลีใต้ เป็นต้น 

โดยองค์ประกอบหลักของร่างกฎหมาย European Chips Act มี 3 ข้อดังนี้ 

1) การจัดตั้ง Chips for Europe Initiative ซึ่งเป็นการ

รวบรวมทรัพยากรด้านอุตสาหกรรมไมโครชิปจาก

ประเทศสมาชิกและประเทศพันธมิตรเข้าด้วยกัน และจะ

มีการอัดฉีดงบประมาณ 11,000 ล้านยูโรในการส่งเสริม

การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมไมโครชิป

ชั้นสูง และฝึกอบรบบุคลากรให้ให้มีความเข้าใจอย่าง

ลึกซึ้งถึงระบบนิเวศและห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรม 

ไมโครชิป 

Credit: hpcwire.com 
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2) การจัดท าแผนงานเพื่อดึงดูดการลงทุน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการผลิตไมโครชิปในยุโรป เพื่อเพิ่มอธิปไตย

ทางการผลิต และลดการพึ่งพาการน าเข้าไมโครชิปจากต่างประเทศ อีกทั้งยังจะจัดสรรทุน Chips Fund ให้แก่

วิสาหกิจเริ่มต้น (start-ups) ในการต่อยอดและขยายตลาดของนวัตกรรมใหม่ ๆ ด้านไมโครชิป 

3) การจัดตั้งกลไกการท างานร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิกเพื่อช่วยติดตามและตรวจสอบอุปทานไมโครชิป 

ค านวณอุปสงค์ และควาดการณ์ปัญหาการขาดแคลนไมโครชิปที่สามารถเกิดขึ้นในอนาคต โดยจะมีการท าแผน

ร่วมกันเพื่อหาจุดอ่อนในห่วงโซ่การผลิตไมโครชิป 

หน่วยงานที่ส าคัญด้านการพัฒนาไมโครชิปในยุโรป 

ในยุ โรปมีศูนย์วิจัยไมโครชิปที่ส าคัญ ได้แก่  

Interuniversity Microelectronics Centre 

(IMEC) ในเบลเยียม ซึ่งเป็นผู้น าในด้านการผลิต

ไมโครชิปขนาดจิ๋วแต่ประสิทธิภาพสูง และได้รับ

เงินทุนจากสหภาพยุโรปในการวิจัยและพัฒนา

ไมโครชิปพิเศษส าหรับอุตสาหกรรมในอนาคต 

นอกจากนี้ยังมีบริษัท ASML ของเนเธอร์แลนด์ 

ซึ่งเป็นผู้ผลิตเครื่องจักรส าหรับใช้ในโรงงานผลิตไมโครชิปทั่วโลกอีกด้วย 

Credit: imec-int.com 
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โดยบริษัท ASML มีสัดส่วนทางการตลาดสูงถึงร้อยละ 80 ของอุตสาหกรรมเครื่องจักรส าหรับการผลิตไมโครชิป 

และเป็นซัพพลายเออร์เพียงหนึ่งเดียวในการผลิตชิปให้แก่บริษัท Intel และ Samsung โดยบริษัท ASML ได้

เลือกใช้ เทคโนโลยี  Extreme ultraviolet lithography เพื่อมาผลิตชิปขนาดจิ๋วแต่ทรงพลัง ซึ่ งสามารถ

ประมวลผลได้เร็ว มีประสิทธิภาพ และจุข้อมูลจ านวนมหาศาลได้ โดยปัจจุบันมีการพัฒนาเทคโนโลยี Extreme 

ultraviolet lithography หรือ  EUV มาใช้ผลิ ตชิปและเซมิคอนดัก เตอร์  ซึ่ ง เป็น เทคโนโลยีที่ ใ ช้ แสง

อัลตราไวโอเลตที่มีความยาวคลื่นสั้นมาก ๆ ในการขีดเขียนลายวงจรไฟฟ้าที่ซับซ้อนและมีขนาดเล็กลงบนแผ่น

ซิลิคอนเวเฟอร์ตามที่วิศวกรออกแบบไว้ โดยการที่ล าแสงมีความยาวคลื่นที่สั้น จะช่วยให้เขียนลายวงจรได้อย่าง

ละเอียดมากขึ้นบนขนาดพื้นที่ที่จ ากัด ด้วยเหตุนี้จึงสามารถผลิตชิปที่มีขนาดเล็กลงเรื่อย ๆ ได้ และเมื่อน าชิป

ขนาดจิ๋วไปใช้กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก็จะช่วยให้มีน้ าหนักเบา กินไฟน้อยลง แต่มีประสิทธิภาพในการ

ประมวลผลและจุข้อมูลได้มากขึ้น 

โดยบริษัท ASML ประเมินว่าในอีกแปดปีข้างหน้าภาคธุรกิจไมโครชิปทั่วโลกจะมีมูลค่ามากกว่า 1,000 พันล้าน

ดอลลาร์ และหากยุโรปต้องการส่วนแบ่ง 1 ใน 5 ของตลาดไมโครชิปทั่วโลก ยุโรปต้องใช้เงินมากกว่า 264,000 

ล้านดอลลาร์ ในการลงทุน ซึ่งมากกว่างบที่สหภาพยุโรปได้ประกาศไว้ตอนนี้ถึงห้าเท่า  

ที่มา 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_729 
https://www.leuvenmindgate.be/news/leuven-based-nanotech-flagship-imec-takes-the-lead-in-eu-chips-act 
https://www.asml.com/en/products/euv-lithography-systems 
https://www.rfi.fr/en/science-and-technology/20220208-eu-joins-chips-race-with-a-%E2%82%AC42-billion-bid-to-end-its-dependence-on-asia 

Credit: ASML 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_729
https://www.leuvenmindgate.be/news/leuven-based-nanotech-flagship-imec-takes-the-lead-in-eu-chips-act
https://www.rfi.fr/en/science-and-technology/20220208-eu-joins-chips-race-with-a-%E2%82%AC42-billion-bid-to-end-its-dependence-on-asia
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Innovation Scoreboard 

ใ นทุ ก  ๆ  ปี  คณะกร รมา ธิ ก า ร ยุ โ ร ปจะจั ดท า  

Innovation Scoreboard เพื่อเป็นตัวชี้วัดถึงผลลัพธ์

แ ล ะ ศั ก ย ภ า พ ด้ า น น วั ต ก ร ร ม  ( Innovation  

Performance) โดยการประเมินดังกล่าวได้มาจากการ

วิ เคราะห์ เชิงเปรียบเทียบของประเทศสมาชิกใน

สหภาพยุโรป รวมไปถึงประเทศอื่น ๆ ในยุโรป โดยจะ

มีการประเมินถึ งจุดอ่อนและจุดแข็ งของระบบ

นวัตกรรมในแต่ละประเทศพร้อมทั้งระบุถึงประเด็นที่

แต่ละประเทศควรให้ความสนใจและพัฒนา โดยในการ

จัดล าดับประเทศนวัตกรรมในยุโรป คณะกรรมาธิการ

ยุโรปแบ่งหมวดหมู่ เป็น 4 หมวด ได้แก่ ผู้น านวัตกรรม  

 

(innovation leaders) ผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมระดับสูง 
(strong innovators) ผู้ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ น วั ต ก ร ร ม
ร ะ ดั บ ก ล า ง  ( moderate innovators) แ ล ะ  ผู้
ส ร้ า ง ส ร ร ค์ น วั ต ก ร ร ม พ อ ป ร ะ ม า ณ  ( modest  
innovators) 

โดยในปี ค.ศ. 2021 ลิทัวเนีย ถูกจัดให้เป็นประเทศผู้
ส ร้ า ง ส ร รค์ น วั ต ก ร รมระดั บกลา ง  ( moderate  
innovators) ซึ่ ง มี ค่ า ผลลั พ ธ์ แ ละศั ก ยภาพด้ า น
นวัตกรรมต่ ากว่าค่าเฉลี่ยด้านนวัตกรรมของสหภาพ
ยุโรป โดยอยู่ที่ประมาณร้อยละ 70 ถึง 90 ของค่าเฉลี่ย
ด้านนวัตกรรมของสหภาพยุโรป ซึ่งประเทศอื่น ๆ ที่ถูก
จัดล าดับอยู่ในกลุ่มผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมระดับกลาง 
ได้แก่ อิตาลี ไซปรัส มอลตา สโลวีเนีย สเปน เช็กเกีย 
โปรตุเกส และ กรีซ  

Credit: Freepik.com 
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Credit: emerging-europe.com 

อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาถึงอัตราการเพิ่มขึ้นของประสิทธิผลด้านนวัตกรรม พบว่าลิทัวเนียมีการพัฒนา

ความสามารถด้านนวัตกรรมอย่างก้าวกระโดดสูงถึงร้อยละ 30 ในช่วงเวลา 7 ปีที่ผ่านมา โดยจุดแข็งทางด้านระบบ

นวัตกรรมของลิทัวเนีย คือ จ านวนประชากรที่ส าเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษา (โดย 2 ปีก่อนหน้านี้ การตีพิมพ์

ผลงานด้านวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติของลิทัวเนียขยายตัวขึ้นร้อยละ 145 และสัดส่วนของประชากรที่มี

การศึกษาระดับอุดมศึกษาเพิ่มขึ้นร้อยละ 31.6) รวมทั้งการสร้างนโยบายและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนา

เทคโนโลยีและนวัตกรรม และการแลกเปลี่ยนบุคคลากรในงานสาขาต่าง ๆ กัน โดยในปีที่ผ่านมามีการพัฒนาการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้นในประเทศ  

กระแสความกระตือรือร้นในการพัฒนาความเจริญของลิทัวเนีย มีความเกี่ยวพันกับนโยบายของรัฐบาล และการ

กระตุ้นทางสังคม ให้เป็นสังคมของการเรียนรู้ (knowledge 

based society) ท่ามกลางความล่อแหลมในด้ านภูมิ

รัฐศาสตร์ (อยู่ในพื้นที่ใกล้ชิดรัสเซียและมีความสัมพันธ์ที่

เป็นปฏิปักษ์ต่อจีน) และการเน้นเปิดกว้างกับประเทศฝั่งเสรี

ประชาธิปไตยในกลุ่มแสกนดิเนเวีย สหภาพยุโรปและ

สหรัฐอเมริกาไปในขณะเดียวกัน เพื่อหนีศูนย์กลางเดิมใน

ฐานะบริวารของโซเวียต (รัสเซียเดิม)  
Credit: expresscomputer.in 
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Credit: abdn.ac.uk 

การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หนึ่งปัจจัยหลักที่ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดด้านผลลัพธ์ทางนวัตกรรมของลิทัวเนีย คือ การพัฒนา

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างรวดเร็ว โดยในช่วงที่ผ่านมามีบรรษัทต่างชาติขนาดใหญ่ด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร เช่น Google  Nasdaq  และ AIG มาลงทุนในลิทัวเนีย อีกทั้งในจ านวนบริษัทด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศขนาดใหญ่ที่สุด 20 ล าดับแรกในกลุ่มประเทศบอลติก มี 13 บริษัทที่ตั้งอยู่ในลิทัวเนีย 

นอกจากนี้ นิตยสาร Forbes เคยได้จัดให้ลิทัวเนียเป็นเมือง 1 ใน 

5 เมืองในยุโรปที่เป็นศูนย์กลางด้านนวัตกรรมและมีวิสาหกิจ

เริ่มต้น (startup)  ที่น่าจับตามอง โดยรัฐบาลลิทัวเนียได้ออก

กฎหมายหลายฉบับเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้ลงทุนต่างชาติให้เข้ามา

ลงทุนในลิทัวเนีย และพยายามแลกเปลี่ยนวิทยาการต่าง ๆ กับ

ประเทศอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยี การวิจัย 

และการพัฒนาวิทยาศาสตร์สาขาต่าง ๆ อันน าไปสู่การประยุกต์

และใช้ประโยชน์ในกิจการด้านวิศวกรรมและการแพทย์ของ

ประเทศ นอกจากนี้ลิทัวเนียได้มีการออกวีซ่าแก่ผู้ประกอบการ นัก

ธุรกิจ และผู้ริเริ่มวิสาหกิจเริ่มต้น ที่ประสงค์ต้องการจัดตั้งบริษัทใน

ลิทัวเนีย เพื่อดึงดูดผู้มีความสามารถพิเศษกลุ่มต่าง ๆ  
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Credit: lb.lt 

นอกจากนี้ ในช่วงที่ผ่านมาลิทัวเนียได้ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมทางการเงิน เช่น cryptocurrency และ fintech 

โดยธนาคารกลางแห่งประเทศลิทัวเนียได้ออกมาเปิดตัวเหรียญ LBCOIN ซึ่งเป็นสกุลเงินดิจิทัล โดยใช้เทคโนโลยี 

blockchain เพื่อใช้เป็นของที่ระลึกในการฉลองเอกราชเมื่อปี ค.ศ. 1918 ลิทัวเนียถือเป็นประเทศแรกในยุโรปที่

ออกสกุลเงินดิจิทัลเป็นของตนเอง โดยการออกเหรียญดิจิทัลดังกล่าวยังมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้บริษัทในประเทศ

ลิทัวเนียและต่างประเทศได้รับความรู้และการด าเนินการวิจัยด้าน blockchain และการใช้ระบบดิจิทัลในงาน

บริการในภาคการเงินอีกด้วย 

ที่มา: 

http://en.delfi.lt/lithuania/economy/lithuania-among-forbes-top-five-european-entrepreneurial-

hotspots.d?id=68316858 

http://en.delfi.lt/lithuania/economy/the-rise-of-lithuania-as-a-force-in-it-why-google-and-nasdaq-

are-investing-here.d?id=68161956 

https://startupvisalithuania.com/ 

http://en.delfi.lt/lithuania/economy/lithuania-among-forbes-top-five-european-entrepreneurial-hotspots.d?id=68316858
http://en.delfi.lt/lithuania/economy/lithuania-among-forbes-top-five-european-entrepreneurial-hotspots.d?id=68316858
http://en.delfi.lt/lithuania/economy/the-rise-of-lithuania-as-a-force-in-it-why-google-and-nasdaq-are-investing-here.d?id=68161956
http://en.delfi.lt/lithuania/economy/the-rise-of-lithuania-as-a-force-in-it-why-google-and-nasdaq-are-investing-here.d?id=68161956
https://startupvisalithuania.com/
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หากมองถึงผลลัพธ์และศักยภาพด้านนวัตกรรม 

(innovation performance) สาธารณรัฐเช็กนั้นถูกจัด

โดยคณะกรรมาธิการยุ โรปให้ เป็นผู้ สร้ า งสรรค์

นวัตกรรมระดับกลาง (moderate innovators) ซึ่งมี

ค่าผลลัพธ์และศักยภาพด้านนวัตกรรมต่ ากว่าค่าเฉลี่ย

ด้านนวัตกรรมของสหภาพยุโรป โดยอยู่ที่ประมาณร้อย

ละ 50 ถึง 90 ของค่าเฉลี่ยด้านนวัตกรรมของสหภาพ

ยุโรป และถ้าหากเปรียบเทียบกับประเทศอื่น ๆ ที่อยู่

ในกลุ่มผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมระดับกลาง สาธารณรัฐ

เช็กถูกจัด ให้อยู่ ในล าดับที่  2  รองจากประเทศ

เอสโตเนีย จึงถือได้ว่าสาธารณรัฐเช็กเป็นผู้น าด้าน

นวัตกรรมในกลุ่มนี้ นอกจากนี้ถ้าพิจารณาถึงอัตราการ

เติบโตทางด้านนวัตกรรม สาธารณรัฐเช็กก็ถือว่ามีอัตรา

การเติบโตสูงสุดในกลุ่มเช่นกัน   

หากดูแนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงของผลลัพธ์และ

ศักยภาพด้านนวัตกรรมในปีที่ผ่าน ๆ มา จะพบว่า

ผลลัพธ์และศักยภาพด้านนวัตกรรมของสาธารณรัฐเช็ก

นั้นมีการเติบโตเรื่อย ๆ โดยมีการพัฒนาสูงสุดด้าน

ภาวะผู้ประกอบการ (ร้อยละ 7.9) และทรัพย์สินทาง

ปัญญา (ร้อยละ 6.2) นอกจากนี้ยังพบการเพิ่มขึ้นของ 

รายได้จากต่างประเทศที่เกิดจากการจัดท าใบอนุญาต 

Credit: Freepik.com 

Credit: bangkok.unesco.org 
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Credit: visitczechrepublic.com 

และสิทธิบัตร การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในกลุ่มประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรป และจ านวนประชากรที่

ส าเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษา แต่อัตราการสร้างธุรกิจเงินร่วมลงทุนนั้นเคลื่อนตัวลดลง (ร้อยละ 30) และถ้า

หากเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของสหภาพยุโรป จุดแข็งของสาธารณรัฐเช็กคือ ทรัพยากรมนุษย์ และภาวะ

ผู้ประกอบการ ส่วนจุดอ่อนคือ ระบบทางการวิจัยที่ยังไม่เปิดกว้าง และไม่น่าดึงดูดเท่าที่ควร 

การบินและอวกาศ พลังงาน เทคโนโลยีการขนส่ง และเทคโนโลยีชีวภาพ ถือเป็นสาขาที่สาธารณรัฐเช็กมีความเป็น

เลิศทางวิทยาศาสตร์ และมีความร่วมมือในระดับนานาชาติ ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่สาขาที่สาธารณรัฐเช็กมีความเชียวชาญ

มากที่สุด แต่ก็ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ได้สูง ในทางกลับกันสาธารณรัฐเช็กมีความเชี่ยวชาญใน

วิทยาศาสตร์ในสาขาที่เกี่ยวกับอาหาร การเกษตร และประมง ซึ่งมีวารสารวิชาการในสาขาเหล่านี้ตีพิมพ์ออกมาเป็น

จ านวนมาก แต่อย่างไรก็ตามการต่อยอดน าผลวิจัยไปสู่การเปลี่ยนแปลงของสังคมยังมีน้อยอยู่ 

ความก้าวหน้าด้านอุตสาหกรรมอวกาศของสาธารณรัฐเช็ก 

สาธารณรัฐเช็ก (Czech Republic) เริ่มใช้ประโยชน์จาก ข้อมูลด้านอวกาศในทางวิทยาศาสตร์ มานานกว่า 60 ปี 

โดยในช่วง 10 ปีแรกของการเริ่มต้น เป็นการใช้ข้อมูลจากระบบเซ็นเซอร์ (sensors) ที่เชื่อมต่อกับดาวเทียมขนาด

เล็กเพื่อประโยชน์ในการทดลอง ค้นคว้า และวิจัยในสถาบันวิจัยและภาคธุรกิจขนาดเล็ก จุดเปลี่ยนที่ส าคัญของการ

พัฒนากิจการด้านอวกาศของสาธารณรัฐเช็กเกิดขึ้นนับตั้งแต่การเข้าเป็นสมาชิกขององค์การอวกาศยุโรป และ

นับตั้งแต่นั้นมา พัฒนาการด้านกิจการอวกาศของสาธารณรัฐเช็ก ก็มีความโดดเด่นและอาศัยการด าเนินโครงการ

ภายใต้องค์การอวกาศยุโรป เป็นช่องทางหลักในการผลักดันการพัฒนาและบทบาทในด้านกิจการอวกาศมาอย่าง

ต่อเนื่อง 
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Credit: expats.cz 

เมื่อต้นปี ค.ศ. 2020 สาธารณรัฐเช็กได้ประกาศ แผนกิจการด้านอวกาศแห่งชาติ 5 ปี (National Space Plan 

2020 - 2025) (NSP 2020-2025) เป็นยุทธศาสตร์และกรอบในการพัฒนาและก าหนดทิศทางของกิจการด้าน

อวกาศของประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างศักยภาพและขีดความสามารถด้านกิจการอวกาศทั้งใน

ภาคอุตสาหกรรมและภาคการศึกษา ตลอดจนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและเพื่อให้การลงทุนด้าน

อุตสาหกรรมอวกาศก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนของประเทศอย่างเต็มที่และยังเป็นยุทธศาสตร์ของสาธารณรัฐ

เช็ก ในการเพิ่มการมีบทบาทน าทั้งในภูมิภาคสหภาพยุโรปและเวทีระหว่างประเทศ สาธารณรัฐเช็กให้ความส าคัญ

กับกิจกรรมด้านอวกาศในหลายมิติ เช่น การสังเกตการณ์โลกเพื่อส ารวจทรัพยากร การส ารวจอวกาศ การสื่อสาร

ผ่านดาวเทียม ระบบน าร่องด้วยดาวเทียม การบินในอวกาศโดยมนุษย์และเทคโนโลยีหุ่นยนต์ และการเฝ้าระวัง

กิจกรรมทางอวกาศ เป็นต้น 

Credit: czechspaceportal.cz 
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Credit: spacenews.com 

โดยในปีที่ผ่านมา สาธารณรัฐเช็กมีภารกิจที่ส าคัญด้านอวกาศ เช่น ความส าเร็จในการผลิตเครื่องปล่อยดาวเทียม

เพื่อใช้กับจรวด Vega และ Vega-C ซึ่งเป็นโครงการเทคโนโลยีอวกาศของสาธารณรัฐเช็กที่มีมูลค่าสูงสุดตั้งแต่เข้า

เป็นสมาชิกขององค์การอวกาศยุโรป โดยมีมูลค่าประมาณ 8 ล้านยูโร การพัฒนาและผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์ของ

ยานสังเกตการณ์ดวงอาทิตย์ (Solar Orbiter Space Probe) และการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและวิจัยสภาพ

อากาศในอวกาศ (cosmic weather) รวมทั้งการเก็บข้อมูลและประมวลผลข้อมูลจากระบบดาวเทียมเพื่อพัฒนา

ระบบและอุปกรณ์การตรวจจับการสังเกตการณ์ และการศึกษาวัตถุอวกาศ เป็นต้น 

ปัจจุบันสาธารณรัฐเช็กมีบริษัทเอกชนด้าน

เ ท ค โ น โ ล ยี อ ว ก า ศ ป ร ะ ม า ณ  5 0  แ ห่ ง 

สถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัย 23 แห่ง และ

วิสากิจเริ่มต้น (startups) 25 แห่ง ซึ่งวิสากิจ

เริ่มต้นทั้งหมดเกิดขึ้นจากศูนย์บ่มเพาะธุรกิจของ 

ESA Business Incubation Center (ESA BIC) 

และได้ทยอยเข้าร่วมโครงการเทคโนโลยีอวกาศ  

มีผู้เชี่ยวชาญเช็กท างานในโครงการด้านอวกาศ

ประมาณเกือบ 400 โครงการ  
Credit: cabania.net 
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Credit: czechspace.eu 

นอกจากนี้ในสาธารณรัฐเช็กยังมีการจัดตั้ง Czech Space Alliance (CSA) ซึ่งเป็นสมาคมผู้ประกอบการด้าน

กิจการอวกาศ โดยมีสมาชิกก่อตั้งทั้งหมด 14 บริษัท โดยสมาชิกทั้งหมดมีการด าเนินโครงการร่วมกับองค์การอวกาศ

ยุโรป และเป็นบริษัทเอกชนที่มีบทบาทส าคัญในเทคโนโลยีและกิจการด้านอวกาศโดยเป็นผู้เชี่ยวชาญในการผลิต

และพัฒนาอุปกรณ์และส่วนประกอบของจรวดและสถานีอวกาศตลอดจนผู้พัฒนา โปรแกรมและซอฟท์แวร์เพื่อใช้

ในอุตสาหกรรมอวกาศ 

ความร่วมมือระหว่างไทยและสาธารณรัฐเช็กในมิติกิจการด้านการบินและอวกาศ 

ในการเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐเช็ก ในปี 2562 รัฐบาลไทยและ

สาธารณรัฐเช็กได้มีการหารือร่วมกัน และมีความสนใจเป็นพิเศษโดยเฉพาะการพัฒนาความร่วมมือทางทหาร -การ

บิน โดยรัฐบาลสาธารณรัฐเช็กได้แถลงความสนใจการลงทุนใน eastern seaboard ของไทย โดยไทยจะร่วมมือกับ

สาธารณรัฐเช็กในการสนับสนุนการลงทุนเพื่อการพัฒนาโรงงานประกอบและศูนย์อ านวยความสะดวกการซ่อมบ ารุง 

ซ่อมแซม และยกเครื่อง (MRO: Maintenance, Repair, and Overhaul) อากาศยาน รวมถึงความเป็นไปได้อื่น ๆ 

รวมถึงการพัฒนาศูนย์ฝึกเครื่องจ าลองการบิน (flight simulation) ระดับภูมิภาคในประเทศไทย และการอ านวย

ความสะดวกการลงทุนของสาธารณรัฐเช็กในภาคเชิงพาณิชย์ด้วย ซึ่งในเวลาต่อมา เมื่อเดือน พฤษภาคม 2562  

ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (สทอภ.) ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต

สาธารณรัฐเช็กประเทศไทยจะจัดกิจกรรมศึกษาดูงานให้กับผู้ประกอบการของไทยและผู้บริหารจากหน่วยงาน

ภาครัฐ ตั้งเป้าสานต่อความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ และผลักดันให้เกิดความร่วมมือด้านการ

ซ่อมบ ารุงอากาศยาน การศึกษาพัฒนาบุคลากร  และอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ  

ที่มา: 
http://www.czechspace.eu/ 
https://www.czechspaceportal.cz/wp-content/uploads/2020/08/cz_successful_in_esa_2020_web.pdf 
www.gistda.or.th 

http://www.czechspace.eu/
https://www.czechspaceportal.cz/wp-content/uploads/2020/08/cz_successful_in_esa_2020_web.pdf
http://www.gistda.or.th
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