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คณะกรรมาธิการยุโรปได้เผยแพร่รายงานผลลัพธ์และ
ศักยภาพด้านนวัตกรรมของสหภาพยุโรป หรือ อียู 
ประจ าปี ค.ศ. 2022 (European Innovation Score-
board, EIS) โ ด ย นั บ ตั้ ง แ ต่ ปี  ค . ศ .  2 0 0 1 
คณะกรรมาธิการยุ โ รปมีการจัดท า  Innovation 
Scoreboard ประจ าปี เพื่อเป็นตัวชี้วัดถึงผลลัพธ์และ
ศักยภาพด้านนวัตกรรม (Innovation Performance) 
ของแต่ละประเทศสมาชิก โดยการประเมินดังกล่าว
ได้มาจากการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบของประเทศ
สมาชิกในอียู รวมไปถึงประเทศอื่น ๆ ในยุโรป โดยจะมี
การประเมินถึงจุดอ่อนและจุดแข็งของระบบนวัตกรรม 
 

ในแต่ละประเทศพร้อมทั้งระบุถึงประเด็นที่แต่ละ
ประเทศควรให้ความสนใจและพัฒนา โดยในปีนี้ผลการ
ประเมินชี้ว่าผลลัพธ์และศักยภาพด้านนวัตกรรมของอียู
ได้พัฒนาสูงขึ้นถึงร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับปี ค.ศ. 
2015 
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การจัดล าดบั 4 กลุ่มประเทศนวัตกรรม 

ในการจัดล าดับประเทศนวัตกรรมในยุโรป คณะกรรมาธิการยุโรปแบ่งหมวดหมู่ เป็น 4 กลุ่ม ได้แก่  

1) กลุ่มผู้น าทางนวัตกรรม (innovation leaders) ซึ่งมีค่าผลลัพธ์และศักยภาพด้านนวัตกรรมสูงกว่าค่าเฉลี่ย

ด้านนวัตกรรมของอียูอย่างน้อยร้อยละ 25  ซึ่งในปี ค.ศ. 2022 ประเทศที่ถูกจัดล าดับอยู่ในกลุ่มผู้น านวัตกรรม 

ได้แก่ สวีเดน ฟินแลนด์ เดนมาร์ก เนเธอร์แลนด์ และเบลเยียม ตามล าดับ 
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2) กลุ่มผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมระดับสูง (strong innovators) ซึ่งมีค่าผลลัพธ์และศักยภาพด้านนวัตกรรม

ใกล้เคียง หรือสูงกว่าค่าเฉลี่ยด้านนวัตกรรมของอียูไม่เกินร้อยละ 25  ซึ่งในปี ค.ศ. 2022 ประเทศที่ถูกจัดล าดับอยู่

ในกลุ่มผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมระดับสูง ได้แก่  ไอร์แลนด์ ลักเซมเบิร์ก ออสเตรีย เยอรมนี ไซปรัส ฝรั่งเศส 

ตามล าดับ  

3) กลุ่มผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมระดับกลาง (moderate innovators) ซึ่งมีค่าผลลัพธ์และศักยภาพด้านนวัตกรรม

ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยด้านนวัตกรรมของอียู โดยอยู่ที่ประมาณร้อยละ 70 ถึง 90 ของค่าเฉลี่ยด้านนวัตกรรมของอียู ซึ่งในปี 

ค.ศ. 2022 ประเทศที่ถูกจัดล าดับอยู่ในกลุ่มผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมระดับกลาง ได้แก่ เอสโตเนีย สโลวีเนีย เช็กเกีย 

อิตาลี สเปน โปรตุเกส มอลตา ลิทัวเนีย และ กรีซ ตามล าดับ และ  

4) กลุ่มผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมเกิดใหม่ (emerging innovators) ซึ่งมีค่าผลลัพธ์และศักยภาพด้านนวัตกรรมต่ า

กว่าค่าเฉลี่ยด้านนวัตกรรมของอียู โดยอยู่จะต่ ากว่าร้อยละ 70 ของค่าเฉลี่ยด้านนวัตกรรมของอียู ซึ่งในปี ค.ศ. 

2022 ประเทศที่ถูกจัดล าดับอยู่ในกลุ่มผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมระดับกลาง ได้แก่ ฮังการี โครเอเชีย สโลวะเกีย 

โปแลนด์ ลัตเวีย บัลกาเรีย และโรมาเนีย ตามล าดับ 

โดยในปีนี้การประเมินยังใช้ตัวชี้วัด 32 ตัวเหมือนกับตอนประเมินในปี ค.ศ. 2021 ตัวชี้วัดได้ถูกจัดกลุ่มออกเป็น 12 

มิติ เช่น ระบบพัฒนางานวิจัยที่น่าดึงดูดใจ การลงทุนในงานวิจัย-นวัตกรรม การพัฒนาโครงสร้างเทคโนโลยีดิจิตอล 

และนวัตกรรมที่สร้างประโยชน์ต่อภาคเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

Credit: sfmagazine.com 
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ภาพรวมของการพัฒนานวัตกรรมของยุโรป 

ผลของการจัด Innovation Scoreboard ในปี ค.ศ. 2022 ชี้ให้เห็นว่า ค่าเฉลี่ยประสิทธิผลด้านนวัตกรรมของอียูได้

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 10 จากปี ค.ศ. 2015 โดยถือว่าแซงหน้าประเทศญี่ปุ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  

ส าหรับปีนี้ประเทศสวีเดนก็ยังเป็นผู้น าด้านนวัตกรรมอันดับหนึ่งในอียูอีกเช่นเคย ตามมาด้วยประเทศฟินแลนด์ 

เดนมาร์ก เนเธอร์แลนด์ และ เบลเยียม โดยเนเธอร์แลนด์ได้กลับมาเป็นผู้น าด้านนวัตกรรมอีกครั้งหลังจากตกอันดับ

ไปเป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมระดับสูงในปีที่แล้ว โดยประเทศในกลุ่มผู้น าด้านนวัตกรรมนั้นมีความโดดเด่นทาง

นวัตกรรมแตกต่างกันออกไป ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 

ในปีนี้สวีเดนเป็นผู้น าในด้านการพัฒนาบุคลากร (Human resources) และการจ้าง

งานที่มีประสิทธิผล (Employment impact) และมีตัวชี้วัดย่อยที่แข็งแกร่ง 5 หมวด 

(Relative strengths) ได้แก่ 1. การร่วมมือวิจัยระหว่างภาครัฐ-เอกชน 2. การ

ส่งเสริมการเรียนรู้ไม่สิ้นสุดแก่บุคลากร 3. การสร้างระบบความร่วมมือเครือข่าย

งานวิจัยนานาชาติ 4. การจ้างงานผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ 5. การสร้างระบบที่

เอื้อต่อนักวิจัยต่างชาติระดับปริญญาเอก 

เดนมาร์กนั้นเป็นผู้น าด้านความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม (Environmental sustaina-

bility) และมีตัวชี้วัดย่อยที่แข็งแกร่ง 5 หมวด ได้แก่ 1. การร่วมมือกันระหว่าง

ภาครัฐ-เอกชน 2. การสร้างระบบความร่วมมือเครือข่ายงานวิจัยนานาชาติ 3. การ

ส่งเสริมการเรียนรู้ไม่สิ้นสุดแก่บุคลากร 4. การสร้างระบบที่เอื้อต่อนักวิจัยต่างชาติ

ระดับปริญญาเอก และ 5. เทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม 

Credit: euagenda.eu 
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Credit: weforum.org 

ฟินแลนด์นั้นเป็นผู้น าด้านการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี (Uses of innovation 

and technologies) และมีตัวชี้วัดย่อยที่แข็งแกร่ง 5 หมวด ได้แก่ 1. การร่วมมือกัน

ระหว่างภาครัฐ-เอกชน 2. การส่งเสริมการเรียนรู้ไม่สิ้นสุดแก่บุคลากร 3. การพัฒนา

ความร่วมมือระหว่างวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกับหน่วยงานต่างๆ 4. การ

จ้างงานผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 5. ภาคธุรกิจสนับสนุนการอบรมด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 

เนเธอร์แลนด์นั้นเป็นผู้น าด้านระบบการวิจัยที่ส่งเสริมการท างานร่วมกันระหว่าง

ภาครัฐและภาคเอกชน และมีตัวชี้วัดย่อยที่แข็งแกร่ง 5 หมวด ได้แก่ 1. การร่วมมือ

ระหว่างภาครัฐ-เอกชน ในการผลิตผลงานวิจัย 2. การสร้างระบบที่เอื้อต่อนักวิจัย

ต่างชาติระดับปริญญาเอก 3. การส่งเสริมการเรียนรู้ไม่สิ้นสุดแก่บุคลากร 4. 

บุคลากรที่มีทักษะด้านดิจิทัลในระดับสูง และ 5. การจ้างงานผู้เชี่ยวชาญด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ 

เบลเยียมนั้นเป็นผู้น าด้านการลงทุนจากวิสาหกิจด้านนวัตกรรมขนาดกลางและ

ขนาดย่อมและความสามารถในการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้น และมีตัวชี้วัดย่อยที่แข็งแกร่ง 5 

หมวด ได้แก่ 1. การร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ-เอกชน ในการผลิตผลงานวิจัย 2. 

การร่วมมือของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการพัฒนานวัตกรรม  
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3. การสร้างระบบที่เอื้อต่อนักวิจัยต่างชาติระดับปริญญาเอก 4. ภาคธุรกิจสนับสนุนการอบรมด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร และ 5. การตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ 

เมื่อดูในภาพรวมทั้งหมดพบว่าในปีนี้มี 19 ประเทศสมาชิกที่มีค่าเฉลี่ยประสิทธิผลด้านนวัตกรรมสูงขึ้น ในขณะที่อีก 

8 ประเทศสมาชิกที่เหลือมีค่าดังกล่าวลดลงเมื่อเทียบกับปี ค.ศ. 2021 ซึ่งถ้าหากเปรียบเทียบในช่วงปี ค.ศ. 2015 – 

2022 พบว่าประเทศที่มีค่าเฉลี่ยประสิทธิผลด้านนวัตกรรมเพิ่มขึ้นสูงสุด ได้แก่ ไซปรัส เอสโตเนีย กรีซ ลิทัวเนีย 

และเช็กเกีย ในขณะที่เยอรมนีมีค่าเฉลี่ยประสิทธิผลด้านนวัตกรรมลดลงค่อนข้างมาก เป็นผลมาจากปัจจัยการใช้

และการสนับสนุนการอบรบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่ง  
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Credit: yale.edu 

ส่วนหนึ่งอาจเป็นผลมาจากวิกฤตการณ์พลังงานจากสงครามระหว่างยูเครนและรัสเซีย ซึ่งเยอรมนีต้องใช้เงินอุดหนุน

เป็นจ านวนมากเพื่อควบคุมราคาพลังงาน เนื่องจากปกติเยอรมนีต้องพึ่งพาก๊าซจากรัสเซียเป็นจ านวนมาก จึงส่งผล

ให้การจัดสรรเงินสนับสนุนในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ลดลง 

โดยในปีนี้พบว่ามี 3 ประเทศมีการย้ายจากกลุ่มนวัตกรรมหนึ่งไปยังอีกกลุ่ม โดยมี 2 ประเทศที่เปลี่ยนแปลงใน

ทิศทางที่ดีขึ้นได้แก่ เนเธอร์แลนด์พัฒนาเป็นผู้น านวัตกรรม และไซปรัสพัฒนาเป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมระดับสูง 

ในทางกลับกันเอสโตเนียมีผลประเมินลดลงและต้องตกมาเป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมระดับกลาง จากที่เคยเป็นผู้

สร้างสรรค์นวัตกรรมระดับสูงในปีที่แล้ว 

โดยตั้งแต่ปี ค.ศ. 2021  การจัดล าดับประเทศนวัตกรรมของสหภาพยุโรปได้มีการน าตัวชี้วัดใหม่ ๆ มาใช้ เช่น การ

ใช้เทคโนโลยีและระบบดิจิทัล รวมถึงความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การประเมินผลมีความสอดคล้องกับ

เป้าหมายและนโยบายส าคัญของอียูที่ต้องการจะเปลี่ยนแปลงสู่สังคมสีเขียวและดิจิทัล และในปี ค.ศ. 2022 เป็นปี

แรกที่อัลแบเนียเข้าร่วมการประเมินด้วย โดยมีการใช้ตัวชี้วัด 23 ตัวจากทั้งหมด 32 ตัว อีกทั้งยังมีประเทศนอกอียู

อีก 2 ประเทศที่เข้าร่วมการประเมินได้แก่ ชิลี และเม็กซิโก โดยใช้ตัวชี้วัดจ านวน 19 และ 17 ตัวตามล าดับ ด้วย

เหตุนี้การประเมินของ 3 ประเทศดังกล่าวจึงอาจจะไม่สมบูรณ์เทียบเท่ากับของประเทศอื่น ๆ 
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แผนการพัฒนาทางนวัตกรรมของยุโรป 

อย่างไรก็ตามยังพบว่าการพัฒนาทางนวัตกรรมในยุโรปมีการกระจุกตัวทางด้านภูมิศาสตร์ โดยประเทศที่เป็นผู้น า

ด้านนวัตกรรมหรือผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมระดับสูงส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ในยุโรปตอนเหนือและตะวันตก ในขณะที่ยุโรป

ตอนใต้และยุโรปตะวันออกจะมีค่าเฉลี่ยประสิทธิผลด้านนวัตกรรมที่ต่ ากว่า โดยคณะกรรมาธิการยุโรป ด้านการวิจัย

และนวัตกรรม จะมุ่งใช้แผนแม่บทด้านนวัตกรรมฉบับใหม่ที่เรียกว่า New European Innovation Agenda ในการ

อุดช่องว่างของการพัฒนานวัตกรรมระหว่างภูมิภาคในยุโรป ซึ่งแผนแม่บทดังกล่าวจะเน้นการสร้างความสมดุลรอบ

ด้าน ทั้งการลงทุนภาครัฐ-เอกชน  การขยายเครือข่ายร่วมวิจัย-พัฒนาเพื่อจัดการกับความท้าทายของโลก  การ

เตรียมความพร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล การผลักดันความสามารถของบุคลากร การร่วมมือตั้งแต่ระดับชุมชน -ระหว่าง

ประเทศ การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการคิดค้นและใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นสูงให้เกิดประโยชน์ เพื่อที่

ยุโรปจะได้ก้าวสู่เป็นผู้น าในภูมิทัศน์นวัตกรรมโลก 

นอกจากนี้ โครงการ Horizon Europe ซึ่งเป็นกรอบโครงการความร่วมมือด้านการวิจัยและนวัตกรรมของสหภาพ

ยุโรปฉบับที่ 9 ถือเป็นอีกหนึ่งตัวแปรส าคัญที่ขับเคลื่อนความเป็นเลิศทางการวิจัยจนน าไปสู่การพัฒนาทาง

นวัตกรรมในยุโรปที่จะช่วยสรรค์สร้างและช่วยยุโรปเปลี่ยนผ่านไปสู่สังคมสีเขียวที่มีความยืดหยุ่นพร้อมปรับตัวต่อ

การเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 

Credit: europa.eu 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_4273
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การเปรียบเทียบการพัฒนานวัตกรรมของยุโรป

กับประเทศอื่นทั่วโลก 

เมื่อพิจารณาในระดับโลก ประสิทธิผลทางนวัตกรรม

ของอียูนั้นพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงปี ค.ศ. 2015 

– 2022 โดยพัฒนาสูงกว่าประเทศคู่แข่งหลาย ๆ 

ประเทศทั่วโลก ซึ่งอียูได้พัฒนาแซงญี่ปุ่นเป็นที่ส าเร็จ

แล้ว แต่ยังตามหลังออสเตรเลีย แคนาดา เกาหลีใต้ 

และสหรัฐอเมริกา โดยประเทศเกาหลีใต้เป็นประเทศ

ที่มีประสิทธิผลทางนวัตกรรมสูงที่สุดในโลก โดยมี

ค่าเฉลี่ยประสิทธิผลทางนวัตกรรมสูงกว่าอียูร้อยละ 

21  

โดยการประเมินเปรียบเทียบผลการด าเนินงานด้าน

การวิจัยและนวัตกรรมของประเทศในสหภาพยุโรป

และการวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของระบบการ

วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ จะช่วยให้ประเทศต่าง ๆ 

สามารถท าการประเมินภาคส่วนที่ต้องใช้ความ

พยายามในการเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างสรรค์

นวัตกรรมต่อไป นอกจากนี้ยังใช้เป็นตัวบ่งชี้ถึงโอกาส

การสร้างความร่วมมือด้านการพัฒนานวัตกรรมให้แก่

ประเทศนอกสหภาพยุโรป เช่น ประเทศไทย ได้

เช่นกัน 

 

 

ที่มา: 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_5682 

https://research-and-innovation.ec.europa.eu/statistics/performance-indicators/european-

innovation-scoreboard_en 

European Innovation Scoreboard 2022 (Full Report), European Commission 

https://research-and-innovation.ec.europa.eu/statistics/performance-indicators/european-innovation-scoreboard_en
https://research-and-innovation.ec.europa.eu/statistics/performance-indicators/european-innovation-scoreboard_en


 

 

วารสารข่าวด้านการอุดมศึกษาและวิทยาศาสตร์จากกรุงบรัสเซลส์ ประจ าเดือนธันวาคม 2565 
10 

เมื่อวันที่ 6 - 18 พฤศจิกายน 2022 ผู้น าประเทศต่าง 

ๆ ทั่วโลกเกือบ 200 ประเทศ ได้มารวมตัวกันในการ

ประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสมัยที่ 27  หรือ 

COP27 ซึ่ ง จั ด ขึ้ น  ณ  เ มื อ ง  Sharm El-Sheikh 

ประเทศอียิปต์ เพื่อร่วมหารือแนวทางการแก้ไขและ

รับมือกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดย

มุ่งเร่งด าเนินตามแผนงานเพื่อบรรลุกรอบอนุสัญญา

สหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

และเป้าหมายของความตกลงปารีส ซึ่งมีการให้ค ามั่น

สัญญาร่วมกันว่าจะใช้มาตรการต่าง ๆ เพื่อจ ากัดการ 

เพิ่มอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกให้ไม่เกิน 1.5 องศาเซลเซียส 

(จากระดับก่อนยุคอุตสาหกรรม) โดยแต่ละประเทศ 

จะต้องก าหนดเป้าหมายเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือน

กระจก และต้องมีการปรับปรุงทุก ๆ 5 ปี โดยในการที่

จ ะ บ ร ร ลุ เ ป้ า ห ม า ย ขอ งค ว า ม ต ก ล ง ป า รี ส นั้ น 

นักวิทยาศาสตร์ได้ระบุไว้ว่าโลกจะต้องลดก๊าซเรือน

กระจกให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 50 ภายในปี ค.ศ. 2030 

Credit: cor.europa.eu 
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ในการประชุม COP27 นี้ ประเด็นที่มีการหยิบยกมาพิจารณา

และพูดถึงมากที่สุดนั่นก็คือ การจัดกองทุนเพื่อชดเชยความ

เสียหายและการสูญเสีย (loss and damage) ให้แก่ประเทศ

ที่ได้รับผลกระทบรุนแรงที่สุดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ เช่นจากอุทกภัย ภัยแล้ง และผลกระทบอื่น ๆ จาก

สภาพภูมิอากาศ โดยมีประเทศที่ก าลังพัฒนามากกว่า 130 

ประเทศ เรียกร้องให้มีการจัดตั้งกองทุนดังกล่าว นอกจากนี้ใน

ที่ประชุมยังมีการติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินการตามแผนงานต่าง ๆ ตลอด 1 ปีที่ผ่านมา ซึ่งยังพบว่ารัฐบาล

ประเทศต่าง ๆ ต้องเผชิญความท้าทายอื่น ๆ นอกจากผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไม่ว่าจะเป็น

วิกฤตพลังงานและวิกฤตการเงิน รวมถึงวิกฤตความขัดแย้งที่ลุกลามอย่างภาวะสงครามในยูเครน ส่งผลท าให้

แผนงานในการบรรลุข้อตกลงที่ได้ก าหนดไว้ในการประชุม COP26 เมื่อปีที่แล้วเกิดความล่าช้า 

Credit: cor.europa.eu 

Credit: vox-cdn.com 
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Credit: ec.europa.eu 

นโยบายส าคัญของอียูในการเป็นผู้น าด้านการจัดการกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

อียูนั้นมีประวัติความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และยุโรปจะเป็นทวีปแรก

ของโลกที่จะเปลี่ยนผ่านสู่สังคมที่มีคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี ค.ศ. 2050 แต่ผลกระทบจากสงครามระหว่าง

ยูเครนและรัสเซียได้ส่งผลให้แผนงานของอียูในการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมสีเขียวด าเนินได้ช้าลง ดังจะเห็นได้จากหลาย

ประเทศในยุโรปได้ยืดอายุโรงไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง และคาดว่าการแพร่กระจายก๊าซเรือนกระจกในยุโรป

จะเพิ่มขึ้นราวร้อยละ 2 

แต่อย่างไรก็ตามอียูได้ด าเนินการตามข้อผูกพันผ่านการออกกฎหมาย และพร้อมที่จะเพิ่มเป้าหมายการลดก๊าซเรือน

กระจก (Nationally Determined Contributions, NDC)  โดยนโยบายหลักที่เป็นหัวใจส าคัญของอียูในการ

จัดการกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นั่นคือ 

นโยบาย Green Deal ซึ่งวิสัยทัศน์ของแผนนโยบายฉบับนี้ก็คือการขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุโรปสู่อนาคตที่ยั่งยืน ผ่าน

การส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การบรรลุเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในปี 

ค.ศ. 2030 (ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 55) และ ค.ศ. 2050 (ลดการปล่อยก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์) การจัดหาพลังงานสะอาดที่มีราคาย่อมเยา การประกันความมั่นคงทางพลังงาน 

การขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน การพัฒนาประสิทธิภาพทางพลังงาน การเปลี่ยนถ่ายสู่สังคม

ไร้มลพิษ การรักษาและฟื้นฟูระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ การพัฒนาระบบห่วงโซ่อาหารที่ส่งเสริม

สุขภาวะและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม และการส่งเสริมระบบขนส่งอัจฉริยะและยั่งยืน  
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Credit: ec.europa.eu 

ภายใต้นโยบาย Green Deal คณะกรรมาธิการยุโรปได้น าเสนอชุดร่างกฎหมาย "Fit for 55" เพื่อก าหนดเป้าหมาย

และมาตรการในแต่ละภาคส่วน เพื่อเอื้อต่อการบรรลุเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้อย่างน้อย

ร้อยละ 55 ในปี ค.ศ. 2030 ทั้งนี้การลดการปล่อยการเรือนกระจก การเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียน และ

การเพิ่มเนื้อที่ของผืนป่าเพื่อดูดซับคาร์บอน ถือเป็นเป้าหมายที่ส าคัญที่อียูต้องการบรรลุ ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 

• ลดการปล่อยมลพิษ/ก๊าซเรือนกระจกในภาคการขนส่งทั้งทางบก ทะเล และอากาศให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 13 

ภายในปี ค.ศ. 2030 

• ลดระดับการปล่อยมลพิษ/ก๊าซเรือนกระจกโดยเฉลี่ยของรถยนต์ผลิตใหม่ให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 55 (เมื่อเทียบ

กับปี ค.ศ. 2021) ภายในปี ค.ศ. 2030  

• ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2035 รถยนต์ที่ผลิตข้ึนใหม่ในสหภาพยุโรปจะมีการปล่อยมลพิษ/ก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ 

• ก าหนดสัดส่วนของพลังงานหมุนเวียนเป็นร้อยละ 40 ของพลังงานทั้งหมดที่ผลิตได้ในยุโรป (ภายในปี ค.ศ. 

2030) 
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• ก าหนดสัดส่วนของการใช้พลังงานหมุนเวียนต่อพลังงานทั้งหมดที่ใช้ในอาคาร/บ้านเรือน เป็นร้อยละ 49 ภายใน

ปี ค.ศ. 2030 

• ก าหนดเป้าหมายการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือ Carbon Sink ให้ไดอ้ย่างต่ า 310 ล้านตัน ภายในปี 

ค.ศ. 2030 

• การใช้ที่ดิน การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและป่าไม้ และเกษตรกรรมจะต้องไม่มีการปล่อยก๊าซคอร์

บอนไดออกไซด์ หรือ มีคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี ค.ศ. 2035 

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

โครงการ Global Gateway ที่ทางอียูได้เปิดตัวเมื่อปีที่แล้ว ซึ่งเป็นกลยุทธ์ส่งเสริมการลงทุนมูลค่า 340 ,000 ล้าน

ดอลลาร์สหรัฐ เพื่อพัฒนาการเชื่อมโยงอย่างชาญฉลาด สะอาดและปลอดภัยในทางดิจิทัล พลังงานและการขนส่ง 

รวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านสาธารณสุข การศึกษา และการวิจัยทั่วโลก และมีแผนการพัฒนาโครงข่าย

คมนาคมและโลจิสติกส์ที่เชื่อมยุโรปกับแอฟริกาเป็นโครงการย่อยที่ใหญ่ที่สุด โดยมุ่งเน้นจัดการปัญหาท้าทาย

เร่งด่วนที่สุดของโลก เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ การปกป้องสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงระบบสาธารณสุข 

ส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันในห่วงโซ่อุปทานโลก โดยในมิติพลังงานและสิ่งแวดล้อมโครงการ Global Gate-

way จะส่งเสริมการลงทุนเพื่อบรรเทาผลกระทบและเพิ่มความยืดหยุ่นในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ ผ่านการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเสริมความมั่นคงด้านพลังงาน 
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อีกหนึ่งโครงการส าคัญของอียู คือ โครงการ REPowerEU ซึ่งมีมูลค่า 2.1 แสนล้านยูโร โดยมีเป้าหมายเพื่อลดการ

พึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลของรัสเซีย ซึ่งมีแผนที่จะลดการน าเข้าก๊าซจากรัสเซียทั่วทั้งอียูลงร้อยละ 66 ภายในสิ้นปีนี้ 

และเลิกพึ่งพาอาศัยกันโดยสิ้นเชิงก่อนปี ค.ศ. 2027 ผ่านแผนการประหยัดพลังงาน การจัดหาแหล่งพลังงานจากที่

อื่น และเร่งการเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานหมุนเวียน 

โดยในระยะสั้นอียูจะส่งเสริมให้ประชาชนและภาคธุรกิจลดการใช้

พลังงาน เช่น การปิดไฟ และลดการใช้เครื่องปรับอากาศและเครื่อง

ท าความร้อนให้น้อยลง เป็นต้น และเพิ่มการส ารองก๊าซธรรมชาติให้

ได้ ร้อยละ 80 โดยที่ล่าสุดสามารถส ารองเพิ่มได้มากกว่าร้อยละ 85 

แล้ว ส่วนในระยะยาวสหภาพยุโรปตั้งเป้าที่จะเพิ่มสัดส่วนของ

พลังงานหมุนเวียนจากเดิมอยู่ที่ร้อยละ 40 เป็น 45 ภายในปี ค.ศ. 

2030 รวมถึงวางแผนที่จะลดระยะเวลาที่ใช้ในการขอใบอนุญาต

ส าหรับโครงการพลังงานหมุนเวียนใหม่ลง ซึ่งแผนโครงการเหล่านี้จะ

ช่วยเร่งให้ยุโรปเปลี่ยนผ่านสู่สังคมสีเขียวได้เร็วขึ้น 

Credit: ec.europa.eu 
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บทบาทของอียูในการประชุม COP27 

โดยในการเจรจาในการประชุม COP27 อียูก็ยังถือเป็นแนวหน้าในการผลักดันแผนงานและข้อตกลงส าคัญ ๆ ที่จะ

ช่วยในการบรรลุเป้าหมายของความตกลงปารีส อาทิเช่น 

• แผนการด าเนินงานเพื่อรับมือกับผลกระทบการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และการยุติการให้เงินอุดหนุน

เชื้อเพลิงฟอสซิล 

• การเลิกใช้ถ่านหิน 

• การลดการปล่อยก๊าซมีเทน 

อีกหนึ่งข้อตกลงประวัติศาสตร์ที่อียูมีส่วนสนับสนุนนั่นก็คือ การจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือและชดใช้ค่าเสียหายให้แก่

ประเทศที่ได้รับผลกระทบรุนแรงที่สุดจากปัญหาโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยบรรดาประเทศ

ยากจนได้เรียกร้องให้จัดตั้งกองทุนดังกล่าวมานานตั้งแต่ 30 ปีที่แล้ว  

โดยหลายประเทศที่ร่ ารวยได้ให้ค ามั่นสัญญาและจัดตั้งเป้าหมายของกองทุนช่วยประเทศยากจนเป็นจ านวน 

100,000 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อให้ประเทศเหล่านี้เลิกใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลและเลิกกิจกรรมต่าง ๆ ที่ท าให้เกิด 

Credit: politico.eu 
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มลพิษ นอกจากนี้ยังต้องการให้ชาติเหล่านี้ใช้เงินนี้ในการปรับตัวและช่วยเหลือในการเตรียมรับผลกระทบที่เลวร้าย

ที่สุดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยอียูถือเป็นผู้สนับสนุนหลักของกองทุนดังกล่าว ซึ่งเงินสนับสนุนจากอี

ยูถือเป็นร้อยละ 27 โดยตอนนี้ยังขาดการบริจาคอีก 1.67 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมาย 100,000 

แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยอียูกล่าวว่าจะเร่งจัดหาทุนสนับสนุนจากทั้งอียูและผู้บริจาครายอื่น ๆ เพื่อให้บรรลุ

เป้าหมายการระดมทุนดังกล่าวให้ได้ภายในปี ค.ศ. 2030 โดยจุดยืนที่ทางอียูเน้นย้ าในการสนับสนุนเงินในกองทุนดัง

กล่าวคือการให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศหรือชุมชนที่ยากจนและเปราะบางมากที่สุด ที่ต้องเผชิญกับผลกระทบที่

เลวร้ายที่สุด 

อีกทั้ งยังผลักดันให้มีการบริจาคและ

ลงทุนจากภาคเอกชนและธนาคารเพื่อ

การบูรณะและการพัฒนาของภูมิภาคต่าง 

ๆ ทั่วโลก โดยในอียู เอง มีการจัดตั้ ง

โครงการ Team Europe ซึ่งเป็นความ

ร่วมมือระหว่างอียู สถาบันทางการเงิน

ของประเทศสมาชิกฯ ธนาคารเพื่อการลงทุนแห่งยุโรป (European Investment Bank, EIB) และธนาคารเพื่อการ

บูรณะและการพัฒนาแห่งยุโรป (European Bank for Reconstruction and Development, EBRD) เพื่อให้

งบประมาณในการช่วยเหลือประเทศพันธมิตรทั้งในระดับอียูและนานาชาติในการจัดการกับความท้าทายในประเด็น

ต่าง ๆ โดยในประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทาง Team Europe จะให้งบประมาณ 2.1 หมื่นล้านยูโร

ต่อปี แก่ประเทศพันธมิตร โดยรายละเอียดของการจัดตั้งและการจัดการกองทุนช่วยเหลือและชดใช้ค่าเสียหาย จะ

ถูกหารือในการประชุมครั้งต่อไปในปี ค.ศ. 2023 หรือ COP28 ณ นครดูไป สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  

Credit: climatenetwork.org 

Credit: politico.eu 
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ข้อสังเกตุจากการประชุม COP27 

ถึงแม้การประชุม COP27 จะสามารถน าไปสู่การรบรรลุข้อตกลงการจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือและชดใช้ค่าเสียหาย 

แต่ยังมีอีกหลายประเด็นที่เป็นที่ถกเถียงระหว่างผู้น าหรือนักก าหนดนโยบายของแต่ละเทศ อาทิเช่น ประเทศจีน 

กล่าวว่าตนเองเป็นประเทศหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดังนั้นควรจะมีสิทธิในการ

เข้าถึงกองทุนช่วยเหลือและชดใช้ค่าเสียหายได้เช่นกัน ด้วยเหตุนี้ทางอียูมีการเสนอให้แก้ไขข้อความในข้อตกลงว่า

กองทุนดังกล่าวจะจัดสรรให้แก่ประเทศที่เปราะบางที่ได้รับผลกระทบสูงสุด เพื่อขัดขวางไม่ให้จีนแสวงหา

ผลประโยชน์จากกองทุนดังกล่าว 

อีกหนึ่งความล้มเหลวของการประชุม COP27 คือการไม่สามารถบรรลุข้อตกลงว่าด้วยการเลิกใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลซึ่ง

ถือเป็นสาเหตุที่ส าคัญของปัญหาโลกร้อน โดยรวมถือว่ายังไม่มีความคืบหน้าเมื่อเทียบกับการประชุม COP26 ในปีที่

แล้ว โดยนาง Ursula von der Leyen ประธานคณะกรรมาธิการยุโรปได้กล่าวในวันปิดการประชุมว่าสิ่งที่ชาติต่าง 

ๆ ก าลังท าอยู่คือการรักษาโรคตามอาการ แต่ไม่ได้จัดการกับต้นตอของโรคอย่างแท้จริง ในขณะที่นาย Frans  

Timmermans หัวหน้านโยบายสภาพภูมิอากาศของสหภาพยุโรป ได้แถลงว่า โลกควรมีการท าอะไรมากกว่านี้ เพื่อ 

 

Credit: misiones.cubaminrex.cu 
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ลดการปล่อยคาร์บอนที่เป็นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก และถึงแม้จะมีการระดมทุนมากสักแค่

ไหน แต่อย่างไรก็จะไม่มีวันเพียงพอในการรับมือกับความเสียหายและการสูญเสียที่จะเกิดขึ้นถ้ายังไม่มีการลดการ

ปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้อย่างมีนัยส าคัญ ส่วนนาย Antonio Guterres เลขาธิการสหประชาชาติ กล่าวว่าการ

ระดมทุนดังกล่าวไม่สามารถช่วยให้การปล่อยคาร์บอนลดลงได้จ านวนมหาศาล และโลกของเรายังต้องอยู่ในห้อง

ฉุกเฉินต่อไป 

โดยรายงานของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Environment Programme) ชี้ว่าโลก

ก าลังมุ่งสู่หายนะจากความล้มเหลวของนานาชาติในการด าเนินนโยบายเพื่อจ ากัดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลก ซึ่ง

นโยบายและมาตรการที่มีอยู่ ณ ปัจจุบัน ไม่สามารถที่จะจ ากัดการเพิ่มของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกให้ต่ ากว่า 1.5 

องศาเซลเซียสได้ โดยคาดการณ์ว่าระดับอุณหภูมิโลกโดยเฉลี่ยจะเพิ่มขึ้นสูงถึง 2.4-2.6 องศาเซลเซียสภายใน

ศตวรรษนี้ 

ที่มา: 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_22_7043 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/climate-action-and-

green-deal/eu-cop27-climate-change-conference_en 

https://www.euractiv.com/section/climate-environment/news/cop27-eu-makes-final-offer-on-

climate-disaster-compensation-fund/ 

https://www.euractiv.com/section/climate-environment/news/cop27-summit-strikes-deal-to-fund-

climate-damages-leaves-eu-disappointed/ 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/climate-action-and-green-deal/eu-cop27-climate-change-conference_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/climate-action-and-green-deal/eu-cop27-climate-change-conference_en
https://www.euractiv.com/section/climate-environment/news/cop27-eu-makes-final-offer-on-climate-disaster-compensation-fund/
https://www.euractiv.com/section/climate-environment/news/cop27-eu-makes-final-offer-on-climate-disaster-compensation-fund/
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สถาบัน Casa Asia ถือเป็นหน่วยงานด้านการทูต

สาธารณะ ภายใต้การก ากับดูแลของกระทรวงการ

ต่างประเทศสเปน ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 2001 เพื่อ

สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับประเทศสเปนในภูมิภาค

เอเชีย และในทางกลับกันก็ท าหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลและ

ภาพลักษณ์ที่ ดีของประเทศในภูมิภาคเอเชียให้

หน่วยงานในสเปนได้รับทราบ พร้อมทั้งส่งเสริมความ

ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม การศึกษาและ

องค์กรภาคประชาสังคมระหว่างสเปนกับประเทศ 

ต่าง ๆ ในเอเชีย โดยปัจจุบันมีส านักงานใหญ่ที่นครบาร์

เซโลนา และส านักงานที่กรุงมาดริด 

หนึ่งในพันธกิจหลักของสถาบัน Casa Asia คือ การ

น าเสนอและอัพเดทข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับประเทศใน 

เอเชียให้แก่องค์กรและหน่วยงานของสเปนที่ตั้งอยู่ใน

สเปนและในเอเชียได้ทราบ โดยจะเน้นการให้ข้อมูลใน

ด้านความหลากหลายทางวัฒนธรรม ผ่านการจัดงาน

นิทรรศการ การจัดท าหนังสือ และภาพยนตร์ เป็นต้น 

อีกทั้ งยั งจัดกิจกรรมสอนกลุ่มภาษาเอเชีย และ

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อแนะน าประเทศต่าง ๆ 

ในเอเชียให้แก่เด็กนักเรียนในสเปนได้รู้จัก นอกจากนี้

สถาบัน  Casa Asia ยั งร่ วมมือกับหน่วยงานของ

ประเทศต่าง ๆ ในเอเชีย ที่ตั้งอยู่ในสเปน จัดกิจกรรม

และโครงการเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและน าเสนอ

ความหลากหลายทางวัฒนธรรม รวมถึงการจัดงาน

สัมมนาวิชาการกับตัวแทนจากประเทศต่าง ๆ ในเอเชีย

อีกด้วย 

Credit: Casa Asia 
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Credit: dreamstime.com 

โดยที่ผ่านมาสถาบัน Casa Asia ได้มี

การจัดเทศกาลภาพยนตร์  Asian 

Film Festival Barcelona เพื่อเป็น

การส่งเสริมการเผยแพร่วัฒนธรรม

เอเชียและสร้างความร่วมมือด้าน

อุตสาหกรรมภาพยนตร์ โดยในปี ค.ศ. 

2021 ภาพยนต์เรื่อง The Year of 

the Everlasting Storm ซึ่ ง มี น า ย

อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล เป็นหนึ่งในผู้ก ากับ และได้รับคัดเลือกให้เข้าฉายในเทศกาลภาพยนตร์ดังกล่าว 

ในปี ค.ศ. 2019 กระทรวงวัฒนธรรมของไทยได้มีการจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมไทยในรูปแบบดิจิทัล 

ซึ่งจัดแสดงที่สถาบัน Casa Asia กรุงมาดริด โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของงาน ASEM Cultural Festival ซึ่งเป็น

กิจกรรมคู่ขนานในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศเอเชีย -ยุโรป ครั้งที่ 14 ที่จัดขึ้นที่กรุงมาดริด เพื่อส่งเสริม

ความสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรมของชาติสมาชิก 

สถาบัน Casa Asia ยังเคยจัดงานสัมมนาเรื่อง "Business Potentials of the ASEAN Connectivity" ในนครบาร์

เซโลนา ซึ่งมีผู้แทนภาครัฐและภาคเอกชนชั้นน าของสเปนเข้าร่วมจ านวน  60 คน โดยเอกอัครราชทูต ณ กรุง

มาดริด ได้ถือโอกาสบรรยายในหัวข้อ “การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของไทยในการส่งเสริมการเชื่อมโยงอาเซียน"  

โดยเน้นนโยบายและโครงการต่าง ๆ ที่ส าคัญ ได้แก่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของ

ประเทศไทย การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษพื้นที่ชายแดนติดกับกัมพูชา ลาว พม่าและมาเลเซีย  และการส่งเสริมโซ่

อุปทานและฐานการผลิตในภูมิภาคด้วยการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษและคลัสเตอร์ต่าง ๆ  เป็นต้น  

ในสถาบัน Casa Asia ณ นครบาร์เซโลนา ได้มีการจัดตั้ง Thai Corner ซึ่งรวบรวมหนังสือและสิ่งของที่เกี่ยวกับ

ประเทศไทยโ ดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลและให้ความรู้เกี่ยวกับประเทศไทยในแง่มุมต่าง ๆ แก่ผู้ที่สนใจใน

สเปน และทางสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด ได้เคยหารือกับสถาบัน Casa Asia ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 

เพื่อเผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดีของไทยในสเปน อาทิ การจัดฉายภาพยนตร์ไทย การจัดสอนภาษาไทยให้แก่คนสเปน 

และการสาธิตการประกอบอาหารไทย เป็นต้น 

ที่มา: 

https://www.casaasia.eu/ 

https://madrid.thaiembassy.org/ 

https://www.casaasia.eu/
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