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แผนการด าเนินงานการสร้างความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม ระหว่างสหภาพยุโรปและประชาคมอาเซียน  

(Roadmap for EU - ASEAN S&T cooperation) 
 

 

 

1. ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียนกับการเป็นพันธมิตรของสหภาพยุโรป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ อาเซียน (ASEAN) เป็นองค์การทางภูมิรัฐศาสตร์
และเศรษฐกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีประเทศสมาชิกท้ังหมด 10 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา ไทย 
บรูไน พม่า ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ลาว เวียดนาม สิงคโปร์ และ อินโดนีเซีย 

ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ถือเป็นหนึ่งกิจกรรมการสร้างความร่วมมือระหว่างประชาคมอาเซียน
และสหภาพยุโรป ซึ่งได้มีการจัดการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนและ

ที่มา: http://www.freemalaysiatoday.com/ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
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สหภาพยุโรป ครั้ ง ท่ี 16 (16 th ASEAN-EU Foreign Ministers Meeting) ณ เมือง Nuremberg 
ประเทศเยอรมนี ในปี พ.ศ. 2550 และในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศของกลุ่มประเทศสมาชิก
อาเซียนและสหภาพยุโรป ครั้งท่ี 20 (20th EU-ASEAN Ministerial Meeting) ณ กรุงบรัสเซลส์ในปี 
พ.ศ. 2556 ก็มีการยกประเด็นความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ในด้านทรัพยากร น้้าและการป้องกัน
สิ่งแวดล้อมมาพูดคุย ภายใต้หัวข้อ “การมุ่งสู่ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์เพื่อสันติภาพ เสถียรภาพ และ
ความมั่งคั่ง” 

ยิ่งไปกว่านั้นการสื่อสารร่วมกันไปยังรัฐสภายุโรป (European parliament) และคณะมนตรีแห่ง
สหภาพยุโรป (Council of the European Union) ภายใต้หัวข้อ “ยุโรปและอาเซียน: ความร่วมมือ
กับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์” มีการเน้นย้้าถึงบทบาทส้าคัญของสหภาพยุโรปในประชาคมอาเซียน
โดยเฉพาะในมิติความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

กิจกรรมความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสองภูมิภาค จะถูกพัฒนาผ่านกรอบ
ความร่วมมืออาเซียน-อียู ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นหลัก ซึ่งจะเกิดขึ้นเป็นประจ้าในการ
ประชุมเจ้าหน้าท่ีอาวุโสระดับปลัดกระทรวง ระหว่างคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (ASEAN Committee on Science and Technology, COST) และคณะกรรมาธิการ
ยุโรป โดยการประชุมเจ้าหน้าท่ีอาวุโสระดับปลัดกระทรวงระหว่างประชาคมอาเซียนและสหภาพยุโรป
ครั้งท่ี 6 ณ กรุงเวียงจันทน์ เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 มีการเน้นย้้าถึงประเด็นความร่วมมือ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งสอดคล้องกับท่ีประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศของกลุ่มประเทศ
สมาชิกอาเซียนและสหภาพยุโรป ครั้งท่ี 16 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community, AEC) ซึ่งเพิ่งถูกก่อตั้งขึ้น ควรจะ
พัฒนาความร่วมมือระดับภูมิภาค รวมถึงเงื่อนไขกรอบการท้างานส้าหรับการวิจัยและการพัฒนา
นวัตกรรมซึ่งในปัจจุบันอยู่ภายใต้หัวข้อเศรษฐกิจ ยกตัวอย่างเช่น ฐานข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา 
(intellectual property landscape) ควรถูกพัฒนาเพื่อท่ีจะได้รับประโยชน์จากการขยายตัวของ
ตลาดนวัตกรรมในประชาคมอาเซียน 

คณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ASEAN Committee on Science and 
Technology, COST) ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของส้านักเลขาธิการอาเซียน ได้จัดท้าแผนปฏิบัติงาน
ฉบับใหม่ของประชาคมอาเซียน ว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (ASEAN Plan of 
Action on Science, Technology and Innovation,  APASTI) และแผนแม่บทเทคโนโลยีการ
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สื่อสารและสารสนเทศของอาเซียน ประจ้าปี พ.ศ. 2558  ถึง พ.ศ. 2563    (ASEAN ICT Master 
plan (2015-2020)) เพื่อวางหลักการและออกแบบกิจกรรมเชิงกลยุทธ์ สนับสนุนการพัฒนานโยบาย
ด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในระดับภูมิภาค ซึ่งแผนเหล่านี้มีความสอดคล้องกับกรอบโครงการ 
Horizon 2020 ของสหภาพยุโรป ท่ีครอบคลุมระยะเวลาจนถึงปี พ.ศ. 2563 และมุ่งเน้นจัดการกับ
ประเด็นความท้าทายท่ีท้ังโลกให้ความสนใจอยู่ ณ ขณะนี้ 

ประเด็นเร่งด่วนภายใต้แผนปฏิบัติงานของประชาคมอาเซียน ว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม (ASEAN Plan of Action on Science, Technology and Innovation, APASTI) มีดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในประชาคมอาเซียนถูกขัดขวางโดยอุปสรรคและ
ความท้าทายต่างๆ เช่น การขาดแคลนทรัพยากรท่ีจะด้าเนินแผนปฏิบัติการในระดับอาเซียน และการ

การส่งเสริมและกระชับความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ระหว่างภาค
การศึกษาและภาคเอกชน เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถ การ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี และการน้าผลงานวิจัยไปใช้ในเชิงพาณิชย์

การผลักดันการแลกเปลี่ยนบุคลากร และการปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
บุคลากร โดยเฉพาะในกลุ่มผู้หญิงและเยาวชนท่ีท้างานในด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

การจัดตั้งความร่วมมืออัจฉริยะกับพันธมิตรเพื่ออ้านวยความสะดวก
และให้ความช่วยเหลือแก่วิสาหกิจด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม ขนาดจุลภาค กลาง และเล็ก (micro, medium 
and small enterprises)

การสร้างความตระหนักให้แก่ประชาชน และพัฒนาการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมความร่วมมือ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประชาคมอาเซียน
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ลงทุนในการวิจัยและพัฒนา (R&D) ในอัตราท่ีต่้า โดยค่าใช้จ่ายในการการวิจัยและพัฒนาของประเทศ
ในกลุ่มอาเซียนจะอยู่ในช่วง ร้อยละ 0.04 ถึง ร้อยละ 0.2 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (gross 
domestic product, GDP) ยกเว้นบางประเทศ เช่น ประเทศสิงคโปร์ มีค่าใช้จ่ายในการวิจัยและ
พัฒนาอยู่ท่ีร้อยละ 2 ของ GDP และ ประเทศมาเลเซีย มีค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา อยู่ท่ีร้อยละ 
1 ของ GDP  

โดยในประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย และ ฟิลิปปินส์ ภาคธุรกิจถือเป็นผู้ลงทุนหลักส้าหรับกิจกรรมต่าง ๆ 
ด้าน R&D ในขณะท่ีประเทศอื่น ๆ ในประชาคมอาเซียนจะใช้เงินจากภาครัฐเป็นส่วนใหญ่ส้าหรับการ
ลงทุนด้าน R&D ปกติแล้วการเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการท้าวิจัยยังมีไม่มาก โดย
ภาคเอกชนสนใจเพียงแค่การพัฒนานวัตกรรมเล็ก ๆ ท่ีใช้เงินลงทุนด้าน R&D ไม่มาก 

ความคิดริเริ่มหลาย ๆ อย่างในการพัฒนานวัตกรรมในทุกระดับควรถูกจัดการให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน ซึ่งการปรึกษาหารือระหว่างภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสหภาพยุโรปผ่านกิจกรรม
ความร่วมมือเชิงทวิภาคีระหว่างสองภูมิภาคจะช่วยให้สามารถก้าหนดและด้าเนินกิจกรรมร่วมกันได้ใน
อนาคต 
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2. สถานะความสัมพันธ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างสหภาพยุโรปและประชาคม
อาเซียน 

2.1 โครงการความร่วมมือที่ก าลั ง
ด าเนินการภายใต้กรอบโครงการ
ความร่ วมมื อด้ านกา รวิ จั ย แล ะ
นวัตกรรมของสหภาพยุโรปฉบับที่ 7 
(FP7) และกรอบโครงการ Horizon 
2020 

จากการส้ารวจพบว่าภายใต้กรอบ
โครงการความร่วมมือด้านการวิจัยและ
นวัตกรรมของสหภาพยุโรปฉบับท่ี 7 
(FP7) มีรายชื่อของผู้สมัครจากกลุ่ม
ประเทศอาเซียนปรากฏในการสมัคร
เข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ถึง 975 ครั้ง จาก 
519 โครงร่างงานวิจัย โดยท้ายท่ีสุดแล้วองค์กรของประเทศในกลุ่มอาเซียนกว่า 225 องค์กรได้เข้า
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการจ้านวน 105 โครงการ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสหภาพยุโรป ยิ่งไป
กว่านั้นมีประเทศในกลุ่มอาเซียนได้รับทุนจากสภาวิจัยยุโรป (European Research Council, ERC) 
ถึง 2 คร้ัง ในส่วนของโครงการ Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) มีการให้ทุนวิจัยท้ังหมด 
238 ทุนแก่ 10 ประเทศสมาชิกของประชาคมอาเซียนในช่วงปี พ.ศ. 2550 ถึง 2556 โดยโครงการวิจัย
ส่วนใหญ่ท่ีประเทศในกลุ่มอาเซียนได้เข้าร่วมภายใต้ทุนสนับสนุนจากโครงการ Marie Skłodowska-
Curie Actions จะเป็นโครงการในด้านสุขภาพ อาหาร และ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(ICT) 

ภายใต้กรอบโครงการ Horizon 2020 จนถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 ได้มีประเทศในกลุ่มอาเซียนลง
นามเข้าร่วมโครงการความร่วมมือแล้ว 10 โครงการ โดยได้รับเงินทุนสนับสนุนไปแล้วถึง 1.2 ล้านยูโร
จากสหภาพยุโรป ส้าหรับโครงการ MSCA ประเทศในกลุ่มอาเซียนก็ได้เข้าร่วมแล้วถึง 30 โครงการ ซึ่ง
แบ่งได้ ดังนี้  

 

ที่มา: europeanspallationsource.se 
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1. โครงการภายใต้ Research and Innovation Staff Exchange (RISE) โดยเป็นโปรแกรมท่ี
ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศและระหว่างภาคส่วนผ่านการแลกเปลี่ยนบุคลากรด้าน
การวิจัยและนวัตกรรม เป็นเวลาสูงสุด 12 เดือนโดยผลท่ีคาดหวังของโปรแกรมนี้คือ การ
กระชับความสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายระหว่างองค์กรต่าง ๆ ท้ังในภาคการศึกษา และภาค
ธุรกิจ ในยุโรปและระหว่างประเทศอื่น ๆ นอกยุโรป 

2. โครงการภายใต้ Individual Fellowships (IF) ซึ่งเป็นทุนวิจัยท่ีเปิดให้แก่นักวิจัยท่ัวโลกให้
ได้มีโอกาสเข้ามาด้าเนินการวิจัยในประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรป เพื่อเก็บเกี่ยวความรู้ใหม่ 
ๆ ในการท้าวิจัย และส่งเสริมการพัฒนาทางอาชีพของนักวิจัย ท้ังในภาคการศึกษาและภาค
ธุรกิจ โดยจะเปิดรับสมัครเฉพาะนักวิจัยในระดับหลังปริญญาเอกเท่านั้น 

3. โครงการภายใต้ COFUND ซึ่งเป็นโปรแกรมท่ีมุ่งเน้นในด้านการอบรมนักวิจัย การ
แลกเปลี่ยนและเคลื่อนย้ายบุคลากร และ การพัฒนาทางอาชีพในระดับภูมิภาคประเทศ และ
นานาชาต ิแต่อย่างไรก็ตามประเทศไทยไม่สามารถสมัครขอรับทุนในโปรแกรมนี้ได้โดยตรง แต่
ทว่าสามารถมีบทบาทเป็นองค์กรพันธมิตรท่ีจะมาช่วยให้การอบรมแก่นักวิจัยท่ีได้รับทุนได้ 

4. โครงการภายใต้ Innovative Training Networks (ITN)  ซึ่งเป็นโปรแกรมท่ีเปิดให้หลาย ๆ 
องค์กรจากหลาย ๆ ประเทศท่ัวโลกรวมตัวกันสร้างเป็นเครือข่ายหรือสมาคมซึ่งจะร่วมกัน
เสนอโครงการวิจัยเพื่อสมัครขอรับทุนจากโครงการ MSCA เมื่อได้รับทุนแล้วทางสมาคมก็จะ
จัดสรรทุนท่ีได้มาโดยประกาศรับสมัครให้ทุนวิจัยแก่นักวิจัยท่ัวไป 

โดยภายใน 30 โครงการนี้ มีนักวิจัยจากกลุ่มประเทศอาเซียนเข้าร่วมท้ังหมด 77 คน 

โครงการความร่วมมือท่ีได้ลงนามไปแล้วในเบื้องต้นภายใต้กรอบโครงการ Horizon 2020 จะเป็น
โครงการท่ีมุ่งเน้นในด้านสุขภาพ อาหาร เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สิ่งแวดล้อม และ นาโน
เทคโนโลยี ซึ่งถือว่าเป็นไปในทิศทางเดียวกับกรอบโครงการความร่วมมือด้านการวิจัยและนวัตกรรม
ของสหภาพยุโรปฉบับท่ี 7 และชี้ให้เห็นถึงความต่อเนื่องของโครงการท่ีถูกด้าเนินมาจากอดีตจนถึง
ปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น ห้องปฏิบัติการทดลองเพื่อการวิจัยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จ้านวน 4 
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แห่ง ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ EGI -Engage ซึ่งเป็นโครงการท่ีเร่งด้าเนินการตามวิสัยทัศน์
ของ “Open Science Commons” ท่ีประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 3 อย่าง คือ โครงสร้างพื้นฐาน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ แหล่งข้อมูลแบบเปิด และ แหล่งแลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อเอื้ออ้านวยให้นักวิจัยจาก
ทุกสาขาสามารถเข้าถึงนวัตกรรมด้านการบริการเชิงดิจิตอล ข้อมูล ความรู้  และความเชี่ยวชาญท่ี
จ้าเป็นต่องาน โดยได้ร่วมมือกับพันธมิตรจากชาติต่าง ๆ จ้านวน 39 ราย เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านข้อมูลและคอมพิวเตอร์ เพื่ออ้านวยความสะดวกในการท้าวิจัยให้แก่นักวิจัยกว่า 21,000 คน ท่ี
ท้างานในประเด็นสภาพภูมิอากาศและความยั่งยืน โดยได้รับเงินทุนสนับสนุนจากคณะกรรมาธิการ
ยุโรปเป็นจ้านวน 8 ล้านยูโร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
การเข้าร่วมของกลุ่มประเทศอาเซียนในโครงการวิจัย ภายใต้กรอบโครงการ Horizon2020 โดยแบ่ง

ตามสาขาการวิจัย และการแสดงงบประมาณที่ได้รับ 

ที่มา:European Commission 
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อีกหนึ่งโครงการก็คือ โครงการ GREEN-WIN ซึ่งประเทศอินโดนีเซียได้ร่วมด้าเนินการกับพันธมิตรจาก
ยุโรปถึง 15 ราย โดยโครงการนี้เป็นโครงการศึกษาหากลยุทธ์เพื่อจัดการกับปัญหาการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศอย่างยั่งยืน และถือเป็นส่วนหนึ่งของกรอบโครงการ Horizon 2020 โครงการนี้มี
แผนปฏิบัติการหลักอยู่ 3 อย่างด้วยกันได้แก่ 1) การจัดการความเสี่ยงของการเกิดน้้าท่วมในพื้นท่ี
ชายฝั่ง 2) การปฏิรูปสังคมเมือง และ 3) การขจัดความยากจน โดยผู้แทนจากคณะกรรมาธิการยุโรป 
ด้านการวิจัยและนวัตกรรมเคยได้ชักชวนให้ประเทศไทยส่งผู้เชี่ยวชาญเข้ามาร่วมพูดคุยหารือและ
พบปะกับตัวแทนของโครงการ GREEN-WIN เพ่ือท่ีจะได้สร้างความร่วมมือร่วมกันในอนาคต 

 

2.2 กรอบการท างานในปัจจุบันเพื่อสร้างความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่าง
สหภาพยุโรปและประชาคมอาเซียน 

ในการส่งเสริมความร่วมมือในโครงการวิจัยระหว่างสหภาพยุโรปและประชาคมอาเซียนได้อย่าง
ต่อเนื่อง ท้ังสองฝ่ายได้ร่วมกันจัดตั้งโครงการ SEA-EU-NET II ซึ่งครอบคลุมระยะเวลาตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2555  ถึง พ.ศ. 2559 โดยเป็นระยะเดียวกับท่ีมีการด้าเนินกรอบโครงการความร่วมมือด้านการวิจัย
และนวัตกรรมของสหภาพยุโรปฉบับท่ี 7 และยังคาบเกี่ยวกับช่วงต้นของกรอบโครงการ Horizon 
2020 โดยองค์กรและสถาบันจากยุโรปและอาเซียนจ้านวน 21 องค์กร ได้ร่วมกันสร้างความร่วมมือ
ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

ส่งเสริมกิจกรรมเผยแพร่ข้อมูล และความรู้เฉพาะทางวิทยาศาสตร์ เช่น ในด้านสุขภาพ 
ความมั่นคงทางอาหาร ความปลอดภัยทางอาหาร ในลักษณะท่ีสัมพันธ์กับการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้้า มาตรวิทยา และการบริหารจัดการน้้า

วิเคราะห์ในรายละเอียดถึงสถานะความสัมพันธ์ปัจจุบันระหว่างสหภาพยุโรปและ
ประชาคมอาเซียนในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมไปถึงระบุเงื่อนไขกรอบการ
ท้างานท่ีจ้าเป็นจะต้องได้รับการแก้ไข

ขยายกรอบความร่วมมือเพื่อให้มีองค์กรหลาย ๆ รูปแบบเข้ามาร่วมโครงการ

1 

2 

3 
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โดยภายใต้กรอบโครงการความร่วมมือด้านการวิจัยและนวัตกรรมของสหภาพยุโรปฉบับท่ี 7 ได้มีการ
จัดตั้งเครือข่ายของ National Contact Points (NCP) เพื่อส่งเสริม และช่วยกระจายข้อมูลเกี่ยวกับ
โอกาสการสร้างความร่วมมือระหว่างสองภูมิภาค 

 

3. ประเด็นความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สหภาพยุโรปให้ความส าคัญในอนาคต 

3.1 สาขาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สหภาพยุโรปและประชาคมอาเซียนมีความร่วมมือใน
ปัจจุบัน 

โครงการความร่วมมือระหว่างสหภาพยุโรปและประชาคมอาเซียนได้ถูกจัดตั้งขึ้นมาแล้วหลายโครงการ
ในหลายสาขาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และจ้าเป็นท่ีจะต้องมีการขยายความร่วมมือในวงกว้าง
มากยิ่งขึ้น โดยการเลือกสาขาท่ีจะจัดท้าโครงการความร่วมมือระหว่างสองภูมิภาคนั้นจะอาศัยข้อมูล
จากการปรึกษากับหลาย ๆ ฝ่าย และดูถึงความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ในสาขานั้น ๆ รวมไปถึงความ
สนใจและประโยชน์ที่จะได้รับของท้ังสองภูมิภาค 

  

 

- การวิจัยด้านสุขภาพนั้นถือเป็นจุดแข็งของประชาคมอาเซียน โดยสหภาพยุโรปมีความร่วมมือ
กับประชาคมอาเซียนในประเด็นโรคติดเชื้อ (infectious disease) เป็นระยะเวลามายาวนาน
แล้ว แต่อย่างไรก็ตามอุปสรรคหลัก ๆ ท่ีกีดขวางการจัดการความท้าทายด้านสุขภาพระดับโลก
ในปัจจุบัน คือ ความต้องการท่ีจะเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงพยาธิสภาพ และปัจจัยด้านเศรษฐกิจ
และสังคมท่ีเป็นสาเหตุของโรค และเชื่อมโยงกับประสิทธิภาพของการรักษาโรค ส้าหรับความ

ด้านสุขภาพ

ที่มา: healthncp.net 
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ร่วมมือในประเด็นการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับโรคติดเชื้อ ได้ถูกด้าเนินการผ่าน
โ ค ร ง ก า ร  Global Research Collaboration for Infectious Disease Preparedness 
(GloPID-R) ซึ่งประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นหนึ่งในสมาชิกของโครงการนี้  ผ่านการประสานงาน
ระหว่ างส้ านักงาน ท่ีปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ณ กรุ งบรัส เซลส์  และ
คณะกรรมาธิการยุโรป  และประเทศสิงคโปร์ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของภาคีด้านการศึกษา
ยีนมะเร็งระหว่างประเทศ (International Cancer Genome Consortium) และยังได้ร่วม
โครงการ Human Frontier Science Programme (HFSP) ในปี พ.ศ. 2557 อีกด้วย โดย
สหภาพยุโรปได้สนับสนุนงบประมาณให้แก่โครงการ HFSP เป็นจ้านวนประมาณ 4.8 ล้านยูโร
ต่อปี  

นอกจากนี้ยังมีความเป็นไปได้ในการท้าโครงการวิจัยร่วมกันระหว่างสหภาพยุโรปและ
ประชาคมอาเซียนในประเด็นการดื้อยาปฏิชีวนะของแบคทีเรีย (Anti-microbial drug 
resistance, AMR) ซึ่งเป็นประเด็นท่ีหลาย ๆ ประเทศสมาชิกในประชาคมอาเซียนก้าลังศึกษา
อยู่ และมีหลายประเทศในสมาชิกของสหภาพยุโรปมีความเป็นเลิศด้านการวิจัยในสาขานี้ ซึ่ง
ในประเด็นความร่วมมือด้านนี้ส้านักงานท่ีปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ 
ได้ร่วมประสานงานกับคณะกรรมาธิการยุโรปในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมาอย่างต่อเนื่อง 

 

 

- ท้ังสหภาพยุโรปและประชาคมอาเซียน ต่างก็มีจุดมุ่งหมายเดียวกันในการผลิตและจัดหา
อาหารท่ีมีคุณภาพสูงและราคาเหมาะสม ให้แก่ประชาชนในภูมิภาคของตนเอง รวมไปถึงการ
สร้างความยั่งยืนในห่วงโซ่การผลิตอาหาร เร่ิมตั้งแต่เกษตรกรรม การเก็บเกี่ยว การแปรรูป จน
ไปถึงการกระจายสินค้า โดยประเด็นหลัก ๆ ท่ีต้องการบรรลุ คือ การขจัดความยากจนและ
ความหิวโหยของประชาชน และ การป้องกันการเกิดความขัดแย้งในประเด็นท้ังสอง 
นอกจากนี ้นวัตกรรมการวิจัยด้านอาหารถือว่าเป็นปัจจัยส้าคัญในการส่งเสริมความสามารถใน
การแข่งขัน การสร้างงาน การเติบโตอย่างยั่งยืน และการพัฒนาทางสังคมของท้ังสหภาพยุโรป
และประชาคมอาเซียน 

ด้านอาหาร
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ประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรปและประชาคม
อาเซียนต่างก็มีความสนใจท่ีจะท้างานร่วมกันเพื่อ
ตอบสนองต่ออุปสงค์ท่ีเพิ่มมากขึ้นของตลาด
อาหารทะเล โดยร้อยละ 90 ของการผลิตและ  

เพาะเลี้ยงสัตว์ทะเลท่ัวโลกนั้น มาจากภูมิภาค
เอเชีย ซึ่งยุโรปก็ได้น้าเข้าอาหารทะเลจากภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นจ้านวนร้อยละ 70 
ของอาหารทะเลท่ีน้าเข้าท้ังหมด ดังนั้นการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้้ าในประชาคมอาเซียนจึงมี
บทบาทกับสหภาพยุโรปอย่างมาก กิจกรรมการ 

ประสานงานให้ความช่วยเหลือและการสนับสนุนการด้าเนินการภายใต้ โครงการ 
Coordination and Support Action (CSA) ได้เริ่มด้าเนินการตอนปลายปี พ.ศ. 2559 เพื่อ
แก้ไขปัญหาความยั่งยืนของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งจะมี
ผลกระทบต่อความมั่นคงและความปลอดภัยของอาหารทะเลในระดับโลก โดยจะมีการ
ด้าเนินการในด้านการจัดท้ามาตรฐานท่ัวไป การออกกฎหมาย การสร้างโอกาสทางธุรกิจ และ
การรวมเป็นหนึ่งเดียวของเครือข่ายการศึกษาและการอบรมระหว่างสหภาพยุโรปและ
ประชาคมอาเซียน ยิ่งไปกว่านั้นยังมีจุดมุ่งหมายในการเพิ่มโอกาสในการท้างานร่วมกันและ
ปรับปรุงเงื่อนไขของกรอบการท้างานให้สอดคล้องกันในท้ังสองภูมิภาค โดยเฉพาะโครงการ
ใหญ่ ๆ ท่ีให้ทุนวิจัยในหัวข้อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าอย่างยั่งยืนในประเทศกลุ่มอาเซียน ซึ่ง
ส่วนมากจะเป็นโครงการท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมาธิการยุโรปด้านการค้า (DG 
TRADE) ด้านสุขภาพและความปลอดภัยทางอาหาร (DG SANTE) และ ด้านการพัฒนาและ
การให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม (DG DEVCO) ท้ังนี้ ส้านักงานท่ีปรึกษาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้ท้าหน้าท่ีประสานความร่วมมือในโครงการ Horizon 
2020 ท่ีเกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงประมงระหว่างประเทศไทยและหน่วยงานต่าง ๆ ท่ี
เกี่ยวข้องของยุโรปมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ในช่วงต้นปี พ.ศ. 2559 

 

 

ที่มา: crystalcoveseafood.com 
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- หลาย ๆ ประเทศในประชาคมอาเซียน ยกเว้น ประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย และไทย ยังไม่มีการ
พัฒนาความร่วมมือกับสหภาพยุโรปในการท้าโครงการวิจัยในสาขานาโนเทคโนโลยี ดังนั้นการ
ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือในสาขานี้จึงเป็นเรื่องท่ีจ้าเป็นอย่างมาก โดยในช่วงแรกของ
กรอบโครงการ Horizon2020 ได้มีการสร้างความร่วมมือในด้านนาโนเทคโนโลยีผ่านโครงการ 
Nanoreg ซึ่งจะมุ่งเน้นการทดสอบวัสดุนาโนเพ่ือความปลอดภัยของการใช้นาโนเทคโนโลยี ซึ่ง
เป็นประเด็นท่ีมีความสัมพันธ์กับประชาคมอาเซียนเป็นอย่างมาก โดยการประสานงานของ
ส้านักงานท่ีปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ ในโครงการ Horizon 2020 
ท่ีเกี่ยวข้องกับนาโนเทคโนโลยี ท้าให้ประเทศไทยโดย ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโน
เทค) ของส้านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ได้เข้ามาเป็นสมาชิกของโครงการ Nanoreg เมื่อปี พ.ศ. 2558 ซึ่งถือเป็น
ประเทศแรกของประชาคมอาเซียนท่ีเข้าร่วมเป็นสมาชิกในโครงการนี้ และมีความหวังว่าจะมี
การเข้าร่วมของประเทศอื่น ๆ ในกลุ่มอาเซียนเพิ่มขึ้นในอนาคต 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด้านนาโนเทคโนโลยี

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT)

ที่มา: in2com.com 
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- โครงการน้าร่องหลาย ๆ โครงการเพื่อสร้างนวัตกรรมบริการจะถูกด้าเนินการโดยใช้เทคโนโลยี 
ท่ีมีอยู่ โดยจะมุ่งเน้นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสีย ทุกฝ่ายในสาขา
นวัตกรรมจากกลุ่มประเทศก้าลังพัฒนา รวมไปถึงตัวแทนของกลุ่มผู้ใช้เทคโนโลยี  ผ่าน
ศูนย์กลางนวัตกรรม และ Living Labs โดยจะถูกบรรจุเป็นหนึ่งกิจกรรมภายใต้กรอบการ
ท้างานประจ้าปี พ.ศ. 2559 ถึง พ.ศ. 2560 ซึ่งจะเปิดรับสมัครให้ทุนวิจัยเพ่ือสร้างความร่วมมือ
เฉพาะกับกลุ่มประเทศท่ีมีรายได้ต่้าและรายได้ปานกลาง โดยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ถูกจัดให้เป็นหนึ่งในภูมิภาคเป้าหมาย และมีการจัดสรรงบประมาณให้แก่โครงการท่ีเกี่ยวข้อง
กับประชาคมอาเซียนเป็นจ้านวน 13 ล้านยูโร 

โดยหัวข้อโครงร่างงานวิจัยท่ีสนใจจะเป็นเรื่อง การออกแบบร่วมกัน การปรับสภาพ การสาธิต 
และการตรวจสอบ รวมไปถึงโครงการน้าร่องในการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมท่ีเกี่ยวข้อง
กับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และมีความสัมพันธ์กับประเด็นท่ีกรอบโครงการ 
Horizon2020 มุ่งเน้นท่ีจะแก้ไข 

ตัวอย่างโครงการด้าน ICT ท่ีน่าสนใจ ได้แก่ โครงการทุนวิจัยจากสหภาพยุโรปด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ท่ีมีชื่อว่า ICT-39-2017 เป็นโครงการท่ีให้ทุนแก่งานวิจัยในทุก
สาขาท่ีมีการผนวกองค์ประกอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ซึ่งกลุ่มประเทศ
เป้าหมายของการให้ทุน คือ กลุ่มประเทศท่ีมีรายได้ต่้าและรายได้ปานกลางในภูมิภาค
แอฟริกาใต้สะฮารา และในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยจุดมุ่งหมายสงูสุดของโครงการ 
คือ การส่งเสริมความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ระหว่างภูมิภาคและระหว่างประเทศ 

นอกจากนี้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ยังเป็นเครื่องมือส้าคัญในการค้นหาวิธีแก้ไข
ปัญหาท่ีเหมาะสมและยั่งยืนส้าหรับประเด็นการบริหารจัดการน้้า อีกหนึ่งตัวอย่างคือ การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อปรับปรุงการจัดการของเสีย ซึ่งจะช่วยสร้างโอกาส
ของการพัฒนาในบริบทของสังคมเมืองและวงการอุตสาหกรรม และยังจะช่วยลดของเสียท่ี
ปล่อยออกสู่ทะเลได้อีกด้วย 
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- ณ ปัจจุบัน มีนักวิจัยกว่า 70 คนจาก 6 
ประเทศในกลุ่มอาเซียนท่ีเข้าร่วมโครงการ
และกิจกรรมภายใต้กรอบโครงการ H2020 
ซึ่งส่วนมากจะเป็นนักวิจัยท่ีเข้าร่วมการ
อบรม ใน ระ ดั บป ริ ญญา เ อ ก ภ า ย ใ ต้  
Innovative Training Networks (ITN)  
และยังมีนักวิจัยในระดับหลังปริญญาเอก
จากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เข้ามา
ท้ า ง า น ใ น ยุ โ ร ป ผ่ า น  Individual 
Fellowships (IF) ซึ่งทุนวิจัยท้ังสองเป็น
ประเภทเป็นทุนวิจัย ท่ีให้ผ่านโครงการ 
Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) นอกจากนี้ยังมีการแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าท่ี
ระหว่างองค์กรท่ีอยู่ในประชาคมอาเซียนและองค์กรท่ีอยู่ในสหภาพยุโรปผ่านโครงการ 
Research and Innovation Staff Exchange (RISE) 

 

3.2 โอกาสในการสร้างความร่วมมือในสาขาใหม่ ๆ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

 

- สถานการณ์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ถือว่าอยู่ในภาวะรุนแรงและฉับพลัน 
โดยประสบการณ์ของยุโรปในการใช้เทคโนโลยีในการแก้ไข
ปัญหา เช่น เทคโนโลยีในระบบการจัดการน้้า จะมีประโยชน์
ต่อประชาคมอาเซียนโดยเฉพาะการจัดการลุ่มน้้า  ซึ่งมี
ประเด็นการทูตวิทยาศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย เนื่องด้วย

ด้านการแลกเปลี่ยนบุคลากรในการวิจัย
ทางวิทยาศาสตร์

ที่มา: fp7-refine.eu 

ด้านน  า

ที่มา: www.mrcmekong.org 
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ความท้าทายท่ียิ่งใหญ่ในประเด็นความยั่งยืนของลุ่มแม่น้้าโขง และ ความคล้ายคลึงในลักษณะ
ระหว่างลุ่มแม่น้้าโขงและลุ่มแม่น้้าดานูบ ดังนั้นการร่วมมือกันระว่างสหภาพยุโรปและ
ประชาคมอาเซียนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการวิจัย และการจัดการทรัพยากรน้้า จึง
เป็นโอกาสท่ีส้าคัญของท้ังสองภูมิภาค 

นอกจากนี้ความสัมพันธ์ระหว่างความยั่งยืนของระบบน้้าและความมั่นคงทางอาหาร รวมไปถึงประเด็น
การเปลี่ยนแปลงสู่สังคมเมืองท่ียั่งยืนท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศก็ถือว่าเป็นหัวข้อ
ท่ีน่าสนใจในการสร้างความร่วมมือระหว่างสองภูมิภาค ส้าหรับสหภาพยุโรปแล้ว การสร้างความ
ร่วมมือกับภูมิภาคอื่น ๆ ท่ีเผชิญกับความท้าทายระดับโลกอย่างเดียวกันถือว่าเป็นการสร้างคุณค่า
ให้แก่ยุโรปเองด้วย โดยเฉพาะในมิติท่ีสัมพันธ์กับความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน มลพิษในเมือง และ
ความขัดแย้งระหว่างพรหมแดน ซึ่งในประเด็นการสร้างความร่วมมือด้านการบริหารจัดการน้้าระหว่าง
ไทยและสหภาพยุโรปนั้นส้านักงานท่ีปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้ท้าหน้า
ประสานงานการสร้างความร่วมมือในโครงการในด้านดังกล่าวให้กับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องของไทย คือ 
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้้าและการเกษตร กับ คณะกรรมาธิการยุโรป มาอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่
เดือนกุมภาพันธ์ 2559  

 

 

- ส้าหรับประเด็นท่ีมีศักยภาพสูงในการสร้างความร่วมมือในสาขาสุขภาพระหว่างสหภาพยุโรป
และประชาคมอาเซียน คือ เรื่องการดื้อยาปฏิชีวนะของแบคทีเรีย (Anti-microbial drug 
resistance, AMR) เนื่องจากปัญหาท่ีเกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีลักษณะ
คล้ายคลึงกับท่ีสหภาพยุโรปก้าลังเผชิญอยู่ และจ้าเป็นท่ีต้องพัฒนาวิธีแก้ไขซึ่งอาจจะท้า
ร่วมกันได้ระหว่างสองภูมิภาค หลาย ๆ ประเทศในประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะประเทศไทย 
ได้แสดงความสนใจท่ีจะเข้าร่วมในโครงการความร่วมมือด้านการดื้อยาปฏิชีวนะของแบคทีเรีย
ซึ่งเป็นโครงการท่ีก้าลังถูกพัฒนาขึ้นในยุโรป 

 

 

 

ด้านสุขภาพ
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- ความสอดคล้องและความเป็นไปได้ในการท้างานร่วมกันในกิจกรรมหลาย ๆ กิจกรรม ภายใต้
โครงการ Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) ของยุโรป โครงการ ASEAN Talent 
Mobility (ATM) ของประชาคมอาเซียน และโครงการ EURAXESS จ้าเป็นต้องมีการศึกษา
ต่อไป การจัดตั้งระบบท่ัวไปในการติดตามและอัพเดทข้อมูลเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนบุคลากร
ระหว่างประเทศจะเป็นสิ่งท่ีเป็นประโยชน์อย่างมาก ตัวอย่างเช่น ระบบบริการการจดทะเบียน 
อิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว  ของประชาคมอาเซียน (ASEAN single window registry 
service) ส้าหรับนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ จะมีการผนวกฐานข้อมูลของผู้เชี่ยวชาญด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเข้าไปด้วย 

 

 

- โอกาสการสร้างความร่วมมือระหว่างภูมิภาคทางด้านการขนส่งทางทะเลมีดังนี้ 

o มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัยของการขนส่งโดยเฉพาะท่ีเกี่ยวข้องกับการ
โดยสารโดยใช้เรือข้ามฟาก เนื่องจากประเทศอินโดนีเซีย เวียดนาม และไทยได้มีอัตรา
การเกิดอุบัติเหตุทางทะเลสูงสุดในโลกเป็นผลเนื่องมาจากปัญหาด้านการก่อสร้าง การ
ปฏิบัติการ และการซ่อมแซมบ้ารุง โดยการถ่ายทอดความรู้จากสหภาพยุโรปสามารถ
ส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีดีขึ้นเพื่อยกระดับความปลอดภัย  โดย
โครงการของสหภาพยุโรปท่ีเกี่ยวข้องในประเด็นนี้ คือ โครงการพัฒนาความปลอดภัย
ของการขนส่งทางน้้ าและของการปฏิบัติ งานทางทะเล (Safer Waterborne 
transport and Maritime operations) โดยมีรหัสโครงการคือ MG-3.3-201 

o การพัฒนามาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมส้าหรับการขนส่งทางทะเล เพื่อท่ีจะเอื้อให้มีการ
เผยแพร่และส่งเสริมการใช้ความรู้และเครื่องมือในด้านการปฏิบัติการทางเรือซึ่ง
พัฒนาขึ้นโดยโครงการต่าง ๆ ในสหภาพยุโรป อย่างมากขึ้นในกลุ่มประเทศอาเซียน 

 

ด้านการแลกเปลี่ยนบุคลากรในการวิจัย
ทางวิทยาศาสตร์

ด้านการขนส่งทางทะเล
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3.3 การปรับปรุงเงื่อนไขของกรอบการท างาน 

งบประมาณด้านการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมของหลาย ๆ ประเทศในประชาคมอาเซียนนั้นมี
อย่างจ้ากัด ซึ่งถือเป็นอุปสรรคส้าคัญของการพัฒนาความร่วมมือ ดังนั้นกลไกเชิงพหุพาคีเพื่อส่งเสริม
โครงการท่ีมีความสนใจร่วมกันระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และประเทศใน
ภูมิภาคยุโรป จึงเป็นหลักการท่ีน่าสนใจ และจะน้ามาซึ่งประโยชน์มหาศาล โดยหลักการนี้ได้มีการ
พูดคุยหารือในงานประชุมว่าด้วยความร่วมมือระหว่างสหภาพยุโรปและอาเซียน ครั้งท่ี 6 ซึ่งจัดขึ้นเม่ือ
เดือนกันยายน พ.ศ. 2558 ณ กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยในขณะนี้ 
ประเด็นดังกล่าวก้าลังถูกพัฒนาสู่โครงการน้าร่องภายใต้โครงการความร่วมมือ SEA-EU-NET 

โดยจุดมุ่งหมายส้าคัญ ในขณะนี้ คือ การจัดตั้งโครงการร่วมทุน (Joint Funding Scheme) เพื่อ
ส่งเสริมการจัดกิจกรรมความร่วมมือในด้านการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมระหว่างประเทศใน
ประชาคมอาเซียน โดยได้รับความช่วยเหลือจากสหภาพยุโรปอีกทางหนึ่ง 

นอกจากนี้เครือข่ายของ National Contact Point ก็ถือเป็นตัวกลางส้าคัญในการส่งเสริมและ
กระจายข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโอกาสในการสร้างความร่วมมือต่าง ๆ อาทิเช่น องค์กร Asean 
Euraxess Links ท่ีได้ช่วยประชาคมวิทยาศาสตร์ (scientific community) ของท้ังสองภูมิภาค
มาแล้วอย่างยาวนาน 
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4. โอกาสความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในอนาคตระหว่างสหภาพยุโรป ประชาคม
อาเซียน และ ประเทศไทย 

4.1 โครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 

คณะกรรมาธิการยุโรปได้
น้าเสนอโครงการทุนวิจัย
จ า ก ส ห ภ า พ ยุ โ ร ป ด้ า น
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (ICT) ท่ีมีชื่อว่า 
ICT-39-2017 โ ด ย เ ป็ น
โครงการท่ีให้ทุนแก่งานวิจัย
ในทุกสาขาท่ีมีการผนวก
องค์ประกอบด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร  
ซึ่งกลุ่มประเทศเป้าหมาย
ของการให้ ทุน  คือ  กลุ่ ม
ประเทศท่ีมีรายได้ต่้าและ
รายได้ปานกลางในภูมิภาค
แอฟริกาใต้สะฮารา และใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้  โดยจุดมุ่ งหมาย
สูงสุดของโครงการ คือ การ
ส่งเสริมความร่วมมือเชิงกลยุท ธ์ระหว่างภูมิภาคและระหว่างประเทศ 

รายละเอียดเพิ่มเติมของโครงการทุนวิจัย ICT-39-2017 

ประเภทโครงการ: Innovation Action (IA) 

งบประมาณ: 13 ล้านยูโร (1 – 2 ล้านยูโรต่อหนึ่งโครงร่างงานวิจัย) 

วันท่ีเปิดรับสมัครโครงร่างงานวิจัย: 8 ธันวาคม พ.ศ. 2559 – 25 เมษายน พ.ศ. 2560 

ที่มา: europa.eu 
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ระยะเวลาของโครงการวิจัยท่ีได้รับทุน: 2-3 ป ี

โดยเป็นโครงการท่ีน่าสนใจอย่างมากเนื่องจากเป็นทุนวิจัยท่ีเปิดให้เฉพาะกับกลุ่มประเทศอาเซียน 
นอกจากนี้ยังมี portal ท่ีชื่อว่า Ideal-ist Partner Search (https://www.ideal-ist.eu/partner-
search/pssearch) และ Cordis Partner Service เพื่อใช้ในการค้นหาพันธมิตรในสหภาพยุโรปเพื่อ
ท้าโครงการวิจัยร่วมกัน 

4.2 โครงการด้านการเพาะเลี ยงสัตว์น  า (Aquaculture) 

ปริมาณอาหารทะเลท่ีน้าเข้ามายังยุโรป
ส่วนมากมาจากประเทศจีน และกลุ่ม
ประเทศอาเซียน ดังนั้นการพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าในกลุ่มประเทศอาเซียน
จึงมีความส้าคัญอย่างมากต่อสหภาพ
ยุ โ ร ป  โ ด ย  ณ  ต อ น นี้  โ ค ร ง ก า ร 
Horizon2020 มีการให้ทุนวิจัยด้านการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าท่ีเฉพาะเจาะจงแก่กลุ่ม
ประเทศอาเซียนอยู่ 2 โครงการด้วยกัน 
โครงการแรก คือ โครงการส่งเสริมความ

ร่วมมือระดับนานาชาติในประเด็นการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าอย่างยั่งยืนกับกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชีย
ตะ วั นออก เฉี ย ง ใต้  ( Reinforcing international cooperation on sustainable aquaculture 
production with countries from South-East Asia)  รหั ส โ ค ร ง ก า รคื อ  SFS-24-2016  โ ด ย
โครงการนี้มุ่งเน้นในการจัดตั้งแพลตฟอร์มเพื่อส่งเสริมการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือระหว่าง
ผู้ประกอบการใน ภาคอุตสาหกรรมด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า การพัฒนามาตรฐานท่ัวไปส้าหรับการ
จัดเขตพื้นท่ีสิ่งแวดล้อม การยกระดับความปลอดภัยของอาหารทะเล การปรับปรุงระบบการจัดการ
ของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า และการเสริมสร้างขีดความสามารถ โดยสหภาพยุโรปได้จัดตั้งงบทุนวิจัยไว้
อยู่ท่ีไม่เกิน 2 ล้านยูโร  

อีกหนึ่งโครงการ คือโครงการการส่งเสริมความร่วมมือในเชิงพหุภาคีในระดับนานาชาติในประเด็นการ
พัฒนาการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าอย่างยั่งยืนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
( Promoting Multi-Stakeholder Contributions to International Cooperation on 

ที่มา: barfblog.com 
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Sustainable Solutions for Aquaculture Development in South-East Asia) โดยโครงการมีชื่อ
ย่อว่า EURASTIP โครงการ EURASTIP มีเป้าหมายในการประเมินและเตรียมความพร้อมส้าหรับการ
สร้างแพลตฟอร์มความร่วมมือในเชิงพหุภาคีระหว่างสหภาพยุโรปกับประชาคมอาเซียนในด้าน
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อท่ีจะเป็นกลไกในการขับเคลื่อนและกระชับความร่วมมือในระดับ
นานาชาติระหว่างสหภาพยุโรปกับประชาคมอาเซียนในประเด็นการพัฒนาการประมงและการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าอย่างยั่งยืน ซึ่งในแพลตฟอร์มนี้จะประกอบไปด้วยคณะท้างานจากท้ังสหภาพยุโรป
และประชาคมอาเซียน มุ่งเน้นการสร้างผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างสองภูมิภาค ซึ่งในโครงการนี้ 
ส้านักงานท่ีปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้มีบทบาทในการประสานการสร้าง
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ในประเทศไทยกับหน่วยงานของสหภาพยุโรป 

รายละเอียดเพิ่มเติมของโครงการทุนวิจัย EURASTIP 

รหัสโครงการ: H2020-SFS-2016-1 

งบประมาณจากสหภาพยุโรป: ประมาณ 2 ล้านยูโร 

ระยะเวลาโครงการ: 36 เดือน 

วันท่ีเร่ิมโครงการ: 01/01/2017 

วันสิ้นสุดโครงการ: 31/12/2019 

การประชุมเพื่อเปิดตัวโครงการ: 09-10/01/2017 ณ กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม 

อย่างไรก็ตามองค์กรหลายองค์กรได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้แล้ว รวมไปถึงกรมประมงของ
ประเทศไทย แต่ทว่าในอนาคตองค์กรอื่น ๆ ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าในประเทศไทยสามารถสมัคร
เป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้ได้อีก 

ส้าหรับประเทศไทย ผู้แทนจากคณะกรรมาธิการยุโรป ด้านการวิจัยและนวัตกรรม ได้น้าเสนอข้อมูล
เกี่ยวกับโครงการด้านการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าท่ียังเปิดรับสมัครอยู่ และคิดว่าน่าสนใจ
ส้าหรับประเทศไทยไว้ดังนี้ ซึ่งประเทศไทยควรจะพิจารณาว่ามีโครงการไหนเหมาะสมกับการ
ด้าเนินงานด้านการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าของตนเองเพื่อท่ีจะสมัครเป็นส่วนหนึ่งของ
โครงการต่อไป 

1) ภูมิภาคภิวัฒน์ของนโยบายการประมงร่วม บนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ (Towards a 
science-based regionalisation of the common fisheries policy) 
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2) การพัฒนาองค์ความรู้พื้นฐานด้านชีววิทยา และพัฒนาเครื่องมือในการจัดการส้าหรับสินค้า
เศรษฐกิจทางทะเลท่ีส้าคัญ (Advancing basic biological knowledge and improving 
management tools for commercially important fish and other seafood species) 

3) เทคโนโลยีการประมงอัจฉริยะเพื่อพัฒนาสู่การประมงท่ีมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามกฎ
ข้อบังคับ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Smart fisheries technologies for an efficient, 
compliant and environmentally friendly fishing sector) 

4) การส่งเสริมและให้การสนับสนุนการเลี้ยงสัตว์น้้าแบบเข้มข้นท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
( Promoting and supporting the eco-intensification of aquaculture production 
systems) 

4.3 โครงการด้านการบริหารจัดการน  า (Water management) 

ประเด็นเรื่องน้้าเป็นประเด็นท่ีส้าคัญและมีผลกระทบเกี่ยวข้องกับประเด็นอื่น ๆ เช่น การเปลี่ยนแปลง
ของสิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศ การเพิ่มขึ้นของอุปสงค์ในการใช้น้้า เศรษฐกิจหมุนเวียน และ
เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals, SDGs) เป็นต้น โดย ณ ตอนนี้มี
โครงการทุนวิจัยในเรื่องน้้า หลาย ๆ โครงการท่ีน่าสนใจส้าหรับกลุ่มประเทศอาเซียน เช่น 

CIRC-2-2017: ระบบน้้าและการบริการทางน้้าสมัยใหม่ (Next generation of water systems and 
services) 

SC5-08-2017: การสาธิตการใช้วิธีทางธรรมชาติในการลดความเสี่ยงของภัยพิบัติท่ีเกิดจากสภาพ
อากาศหรือน้้า (Demonstrating on nature-based solutions for hydro-meteorological risk 
reduction) 
 

 

 

 

 ที่มา: www.aqualegion.com 
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นอกจากนี้กลุ่มประเทศอาเซียนยังมีโอกาสสมัครเป็นส่วนหนึ่งของโครงการความร่วมมือด้านน้้าของ
สหภาพยุ โรปท่ีได้ เกิดขึ้นแล้ว  เช่น โครงการ JPI Water โครงการ European Innovation 
Partnership on Water และโครงการ Water Supply and Sanitation Technology Platform 
(WssTP) โดยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้้าและการเกษตร (องค์การมหาชน) (สสนก.) ซึ่งเป็น
หน่วยงานภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เข้าเป็นสมาชิกของโครงการ JPI Water 
เรียบร้อยแล้ว ผ่านการประสานงานของส้านักงานท่ีปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุง
บรัสเซลส์ โดยโครงการนี้เป็นโครงการที่ผลักดันความร่วมมือด้านน้้าระหว่างประเทศนอกกลุ่มสหภาพ
ยุโรป โดยมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาระบบน้้าท่ียั่งยืนเพื่อเศรษฐกิจท่ียั่งยืนในยุโรป และในประเทศ
ต่าง ๆ ท่ัวโลก 

4.4 โครงการร่วมทุนเพื่อการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมร่วมกันระหว่างประเทศในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศในภูมิภาคยุโรป (Southeast Asia-Europe Joint Funding 
Scheme on Research and Innovation) 

แม้ว่าโครงการ  SEA-EU-NET 
ได้ผลักดันการจัดตั้งโครงการ
ร่ ว ม ทุ น  (Joint Funding 
Scheme, JFS) ร ะ ห ว่ า ง
ประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้และยุโรปเป็น
ผลส้าเร็จ แต่โครงการร่วมทุน
ทวิภาคีระดับภูมิภาคระหว่างยุโรปและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนา
นวัตกรรมร่วมกนัระหว่างสองภูมิภาคยังไม่เคยเกิดขึ้น ดังนั้นทางโครงการ SEA-EU-NET จึงมีความคิด
ริเริ่มท่ีจะจัดโครงการร่วมทุนดังกล่าวขึ้นมา โดยโครงการร่วมทุนนี้จะได้รับการสนับสนุนด้าน
งบประมาณจากกระทรวงท่ีด้าเนินงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัย และหน่วยงานต่าง 
ๆ ท่ีท้าหน้าท่ีให้ทุนวิจัยจากท้ังสองภูมิภาค โครงการร่วมทุนนี้จะช่วยเติมเต็มช่องว่างด้านความสัมพันธ์
เชิงทวิภาคีด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสองภูมิภาค รวมไปถึงโครงการความร่วมมือระดับ
นานาชาติ อย่างเช่นโครงการต่าง ๆ ภายใต้กรอบโครงการ Horizon 2020 

ส้าหรับหัวข้อโครงการวิจัยท่ีทางโครงการร่วมทุน JFS สนใจรับสมัคร สามารถแบ่งได้เป็น 2 หัวข้อ
ใหญ่ และในแต่ละหัวข้อใหญ่จะแบ่งเป็น 2 หัวข้อย่อยดังนี้ 

ที่มา: sea-eu.net 
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- สุขภาพ (Health) 

- การดื้อยาปฏิชีวนะของแบคทีเรีย (Anti-microbial drug resistance, AMR) 

- โรคติดเชื้ออุบัติใหม ่(Emerging infectious diseases)  

- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม (Climate change and environment) 

- การปรับตัวและรับมือของระบบการผลิตอาหาร (Adaptation/Resilience of food 
production system) 

- ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อระบบนิเวศและความหลากหลายทาง
ชีวภาพ (Impacts of Climate Change on Ecosystems/Biodiversity)  

โดยคาดว่าทางโครงการจะเร่ิมเปิดรับสมัครโครงร่างการวิจัยในเดือนเมษายน พ.ศ. 2560 

4.5 โครงการอื่น ๆ ในปี พ.ศ. 2560 ภายใต้กรอบโครงการ Horizon 2020 

ส้าหรับแผนการด้าเนินงานปี พ.ศ. 2559 ถึง 2560 ภายใต้กรอบโครงการ Horizon 2020 ทาง
คณะกรรมาธิการยุโรปได้แนะน้าโครงการต่าง ๆ ท่ีอยากให้ประเทศในกลุ่มอาเซียนสมัครเข้าร่วม ตาม
ตารางด้านล่างนี ้

รหัสโครงการ หัวข้อโครงการ 

SC5-13-2016-2017 New solutions for sustainable production of raw materials 
ICT-39-2016-2017 International partnership building in low and middle income 

countries 
NMBP-12-2017 Development of a reliable methodology for better risk 

management of engineered biomaterials in Advanced Therapy 
Medicinal Products and/or Medical Device 

ENG-GLOBALLY-06-2017 The Asia-Pacific as a strategic region for Europe 
SC5-08-2017 Large-scale demonstrators on nature-based solutions for 

hydrometeorological risk reduction 
SCC-02-2016-2017 Demonstrating innovative nature-based solutions in cities 
CIRC-02-2016-2017 Water in the context of the circular economy 
INFRASUPP-02-2017 Policy and international cooperation measures for research 

infrastructures 
SC5-16-2016-2017 Raw materials international cooperation 
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EU Parliament’s Report. Industry 4.0: Digitalisation for 
productivity and growth, 2015

Delegation of the European Union to ASEAN: 
http://eeas.europa.eu/delegations/asean/

SEA-EU-NET Partners in Science: https://sea-eu.net/

Chairman’s Statement of the 16th ASEAN Ministerial 
Meeting on Science and Technology (AMMST-16)

Research and Innovation - International Cooperation 
with South East Asia: 

http://ec.europa.eu/research/iscp/index.cfm?pg=asia
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