
 

 

Credit: freepik 



 

 

บรรณาธิการที�ปรึกษา 
ดร.มาณพ สทิธิเดช 
อคัรราชทตูที�ปรึกษา 

(ฝ่ายวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี) 
 

กองบรรณาธิการ 
นายจตุรงค ์อมรชยัทรพัย ์

ที�ปรึกษา 
 

จดัทาํโดย 
สาํนกังานที�ปรึกษา 

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  
ประจาํสถานเอกอคัรราชทตู  

ณ กรุงบรสัเซลส ์
 

Office of Science and Technology 
Royal Thai Embassy 

412 Boulevard du Souverain 
Brussels 1150 Belgium 

Tel: +32 (0) 2 675 07 97 
Fax: +32 (0) 2 662 08 58 
Email: info@thaiscience.eu 

Website: www.thaiscience.eu 
Webpage: www.facebook.com/OSTC. 

ThaiscienceBrussels 



 

 

สารบญั 

โครงการศึกษาดูงานดานยานยนตสมัยใหม  ) Next-Generation Automotive) และ  ระบบขนสง

อัจฉริยะ  ) Smart Mobility) ............................................................................................................ 1 

การประชุมรวมกับคณะกรรมาธิการยุโรปดานการคมนาคม (DG MOVE) .................... 1 

การเย่ียมชมบริษัทยูมิคอร .......................................................................................................... 4 

การรีไซเคิลแบตเตอรี่ ........................................................................ 5 

กระบวนการรีไซเคิลแบตเตอรีของบริษัทยูมิคอร ............................................. 6 

การจัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนขอเสนอโครงการของสหภาพยุโรป Horizon 2020 และ  

Horizon Europe (FP9) ................................................................................................................. 8 

ความเปนมา ................................................................................................................................ 9 

รายละเอียดของการประชุม ................................................................ 11 

ประโยชนท่ีไดรับจากการจัดฝกอบรม ....................................................................................... 13 

การประชุมหารือกับหนวยงานภาครัฐ ....................................................... 13 

 

 

  



 

 

วารสารขาววิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจากกรุงบรัสเซลส ประจําเดือนธันวาคม 2561 1 

เมื่อวันศุกรท่ี 28 กันยายน 2561 สํานักงานท่ีปรึกษา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ณ กรุงบรัสเซลส นําโดย 
ดร. มาณพ สิทธิ เดช อัครราชทูตท่ีปรึกษา (ฝาย
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)  ได เดินทางเขารวม
การศึกษาดูงานโครงการศึกษาดูงานดานยานยนต
ส มั ย ใ ห ม  (Next-Generation Automotive) แ ล ะ
ร ะ บ บ ข น ส ง อั จ ฉ ริ ย ะ  (Smart Mobility) ณ 
ราชอาณาจักรเบลเยียม รวมกับคณะจากสํานักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) 
และกรมเศรษฐกิจ กระทรวงตางประเทศ โดยในชวง
เชาไดเขาพบผูแทนจากคณะกรรมาธิการยุโรปดานการ
คมนาคม (DG MOVE) เพื่อเขารับฟงการบรรยาย
เกี่ยวกับนโยบายดานการขนสงของสหภาพยุโรป และ
ชวงบายไดไปเยี่ยมชมบริษัท ยูมิคอร S.A. เพื่อศึกษาดู
งานเกี่ยวกับการรีไซเคิลแบตเตอรี่และเทคโนโลยีดาน 
Battery Storage และ UHT Battery Smelter  

การประชุมรวมกับคณะกรรมาธิการยุโรปดาน
การคมนาคม (DG MOVE) 

ท า ง ค ณ ะ ไ ด เ ข า พ บ กั บ  น า ย  Herald Ruijters,  
Director for Investment, Innovative &  
Sustainable Transport แ ล ะ  น า ง  Clair Depré, 
Head of Unit – Sustainable and Intelligent 
Transport ผูแทนจาก DG MOVE เพื่อเขารับฟงการ
บรรยายเกี่ยวกับนโยบายดานการขนสงของสหภาพ
ยุโรป โดยมีประเด็นท่ีนาสนใจ สรุปไดดังตอไปนี ้

อุตสาหกรรมยานยนตไฟฟาภาคเอกชนของอียู  ที่มี
ความรุดหนาในทุกวันนี้ หัวใจสําคัญคือการทุมเทดาน
การวิจัยและพัฒนาเปนหลัก  นโยบายของอียูเนนให
การสนับสนุนภาคเอกชนผานการสงเสริมดานงานวิจัย 
และเพิ่มขีดความสามารถและทักษะความเชี่ยวชาญ
ใหกับบุคลากร รวมท้ังใหขอมูลความรูสรางความเขาใจ
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมยานยนตสมัยใหม  พรอมใหความ
ส นั บ ส นุ น ด า น โ ค ร ง ส ร า ง พื้ น ฐ า น  เ ช น 
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การพัฒนาระบบชารจไฟสําหรับยานยนตไฟฟาท่ีเปน
มาตรฐานเดียวกัน เปนตน 

ในปจจุบันสหภาพยุโรปมีกรอบการดําเนินการลด
ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกภายใตชื่อ   “2030 
Climate & Energy Framework” โดยกํ าหนด ให
ประเทศสมาชิกในอียูจะตองลดปริมาณการปลอยกาซ
เรือนกระจกลง  และเพิ่มสัดสวนการใชรถยนตไฟฟาให
ไดตามเปาหมายท่ีกําหนดไวภายในป 2573    

 กําหนดสัดสวนการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด 
โดยจะตองลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดลง
รอยละ 15% ภายในป 2568 และรอยละ 30 
ภายในป 2573 

 กําหนดสัดสวนการผลิตรถยนตไฟฟาท่ีขับเคลื่อน

ดวยแบตเตอรี่หรือระบบไฮบริดเปนรอยละ 30 

ของจํานวนการผลิตรถยนตทั้งหมดภายในป 2573 

ในป 2559 DG MOVE ไดออกกลยุทธใน 3 สาขาท่ี
เกี่ยวของกับการขนสงและการคมนาคม 
 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการขนสง โดย

การผนวกระบบการขนสงอัจฉริยะ (Intelligent 

Transport System - ITS) เขามาชวยแกปญหา

สภาพการจราจรติดขัด สงเสริมการใชการขนสงใน

ทุกระบบอยางมีประสิทธิภาพ และลดการปลอย

กาซคารบอนไดออกไซด 

 การสงเสริมการใชพลังงานและเชื้อเพลิงทางเลือกท่ี

สะอาดและเปนมิตรตอสิ่ งแวดลอมมากกว า

ป โตร เลียมและเชื้ อ เพลิ งฟอสซิลอื่ น  ๆ  เชน 

พลังงานไฮโดรเจน พลังงานไฟฟาจากแบตเตอรี่ 

และกาซชีวภาพเปนตน 

 ก า รพัฒน า ย านพาห นะ ท่ี มี ก า ร ปล อ ยก า ซ

คารบอนไดออกไซดในระดับต่ําหรือเปนศูนย โดย

ปจจุบันพบวาสัดสวนการใชรถยนตไฟฟาเพิ่มขึ้น

เรื่อย ๆ อยางไรก็ตามรถยนตไฟฟาหลาย ๆ โมเดล

ท่ีถูกผลิตขึ้นควรมีการออกแบบที่สงเสริมการ

ทํางานรวมกันและความเขากันได เชน รถยนต

ไฟฟาทุกโมเดลควรสามารถชารจไฟจากท่ีชารจ

แบบเดียวกันได และสามารถเขาถึงไดทั่วยุโรป 

ในระดับประเทศสมาชิก ทางสหภาพยุโรปพยายามให

แตละประเทศสมาชิกออกแผนดําเนินการและกลยุทธ

ของตนเองแตตองมีความสอดคลองกับประเทศอื่น ๆ 

ในยุโรปดวย เพื่อใหมั่นใจวาทุกประเทศสมาชิกมี

จุดมุงหมายรวมอันเดียวกัน โดยใหแตละประเทศ

สมาชิกกําหนดเปาหมายทางกลยุทธ เชน รอยละของ

การลดกาซคารบอนไดออกไซด สัดสวนการใชรถยนต

ไฟฟาบนทองถนน จํานวนสถานีชารจไฟสําหรับรถยนต

ไฟฟา ซึ่ ง เปาหมายท่ีทางสหภาพยุ โรปมองไวคือ  
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1 สถานีชารจไฟ ตอจํานวนรถยนต 10 คัน ณ ชวงเวลา

นั้น ๆ โดยทางสหภาพยุโรปมีงบประมาณกวา 500 

ลานยูโรสําหรับการสรางสถานีชารจไฟแบบเร็วในยุโรป 

เพื่อเพิ่มความสามารถของผูใชรถยนตไฟฟาในการ

เขาถึงสถานีชารตไฟ 

นอกจากกําหนดเปาหมายแลว แตละประเทศสมาชิก

ตองแจกแจงรายละเอียดถึงมาตรการตาง ๆ ท่ีแต

ประเทศจะใชเพื่อบรรลุเปาหมายที่ตนเองไดกําหนดไว 

เชน การปรับเปลี่ยนกรอบกํากับดูแลและการใหเงิน

อุดหนุนเพื่อสงเสริมการซื้อและใชรถยนตไฟฟา ซึ่งทาง

สหภาพยุโรปไดแบงปนแนวปฏิบัติท่ีดีและไอเดียใหแก

แตประเทศสมาชิกในการกําหนดมาตรการตาง ๆ ซึ่งใน

เดือนพฤศจิกายน 2562 แตละประเทศสมาชิกตอง

รายงานความกาวหนาอีกครั้ ง ในการดําเนินตาม

มาตรการท่ีเสนอมา โดยประเด็นที่สหภาพยุโรปจะ

ศึกษาในอนาคต คือ ความสามารถในการดําเนินงาน

รวมกันของมาตรการจากประเทศสมาชิก และความ

โปรงใสในการกําหนดราคา 

นอกจากนี้สหภาพยุโรปยังมีเครื่องมือตาง ๆ ในการ
สงเสริมการใชยานพาหนะพลังงานสะอาด เชนเครื่อง
มืดานกฎหมาย โดยออกกฎระเบียบเพื่อกระตุนให
บริษัทผูผลิตรถยนตพัฒนาเทคโนโลยีดานการประหยัด
น้ํามัน และลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด และ
กําหนดสัดสวนของรถยนตพลังงานสะอาดท่ีใชใน
ภาครัฐ ซึ่งแตละประเทศสมาชิกก็จะกําหนดสัดสวน
แตกตางกันไปขึ้นอยูกับระดับมลพิษในประเทศนั้น ๆ 

สหภาพยุ โรปมีนโยบายผลักดันระบบรถโดยสาร
สาธารณะท่ีใชพลังงานสะอาด โดยจะเนนไปท่ีเมือง
ใหญ ๆ เปนอันดับแรก และไดจัดตั้งกลุมผูเชี่ยวชาญ
ดานการคมนาคมเพื่อศึกษาถึงปญหาและอุปสรรคที่ทํา
ใหรถยนตพลังงานสะอาดไมประสบความสําเร็จใน
ตลาดเทาที่ควร พรอมทําขอเสนอแนะในการแกปญหา
เหลานั้น นอกจากนี้สหภาพยุโรปยังใหทุนวิจัยในการ
พัฒนาเทคโนโลยีดานพลังงานสะอาด โดยเครื่องมือท่ี
ใช ในการสง เสริมการวิจัยและพัฒนา คือ กรอบ
แผนงานเพื่อการวิจัยและพัฒนาทางเทคโนโลยี 
Horizon 2020 และ Horizon Europe 

สหภาพยุโรปไดจัดทําแผนปฏิบัติการดานแบตเตอรี่ 
โดยมุงเนนพัฒนาเรื่องระบบการจายไฟของแบตเตอรี่ 
และพยายามกระตุนใหเกิดการผลิตแบตเตอรี่ทั่วยุโรป
เพ่ิมมากขึ้นพรอมกระตุนการสรางงานไปพรอม ๆ กัน 

Credit: www.leoni-cable.com 
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บริษัทยูมิคอรตั้ งอยู ในเมืองแอนต เวิรป ประเทศ

เบลเยียม มีความเชี่ยวชาญดานรถยนต พลังงาน การรี

ไซเคิล สารเคมี  อิ เล็กทรอนิกส  โลหะมีคา และ

นวัตกรรมกอสราง บริษัทยูมิคอรมีแผนการประกอบ

เครื่ อ ง เร งปฏิกิ ริ ยาการควบคุมการปลอยก าซ  

(emission  control catalysts) ของยานพาหนะงาน

เบา   ) light duty vehicle)  ณ เหมราช ใกลระยอง 

เนื่องดวยความตองการที่เพิ่มขึ้นของตัวเรงปฏิกิริยา

สําหรับรถยนตในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต  และ

เนื่องจากประเทศไทยเปนศูนยผลิตรถยนตของเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต โดยสามารถผลิตรถ 2 ลานคันตอป 

คิดเปนครึ่งหนึ่งของจํานวนรถท่ีผลิตทั้งหมดในภูมิภาค 

บริษัท  ยูมิคอร จึงไดลงทุนที่ประเทศไทย   20 ลานยูโร 

และสรางงาน 60 ตําแหนง  โรงงานดังกลาวจะชวย

แกปญหาคุณภาพอากาศในภูมิภาค เนื่องจากจะ

สามารถควบคุมการปลอยกาซในตลาดเอเชีย  โรงงานท่ี

ประเทศไทยจะเสริมกิจกรรมของโรงงานอื่นในประเทศ

จีน ญี่ปุน เกาหลีใตและอินเดีย  

กาซท่ีเกิดจากการทํางานของเครื่องยนตรถยนต  เชน 
ซัลเฟอรออกไซด  (SOx) สารอินทรียระเหยงาย   )
volatile organic compound) ซึ่งลวนสงผลทําลาย
คุณภาพอากาศ ตัวเรงปฏิกิริยาการควบคุมการปลอย
กาซเปนเครื่องมือที่ติดตั้งอยูในทอไอเสีย  จะเปลี่ยน
กาซ ไฮโดรคารบอน คารบอนมอนอกไซด  และ
ไนโตรเจนออกไซด (NOx) เปนกาซท่ีเปนอันตรายตอ
สภาพภูมิอากาศนอยลง โดยใชแพลทินัม แพลเลเดียม
และโรเดียมเปนตัวเรงปฏิกิริยา  ตัวควบคุมการปลอย
กาซจะสามารถจํากัดมลพิษจากทอไอเสียของเชื้อเพลิง
หลากหลายชนิด  ไดแก เบนซิน ดีเซล กาซธรรมชาติ
และเชื้อเพลิงทางเลือก 

ยูมิคอร  ซึ่งเปนบริษัทเทคโนโลยีดานวัสดุและตองการ
ตอบสนองความตองการของประชากรโลก  มองวาการ
วิจัยและพัฒนาเปนปจจัยสําคัญของการเติบโตผาน
นวัตกรรม นักวิจัยกวา 900 คนในศูนยวิจัย 20 แหงท่ัว
โลกของบริษัท  ยูมิคอร ทําการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อ
แกไขความทาทายระดับโลก  เชน พลังงานสะอาดและ
ความขาดแคลนทรัพยากร ซึ่งบริษัท  ยูมิคอร ลงทุน
เพ่ือโครงการเหลานี้ประมาณ  140 ลานยูโรตอป  

Credit: http://umicore.com/ 
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ตัวเรงปฏิกริิยาจะเปลีย่นกาซ ไฮโดรคารบอน คารบอนมอนอกไซด และไนโตรเจนออกไซด (NOx) เปนกาซท่ีเปน
อันตรายตอสภาพภูมิอากาศนอยลง ภาพจาก http://www.preciousmetals.umicore.com/ 

บริษัท  ยูมิคอร เชื่อวาความรวมมือจะนําไปสูการ
พัฒนาเทคโนโลยี จึงมีความสัมพันธท่ีดีกับมหาวิทยาลัย 
สถาบันวิจัย ลูกคา และผูจําหนายตาง ๆ ท่ัวโลก  

สาขาวิจัยหลัก   5  สาขาซึ่งครอบคลุมกิจกรรมของ
บริษัท ยูมิคอร ไดแก  

 วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี(Science and 
Technology) 

 การปรับปรุงกระบวนการทางเทคนิค (Technical 
Process Improvement) 

 การปรับปรุงกระบวนการที่ไมใชทางเทคนิค (Non-
Technical Process Improvement) 

 การพัฒนาธุรกิจใหม  ) New Business 
Development) 

 สิ่งแวดลอม สุขภาพ และความปลอดภัย  )
Environment, Health & Safety) 

การรีไซเคิลแบตเตอรี ่

บริษัท ยูมิคอร  มีความเชี่ยวชาญในการกําจัดและ
บริหารจัดการแบตเตอรี่เกา  ไมวาจะเปนแบตเตอรี่ยาน
ยนตไฟฟา หรือแบตเตอรี่เครื่องใชอิเล็กทรอนิกสอื่น ๆ 
อาทิ โทรศัพทมือถือ คอมพิวเตอรแล็ปท็อป แท็บเลต 
และแบตเตอรี่กลองถายรูป ฯลฯ เปนการเติมเต็ม
ภาพรวมของอุตสาหกรรมเกี่ยวกับยานยนตไฟฟาและ
ตอบโจทยเรื่องการกําจัดขยะที่เกิดจากอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีสมัยใหม  รวมถึงการนําขยะอิเล็กทรอนิกส 
กลับมาเขาสูกระบวนการรีไซเคิลเพื่อไดมาซึ่งวัสดุที่ยังมี
มูลคา อาทิ โคบอลต  นิกเกิล ทองแดง และทองคํา 
สามารถนํากลับไปใชประโยชนไดอีกในอุตสาหกรรม
การผลิต 
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ยูมิคอรเปนผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีวัสดุระดับโลก 
กอตั้งขึ้นในป ค.ศ.   1989  เริ่มตนจากอุตสาหกรรม
เหมืองแร  แตปจจุบันกลายมาเปนบริษัทผูเชี่ยวชาญ 
ดานการรีไซเคิลแบตเตอรี่ชั้นแนวหนาของโลก มี
พนักงานกวา   9,000  คน โรงงานผลิต  และรีไซเคิลวัสดุ
มีอยูถึง  51  แหง ศูนยวิจัยและพัฒนาของตัวเองจํานวน 
14 แหง รวมถึงบริษัทสาขาในประเทศไทย 

โรงงานรีไซเคิลแบตเตอรี่ท่ีทางคณะไปเยี่ยมชมนั้นมี
การลงทุนกวา   600  ลานยูโร สามารถรองรับแบตเตอรี่
เกาเพื่อนํามารีไซเคิลถึง   500,000  ตันตอป  ซึ่งระบบท่ี
ใ ช มี ชื่ อ ว า   pyro-metallurgical treatment 
ผสมผสานกับระบบ  hydro-metallurgical process 
ใชท้ังนํ้า ความเย็น และความรอนสูง  หลอมและแปร
รูปแบตเตอรี่ เกาใหเหลือเพียงวัสดุโลหะมีคาที่ยัง
สามารถนํากลับไปใชประโยชนไดดังกลาวขางตน  ซึ่ง
ทางโรงงานรีไซเคิลของยูมิคอรยังสามารถสงตอวัสดุ
เหลานั้นไปยังโรงงานผลิตวัสดุของบริษัทที่ยังมีอีกหลาย
แหงในประเทศตาง ๆ เชน โปแลนด และจีน 

กระบวนการรีไซเคิลแบตเตอรีของบริษัทยูมิ
คอรสามารถสรุปไดดังนี ้

- บริษัทจะนําแบตเตอรี่ที่เสื่อมสภาพและไมไดใชงาน
แลวมาเก็บไวในถังพลาสติกท่ีบรรจุดวยแรเวอรมิคูไลท 
(vermicultie) โดยแรชนิดนี้เปนแรในกลุม  alumino-
silicate ชนิดหนึ่ง  มีลักษณะเปนแผนบาง ๆ คลาย
เกล็ ดปลาซ อนกันหลาย ๆ  ชั้ น    เปนวั สดุที่ ถู ก
สังเคราะหขึ้น โดยมีลักษณะคลายกับทรายแตจะมี
ชองวางระหวางอนุภาคท่ีใหญกวาทําใหมีเนื้อสัมผัสท่ี
หยาบกวา นอกจากนี้น้ําหนักยังเบากวาทราย โดย
สาเหตุท่ีตองเก็บแบตเตอรี่ในเวอรมิคูไลทก็เพื่อใชเปน
ฉนวนปองกันการเสียดสีกันของแบตเตอรี่ซึ่งการเสียดสี
นี้อาจกอใหเกิดการระเบิดได นอกจากนี้ยังเปนการชวย
จํากัดปริมาณกาซออกซิเจนเพื่อปองกันไมใหเกิดการ
ระเบิด เนื่องจากกาซออกซิเจนเปนกาซที่ชวยใหติดไฟ
ไดงาย แบตเตอรี่จะถูกเก็บในถังจนกวาจะถึงเวลานําไป
รีไซเคิล สวนแบตเตอรี่ท่ีรองรอยชํารุดหรือเสียหายจะ
ถูกเก็บอยางแนนหนาไวในถังท่ีทําดวยโลหะเพื่อปองกัน
การระเบิดซึ่งเปนอีกหนึ่งมาตรการท่ีควบคุมความ
ปลอดภัยภายในโรงงาน 
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- ในการเริ่มกระบวนการรีไซเคิล แบตเตอรี่ท่ีถูกบรรจุ
ไวในเวอรมิคูไลทจะถูกนํารอนผานตะแกรงเพื่อแยก
เวอรมิคูไลทออกไป 

- จ าก นั้ น แ บต เ ต อ รี่ จ ะ ถู ก นํ า ไ ป แ ช เ ยื อ ก แ ข็ ง
แบบ Cryogenic ณ อุณหภูมิ -160 องศาเซลเซียส 
โดย ณ อุณหภูมินี้ แบตเตอรี่จะสามารถยืดออกเปน
แผนบาง ๆ ไดโดยไมมีการระเบิด 

- แบตเตอรี่ท่ีถูกยืดเปนแผนบาง ๆ จะถูกทําใหแตกเปน
ชิ้นเล็ก ๆ  โดยจะมีการสุมตัวอยางของชิ้นสวนเหลานี้
ไปวิเคราะหถึงสวนประกอบในหองปฏิบัติการ เพราะ
ชนิดและปริมาณแรโลหะตาง ๆ โดยเฉพาะสัดสวนของ
ทองแดงตออะลูมิเนียมที่อยูในแบตเตอรี่แตละชิ้นจะ
สงผลตอการทํางานของเตาเผา 

 

- โดยปกติแลวเจาหนาที่ประจําเตาเผาจะเปนคน
ประสานงานกับเจาหนาท่ีประจําหองปฏิบัติการ วาจะ
ขอเพิ่มชิ้นสวนแบตเตอรี่ท่ีมีสัดสวนของทองแดงตอ
อะลูมิ เนียมอีกเทาไหรเตาเผาถึงจะเริ่มทํางานได 
ทายสุดก็จะเริ่มกระบวนการหลอมละลายแบตเตอรี่
เพื่อสกัดเอาแรโลหะแตละชนิดออกมาเพื่อนําไปใช
ประโยชนใหม 
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สํานักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ณ กรุง
บรัสเซลส รวมกับสมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาค
ยุโรป (ATPER) กลุมนักวิชาชีพไทยในยุโรป (กลุมตีปก 
- TPIEC)  แ ล ะ ศู น ย พั น ธุ วิ ศ ว ก ร ร ม แ ล ะ
เทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (ไบโอเทค) จัดการฝกอบรม
เชิงปฏิบัติการการเขียนขอเสนอโครงการของสหภาพ
ยุโรป Horizon 2020 และ Horizon Europe (FP9) 
ระหวางวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรม 
Swissotel Ratchada กรุงเทพฯ 

ในโอกาสนี้ ดร. มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตท่ีปรึกษา 
(ฝายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี) สํานักงานที่ปรึกษา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส และ  
ดร. สมวงษ ตระกูลรุง ผูอํานวยการศูนยพันธุวิศวกรรม
และเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (ไบโอเทค) ไดกลาว 

ตอนรับผูเขารวมการอบรม และกลาวถึงความสําคัญ
ของ โคร งการ  EU Horizon 2020 และ  Horizon  
Europe (FP9) ซึ่งเนนงานวิจัยและนวัตกรรม 3 ดาน
ดวยกัน คือ 1 .  ความเปนเลิศด านวิทยาศาสตร 
(excellent Science) 2. ค ว า ม เ ป น ผู นํ า ด า น
อุตสาหกรรม (industrial leadership) และ 3. ตอบ
โจทยความทาทายดานสังคม ( societal challenges) 

โดยคณะวิทยากร เปนสมาชิกสมาคมนักวิชาชีพไทยใน
ภูมิภาคยุโรป (ATPER) ซึ่งประกอบดวย ดร. เกษร เพ็ช
ราช คุณสิริลักษณ ภูมิรัตน และคุณจิราพัชร คําพิเดช 
มีผูเขารับการอบรมจํานวน 64 คน จาก 19 หนวยงาน
ภายใตกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และจาก
กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
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Credit: http://sites.ieee.org 

ความเปนมา 

Horizon 2020 เปนโครงการวิจัยและนวัตกรรมท่ีใหญ
ท่ีสุดของสหภาพยุโรป  ท่ีมีเงินทุนเกือบ 8 หมื่นลานยูโร 
มีอายุงบประมาณท้ังสิ้น   7  ป นับตั้งแตป ค.ศ. 2014 
ถึงป ค.ศ. 2020 ในขณะ  Horizon Europe (FP9) เปน
โครงการวิจัยและนวัตกรรมที่ตอเนื่องมาจาก  Horizon 
2020  โดยมีอายุงบประมาณทั้งสิ้น   7  ป เหมือนกัน 
นับตั้งแตป  ค.ศ. 2021 ถึงป ค.ศ. 2027 ซึ่งโครงการนี้
ไมเพียงแตจะดึงดูดภาคเอกชนใหเขารวมลงทุน  แตยังมี
ศักยภาพในการสรางนวัตกรรม ดวยแนวคิดสําคัญท่ีวา 
 “จากหองปฏิบัติการสูตลาด” ดังนั้นโครงการ  Horizon 
2020 และ Horizon Europe (FP9) จึงเปนเครื่องมือท่ี
ใชนวัตกรรมในการรักษาความสามารถในการแขงขันใน
ตลาดโลกของยุโรป  ทั้งยังชวยขับเคลื่อนการเติบโตทาง
เศรษฐกิจและสรางงานในยุโรป  

ผูนําทางการเมืองของยุโรปและสมาชิกรัฐสภายุโรป 
เห็นพองกันวาการวิจัยคือการลงทุนในอนาคตของเรา
และเปนหัวใจสําคัญของแผนงานของสหภาพยุโรป
สําหรับการเติบโตอยางยั่งยืนและครบวงจรดวยการ
เชื่อมโยงการวิจัยและนวัตกรรม  โครงการ  Horizon 

2020  และ   Horizon Europe (FP9 มุ ง เ น นด าน
วิทยาศาสตร  และความเปนผูนําทางอุตสาหกรรม 
รวมท้ังยังทําใหภาครัฐและเอกชนสามารถทํางาน
รวมกันไดงายขึ้นในการสรางนวัตกรรม 

โ ครงการ   Horizon 2020 และ   Horizon Europe 
(FP9)  เปดกวางสําหรับทุกคนโดยมีโครงสรางที่เรียบ
งาย  ซึ่งชวยลดเวลาเพื่อใหผูเขารวมสามารถมุงความ
สนใจไปที่สิ่งที่สําคัญจริง ๆ ทําใหไดโครงการใหม  ๆ ท่ี
จะไดรับการตอบสนองอยางรวดเร็วและบรรลุผลไดเร็ว
ขึ้นและขจัดอุปสรรคในการสรางตลาดเดี่ยวเพื่อความรู
การวิจัยและนวัตกรรม  ขณะเดียวกันในแตละป
ประเทศไทยมีการผลิตงานวิจัยที่มีศักยภาพจํานวนมาก 
อีกทั้งหนวยงานภาครัฐและเอกชนก็ไดใหการสนับสนุน
เงินทุนเปนจํานวนท่ีมีนัยยะมากพอท่ีจะขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศ  จึงจะเห็นไดวายุทธศาสตร
ประเทศไทย   4.0  ของรัฐบาลปจจุบันไดมีแนวคิด
เช น เดี ย วกั นกั บ โครงการ   Horizon 2020 และ  
Horizon Europe (FP9) เพื่อ เพิ่ มมูลค าสินค าและ
บริการของประเทศใหมีศักยภาพในการแขงขันในระดับ
โลกโดยใชนวัตกรรมเปนตัวขับเคลื่อน 
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นักวิจัยจัยไทยควรใชโอกาสเขารวมนําเสนอโครงการ
ผ า นกอ ง ทุน วิ จั ย   Horizon 2020 แ ละ   Horizon 
Europe (FP9) อีกทั้งโครงการ Horizon ยังชวยเพิ่ม
โอกาสใหนักวิจัยและนักประดิษฐของไทยไดทํางานกับ
เครือขายระดับโลก  โดยการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการใน
ครั้งนี้เกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของกลุมนักวิชาชีพไทย
ในภูมิภาพยุโรปซึ่งเคยมีประสบการณในการเขียนเสนอ
โครงการระดับยุโรป  และมีความประสงคที่จะชวยเพิ่ม
จํานวนการนําเสนอโครงการและโอกาสไดรับทุน 
Horizon 2020 และ   Horizon Europe (FP9) ของ
นักวิจัยและนักประดิษฐไทย ซึ่งสอดคลองกับวิสัยทัศน
ของสํานักงานท่ีปรึกษาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ณ 
กรุงบรัสเซลส ในการเปนหนวยงานที่มุงประสานความ
รวมมือและองคความรูที่กาวหนาดานวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี  และนวัตกรรมจากภูมิภาคยุโรปสูการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยอยางพอเพียงและยั่งยืน 
อีกท้ังหนึ่งในพันธกิจที่สําคัญของสํานักงานฯ คือ การ
เปนหนวยงานของประเทศไทยในภูมิภาคยุโรปท่ีทํา
หนาท่ีประสานงานรวมกับคณะกรรมาธิการยุโรปดาน
การวิจัยและนวัตกรรม  

ทางสํานักงานท่ีปรึกษาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นํา
ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของโครงการ Horizon 2020 
และ Horizon Europe (FP9)  และโอกาสที่ประเทศ
ไทยจะไดรับประโยชนจากการเขารวมสมัครขอรับทุน
วิจัยจากโครงการ Horizon 2020 และ Horizon Eu-
rope (FP9)  ซึ่งตอมาทางสํานักงานฯ ไดหารือกับกลุม
นักวิชาชีพไทยในยุโรป (กลุมตีปก - TPIEC) และศูนย
พันธุ วิ ศวกรรมและเทคโนโลยี ชี วภาพแห งชาติ 
(BIOTEC) ถึงแนวคิดการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ใหแกนักวิจัยชาวไทยท่ีพํานักทั้งในประเทศไทยและใน
ภูมิภาคยุโรปเพื่อเขียนขอเสนอโครงการขอทุนวิจัยจาก
โค ร งก าร  Horizon 2020 และ  Horizon Europe 
(FP9) จนเกิดเปนการจัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการ
เขี ยนขอ เสนอโครงการในระหว างวันที่  20-22 
พฤศจิกายน 2561 ณ กรุงเทพฯ 
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รายละเอียดของการประชุม 

วัตถุประสงคของการอบรมเชิงปฏิบัติการมี 3 ขอหลัก 
ๆ คือ 
 เพื่ อ ใหนั กวิจั ย ไทยได เรี ยนรู โ ดยตรงจากผู มี

ประสบการณ ในการสงขอเสนอโครงการในการขอ

ทุนระดับยุโรป 

 เพื่อใหนักวิจัยไทยไดปฏิบัติการจริง ในการสง
ขอเสนอโครงการในการขอทุนระดับยุโรป 

 แนะแนวทางที่ตรงจุด  และตรงใจคณะกรรมการผู
ประเมินการใหทุน เพื่อเพิ่มโอกาสการไดรับทุน  ใน
การสงขอเสนอโครงการในการขอทุนระดับยุโรป 

โดยรูปแบบของเงินทุนวิจัยท่ีถูกเลือกในการฝกอบรม
ค รั้ ง นี้ อ ยู ใ น เ รื่ อ ง   SME Instrument Phase 1: 
การศึกษาความเปนไปได   ) Feasibility Assessment) 
ซึ่งมีจํานวนทุนอยูท่ี   50,000  ยูโร ใชเวลาการดําเนิน
โครงการ  6  เดือน และ Phase 2: โครงการนวัตกรรม   )
Innovation Project) ซึ่ งมีจํานวนทุนอยู ท่ี   0.5-2.5  
ลานยูโร ใชเวลาการดําเนินโครงการ   1-2  ป โดย
กําหนดการสงโครงการของ  Phase 1 และ  Phase 2 
ตั้งแตป ค.ศ. 2018 - 2020  มีดังนี้ 

  Phase 1 Phase 2 
ค.ศ. 2018 5 ก.ย. 5 ก.ย. 
  7 พ.ย. 7 พ.ย. 

ค.ศ. 2019 13 ก.พ. 13 ก.พ. 
  7 พ.ค. 7 พ.ค. 
  5 ก.ย. 5 ก.ย. 
  6 พ.ย. 6 พ.ย. 

ค.ศ. 2020 12 ก.พ. 12 ก.พ. 
  6 พ.ค. 6 พ.ค. 
  2 ก.ย. 2 ก.ย. 
  4 พ.ย. 4 พ.ย. 
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ตัวอยางหัวขอการบรรยายภายในงานประชุมมีดังนี้ 

 การเขาสูตลาด:  ผูใชเปาหมาย ประเภทของตลาด 
คูแขงหลักโดยตรงและโดยออม และอุปสรรคใน
การเขาสูตลาด 

 ทรัพยสินทางปญญา (IPR) และกรอบกฎหมาย: 
อธิบายถึงขอกฎหมายและขอกําหนดที่จะตองใช
เพื่อบรรลุเปาหมายในการใชประโยชนจาก
นวัตกรรม  กลยุทธของคุณสําหรับการจัดการ
ความรูและการปองกัน และมาตรการควบคุมความ
ปลอดภัยในการแสวงหาประโยชนในเชิงพาณิชย 
เปนตน 

 ความรวมมือระหวางประเทศและระหวางภาคสวน

ผานการแลกเปลี่ยนเจาหนาท่ีวิจัยและนวัตกรรม 

 การรวมทุนในระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และ

ระหวางประเทศที่ใหทุนการศึกษา เกี่ยวกับการ

เดินทางไปยังหรือจากประเทศอื่น 

 แนวความคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมท่ีมีความเสี่ยงสูง

หรือมีศักยภาพสูง 

นอกจากนี้ยังมีการนําเสนอกรณีศึกษาจากโครงการวิจัย
ในยุโรปจํานวน 3 โครงการ เพื่อใชเปนตัวอยางในการ
เขียนขอเสนอโครงการวิจัย 

 Hardware and software development for 
the simulator 

 Bio-oil production of oil palm waste with 
hydrothermal process 

 Robotics Education for ADHD (Attention 
deficit hyperactivity disorder 
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ประโยชนที่ไดรับจากการจัดฝกอบรม 

 ผูรับการฝกอบรมไดรับความรูและประสบการณ
ตรงในการเขียนขอทุนโครงการวิจัยระดับนานาชาติ 

 เกิดการเพ่ิมโอกาสการนําเทคโลยีและนวัตกรรม
ใหมออกสูตลาดทั้งภายในประเทศและตางประเทศ
ของนักวิจัยไทยมากขึ้น 

 เกิดการแลกเปลี่ยนความรูและแนวคิดระหวาง
นักวิจัยไทยรวมกัน 

 เกิดเครือขายทางวิชาการของนักวิจัยรุนใหมที่นํา
องคความรู วิทยาการและนวัตกรรมใหม ๆ มา
บูรณาการเพ่ือกอใหเกิดการพัฒนาของประเทศไทย
ตอไป 

การประชุมหารือกับหนวยงานภาครัฐ 

นอกจากการจัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียน
ขอเสนอโครงการในระหวางวันท่ี 20 –23 พฤศจิกายน 
 2561 ดร. มาณพ สิทธิเดช  ไดพาคณะวิทยากรไป
เยี่ยมหนวยงานตาง ๆ ของภาครัฐเพื่อนําเสนอขอมูล
เกี่ยวกับโครงการวิจัย Horizon 2020 และ  Horizon 
Europe (FP9) 

เมื่อวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2561 ชวงเชา ดร. มาณพ 
สิทธิเดช อัครราชทูตท่ีปรึกษา (ฝายวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี) สํานักงานท่ีปรึกษาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส รวมกับ ดร.ชุมเจตน กาญ
จนเกษร อัครราชทูต สํานักงานท่ีปรึกษาการเกษตร
ตางประเทศ ประจําสหภาพยุโรป ไดนําคณะนักวิชาชีพ
ไทยในภูมิ ภาคยุ โ รป  (ATPER) ซึ่ งประกอบด วย  
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ดร. เกษร เพ็ชราช คุณสิริลักษณ ภูมิรัตน และคุณจิรา

พัชร คําพิเดช เขาพบและประชุมหารือกับหนวยงาน

ภายใตกระทรวงเกษตรและสหกรณ ซึ่งประกอบดวย 

1. กรมประมง 2. ศูนยพัฒนาประมงแหงเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต  (SEAFDEC) และ 3. องคการ

ขายงานศูนยเพาะเลี้ยงสัตวน้ําแหงเอเชียและแปซิฟก 

(Network of Aqualulture Center in Asia and 

Pacific - NACA)  

ในชวงบายของวันเดียวกัน ดร. มาณพ สิทธิเดช อัคร
ราชทูตท่ีปรึกษา (ฝายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี) 
สํานักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ณ กรุง
บรัสเซลส ไดนําคณะนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรป 
พบปะและหารือความรวมมือดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีกับผูบริหารและนักวิจัยของ 3 ศูนยของ 

สวทช .  ประกอบด วย ศูนยพันธุ วิ ศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ(BIOTEC) ศูนยเทคโนโลยี
โลหะและวัสดุแหงชาติ(MTEC) และ ศูนยเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ(NECTEC) 
โดยมีดร. สมวงษ ตระกูลรุง ผูอํานวยการศูนย BIOTEC 
ดร. ชัย วุฒิวิวัฒนชัย ผูอํานวยการศูนย NECTEC และ 
ดร.จุลเทพ ขจรไชยกูล ผูอํานวยการศูนย  MTEC
ตลอดจนกับนักวิจัยจาก 3 ศูนย คือ BIOTEC, MTEC 
และ NECTEC ใหการตอนรับ 

โดยไดมีการประชุมหารือถึงแนวทางในดานการจัดทํา
ขอเสนอโครงการผานกองทุนวิจัยของสหภาพยุโรป 
Horizon 2020 แ ล ะ  Horizon Europe (FP9) ใ น
บรรยากาศการประชุมท่ีไดรับการตอนรับอยางอบอุน 
มีการแลกเปลี่ยนขอมูล และการหารือถึงแนวทางใน
การสรางความรวมมือกัน 
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