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ในระหว่ า งวัน เสาร์ ท่ี  25  และวันอา ทิตย์ ท่ี  26 
กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ส านักงานท่ีปรึกษาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ ร่วมกับตัวแทนกลุ่ม
นักเรียนไทยจากประเทศต่าง ๆ ในทวีปยุโรปได้จัดงาน
ประชุมวิชาการออนไลน์ของนักเรียนไทยในทวีปยุโรป  
Virtual TSAC 2 0 2 0  ( the 9th Thai Student  
Academic Conference) ภายใต้หัวข้อ “Living in 
the Digital Transformation Era” ซึ่ ง เ ป็ น ยุ ค ท่ี
ประชากรโลกต้องปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว เพื่อให้สังคมไทยพร้อมรับกับ
การแข่งขันทางเศรษฐกิจโลก เตรียมองค์ความรู้และ
บุคลากรเพื่อตอบรับนโยบายระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวันออก, Eastern Economic Corridor (EEC) ท้ัง
ยังสอดคล้องกับการขับเคลื่อนประเทศยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) การจัดงานประชุมครั้งนี้มี
เป้าหมายเพื่อการแบ่งปันองค์ความรู้และสร้างความ
ร่วมมือเชิงนวัตกรรมระหว่างนักเรียนไทย หน่วยงานใน
ประเทศไทย และหน่วยงานในทวีปยุโรป เพื่อขยายผล
ไปสู่ ความร่วมมือ ในการท างานร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในอนาคต  

การจัดประชุม TSAC ในครั้งนี้มีความพิเศษ เพราะเป็น
ครั้งแรกท่ีมีการจัดประชุม ในรูปแบบ Virtual Confer-
ence ซึ่ ง เป็ นการปรับตั วต ามวิ ถี  New Normal 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
จากเดิม ท่ีจะจัดการประชุม TSAC ณ กรุงบอนน์ 
ประเทศเยอรมนี ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุง
เบอร์ลิน ในช่วงเดือนพฤษภาคม ท่ีผ่านมา 

ท้ังนี้การจัดประชุมวิชาการประจ าปีของนักเรียนใน
ทวีปยุโรป ในรูปแบบ Virtual Conference ในปีนี้ 
ประกอบด้วยการจัดกิจกรรมการบรรยายโดยวิทยากร
รับ เชิญพิ เศษ อาทิ  ผู้ บริหารจากกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และการ
น าเสนอผลของนักเรียนไทยในยุโรป ซึ่งครอบคลุม
ง านวิ จั ย  ท้ั ง ในด้ าน  วิ ทยาศาสตร์  ก ารแพทย์ 
วิศวกรรมศาสตร์ รวมไปถึงทางด้านสังคมศาสตร์ อีกท้ัง
กิจกรรมส าหรับพบปะนักเรียนไทยและนักวิจัยจาก
หลากหลายประเทศ (social networking) 
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ส าหรับในวันเสาร์ท่ี 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็น
วันแรกของการจัดงาน TSAC ประกอบด้วยกิจกรรมพิธี
เปิดงานประชุม การบรรยายโดยวิทยากรรับเชิญพิเศษ 
และ กิจกรรม Networking session ในบรรยากาศท่ี
เป็นกันเอง ในโอกาสนี้ ดร.มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูต
ท่ีปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส านักงานท่ี
ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ 
กล่าวรายงานในพิธี เปิดงานการประชุมวิชาการ
ประจ าปีของนักเรียนไทยในทวีปยุโรป TSAC 2020 
รศ.นพ. สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้กล่าวเปิดงานการ 
 

ประชุมฯ และ ดร. ธีรวัฒน์ ภูมิจิตร เอกอัครราชทูต ณ 
กรุงเบอร์ลิน ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุม 

การบรรยายพิเศษ 
จ า ก นั้ น เ ป็ น ก า ร บ ร ร ย า ย โ ด ย วิ ท ย า ก ร พิ เ ศ ษ
ประกอบด้วย 

ศ. ดร. ชูกิจ ลิมปิจ านงค์ ผู้อ านวยการสถาบันส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ให้การ
บรรยายในหัวข้อ “Empowering the Next Gen for 
the Future” ซึ่งผู้รับฟังได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีเปลี่ยนโลกท่ีมีผลต่อระบบการศึกษา ไม่ว่า 
 

รศ.นพ. สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวเปิดงานการประชุมฯ  

ดร.มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ส านักงานท่ีปรึกษาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ กล่าวรายงานในพิธีเปิดงานการ

และ ดร. ธีรวัฒน์ ภูมิจิตร เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน 
กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม  
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จะเป็น Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR)  Artificial 
Intelligence (AR) Collaboration Platforms แ ล ะ  Internet of 
Things เป็นต้น รวมไปถึงการเตรียมสร้างก าลังคนให้มีสมรรถนะท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อโลกในศตวรรษท่ี 21 

ดร. กิติพงค์ พร้อมวงค์ ผู้อ านวยการ ส านักงานสภานโยบายการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ได้ให้
การบรรยายในหัวข้อ “การปรับตัวต่อเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก” ซึ่ง
นักวิจัยและนักศึกษาได้ทราบถึงนโยบายและโอกาสการขอทุนวิจัยใน
ประเทศไทย เช่น กองทุนนวัตกรรมส าหรับ SMEs แพลตฟอร์ม Inno-
vative Startup รวมไปถึงแนวทางการท า Frontier Research เป็น
ต้น และ 

ดร. พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อ านวยการ ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 
(สนช.) ให้การบรรยายในหัวข้อ: "นวัตกรรมกับบทบาทใหม่ เมื่อโลก
ก าลังท าให้มนุษยชาติเปลี่ยนแปลง” ซึ่งได้น าเสนอในประเด็น para-
digms shift ในการสร้างนวัตกรรม จาก linear ไปยัง systematic 
และ transformative model รวมไปถึงผลกระทบของโควิด-19 ต่อ
การพัฒนานวัตกรรมและโมเดลธุรกิจ 

ศ. ดร. ชูกิจ ลิมปิจ านงค์  

ดร. กิติพงค์ พร้อมวงค์  

ดร. พันธุ์อาจ ชัยรัตน์  
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จากนั้นต่อด้วยกิจกรรม Networking session จ านวน 
3 ห้องประชุมย่อย เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุม
ได้มีโอกาสถามและสนทนาแลกเปลี่ยนความเห็นกับ
วิทยากรบรรยายพิเศษของท้ัง 2 วัน ท าให้ผู้เข้าร่วม
ประชุม TSAC ได้ทราบถึงทิศทางและนโยบายด้าน
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
ของประเทศไทยในหลาย ๆ มุมมอง 

ส าหรับในวันอาทิตย์ ท่ี 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
ประกอบด้วยกิจกรรมการบรรยายพิเศษ และกิจกรรม
การน าเสนอผลงานทางวิชาการของนักเรียนไทย  

โดยในส่วนของการบรรยายพิเศษนั้น ผศ.ดร. มารุต ตั้ง
วัฒนาชุลีพร คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา ได้ให้การบรรยายในหัวข้อ "โอกาสทองของ
นักวิจัยท่ีมากับเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก” ซึ่ง
ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก (EEC: Eastern Economic Corridor) 
ในประเด็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน 
(public private partnership, ppp) ในการพัฒนา 
โครงสร้างพื้นฐานและเขตพัฒนาพิเศษต่าง ๆ ภายใต้  

EEC เ ช่ น  High Speed Rail (EECh) Innovation 
(EECi) Medicine (EECmd) Digital Park (EECd) 
และ Airport City (EECa) เป็นต้น พร้อมท้ังน าเสนอ
โ ค ร ง ก า ร  Genomics Thailand ท่ี จ ะ ถ อ ด ร หั ส
พันธุกรรมของคนไทยเพื่อน าไปท านายการเกิดโรคใน
อนาคตของประชาชนชาวไทยและพัฒนาวิธีการรักษา
แบบ precision medicine 

 

ดร. มารุต ตั้งวัฒนาชุลีพร  
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และ ดร. เคตะ โอโน่ ผู้อ านวยการศูนย์ Innogineer 
Studio มหาวิทยาลัยมหิดล ท่ีได้ให้การบรรยายใน
หัวข้อ "จากงานวิจัยสู่ธุรกิจ" ซึ่งน าเสนอประเด็นการ
พัฒนางานวิจัยจากหิ้งสู่ห้าง โดยใช้ปัญหาและความ
ต้องการของลูกค้าและผู้บริโภคเป็นศูนย์กลางของการ
พัฒนานวัตกรรม ซึ่งประกอบไปด้วย 3 ขั้นตอนหลัก 
คือ 1) Problem Validation: การทราบถึงปัญหาท่ี
แท้จริงและผลกระทบของปัญหานั้น ๆ ต่อผู้บริโภค 2) 
Value Perception: การทราบถึงคุณค่าท่ีผู้บริโภคมอง
หาในการแก้ปัญหาของพวกเขา และ 3) Problem  
Solution Fit: การพัฒนา solution ท่ีสามารถแก้ไข
ปัญหาของผู้บริโภคได้อย่างแท้จริง อีกท้ังยังน าเสนอ
การท า ง านของศู นย์  Innogineer Maker Studio 
มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นศูนย์บ่มเพาะนักวิจัยเพื่อ
ผลักดันการน างานวิจัยไปประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์ 

การน าเสนอผลงาน 
ทางวิชาการของนักเรียนไทย 

ถัดมา เป็นกิจกรรมการน าเสนอผลงานทางวิชาการของ
นักเรียนไทย จ านวน 13 คน ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ห้อง
ประชุมย่อย ซึ่งประกอบด้วย 1) สาขาวิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร์ 2) สาขาชีววิทยาและการแพทย์ และ 
3) สาขากฎหมายและเศรษฐศาสตร์ 

การน าเสนอผลงานวิจัยในสาขาวิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร์ สามารถสรุปได้ ดังนี้: 
• การศึกษาโครงสร้างของสารประกอบเชิงซ้อน
แพลทินัมซึ่งสามารถต่อยอดน าไปใช้พัฒนาวัสดุออปโต
อิเล็กทรอนิกส์ได้ 

ดร. เคตะ โอโน่  

• การพัฒนาสภาพแวดล้อมท่ีอยู่อาศัยท่ีเหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุในบริบทของสังคมชนบท ซึ่งปัจจุบันประเทศ
ไทยก็ก าลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเช่นกัน 
• การวิจัยด้านเทคโนโลยีควอนตัมที่สามารถน ามาช่วยสร้างและพัฒนาคอมพิวเตอร์ควอนตัมของประเทศไทย ซึ่ง
จะมีประโยชน์ต่อการค านวนและแก้ปัญหาที่ซับซ้อนในงานวิจัยทุกสาขาในอนาคต 
• การใช้เคร่ือง Ion mobility spectrometer ในการตรวจวัดไอออน ซึ่งสามารถน าไปสู่การประยุกต์ใช้ในการ
ควบคุมปริมาณสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายได้ ตามแหล่งโรงงานอุตสากรรม หรือสามารถน าไปตรวจวัตถุ
ระเบิดประเภทที่ผลิตจากสารอินทร์ระเหยได้ง่ายตามสนามบิน 
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• การออกแบบและพัฒนาเครื่องควบแน่นความชื้นจาก
อากาศ ซึ่งสามารถต่อยอดน าไปแก้ปัญหาความแห้ง
แล้งที่ยังมีอยู่ในหลาย ๆ จังหวัดในประเทศไทยได้ 
• เทคโนโลยี Image Inpainting ซึ่งเป็นเทคนิคการ
ประมวลผลภาพแบบหนึ่งท่ีเราสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการกู้คืนข้อมูลภาพถ่ายหรือวิดีโอท่ีเสีย
หายไปบางส่วนได้ และ 
• การประเมินความเส่ียงของการใช้ Electromagnetic 
(EM) sensor ในเครื่องมือผ่าตัด ซึ่งสามารถน าไป
พัฒนาเพื่อป้องกันและก าจัดความเสี่ยงและอันตรายที่
จะเกิดขึ้นระหว่างการผ่าตัด 

ในส่วนของสาขาชีววิทยาและการแพทย์ สามารถสรุป
ได้ ดังนี้: 

• การตรวจแยกเนื้องอกในสมองแบบอัตโนมัติ ซึ่งจะ
ช่วยให้แพทย์สามารถวินิจฉัยและวางแผนการรักษา 
เช่น การฉายรังสี ในผู้ป่วยแต่ละคนได้อย่างเหมาะสม 
เนื่องจากเนื้องอกในสมองของผู้ป่วยแต่ละคนมีขนาด
และต าแหน่งของเนื้องอกท่ีแตกต่างกัน 
• การสกัดโปรตีนจากร าข้าว ซึ่งเป็นการช่วยเพ่ิม
มูลค่าเพ่ิมให้สินค้าเกษตรของไทย และส่งเสริมสุขภาพ
ของผู้บริโภค 
• การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ใน
กระบวนการค้นหายารักษาโรค ซึ่งจะมีบทบาทท่ีส าคัญ
ในการค้นหายารักษาโรคโควิด – 19 เนื่องจากจะ
สามารถช่วยลดระยะเวลาในการค้นหายาต้านไวรัสลง
ได้อย่างมีนัยส าคัญ 
• การศึกษาทางเคมีของสารสกัดจากแก่นต้นมะหาด 
ซึ่งสามารถพัฒนาเป็นยาหรือสารเสริมการออกฤทธิ์ยา
ต้านมะเร็งเพ่ือให้ได้องค์ความรู้และนวัตกรรม สามารถ
ใช้ได้ในประเทศ ลดการน าเข้ายาและแข่งขันใน
ตลาดโลกได ้
• การวิจัยเอนไซม์ท่ีเปล่ียนไนเตรตให้เป็นไนตริกออก
ไซด์ ซึ่งสามารถน าไปต่อยอดพัฒนาเป็นยาเพ่ือรักษา
โรคหลอดเลือดและหัวใจในอนาคต 
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และท้ายสุดในสาขากฎหมายและเศรษฐศาสตร์ 
สามารถสรุปได้ ดังนี้: 
• การศึกษากฎหมายไทยที่ใช้ในการก ากับการหมิ่น
ประมาทหรือดูหมิ่นทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งสอดคล้องกับ
บริบทในปัจจุบัน ซึ่งพบว่าในหลาย ๆ คร้ังมีการใช้ so-
cial media ในทางท่ีผิด เช่น cyberbullying โดยองค์
ความรู้ท่ีได้วันนี้สามารถน าไปพัฒนากฎหมายไทยให้
ทัดเทียมในระดับนานาชาติได้ และ 
• การวิจัยเกี่ยวกับแบบจ าลองทางเศรษฐศาสตร์มห
ภาค ซึ่งสามารถน าไปสู่การสร้างแบบจ าลองทาง
เศรษฐศาสตร์มหภาคให้สมจริงและแม่นย ามากยิ่งขึ้น 
ซึ่งจะมีผลต่อการตัดสินใจจับจ่ายใช้สอยในอนาคตของ
ประชาชน และการเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศ 

โดยผู้ท่ีสนใจอ่านบทคัดย่อของงานวิจัยท่ีได้กล่าวมา
ข้างต้นสามารถอ่านได้ท่ี www.tsac.me/journal 

จากนั้น ปิดท้ายกิจกรรมด้วยค ากล่าวปิดงานการ
ประชุม โดย ดร.มาณพ สิทธิเดช อัครราชทูตท่ีปรึกษา
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส านักงานท่ีปรึกษา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ 

โดยในงานประชุม TSAC 2020 มีผู้เข้าร่วมงานรวมสอง
วัน เป็นจ านวน 151 ท่าน โดยการจัดการประชุม
ประจ าปีของนักเรียนไทยในภูมิภาคยุโรป หรือ TSAC 
นอกจากจะช่วยสนับสนุนความส าเร็จทางวิชาการของ
นักเรียนไทยในทวีปยุโรปและส่งเสริมการถ่ายทอด
ความรู้เพื่อน าไปพัฒนาประเทศไทยแล้ว ยังถือเป็น
ช่องทางเพื่อพัฒนาและบ ารุงรักษาเครือข่ายและ
หุ้นส่วนทางวิชาการระหว่างนักเรียนและนักวิจัยไทยใน
ยุโรปท่ีมีความแตกต่างกันในด้านความสามารถทาง
วิชาการและภูมิหลังทางสังคม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ
สังคมไทยในภายภาคหน้า 

http://www.tsac.me/journal
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Credit: ec.europa.eu 

ใน ทุ ก  ๆ  ปี  คณะ กร รม า ธิ ก า ร ยุ โ ร ปจะ จั ด ท 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) ซึ่ ง ไ ด้ ม า จ า ก ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ เ ชิ ง
เปรียบเทียบของประเทศสมาชิกในสหภาพยุโรป รวม
ไปถึงประเทศอื่น ๆ ในยุโรป โดยจะมีการประเมินถึง
จุดอ่อนและจุดแข็งของระบบนวัตกรรมในแต่ละ
ประเทศพร้อมท้ังระบุถึงประเด็นท่ีแต่ละประเทศควรให้
ความสนใจและพัฒนา และเมื่อเดือนมิถุนายนท่ีผ่านมา
คณะกรรมาธิการยุโรปได้รายงานผลลัพธ์และศักยภาพ
ด้านนวัตกรรมของสหภาพยุโรปประจ าปี ค.ศ. 2020 
(European Innovation Scoreboard 2020) 

ในภาพรวมสหภาพยุโรปได้ก าลังพัฒนาสู่การเป็นผู้น า
ทางนวัตกรรมของโลก แต่การพัฒนานวัตกรรมในยุโรป
ก็ยังประสบปัญหาในประเด็นอัตราการลงทุนจากภาค
ธุรกิจท่ีต่ า และกฎระเบียบข้อบังคับท่ีเข้มงวดมากซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อการท างานของธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม 
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การจัดล าดับ 4 กลุม่ประเทศนวัตกรรม 

ใ น ก า ร จั ด ล า ดั บ ป ร ะ เ ท ศ น วั ต ก ร ร ม ใ น ยุ โ ร ป 
คณะกรรมาธิการยุโรปได้แบ่งกลุ่มประเทศออกเป็น  4 
หมวดหมู่ ดังนี้ 

1) ผู้น านวัตกรรม ( innovation leaders) ซึ่ งมีค่ า
ผลลัพธ์และศักยภาพด้านนวัตกรรมสูงกว่าค่าเฉลี่ยด้าน
นวัตกรรมของสหภาพยุโรปประมาณร้อยละ 20  ซึ่งใน
ปี ค.ศ. 2020 ประเทศท่ีถูกจัดล าดับอยู่ในกลุ่มผู้น า
นวั ตกรรม ได้ แก่  สวี เดน ฟินแลนด์  เดนมาร์ ก 
เนเธอร์แลนด์ และ ลักเซมเบิร์ก ท้ังนี้สวิสเซอร์แลนด์ซึ่ง
ไม่ได้มีสถานภาพเป็นประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรป
ยังได้ถูกจัดอยู่ในกลุ่มผู้น านวัตกรรมด้วย 

2 )  ผู้ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ น วั ต ก ร ร ม ร ะ ดั บ สู ง  ( Strong  
innovators) ซึ่ ง มี ค่ า ผลลั พ ธ์ แ ละ ศั ก ยภ าพด้ า น
นวัตกรรมใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยด้านนวัตกรรมของ
สหภาพยุโรป ซึ่ ง ในปี  ค.ศ. 2020 ประเทศท่ีถูก 

จัดล าดับอยู่ในกลุ่มผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมระดับสูง 
ได้แก่ ออสเตรีย เบลเยียม เอสโตเนีย ฝรั่งเศส เยอรมนี 
ไอร์แลนด์และโปรตุเกส 

3) ผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมระดับกลาง (moderate  
innovators) ซึ่ ง มี ค่ า ผลลั พ ธ์ แ ละ ศั ก ยภ าพด้ า น
นวัตกรรมต่ ากว่าค่าเฉลี่ยด้านนวัตกรรมของสหภาพ
ยุโรป โดยอยู่ท่ีประมาณร้อยละ 50 ถึง 90 ของค่าเฉลี่ย
ด้านนวัตกรรมของสหภาพยุโรป ซึ่งในปี ค.ศ. 2020 
ประเทศท่ีถูกจัดล าดับอยู่ในกลุ่มผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม
ระดับกลาง ได้แก่ โครเอเชีย ไซปรัส เช็กเกีย กรีซ 
ฮังการี อิตาลี ลัตเวีย ลิทัวเนีย มอลตา โปแลนด์ 
สโลวะเกีย สโลวีเนีย และสเปน  

4) ผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมพอประมาณ (modest  
innovators) ซึ่ ง มี ค่ า ผลลั พ ธ์ แ ละ ศั ก ยภ าพด้ า น
นวัตกรรมต่ ากว่าค่าเฉลี่ยด้านนวัตกรรมของสหภาพ
ยุโรป โดยอยู่จะต่ ากว่าร้อยละ 50 ของค่าเฉลี่ยด้าน 
 

Credit: ec.europa.eu 
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นวัตกรรมของสหภาพยุโรป ซึ่ ง ในปี ค.ศ. 2020 
ประเทศท่ีถูกจัดล าดับอยู่ในกลุ่มผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม
ระดับกลาง ได้แก่ บัลกาเรีย และ โรมาเนีย 

 
ภาพรวมของการพัฒนานวัตกรรมของยุโรป 

การจัดล าดับประเทศนวัตกรรมของสหภาพยุโรปในปี 
ค.ศ. 2020 เป็นปีแรกท่ีไม่นับรวมประสิทธิผลด้าน
นวัตกรรมจากสหราชอาณาจักร ซึ่งโดยรวมถือว่าส่งผล
กระทบเล็กน้อยต่อค่าเฉลี่ยของประสิทธิผลด้าน
นวัตกรรมของสหภาพยุโรป แต่อย่างไรก็ตามไม่ถือว่ามี
ผลอย่างนัยส าคัญเมื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลทาง
นวัตกรรมของสหภาพยุโรปกับประเทศอื่น ๆ ในระดับ
โลก 

ในปีนี้ประเทศสวีเดนก็ยังเป็นผู้น าด้านนวัตกรรมใน
สหภาพยุโรป ตามมาด้วยประเทศฟินแลนด์ เดนมาร์ก 
และ เนเธอร์แลนด์ ส่วนประเทศท่ีมีการเปลี่ยนสถานะ
ของหมวดประ เทศนวั ตกรรม  ได้ แก่  ประ เทศ
ลักเซมเบิร์ก ท่ีพัฒนาจากผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม 
 

ระดับสูงเป็นผู้น านวัตกรรม ในขณะท่ีประเทศโปรตุเกส
ได้พัฒนาจากผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมระดับกลางเป็นผู้
สร้างสรรค์นวัตกรรมระดับสูง 

ผลของการจัด Innovation Scoreboard ในปี ค.ศ. 
2020 ชี้ให้เห็นว่า ค่าเฉลี่ยประสิทธิผลด้านนวัตกรรม
ของสหภาพยุโรปได้พัฒนาขึ้นจากปีท่ีแล้วร้อยละ 8.9 
เมื่อเทียบกีบปี ค.ศ. 2012  โดยเพิ่มขึ้นใน 24 ประเทศ 
และลดลงใน 3 ประเทศ ท้ังนี้ประเทศท่ีมีการพัฒนา
ความสามารถด้านนวัตกรรมอย่างก้าวกระโดด ได้แก่ 
ลิธัวเนีย มอลตา ลัตเวีย โปรตุเกส และกรีซ ในขณะท่ี
โรมาเนีย และสโลวาเนีย มีความสามารถลดลงมาก
ท่ีสุด 

Credit: ec.europa.eu 
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โดยค่าเฉลี่ยประสิทธิผลด้านนวัตกรรมท่ีเพิ่มขึ้นเป็นผล
เ นื่ อ ง ม า จ า ก ก า ร พั ฒ น า ใ น ปั จ จั ย ดั ง นี้  คื อ  
สภาพแวดล้อม ท่ีส่ ง เสริมการพัฒนานวัตกรรม
โดยเฉพาะในด้านเครือข่ายสื่อสารไร้สาย (broadband 
penetration) รวมไปถึ ง เงินร่ วมลงทุน (venture  
capital) เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคเอกชนลงทุน
ด้านวิจัยและพัฒนา  

การเปรียบเทียบการพัฒนานวัตกรรมของยุโรป
กับประเทศอื่นท่ัวโลก 

เมื่อพิจารณาในระดับโลกประสิทธิผลทางนวัตกรรม
ของสหภาพยุโรปก าลังเทียบเท่าของประเทศแคนาดา 
และสหรัฐอเมริกา ในขณะท่ีประเทศญี่ปุ่นและเกาหลี
ใต้มีการพัฒนาด้านนวัตกรรมได้เร็วกว่าสหภาพยุโรป 
และประเทศจีนเป็นประเทศท่ีมีความก้าวหน้าด้าน
นวัตกรรมอย่างรวดเร็วท่ีสุดเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ 
ท่ัวโลก 

สหภาพยุโรปมีประสิทธิผลทางนวัตกรรมเป็นอันดับ 5 
รองจากประเทศเกาหลีใต้ แคนาดา ออสเตรเลีย และ
ญี่ปุ่น โดยยังน าหน้าท้ังสหรัฐฯ (เป็นปีท่ี 2) และจีน 
ตลอดจนประเทศอื่นๆ ใน 10 อันดับแรกของโลก เช่น 
ประเทศรัสเซีย บราซิล แอฟริกาใต้ และอินเดีย โดย
ประ เทศ เกาหลี ใต้ ถื อ เป็ นประ เทศ ท่ีมี ค่ า เ ฉลี่ ย
ประสิทธิผลทางนวัตกรรมสูงสุดในโลกโดยมีคะแนนสูง
กว่าสหภาพยุโรปร้อยละ 34 ในขณะท่ีประเทศจีนถือ
เป็นประเทศคู่แข่ง ท่ีน่ากลัวส าหรับสหภาพยุโรป
เนื่องจากมีการพัฒนาประสิทธิผลทางนวัตกรรมสูงสุด 
ซึ่งในปัจจุบันประเทศจีนมีอัตราขยายตัวสูงกว่าสหถา
พยุโรป ถึง 5 เท่า  

Credit: ec.europa.eu 

Credit: amazonaws.com 
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จุดแข็งเชิงนวัตกรรมของประเทศต่าง ๆ  
ในสหภาพยุโรป 

โดยกลุ่ มประ เทศ ท่ีถูกจัด ให้ เป็นผู้ น านวัตกรรม 
(innovation leaders) และผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม
ระ ดั บ สู ง  ( Strong innovators) ซึ่ ง มี จุ ด แ ข็ ง เ ชิ ง
นวัตกรรมแตกต่างกัน ดังนี้ 

ระบบการวิจัยที่น่าดึงดูด: ประเทศลักเซมเบิร์กถือเป็น
ประเทศท่ีมีระบบการวิจัยท่ีน่าดึงดูมากท่ีสุดในสหภาพ
ยุโรปตามมาด้วยประเทศเดนมาร์ก เนเธอร์แลนด์ และ
สวีเดน โดยประเทศเหล่านี้เปิดกว้างส าหรับการสร้าง
ความร่วมมือทางด้านการวิจัยกับประเทศท่ีสาม 
นักวิจัยมีการติดต่อกับเครือข่ายระดับนานาชาติ และ
คุณภาพผลงานวิจัยอยู่ในระดับสูง 

ระบบการวิจัยที่น่าดึงดูด: ประเทศลักเซมเบิร์กถือเป็น
ประเทศท่ีมีระบบการวิจัยท่ีน่าดึงดูมากท่ีสุดในสหภาพ
ยุโรปตามมาด้วยประเทศเดนมาร์ก เนเธอร์แลนด์ และ
สวีเดน โดยประเทศเหล่านี้เปิดกว้างส าหรับการสร้าง
ความร่วมมือทางด้านการวิจัยกับประเทศท่ีสาม 
นักวิจัยมีการติดต่อกับเครือข่ายระดับนานาชาติ และ
คุณภาพผลงานวิจัยอยู่ในระดับสูง 

การพัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรมในวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม: ประเทศลักเซมเบิร์กถือเป็น
ประเทศผู้น า ท่ีมีความโดดเด่นในด้านนี้  ตามด้วย
ประเทศฟินแลนด์ ออสเตรีย และเบลเยียม โดย
ประเทศเหล่านี้จะมีสัดส่วนของวิสาหกิจขนาดกลาง
แ ล ะ ข น า ด ย่ อ ม ใ น ก า ร พั ฒ น า น วั ต ก ร ร ม แ ล ะ
กระบวนการทางธุรกิจในระดับสูง ในขณะท่ีประเทศ
ไอร์แลนด์ยังเป็นผู้น าในเรื่องการสร้างงานซึ่งเป็นผล
พวงจากการพัฒนานวัตกรรม ตามด้วยประเทศ
ลักเซมเบิร์ก มอลต้า และสวีเดน 

Credit: ec.europa.eu 
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ความร่วมมือและการเชื่อมโยงทางนวัตกรรม: 
ประเทศออสเตรียถือเป็นประเทศผู้น าท่ีมีความโดดเด่น
ในด้านนี้ ตามด้วยประเทศเบลเยียม ฟินด์แลนด์ และ
เนเธอร์แลนด์ โดยประเทศเหล่านี้มีความสามารถทาง
นวัตกรรมท่ีหลากหลายเนื่องจากได้เข้าร่วมพัฒนา
นวัตกรรมกับบริษัทเอกชน หรือ องค์กรภาครัฐต่าง ๆ 
นอกจากนี้ ระบบการวิ จั ย ในประ เทศเหล่ านี้ ยั ง
ขั บ เ คลื่ อ น ให้ ตอบ โจทย์ ต่ อ ความต้ อ งการของ
บริษัทเอกชนเพื่อส่งเสริมการพัฒนางานวิจัยสู่ เชิง
พาณิชย์ ซึ่งจะเห็นได้จากการท่ีบริษัทเอกชนเข้ามา
ลงทุนร่วมในระบบวิจัยของภาครัฐ 

ส าหรับด้านอื่น ๆ ประเทศสวีเดนถือเป็นผู้น าด้าน
ทรัพยากรมนุษย์ ประเทศเดนมาร์กถือเป็นผู้น าด้าน
การเงินและบรรยากาศท่ีส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม 
ประเทศเยอรมนีถือ เป็นผู้น าด้ านการลงทุนของ
ภาคเอกชน และประเทศลักเซมเบิร์กถือเป็นประเทศ
ผู้น าในด้านทรัพย์สินทางปัญญา 

นาง Mariya Gabriel คณะกรรมาธิการยุโรปด้านการ
วิจัยและนวัตกรรมและควบต าแหน่งกรรมาธิการยุโรป
ด้านการศึกษา เยาวชน กีฬา และวัฒนธรรม กล่าวว่า
การวิจัยและนวัตกรรมมีบทบาทส าคัญในการช่วย
สหภาพยุโรปรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  

และจะเป็นปัจจัยส าคัญในการสนับสนุนการฟื้นตัวของ
ภูมิภาคยุโรป รวมถึงการปรับตัวของสหภาพยุโรปเข้าสู่
ระบบเศรษฐกิจสีเขียวและดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรม 

โดยการประเมินเปรียบเทียบผลการด าเนินงานด้านการ
วิจัยและนวัตกรรมของประเทศในสหภาพยุโรปและ
การวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของระบบการวิจัยและ
นวัตกรรมแห่งชาติ จะช่วยให้ประเทศต่าง ๆ สามารถ
ท าการประเมินภาคส่วนท่ีต้องใช้ความพยายามในการ
เพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างสรรค์นวัตกรรมต่อไป 
นอกจากนี้ยังใช้เป็นตัวบ่งชี้ถึงโอกาสการสร้างความ
ร่วมมือด้านการพัฒนานวัตกรรมให้แก่ประเทศนอก
สหภาพยุโรป เช่น ประเทศไทย ได้เช่นกัน 

ที่มา: 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/
detail/en/qanda_20_1150 

https://ec.europa.eu/growth/content/
european-innovation-scoreboard-2020-eu%
E2%80%99s-increasing-innovation-vital-
sustainable-and_en 

https://thaieurope.net/  

Credit: ayming.be 
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เมื่อวันท่ี 23 มิถุนายน 2563 ส านักงานท่ีปรึกษา
วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี  ป ร ะ จ า ส ถ า น
เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เข้าร่วมการประชุม
อ อ น ไ ล น์  5  th Annual Global Conference on  
Energy Efficiency  ซึ่ งจัดโดยส านักงานพลังงาน
ระหว่างประเทศ หรือ IEA (International Energy 
Agency) โดยมีเนื้อหาส าคัญของการประชุมท่ีสามารถ
สรุปได้ ดังนี้ 

คณะกรรมธิการว่าด้วยภาวะเร่งด่วนในการพัฒนา
ประสิทธิภาพพลังงานโลกได้ถูกจัดตั้งขึ้นในเดือน
มิถุนายน 2562 ในงานประชุมประจ าปีครั้งท่ี 4 ของ
ส านักงานพลังงานระหว่างประเทศ ( International 
Energy Agency, IEA) ณ  ก รุ ง ดั บ ลิ น  ป ร ะ เ ท ศ 
 

ไอร์แลนด์ โดยคณะกรรมาธิการประกอบด้วย 23 
สมาชิก จากหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นผู้น าประเทศ 
รัฐมนตรีท้ังปัจจุบันและอดีต ผู้บริหารระดับสูง และ
ผู้น าทางความคิดระดับโลก โดยคณะกรรมาธิการ
ดังกล่าวร่วมกับส านักงานพลังงานระหว่างประเทศได้
ท าการวิเคราะห์และตรวจสอบประสิทธิภาพทาง
พลังงาน ว่าจะสามารถถูกพัฒนาผ่านการด าเนิน
นโยบายของภาครัฐได้อย่างไร เพื่อส่งเสริมการเปลี่ยน
ผ่านสู่พลั งงานสะอาด ท่ัวโลก ซึ่ งปัจจุบันพบว่ า
ประสิทธิภาพทางพลังงานไม่ได้ถูกพัฒนาเร็วเท่าท่ีควร
เพื่อตอบสนองต่ออุปสงค์ทางพลังงานและการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ท าให้ไม่สามารถใช้ประโยชน์
จากการพัฒนาประสิทธิภาพทางพลังงานได้มาก
เท่าท่ีควร นอกจากนี้ในปี 2563 การระบาดครั้งใหญ่
ของโรคโควิด-19 ท่ัวโลก ได้แปรสภาพภูมิทัศน์พลังงาน 
 

Credit: peakapp.eu 
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แผนการพัฒนาประสิทธิภาพพลังงานโลก 

โดยข้อเสนอแนะจากคณะกรรมธิการว่าด้วยภาวะ
เร่งด่วนในการพัฒนาประสิทธิภาพพลังงานโลกสามารถ
สรุปได้เป็น 10 ข้อ ดังนี้ 

1)  จัดล าดับความส าคัญของแผนด าเนินงานว่าด้วยการ
พัฒนาประสิทธิภาพพลังงานและประโยชน์ท่ีจะได้รับ
ต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยรัฐบาลของ
ประเทศต่าง ๆ ท่ัวโลกควรจัดท าแผนนโยบายท่ีเข้มข้น
มากขึ้น และมุ่งเน้นประเด็นการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม ความยืดหยุ่นและความมั่นคงทางพลังงาน การ
ลดคาร์บอนในประเทศ และการสร้างงานอย่างเร่งด่วน 

2)  การพัฒนาประสิทธิภาพพลังงานจะช่วยสร้างโอกาส
และพัฒนาประสิทธิภาพของการสร้างงานให้สูงขึ้น 
และจะกลายเป็นภาคส่วนท่ีมีการจ้างงานอย่างยั่งยืนใน
ระยะยาว 

3)  การสร้างและกระตุ้นอุปสงค์ต่อสินค้าและบริการที่
ใช้พลังงานท่ีมีประสิทธิภาพสูง จะช่วยให้การพัฒนา
แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพพลังงานเกิดการขยายตัว
ได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และช่วยกระตุ้นให้เกิด
กิจกรรมต่าง ๆ ในตลาดพลังงาน 

4)   การระดมเงินเพื่อสนับสนุน ควรจะครอบคลุมใน
บริบทท่ีกว้างขึ้นเพื่อกระตุ้นการขยายตัวของกิจกรรม
ต่าง ๆ ในตลาด 

5) การน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้จะช่วยให้นัก
ก าหนดนโยบายสามารถควบคุม จัดการ และเพิ่ม
ประสิทธิภาพของระบบพลังงานในวงกว้างได้ดีและ
สะดวกมากขึ้น 

 

Credit: iea 
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Credit: energy.economictimes.indiatimes.com 

6)  ภาครัฐควรเริ่มด าเนินการเพื่อเป็นตัวอย่างให้แก่ภาค
ส่วนอื่น ๆ โดยภาครัฐควรจัดสรรงบลงทุนในการพัฒนา
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของภาครัฐ กระตุ้นการ
สร้างนัวตกรรม และพัฒนามาตรฐาน 

7 )   แผนงานพัฒนาประสิ ทธิ ภ าพทางพลั ง ง าน
จ าเป็นต้องถูกด าเนินในทุกระดับของสังคม ซึ่งท้ังภาค
สังคม ธุรกิจ และชุมชนท้องถิ่นต้องเข้ามามีส่วนร่วม 

8)  การศึกษาวิทยาศาสตร์เชิงพฤติกรรมของประชาชน
จะท าให้ได้ข้อมูลท่ีช่วยในการออกแบบนโยบายเพื่อ
เหนี่ยวน าให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
ประชาชนซึ่งถือเป็นหนึ่งในหัวใจหลักในการพัฒนา
ประสิทธิภาพทางพลังงาน 

9)  การสร้างความร่วมมือในระดับนานาชาติและการ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ว่าด้วยแนวปฏิบัติท่ีดีระหว่าง
ประเทศ จะช่วยให้ประเทศต่าง ๆ สามารถเรียนรู้ซึ่งกัน
และกันและประสานการใช้แนวทางปฏิบัติและ
มาตรฐานท่ีเหมาะสม 

 

10)   รัฐบาลควรก าหนดเป้าหมายของการพัฒนา
ประสิทธิภาพทางพลังงานให้สูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญท้ัง
ในระยะสั้นและระยะยาว 

แนวโน้มของตลาดพลงังาน 

นอกจากนี้ยังมีการน าเสนอเกี่ยวกับแนวโน้มของตลาด
พลังงาน ซึ่งสามารถสรุปได้ ดังนี้ 

ตลาดพลังงานหมุนเวียนนั้นก าลังพัฒนาและมีการ
ขยายตัวอย่างรวดเร็ว ด้วยเหตุนี้ระบบการจัดการและ
ซื้อขายจึงต้องปรับเปลี่ยนตาม จึงน าไปสู่แนวโน้มของ
ตลาดพลังงานหมุนเวียนแบบเรียลไทม์ ซึ่งถูกมองว่า
เป็นทิศทางหลักในอนาคต ความไม่แน่นอนของการ
ผลิตพลั งงาน คือ จุดอ่อน ท่ีส าคัญของพลั งงาน
หมุนเวียน เพราะสภาวะธรรมชาติท่ีควบคุมไม่ได้ ท าให้
ในบางครั้งผู้ประกอบการจ าเป็นต้องหาวิธีรับมือ เช่น 
ในวัน ท่ีมีแสงแดดน้อย  โ รงผลิต ไฟฟ้ าจากพลั ง
แสงอาทิตย์ต้องหาทางชดเชยพลังงานท่ีผลิตได้ไม่
เพียงพอ โดยใช้เครื่องก าเนิดไฟฟ้าเชื้อเพลิงฟอสซิล 
เพื่อให้มีการส่งพลังงานอย่างสม่ าเสมอ ซึ่งท าให้ต้นทุน
เพ่ิม ปัจจัยในท านองนี้น าไปสู่ความผันผวนด้านราคา 
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พลังงานระหว่างวัน ด้วยเหตุนี้ หลายประเทศจึงมี
นโยบายสร้างตลาดพลังงานแบบเรียลไทม์ โดยเปลี่ยน
ระยะเวลาก าหนดราคาซื้อขายทันทีของพลังงานไฟฟ้า 
เช่น จากเดิมท่ีตั้งราคาทุก 30 นาที เป็นทุก 5 นาที ซึ่ง
เชื่อว่าข้อบังคับนี้จะช่วยให้พลังงานหมุนเวียนมีราคาท่ี
ไม่ถูกหรือแพงเกินไปและท าก าไรได้มากขึ้น 

เมื่อตลาดพลังงานก้าวไปสู่ระบบตลาดแบบเรียลไทม์ 
สิ่งท่ีตามมาก็คือ ข้อมูลจ านวนมหาศาลและการใช้
ระบบอัลกอริทึม เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลแล้วน ามาใช้ใน
การตัดสินใจซื้อขาย ระบบอัลกอริทึมจะช่วยรับมือใน
สถานการณ์เช่นนี้  รวมถึงช่วยลดต้นทุนทรัพยากร
มนุษย์ ตลาดพลังงานในยุโรปก าลังเป็นผู้น าในการ
ประยุกต์ใช้ระบบใหม่ ๆ เหล่านี้ บรรดาผู้ค้าพลังงานจะ
ตั้งค่าตัวแปรต่าง ๆ เช่น ฐานราคาต่ าสุดและเพดาน
ราคาสูงสุดในการซื้อขาย แล้วใช้ระบบคิดค านวณตาม
ท่ีตั้งโปรแกรมไว้ออกมาเป็นกลยุทธ์การขาย แล้ว
ส่งผ่านข้อมูลเหล่านั้นด้วยซอฟต์แวร์ซึ่งเป็นโปรแกรมท่ี
ค านวณและบริหารจัดการความเสี่ยงในการซื้อขาย
พลังงานไปยังผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

หนึ่งในปัญหาใหญ่ของโครงการพลังงานหมุนเวียน คือ
ปัญหาเรื่องราคาและประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ หรือ
อุปกรณ์เก็บส ารองพลังงาน นักวิจัยพยายามคิดค้นว่า
จะท าอย่างไรให้แบตเตอรี่มีขนาดเล็ก แต่สามารถเก็บ
บรรจุพลังงานได้จ านวนมาก โดยท่ีราคาไม่สูงเกินไป 
ปัจจุบันนี้ เทคโนโลยีของแบตเตอรี่สามารถส ารอง
ไฟฟ้าให้ระบบกริดขนาดเล็กระดับไมโคร โดยเป็นแหล่ง
ไฟฟ้าส ารองในช่วงท่ีมีการใช้ไฟฟ้าสูงสุดและเป็นแหล่ง
เก็บพลังงานส่วนเกินในช่วงท่ีมีปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่ า    
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