รายงานผลการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลนโยบาย
เพื่อจัดทาข้อเสนอแนะนโยบาย
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศไทย
ธันวาคม 2556

จัดทาโดย สานักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจาสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์

โครงการ Horizon 2020
1. การจัดสรรเงินทุนโครงการ Horizon 2020 ปี ค.ศ. 2014-2015 (Horizon 2020
Work Programme 2014-15)
เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม ค.ศ. 2013 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศการจัดสรรงบประมาณ
สาหรับการดาเนินโครงการ Horizon 20201 ในช่วง 2 ปีแรกรวมมูลค่าทั้งสิ้น 1.5 หมื่นล้านยูโร (จาก
งบประมาณที่ตั้งไว้เพื่อการดาเนินการโครงการทั้งหมด 7 ปี ตั้งแต่ ค.ศ. 2014 -2020 รวมมูลค่าทั้งสิ้น
ราว 8 หมื่นล้านยูโร) อียูตั้งเป้าให้งบประมาณดังกล่าวช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของยุโรปที่ใช้ความรู้เป็น
ตัวขับเคลื่อน (knowledge-driven economy) เพื่อช่วยแก้ปัญหาและความท้าทายต่างๆ อันจะ
นาไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรอียู
การประกาศการจัดสรรทุนระยะเวลา 2 ปีแรกในการดาเนินโครงการดังกล่าว ทาให้นักวิจัย
ภาคธุรกิจของอียู ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งหน่วยงานวิจัยและนักวิจัยในประเทศที่สามอย่าง
ประเทศไทย สามารถทราบถึงทิศทางนโยบายของอียูได้อย่างชัดเจน ทาให้สามารถกาหนดโอกาสใน
การสมัครเข้าร่วมโครงการ Horizon 2020 และมีความร่วมมือกับอียูได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ปัจจุบัน อียูได้เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการภายใต้การให้ทุนจากงบประมาณปี ค.ศ.
2014 แล้ว และจะมีการทยอยเปิดรับสมัครในปี ค.ศ. 2014
1.1 ลักษณะทั่วไปของแผนงานปี 2014-2015 (Work Programme 2014-15)
- แผนงานปี 2014-2015 ของโครงการ Horizon 2020 ใช้ลักษณะความท้าทายเป็นเกณฑ์
เพื่อแบ่งหัวข้อ (challenge-based approach) ซึ่งนับเป็นการให้อิสระแก่ผู้สมัครในการออกแบบ
รูปแบบและวิธีการวิจัยเพื่อรับมือ/แก้ปัญหาความท้าทายที่อียูกาหนด

โครงการ Horizon 2020 เป็นเครื่องมือบริหารจัดการเงินทุน (financial instrument) เพื่อการวิจัยที่อียสู ร้างขึ้น
เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์เพื่อการเติบโตของอียู หรือ Europe 2020 และยุทธศาสตร์การสร้างสิง่ แวดล้อมทีเ่ ป็น
มิตรต่อการสร้างนวัตกรรม หรือ Innovation Union ทั้งนี้เพื่อให้อียสู ามารถรักษาความสามารถในการแข่งขันของ
ตนในตลาดโลกได้โดยผ่านการลงทุนและการสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรมของทัง้ ภาครัฐและเอกชนในเขตอียู
โครงการ Horizon 2020 มีกาหนดดาเนินการระหว่างปี ค.ศ. 2014-2020
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- ผู้สมัครสามารถทราบถึงวัตถุประสงค์ รายละเอียดความท้าทาย และกรอบกิจกรรมของแต่
ละหัวข้อที่เปิดรับสมัครได้ทางเว็บไซต์ ‘participant portal’
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/
- เมื่อเปรียบเทียบกับโครงการแผนงานฉบับที่ 7 (FP7) แผนงานปี 2014-2015 ของ
โครงการ Horizon 2020 มีจานวนหัวข้อและการเปิดรับสมัครน้อยกว่าโครงการตามแผนงานฉบับที่ 7
1.2 มูลค่าทุนตามกรอบการดาเนินการ/เป้าหมาย 3 ประการของโครงการ Horizon 2020
(แผนงานปี ค.ศ. 2014)
การเปิดรับสมัครภายใต้งบประมาณปี ค.ศ. 2014 ทั้งปี มีทุนให้การสนับสนุนมูลค่ารวมทั้งสิ้น
ราว 7.8 พันล้านยูโร งบประมาณดังกล่าวมุ่งตอบสนองกรอบ 3 กรอบหลักที่โครงการ Horizon 2020
ถูกออกแบบมาให้รองรับและส่งเสริมสนับสนุน ดังนี้
1.2.1 ‘ความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์’ (excellent science) ได้รับทุนมูลค่าทุนราว 3
พันล้านยูโร ทั้งนี้รวมทุนที่สภาวิจัยยุโรป (European Research Council) จัดสรรไว้สาหรับ
นักวิทยาศาสตร์ชั้นนา 1.7 พันล้านยูโร และทุนสาหรับนักวิจัยรุ่นเยาว์ภายใต้โครงการ Marie
Skodowska-Curie มูลค่า 800 ล้านยูโร
1.2.2 ‘ความเป็นผู้นาด้านอุตสาหกรรม’ (industrial leadership) มูลค่าทุนราว 1.8 พันล้าน
ยูโรเพื่อส่งเสริมความเป็นผู้นาด้านอุตสาหกรรมของอียูในสาขาต่างๆ เช่น เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (ไอซีที) นาโนเทคโนโลยี การผลิตขั้นสูง การพัฒนาหุ่นยนต์ เทคโนโลยีชีวภาพ และ
เทคโนโลยีอวกาศ
1.2.3 ‘การรับมือความท้าทายทางสังคม’ (tackling societal challenges)
มูลค่าทุน 2.8 พันล้านยูโร เพื่อรับมือความท้าทายทางสังคมที่ประชาชนอียูและประชากรโลกประสบ
ด้วยการสนับสนุนงานวิจัย 7 ด้าน ได้แก่ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทะเล (maritime) เกษตรกรรม และ
เศรษฐกิจชีวภาพ / สาธารณสุข / พลังงาน / การขนส่ง / การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
สิ่งแวดล้อม และประสิทธิภาพของทรัพยากรและวัตถุดิบ / สังคมที่มีการไตร่ตรอง (reflective
societies) / ความมั่นคง

ตารางแสดงการจัดสรรเงินทุนในการดาเนินโครงการ Horizon 2020 (แผนงานปี ค.ศ. 2014)
ตามกรอบเป้าหมาย 3 ประการ
Work Programme 2014 – Funding for calls and financial instruments
Excellent Science Pillar:~ € 3 billion
European Research Council
4 calls
€ 1 662 million
Marie Skłodowska-Curie actions
6 calls
€ 800 million
Future and Emerging Technologies
4 calls
€ 200 million
(FET)
European Research Infrastructures
4 calls
€ 277 million
(including e-Infrastructures)
Industrial Leadership Pillar:~ € 1.8 billion
Information and Communication Technologies
2 calls
€ 700 million
(ICT)
Nanotechnologies, Advanced Materials,
5 calls
€ 500 million
Biotechnology and Production
Space
5 calls
€ 128 million
Access to Risk Finance

2 calls +
Financial
instruments
1 call

Innovation in small and medium-sized
enterprises (Does not include €251 million for
SME instrument or Eurostars)
Societal Challenges Pillar:~ € 2.8 billion
Health, demographic change and wellbeing
2 calls
Food Security, Sustainable Agriculture and
3 calls
Forestry, Marine and Maritime and Inland Water
Research and the Bioeconomy

€ 5 million +
€ 295 million
€ 10 million

€ 600 million
€ 300 million

Secure, clean and efficient energy

4 calls

€ 600 million

Smart, green and integrated transport
Climate action, environment, resource efficiency
and raw materials

3 calls
3 calls

€ 540 million
€ 300 million

Europe in a changing world – inclusive,
innovative and reflective societies

5 calls

€ 112 million

Secure Societies

4 calls

€ 200 million

3 calls
4 calls

€ 50 million
€ 45 million

In addition
Spreading Excellence and Widening Participation
Science with and for Society

2. การเปิดรับสมัครทุน Horizon 2020 (แผนงานปี 2014) ครั้งที่ 1 มุ่งเน้นใน 12 สาขา
(twelve focus areas)
ในการเปิดรับสมัครทุน Horizon 2020 (แผนงาน 2014) ครั้งที่ 1 คณะกรรมาธิการยุโรปได้
กาหนดให้มุ่งเน้นใน 12 สาขา คิดเป็นงบประมาณมูลค่าราว 2 พันล้านยูโร จากการให้ทุนสนับสนุน
ภายใต้งบประมาณปี ค.ศ. 2014 ทั้งหมดมูลค่ารวม 7.8 พันล้านยูโร
สาขาที่อียูกาหนดไว้ 12 สาขา มีดงั ต่อไปนี้
2.1 การรักษาและดูแลผู้ป่วยเฉพาะบุคคล (personalising health and careวงเงิน
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในปี คศ. 2014 จานวน 549 ล้านยูโร
ในสถานการณ์ที่ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขในยุโรปกาลังพุ่งสูงขึ้นถึงเกือบร้อยละ 10 ของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ และมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มสูงขึ้นอีกเนื่องด้วยปัญหาประชากรสูงวัยและ
อัตราการเพิ่มขึ้นของการเกิดโรคเรื้อรัง อียูเล็งเห็นความจาเป็นที่จะต้องพัฒนาศักยภาพของการรักษา
และการดูแลผู้ป่วยให้มีความเฉพาะเจาะจงในรายบุคคลให้มากยิ่งขึ้น จึงมีวัตถุประสงค์มุ่งพัฒนา
- ศักยภาพการใช้ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (big data)
- ความรู้เกี่ยวกับการเกิดโรค

- ประสิทธิภาพในการตรวจวินิจฉัยโรคที่ดีกว่าเดิม ด้วยเทคโนโลยีการแพทย์และเทคนิค
การแพทย์ต่างๆ เช่น การถ่ายภาพเพื่อการวินิจฉัยภายในร่างกาย (vivo medical
imaging)
- วิธีการรักษา เช่น การศึกษาผลการรักษาทางคลินิกสาหรับโรคที่ไม่ใช่โรคติดต่อ (clinical
trials for non-communicable diseases)
- กลยุทธ์ในการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค (health promotion and disease
prevention strategies) เช่น การใช้สิ่งแวดล้อมและสุขภาพเป็นศูนย์กลางในการรักษา
ทั้งในรายบุคคลและรายประชากร
- เทคโนโลยีสาหรับผู้สูงอายุ (healthy ageing) เช่น การบริการทางสาธารณสุขและการ
ดูแลผู้ป่วยด้วยแอ็พพลิเคชั่นเคลื่อนที่ หรือที่เรียกว่า ‘mHealth’ (mobile health)
- พัฒนาการวิจัยและนวัตกรรมให้สามารถรักษาโรคที่เกี่ยวข้องกับความยากจนและโรคติด
เชื้อดื้อยาปฏิชีวนะ เช่น วัคซีนประเภทต่างๆ สาหรับโรคเอดส์และวัณโรค
2.2 ความมั่นคงด้านอาหารที่ยั่งยืน (sustainable food security) วงเงินงบประมาณที่ได้รับ
การจัดสรรในปี ค.ศ. 2014จานวน 138 ล้านยูโร
การเข้าถึงอาหารที่เพียงพอ ปลอดภัย มีคุณค่า และไม่เกินกาลังซื้อ ไม่เพียงสาคัญต่อการ
ดารงชีวิตของมนุษย์เท่านั้น แต่ยังมีความสาคัญในมิติเศรษฐกิจด้วย กล่าวคือ ในปี ค.ศ. 2011 ผลิตผล
ทางการเกษตรที่อียูส่งออกมีมูลค่าร้อยละ 7 ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมดของอียู และมีการจ้างงานใน
ภาคการเกษตรทั้งหมด 17 ล้านคน
สาขาความมั่นคงด้านอาหารที่ยั่งยืนมุ่งให้ทุนวิจัยที่มีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
- พัฒนาระบบและเทคโนโลยีผลิตอาหารจากแหล่งทรัพยากรทั้งทางบกและทางทะเลที่มี
ประสิทธิภาพและสามารถแข่งขันได้ เพื่อห่วงโซ่อาหารที่ยั่งยืน
- ส่งเสริมการผลิตอาหารที่ปลอดภัยและมีผลดีต่อสุขภาพ
- พัฒนาความเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อความมั่นคงทางอาหารของโลก
อียูคาดหวังว่าการวิจัยในสาขานี้จะสามารถช่วย
- เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรให้ได้ร้อยละ 20
- แก้ไขปัญหาผลผลิตตกต่า
- พัฒนานโยบายด้านความปลอดภัยทางอาหารให้เป็นไปในทิศทางเดียวกับข้อมูลและ
หลักฐานทางวิทยาศาสตร์
- นาไปสู่นโยบายอียูที่เป็นองค์รวมในการกาจัดความเจ็บป่วยที่เกิดจากการขาดสารอาหาร
และโรคอ้วน

ตัวอย่างโครงการในสาขานี้ เช่น
- โครงการกาจัดแมลงศัตรูพืชท้องถิ่นและแมลงศัตรูพืชต่างด้าว
- โครงการแก้ไขปัญหาการทิ้งปลาที่จับได้กลับลงสู่ทะเลในยุโรป เนื่องจากจับได้เกินโควตาที่
กาหนด (discards in European fisheries)
- โครงการวิจัยแหล่งโปรตีนใหม่ที่ยั่งยืนสาหรับอนาคต
- โครงการที่ใช้นโยบายสาธารณะส่งเสริมการมีห่วงโซ่อาหารที่ยั่งยืน
2.3 การเพิ่มศักยภาพการใช้ประโยชน์จากทะเลและมหาสมุทร (Blue Growth: unlocking
the potential of seas and oceans) วงเงินงบประมาณที่ได้รับในปี ค.ศ. 2014 จานวน
100 ล้านยูโร
อียูคาดการณ์ว่าการวิจัยในสาขาการเพิ่มศักยภาพการใช้ประโยชน์จากทะเลและมหาสมุทร
หรือ “Blue Growth” จะทาให้เกิดการจ้างงานถึง 7 ล้านอัตราภายในปี ค.ศ. 2020 กิจกรรมใน
สาขาดังกล่าวจะดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ EU Blue Growth Strategy และเน้นความร่วมมือ
ในการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมหาสมุทรแอตแลนติก
อย่างตัวโครงการในสาขา “Blue Growth” ที่จะพิจารณาให้ทุนสนับสนุน เช่น
- โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการสังเกตการณ์และเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
มหาสมุทรแอตแลนติก
- โครงการเพิ่มความสามารถของการตอบสนองต่อการรั่วของน้ามันและมลภาวะใน
มหาสมุทรแบบบูรณาการ
- โครงการศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อการทาประมง การ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้า และการทาความเข้าใจเกี่ยวกับมหาสมุทร (ocean literacy)
2.4 ความมั่นคงทางดิจิตอล (digital security) วงเงินงบประมาณทีไ่ ด้รับการจัดสรรในปี ค.ศ.
2014 เท่ากับ 47 ล้านยูโร
ความมั่นคงทางดิจิตอลครอบคลุมหลายแง่มุม เช่น อาชญากรรมในระบบดิจิตอล
(cybercrime) ความเป็นส่วนตัวออนไลน์ (online privacy) และการปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐาน
(protection of fundamental rights)
สาขาความมั่นคงทางดิจิตอล ภายใต้โครงการ Horizon 2020 มุ่งให้ทุนการวิจัยที่เป็นรากฐาน
ในสาขาดังกล่าว และการวิจัยเกี่ยวกับมิติทางเศรษฐกิจและสังคมของความมั่นคงและความเป็น
ส่วนตัวในโลกดิจิตอล ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งและปกป้องการทางานของตลาดเดียวของอียู

นอกจากนี้ การให้ทุนในสาขาดังกล่าวยังมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ความมั่นคงทาง
ดิจิตอลและยุทธศาสตร์ “วาระดิจิตอล” (Digital Agenda) ของอียูด้วย โครงการที่จะได้รับการ
พิจารณาให้ทุนสนับสนุนการดาเนินงาน ได้แก่ โครงการที่มุ่งสร้างความปลอดภัยและความมั่นคงแก่
แอพพลิเคชั่น บริการ และโครงสร้างพื้นฐานในอียู
2.5 เมืองและชุมชนอัจฉริยะ (smart cities and communities) วงเงินงบประมาณที่ได้รับ
การจัดสรรในปี ค.ศ. 2014 จานวน 92 ล้านยูโร
สองในสามของประชากรอียูอาศัยอยู่ในเมือง ซึ่งมีสัดส่วนในการใช้พลังงานคิดเป็นร้อยละ 70
ของพลังงานทั้งหมด การให้ทุนในสาขาเมืองและชุมชนอัจฉริยะ เน้นการวิจัยที่มุ่งแก้ปัญหาด้านต่างๆ
ของการใช้ชีวิตในเมืองที่สามารถนาไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้ เช่น การพัฒนาประสิทธิภาพการใช้
พลังงานในชุมชน การให้บริการและข้อมูลแก่ประชาชนด้วยระบบดิจิตอล หรือการบริการเคลื่อนที่
อัจฉริยะ (smart mobility services) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมต่อความร่วมมือระหว่าง
อุตสาหกรรม นักวิชาการ และคณะทางานของเมืองและชุมชนเข้าด้วยกัน และเพิ่มความสามารถของ
ประชาชนในการริเริ่มเพื่อมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตในเมืองของตนได้
ตัวอย่างโครงการในสาขาดังกล่าวทีจ่ ะได้รับการพิจารณาให้ทุนสนับสนุนการดาเนินโครงการ
เช่น โครงการพัฒนาชุมชน/ตาบลที่ใช้พลังงานในระดับต่าเกือบเป็นศูนย์ (near-zero energy
districts) จากการบริหารจัดการทรัพยากรในชุมชนที่มีประสิทธิภาพ หรือการปรับปรุงอาคารที่อยู่
อาศัยด้วยวิธีและเพื่อความยั่งยืน หรือการใช้ระบบสารสนเทศมาแก้ไขปัญหา
2.6 พลังงานคาร์บอนต่าที่สามารถแข่งขันได้ (competitive low-carbon energy) วงเงิน
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในปี ค.ศ. 2014 จานวน 359 ล้านยูโร
อียูมีเป้าหมายลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงร้อยละ 20 จากระดับก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ ที่วัดได้เมื่อปี ค.ศ. 1999 โดยตั้งเป้าหมายจะบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวให้ได้
ภายในปี ค.ศ. 2020 และเพิ่มเป้าหมายการลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงให้ได้ถึง
ร้อยละ 80-95 ภายในปี ค.ศ. 2050
วัตถุประสงค์ของการให้ทุนในสาขาพลังงานคาร์บอนต่าที่สามารถแข่งขันได้คือ การสนับสนุน
และส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านไปสู่สังคมและเศรษฐกิจทีผ่ ลิตและใช้พลังงานที่ไม่ก่อให้เกิดก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ โดยมุ่งปฏิวัติรูปแบบและกระบวนการสร้างนวัตกรรมทั้งระบบ ได้แก่
- ระดับความพร้อมของเทคโนโลยีต่างๆ
- การทางานร่วมกันระหว่างภาคการวิจัยและการพัฒนา และการนานวัตกรรมเข้าสู่ตลาด

- การสนองตอบต่อประเด็นอื่นๆ เช่น การทาให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ประเด็นทาง
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
- การวิเคราะห์ผลกระทบ เป็นต้น
ตัวอย่างโครงการในสาขาดังกล่าวทีจ่ ะพิจารณาให้ทุนสนับสนุน เช่น
- การบูรณาการเทคโนโลยีพลังงานทดแทนรุ่นใหม่เข้าไปในระบบพลังงานในอนาคต
- การเป็นหุ้นส่วนกันระหว่างภาครัฐและเอกชนในการพัฒนา “เซลล์เชื้อเพลิงและ
ไฮโดรเจน” (fuel cells and hydrogen) และ “เศรษฐกิจชีวภาพ” (bioeconomy)
2.7 ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (energy efficiency) วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
ในปี ค.ศ. 2014 จานวน 98 ล้านยูโร
ร้อยละ 40 ของพลังงานในอียูถูกใช้ไปกับการทาความร้อนและความเย็นภายในอาคาร และ
เกือบร้อยละ 25 ถูกใช้ไปกับการดาเนินกิจการของอุตสาหกรรมต่างๆ การให้ทุนในสาขาประสิทธิภาพ
การใช้พลังงานจึงมุ่งพัฒนาความสามารถในการประหยัดพลังงานในสองภาคส่วนดังกล่าว
ตัวอย่างโครงการในสาขานี้ที่จะพิจารณาให้ทุนสนับสนุนการดาเนินงาน เช่น
- โครงการพัฒนาศักยภาพการประหยัดพลังงานของส่วนประกอบต่างๆ ของตัวอาคาร
- โครงการพัฒนาศักยภาพการประหยัดพลังงานของระบบทาความร้อนและระบบทาความเย็น
- โครงการที่เคลื่อนไหวเงินทุนเพื่อนานวัตกรรมเข้าสู่ตลาดในรูปของผลิตภัณฑ์ ระบบและ
บริการ
2.8 การขนส่งและการเดินทางเพื่อการเติบโต (mobility for growth) วงเงินงบประมาณที่
ได้รับการจัดสรรในปี ค.ศ. 2014 จานวน 375 ล้านยูโร
ภาคการขนส่งของอียูเป็นภาคที่บริโภคน้ามันเชื้อเพลิงร้อยละ 63 ของน้ามันทั้งหมด และมี
สัดส่วนในการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากถึงร้อยละ 29 ของปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ทั้งหมด
สาขาการขนส่งและการเดินทางเพื่อการเติบโตตั้งเป้าการให้ทุนเพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนา
อุปกรณ์และระบบพาหนะยานยนต์ เครื่องบิน เรือโดยสารที่มีความอัจฉริยะมากขึ้น มีความเป็นระบบ
อัตโนมัติมากขึ้น สะอาดและทางานด้วยเสียงรบกวนที่น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และที่สาคัญ
สามารถลดปริมาณมลภาวะและปรับปรุงคุณภาพของอากาศ

เป้าหมายอีกประการของสาขานี้คือ การนาระบบข้อมูล ระบบบริหารจัดการจราจรอัจฉริยะ
ระบบบริการการเดินทางขั้นสูง เทคโนโลยีการสร้างและบารุงรักษา มาใช้ให้ได้ผลเป็นรูปธรรมจริง
ตัวอย่างโครงการในสาขานี้ที่จะพิจารณาให้ทุนสนับสนุน เช่น
- โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องยนต์ของรถยนต์และเรือโดยสารที่มีการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ในระดับที่ต่ามาก
- โครงการลดปัญหาการจราจรติดขัดในเมือง
- โครงการการเคลื่อนที่อัจฉริยะ (intelligent mobility)
2.9 ของเสียในฐานะทรัพยากรเพื่อการหมุนเวียน การนากลับมาใช้ และการฟื้นฟูวัตถุดิบ
(waste: a resource to recycle, reuse and recover raw materials) วงเงินงบประมาณ
ที่ได้รับการจัดสรรในปี ค.ศ. 2014 จานวน 73 ล้านยูโร
อียูคาดการณ์ว่าหากประเทศสมาชิกปฏิบัติตามนโยบายของเสียของอียู (EU waste policy)
อย่างเต็มรูปแบบ จะมีการจ้างงานเพิ่มราว 4 แสนอัตราและสร้างเงินรายได้เพิ่ม 4.2 หมื่นล้านยูโร
โครงการวิจัยในสาขาของเสียในฐานะทรัพยากรเพื่อการหมุนเวียน การนากลับมาใช้ การฟื้นฟูวัตถุดิบ
นี้มุ่งปฏิวัติวงจรการผลิตและการบริโภคทั้งวงจร (whole production and consumption cycle)
ตั้งแต่ การป้องกันการเกิดของเสีย การออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการรีไซเคิลเพื่อนากลับมาใช้
ใหม่และเพื่อการกาจัดของเสีย
สาขานี้เปิดรับโครงการที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากหลายภาคส่วนเข้ามาทางาน
ร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหา “ของเสีย” ในแบบที่ไม่เคยมีการปฏิบัติกันมาก่อน โดยส่งเสริมให้มีการนา
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการแก้ปัญหา การพัฒนา และการทดสอบวิธีใหม่ๆ ในการ
ป้องกันการเกิดของเสียและการจัดการเมื่อเกิดของเสีย
2.10 นวัตกรรมน้า: การสร้างมูลค่าเพื่อยุโรป (water innovation: boosting its value for
Europe) วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในปี ค.ศ. 2014 จานวน 67 ล้านยูโร
น้าไม่เพียงแต่เป็นปัจจัยพื้นฐานของสุขภาพของมนุษย์ ความมั่นคงทางอาหาร การพัฒนาที่
ยั่งยืนและสิ่งแวดล้อมเท่านั้น น้ายังเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจที่นับวันยิ่งทวีความสาคัญสาหรับยุโรป
มากขึ้นเรื่อยๆ โดยแต่ละปีทารายได้ให้ยุโรปมากถึง 8 หมื่นล้านยูโร ซึ่งหมายถึงการเป็นภาคส่วนทาง
เศรษฐกิจที่ทาให้เกิดการจ้างงานและการเติบโตทางเศรษฐกิจที่สาคัญ

การให้ทุนสนับสนุนในสาขานวัตกรรมน้า: การสร้างมูลค่าเพื่อยุโรปนี้ เน้นโครงการที่มุ่ง
ส่งเสริมแผนงานยุทธศาสตร์ด้านนวัตกรรม (Strategic Innovation Plan) ของแผนหุ้นส่วนนวัตกรรม
ด้านน้าของยุโรป (European Innovation Partnership on Water) เช่น
- โครงการที่นานวัตกรรมการแก้ปัญหาเรื่องน้าในด้านต่างๆ เข้าสู่ตลาด
- โครงการส่งเสริมการนาผลการวิจัยและนวัตกรรมด้านน้าไปใช้ให้เกิดประโยชน์จริงกับ
ภาคอุตสาหกรรม ผู้ออกแบบนโยบาย ประชากรของยุโรปและประชากรโลก
- โครงการวิจัยการบริหารจัดการน้าและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแบบบูรณาการ
2.11 การเอาชนะวิกฤติด้วยความคิด ยุทธศาสตร์ โครงสร้างธรรมาภิบาลเพื่อยุโรป
(overcoming the crisis: new ideas, strategies and governance structures for Europe)
วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในปี ค.ศ. 2014 จานวน 67 ล้านยูโร
สาขาการเอาชนะวิกฤติด้วยความคิด ยุทธศาสตร์ โครงสร้างธรรมาภิบาลเพื่อยุโรป มุ่งให้ทุนแก่
โครงการเหล่านี้
- โครงการวิจัยทางเศรษฐกิจและสังคมที่เสนอแนวทางให้อียูสามารถเป็นสหภาพทาง
เศรษฐกิจและการเงินที่แข็งแกร่งและมีความยั่งยืน
- โครงการที่สนองตอบต่อวาระการเติบโตของยุโรป (European growth agenda)
- โครงการที่ศึกษาผลกระทบและการตอบสนองทางสังคม การเมือง และวัฒนธรรม ต่อ
วิกฤติที่อียูประสบ
- โครงการที่ศึกษาความท้าทายทางการเมืองด้านอื่นๆ ของอียู
- โครงการศึกษาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในภาคสาธารณะ
2.12 ความสามารถในการต้านทานภัยพิบัติ: การปกป้องคุ้มครองสังคมซึ่งรวมถึงการปรับตัว
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (disaster-resilience: safeguarding and securing
society, including adapting to climate change) วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
ในปี ค.ศ. 2014 จานวน 35 ล้านยูโร
ทุกๆ ปี ความเสียหายทางสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจสังคมจากภัยพิบัติทั้งที่เกิดขึ้นเองตาม
ธรรมชาติและที่เกิดจากมนุษย์ ความเสียหายจากอาชญากรรม และการก่อการร้าย ทาให้อียูต้อง
สูญเสียเม็ดเงินอย่างน้อยร้อยละ 5 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ทั้งหมด วัตถุประสงค์ในการให้
ทุนในสาขาความสามารถในการต้านทานภัยพิบัติฯ คือ การลดความสูญเสียของชีวิตมนุษย์ ความ
สูญเสียทางสิ่งแวดล้อม ความสูญเสียทางเศรษฐกิจ และความเสียหายทางกายภาพจากภัยพิบัติ

ตัวอย่างโครงการในสาขานี้ที่จะพิจารณาให้ทุนดาเนินงาน เช่น โครงการที่ใช้วิทยาศาสตร์และ
นวัตกรรมปรับตัวและรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมุ่งสาธิตวิธีการและทางเลือกต่างๆ
ที่สามารถปฏิบัติได้จริง แทนการประเมินความเสียหาย ความเสี่ยงและโอกาส

3. ความร่วมมือระหว่างประเทศ
3.1 ภายใต้กลุ่มการวิจัยสาขาต่างๆ
ความร่วมมือระหว่างประเทศในการวิจัยและการสร้างนวัตกรรมเป็นมิติที่มีความสาคัญลาดับ
ต้นๆ ของโครงการ Horizon 2020 เนื่องจาก Horizon 2020 เปิดโอกาสให้นักวิจัยจากทั่วโลกสมัคร
เข้าร่วมโครงการได้ โดยมีการระบุอย่างชัดเจนในการเปิดรับสมัครว่าสาขาใดต้องการหุ้นส่วนในการ
วิจัยจากประเทศที่สาม กลุ่มการวิจัยเพื่อการแก้ปัญหาความท้าทายทางสังคม (societal challenges)
และกลุ่มการเทคโนโลยีก่อกาเนิดและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (enabling and industrial
technologies) เป็นตัวอย่างของสาขาที่มีการตั้งเป้าหมายให้มีการดึงนักวิจัยจากประเทศที่สามเข้า
มาร่วมโครงการอย่างชัดเจน
3.2 โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรม
นอกจากนี้ การที่หน่วยงานและองค์กรสัญชาติอียูที่มีความประสงค์ต้องการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือกับศูนย์วิจัย มหาวิทยาลัย หรือบริษัทของประเทศที่สามที่ตั้งอยู่ภายในหรือนอกเขตอียู
สามารถสมัครขอรับทุนแลกเปลี่ยนบุคลากรจากโครงการย่อย “โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรด้านการ
วิจัยและนวัตกรรม” (Research and Innovation Staff Exchange; RISE) ภายใต้โครงการ Marie
Sklodowska-Curie Action ได้นั้น นับเป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากรจากประเทศที่สามได้สร้าง
เครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานของอียู การแลกเปลี่ยนบุคลากรในลักษณะดังกล่าว เป็นการ
แลกเปลี่ยนระยะสั้น
3.3 สภาวิจัยยุโรป
อีกช่องทางหนึ่งที่นักวิจัยจากประเทศที่สามสามารถมีส่วนร่วมในโครงการ Horizon 2020 ได้
คือการสมัครทุนของสภาวิจัยยุโรป (European Research Council; ERC) ซึ่งเป็นสถาบันที่ให้ทุน
นักวิจัยระดับแนวหน้าในสาขาใดสาขาหนึ่ง จากประเทศใดก็ได้ในโลก ที่ยินดีเดินทางมาร่วมวิจัยกับ
หน่วยงานสัญชาติอียู ในการเปิดรับสมัครทุนในปี ค.ศ. 2014 ERC ตั้งเป้าลงทุนไว้ที่ 1.7 พันล้านยูโร
แก่ทั้งนักวิจัยรุ่นเยาว์และนักวิจัยอาวุโสระดับแนวหน้าในสาขาต่างๆ จากทั่วโลก ทั้งที่ทางานอยู่แล้วใน
ยุโรปหรือที่ยินดีที่จะเดินทางมาร่วมวิจัยกับองค์กร สัญชาติอียูต่างๆ

ทุนวิจัยประเภทต่างๆ ของ ERC ในปี ค.ศ. 2014 ได้แก่
 ทุนสาหรับนักวิจัยชั้นนามือใหม่ (Starting Grants for early-career top
researchers) มูลค่า 485 ล้านยูโร
 ทุนสาหรับนักวิจัยอิสระยอดเยี่ยม (Consolidator Grants for independent
excellent researchers) มูลค่า 713 ล้านยูโร
 ทุนสาหรับหัวหน้านักวิจัยอาวุโส (Advanced Grants for senior research
leaders) มูลค่า 450 ล้านยูโร
โดยทุนประเภทต่างๆ ของ ERC เหล่านี้จะเปิดรับสมัครในช่วงปี ค.ศ. 2014

4. ข้อเสนอแนะ
4.1 ประโยชน์ของการประกาศการจัดสรรเงินทุน
การประกาศการจัดสรรการให้ทุนโครงการ Horizon 2020 ในระยะเวลา 2 ปีแรก (ค.ศ.
2014-2015) ทาให้หน่วยงานวิจัยและนักวิจัยจากประเทศที่สามอย่างประเทศไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย สามารถทราบถึงทิศทางนโยบายของอียูได้อย่างชัดเจนและสามารถวางแผนการสมัคร
ได้อย่างทันท่วงที ณ ปัจจุบัน อียูได้เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการภายใต้การให้ทุนจากงบประมาณ
ปี ค.ศ. 2014 แล้ว และจะมีการทยอยเปิดรับสมัครต่อไปอีกในปี ค.ศ. 2014 ทั้งนี้ รวมถึงทุนวิจัย
ประเภทต่างๆ ของสภายุโรป (ERC) ซึ่งจะเปิดรับสมัครในช่วงปี ค.ศ. 2014 เช่นเดียวกัน
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียควรตรวจสอบระยะเวลาและกาหนดการเปิดรับสมัคร เพื่อมิให้เสียโอกาส
การกาหนด 12 สาขาที่มุ่งเน้น ทาให้นักวิจัยไทยทราบถึงการจัดลาดับความสาคัญของปัญหา
และความท้าทายทางสังคมที่อียูกาลังประสบอยู่ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ การให้ตัวอย่างลักษณะ
โครงการในแต่ละสาขาที่อยู่ในขอบข่ายจะได้รับการพิจารณาให้ทุนสนับสนุน ยังช่วยให้หน่วยงานวิจัย
และนักวิจัยไทยสามารถวิเคราะห์ความเชี่ยวชาญของตนเพื่อกาหนดโอกาสในการมีส่วนร่วมสมัครรับ
ทุนได้อย่างเฉพาะเจาะจงและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้
4.2 การกาหนดสาขาที่ไทยสามารถมีส่วนได้ส่วนเสีย
เนื่องจาก Horizon 2020 เปิดโอกาสให้นักวิจัยจากทั่วโลกสมัครเข้าร่วมโครงการได้ โดยมีการ
ระบุไว้อย่างชัดเจนในการเปิดรับสมัครในแต่ละสาขาว่า สาขาใดต้องการหุ้นส่วนในการวิจัยจาก
ประเทศที่สามบ้าง นักวิจัยไทยจึงควรศึกษารายละเอียดการเปิดรับสมัครในสาขาที่เกี่ยวข้องกับตน
หรือที่ตนมีความเชี่ยวชาญอย่างละเอียด เพื่อให้ทราบว่าสาขาดังกล่าว ต้องการหุ้นส่วนในการวิจัยจาก

ประเทศที่สามหรือไม่ และมีเงื่อนไขอย่างไร ตัวอย่างของกลุ่มการวิจัยที่ต้องการหุ้นส่วนในการวิจัย
จากประเทศที่สาม เช่น กลุ่มการวิจัยเพื่อการแก้ปัญหาความท้าทายทางสังคม (societal
challenges) และกลุ่มการวิจัยด้านเทคโนโลยีก่อกาเนิดและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (enabling and
industrial technologies)
ข้อสังเกตเกี่ยวกับการกาหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสาขาและกลุ่มการวิจัยต่างๆ ภายใต้
Horizon 2020 เช่นเดียวกับโครงการแผนฉบับที่ 7 หลายสาขาและกลุ่มการวิจัยต้องการการประสาน
ความร่วมมือจากนักวิจัยหลากหลายสาขา เช่น สาขาที่ 5 ‘สาขาเมืองและชุมชนอัจฉริยะ’ กาหนดให้มี
การทางานร่วมกันระหว่างการบริหารจัดการทรัพยากรในชุมชนที่มีประสิทธิภาพ การปรับปรุงอาคาร
ที่อยูอ่ าศัยด้วยวิธีและเพื่อความยั่งยืน และการใช้ระบบสาระสนเทศแก้ไขปัญหา ทั้งนี้ ในอนาคต หาก
หน่วยงานไทยที่เกี่ยวข้องและมีความสามารถใดๆ จะมีแผนพิจารณาจัดทา ‘แผนที่ทางโอกาส
Horizon 2020’ เพื่อให้นักวิจัยในสังกัดต่างๆ สามารถทราบถึงโอกาสในการเข้าร่วมโครงการ
Horizon 2020 ได้ในภาพรวมมากขึ้น และเห็นควรให้พิจารณาหลักการบูรณาการสาขาต่างๆ เข้า
ด้วยกันตามที่อียูกาหนดไว้ในการเปิดรับสมัคร เพื่อประโยชน์สูงสุดในการกาหนดโอกาสในการเข้าร่วม
โครงการของนักวิจัยไทย
นอกจากนี้ หากพิจารณาการอธิบายรายละเอียดของทั้ง 12 สาขา จะเห็นได้ว่ามิใช่สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเท่านั้น ที่สามารถเข้าร่วมโครงการ Horizon 2020 ได้ สาขาอื่นๆ เช่น
เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ และรัฐศาสตร์ ก็สามารถมีส่วนร่วมได้เช่นกัน ดังเช่นในสาขาที่ 11 ‘การ
เอาชนะวิกฤติด้วยความคิด ยุทธศาสตร์ โครงสร้างธรรมาภิบาลเพื่อยุโรป’ ที่กาหนดให้โครงการที่จะ
ได้รับการพิจารณาเสนอแนวทางพัฒนาให้อียูสามารถเป็นสหภาพทางเศรษฐกิจและการเงินที่แข็งแกร่ง
และมีความยั่งยืนได้สาเร็จ / สนองตอบต่อวาระการเติบโตของยุโรป (European growth agenda) /
ศึกษาผลกระทบและการตอบสนองทางสังคม การเมือง และวัฒนธรรม ต่อวิกฤติที่อียูประสบ และ/
ศึกษาความท้าทายทางการเมืองด้านอื่นๆ ของอียู หรือ ดังเช่นในสาขาที่ 4 ‘ความมั่นคงทางดิจิตอล’
ที่กาหนดให้โครงการที่จะได้รับการพิจารณาทาการวิจัยเกี่ยวกับมิติทางเศรษฐกิจและสังคมของความ
มั่นคงและความเป็นส่วนตัวในโลกดิจิตอล จึงเห็นควรให้มีการพิจารณาประชาสัมพันธ์โอกาสดังกล่าว
ให้ทั้งหน่วยงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และหน่วยงานที่ไม่ใช่หน่วยงานทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี แต่มีความเกี่ยวข้อง ได้รับทราบด้วย เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าร่วมโครงการของประเทศ
ไทยในภาพรวม
4.3 การเรียนรู้และใช้ประโยชน์จากวิธีการในการเอาชนะความท้าทายด้านต่างๆ ของอียู
ในวาระที่อียูได้วางแผนและเป้าหมายอย่างชัดเจนในการก้าวสู่การเป็นเศรษฐกิจและสังคมที่
ผลิตและใช้พลังงานโดยไม่ก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ภายในปี ค.ศ. 2050 นั้น มีความเป็นไป
ได้ที่อียูจะใช้เป้าหมายดังกล่าวบังคับให้คู่ค้าของอียูปรับเปลี่ยนโครงสร้างด้านพลังงานไปสู่เป้าหมาย

เดียวกันกับอียู เช่นที่อียูได้เคยทากับภาคการบินนานาชาติโดยการบังคับให้สายการบินพาณิชย์จาก
ประเทศต่างๆ ที่บินขึ้น-ลงท่าอากาศยานในเขตอียู ต้องใช้ระบบอียูอีทีเอส (EU Emission Trading
Scheme) เพื่อจากัดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ไทยจึงควรเตรียมพร้อมรับมือกับ
สถานการณ์ดังกล่าว โดยศึกษาวิธีการของอียูในการก้าวไปสู่การเป็นเศรษฐกิจและสังคมที่ผลิตและใช้
พลังงานโดยไม่ก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เช่น การพัฒนาพลังงานคาร์บอนต่าที่สามารถ
แข่งขันได้ (สาขาที่ 6) ซึ่งกาหนดให้การบูรณาการเทคโนโลยีพลังงานทดแทนรุ่นใหม่เข้าไปในระบบ
พลังงานในอนาคต การเป็นหุ้นส่วนกันระหว่างภาครัฐและเอกชนในการพัฒนา “เซลล์เชื้อเพลิงและ
ไฮโดรเจน” (fuel cells and hydrogen) และ การเป็น“เศรษฐกิจชีวภาพ” (bioeconomy) เป็น
ภารกิจสาคัญในการก้าวไปสู่การเป็นเศรษฐกิจและสังคมที่ผลิตและใช้พลังงานโดยไม่ก่อให้เกิดก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ การเรียนรู้ใช้ประโยชน์จากการกาหนดนโยบายดังกล่าว นอกจากจะเป็นการช่วย
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและป้องกันมิให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่
รุนแรงเนื่องจากการมีอุณหภูมิเพิ่มเกิน 2 องศาเซลเซียสแล้ว ยังเป็นการเตรียมตัวเพื่อปรับตัวตาม
เงื่อนไขทางการค้ากับอียูในอนาคตอีกด้วย
การศึกษาความเป็นไปได้และข้อดีข้อเสียในการปรับโครงสร้างด้านพลังงานดังกล่าว เป็น
ตัวอย่างหนึ่งของการที่ไทยสามารถเรียนรู้และใช้ประโยชน์จากวิธีการในการเอาชนะความท้าทายด้าน
ต่างๆ ของอียูได้ ทั้งนี้ สาขาอื่นๆ ที่ไทยสามารถเรียนรู้ใช้ประโยชน์จากการออกแบบนโยบายและ
วิธีการเอาชนะความท้าทายด้านต่างๆ รวมไปถึงการจับตาติดตามพัฒนาการของโครงการที่ได้รับทุน
ในสาขาความท้าทายต่างๆ เพื่อนาการวิจัยและนวัตกรรมเหล่านั้น มาปรับใช้เพื่อแก้ปัญหาที่ไทย
ประสบ เช่น เทคโนโลยีการบริหารจัดการจราจรเพื่อลดการติดขัดของจราจรในเขตเมือง (สาขาที่ 8)
เทคโนโลยีลดมลพิษในสาขาขนส่ง (สาขาที่ 8) แนวทางการบริหารจัดการของเสียเพื่อลดประมาณขยะ
(สาขาที่ 9) การศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อการทาประมง การเพาะเลี้ยง
สัตว์น้า และการทาความเข้าใจเกี่ยวกับมหาสมุทร (สาขาที่ 3) และเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การใช้พลังงาน (สาขาที่ 7)
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