รายงานผลการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลนโยบาย มาตรการในสหภาพยุโรปเพื่อ
จัดทาข้อเสนอแนะนโยบาย
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศไทย
ธันวาคม 2557

นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ประเทศเบลเยียม

จัดทาโดย สานักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจาสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์

นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศเบลเยียม
ภูมิหลัง
ประเทศเบลเยียมมีชื่อเสียงทางด้านการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมโดยเฉพาะในภาคเภสัชกรรมและ
ภาคอุตสาหกรรมเคมีและชีววิทยาศาสตร์ อีกทั้งมีสถานการศึกษาและสถานวิจัยคุณภาพสูง และยังมีบุคลากร
สาขาวิทยาศาสตร์อย่างพอเพียง นอกจากนี้เบลเยียมยังมีข้อเสนอทางการเงินหลากหลายข้อ ซึ่งส่งเสริมการ
ลงทุนด้านการวิจัย
ภาคเภสัชกรรมของประเทศเบลเยียมส่งออกผลิตภัณฑ์ประมาณ 36 พันล้านยูโรต่อปี ในขณะที่การ
ลงทุนการวิจัยและพัฒนาของภาคอุตสาหกรรมเคมีและชีววิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้นจาก 1.85 พันล้านยูโรในปี ค.ศ.
2002 เป็น 2.75 พันล้านยูโรในปี ค.ศ. 2012 คิดเป็นร้อยละ 50 ของรายจ่ายของภาคเอกชน
ในปี ค.ศ. 2014 เบลเยียมมีประชากร 11.3 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 2.22 ของประชากรสหภาพยุโรป
ทั้ ง หมด ประเทศเบลเยี ย มแบ่ ง เป็ น 3 ภู มิ ภ าคการปกครองได้ แ ก่ แฟลนเดอส์ (Flanders) วาโลเนี ย
(Wallonia) และบรัสเซลส์ โดยแฟลนเดอส์เป็นภูมิภาคที่มีประชากรมากที่สุด ระบบการวิจัยของเบลเยียมมี
รูปแบบกระจายอานาจ (decentralised) โดยนโยบายการวิจัยและการระดมทุนจะขึ้นอยู่กั บการตัดสินใจของ
ภูมิภาคนั้นๆ แต่ละภูมิภาคการปกครองมีประเด็นที่ได้รับความสาคัญแตกต่างกัน เช่น บรัสเซลส์มุ่งพัฒนา
นวั ตกรรมด้ านการดู แลสุ ข ภาพ สิ่ ง แวดล้ อมและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ในขณะที่ ภูมิ ภ าคแฟลนเดอส์ ใ ห้
ความสาคัญต่อพลังงาน เทคโนโลยีสะอาด และการแพทย์ เป็นต้น

ประเทศเบลเยียมแบ่งเป็น 3 ภูมิภาคการปกครอง
ภาพจาก brusselsjournal.com

โดยรวมสหภาพยุโรปเป็นภูมิภาคที่เอื้ออานวยต่อการวิจัยและการลงทุน ประเทศเบลเยียมต้องการ
สร้างสภาพแวดล้อมที่อานวยต่อธุรกิจนวัตกรรม เพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศในด้านดังกล่าว การ
เติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศเบลเยียมสอดคล้องกับการพัฒนานวัตกรรม เบลเยียมเป็นประเทศที่เปิดรับ
การค้าระหว่างประเทศและการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) เป็นอย่างมาก และรัฐบาลทุกระดับให้
ความสาคัญต่อการบริการ การถ่ายทอดความรู้และการวิจัยเชิงพาณิชย์
ภาควิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของเบลเยียมมีความเป็นเลิศ เนื่องจากปัจจัยหลากหลาย
ประการ เช่ น การลดหย่ อ นภาษี แ ก่ นั ก วิ จั ย การส่ ง เสริ ม การเรี ย นการสอนด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ และการ
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แลกเปลี่ยนนักวิจัย มหาวิทยาลัยของเบลเยียม 7 แห่ง ติดอันดับมหาวิทยาลัย 500 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดใน
โลก โดยมหาวิทยาลัยเบลเยียมเป็นสถาบันที่ทาการวิจัยและพัฒนาร้อยละ 71 ของการวิจัยภาครัฐ (public
R&D)
ภาคการวิจัยและพัฒนาของเบลเยียมมีบุคลากรจานวน 110,031 คนในปี ค.ศ. 2012 ซึ่งประมาณ
67,000 คนเป็นนักวิจัย ร้อยละ 50 ของนักวิจัยทางานบริษัทเอกชน ในขณะที่ร้อยละ 43 ทาการวิจัย ณ
มหาวิทยาลัย การวิจัยของภาคเอกชนคิดเป็นร้อยละ 68 ของการลงทุนด้านการวิจัยทั้งหมดของเบลเยียม
นวัตกรรม
จากประเทศที่มีความแข็งแกร่งด้านนวัตกรรมมากที่สุด 20 ประเทศ 12 ประเทศตั้งอยู่ในยุโรป ตั้งแต่
ปี ค.ศ. 2000 ยุโรปได้พัฒนาขีดความสามารถด้านนวัตกรรมมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี ค.ศ. 2010 เป็นต้นมาจน
มีความสามารถสูงกว่าทวีปอเมริกาเหนือ แต่ประเทศในเอเชียก็พัฒนาขีดความสามารถตามยุโรปมาติดๆ
รัฐบาลกลางเบลเยียมมองว่านวัตกรรมคือคาตอบของการสร้างงานและการแก้ไขปัญหาสังคม โดยให้
ความสาคัญต่อนวัตกรรมด้านสุขภาพ การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ พลังงาน การคมนาคม สังคมสารสนเทศ
(information society) และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ศูนย์เพื่อการวิจัยด้านเศรษฐกิจยุโรป (ZEW) ประเทศเยอรมนี ได้วัดดัชนีแนวโน้มความสามารถในการ
พัฒนานวัตกรรมของประเทศ 35 ประเทศทั่วโลก โดยเปรียบเทียบภาคอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ การศึกษา
รั ฐ บาลและภาคสั งคมของแต่ ล ะประเทศ ผลปรากฎว่าประเทศเบลเยีย มได้ อันดั บที่ 4 รองจากประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ สิงคโปร์และฟินแลนด์
ศูนย์เพื่อการวิจัยด้านเศรษฐกิจยุโรปรายงานว่าเบลเยียมมีระบบนวัตกรรมที่สมดุล ไม่มีจุดอ่อนใดๆแต่
ก็ไม่ได้เป็นผู้นาในด้านใดเช่นกัน มี กลยุทธ์ด้านนวัตกรรมที่สม่าเสมอซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสถาบันศึกษาที่
เป็ น เลิ ศ เครื อ ข่ า ยระหว่ า งประเทศ และนโยบายนวั ต กรรมที่ ก ระตื อ รื อ ร้ น ของทุ ก ภู มิ ภ าค เบลเยี ย มมี
ฐานเศรษฐกิจที่คล้ายคลึงกับสวิต เซอร์แลนด์ และเน้นการพัฒนากลุ่มนวัตกรรมชั้นสูง เช่น อิเล็กทรอนิกส์
ขนาดเล็ก
คณะกรรมาธิการยุโรปได้ จัดทา Innovation Scoreboard ปี ค.ศ. 2014 เพื่อจัดลาดับประเทศ
นวัตกรรมในยุโรป โดยแบ่งหมวดหมู่ เป็น 4 หมวด ได้แก่ ผู้นานวัตกรรม (innovation leaders) ผู้ตาม
นวัตกรรม (innovation follower) ผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมระดับกลาง (moderate innovators) และผู้
สร้างสรรค์นวัตกรรมพอประมาณ (modest innovators) ซึ่งประเทศเบลเยียมได้รับการจัดอันดับอยู่ในหมวด
ผู้ตามนวัตกรรม มีความสามารถด้านนวัตกรรมเหนือกว่าหรือใกล้เคียงค่าเฉลี่ยของอียู ประเทศอื่นที่อยู่ใน
หมวดเดียวกันได้แก่ ออสเตรีย ไซปรัส เอสโตเนีย ฝรั่งเศส ไอร์แลนด์ ลักเซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์ สโลวีเนีย
และสหราชอาณาจักร
การจัดลาดับประเทศนวัตกรรมของคณะกรรมาธิการยุโรป แสดงให้เห็นว่าเบลเยียมเป็นหนึ่งในผู้นา
ด้านการประกอบการและการเชื่อมโยงด้านนวัตกรรม ธุรกิ จขนาดย่อมและขนาดกลางของประเทศเบลเยียมมี
ประวัติความสามารถด้านนวัตกรรม ปฏิบัติกิจกรรมนวัตกรรมภายในบริษัทและร่วมโครงการนวัตกรรมกับ
ภาครัฐหรือบริษัทอื่น โดยการวิจัยจะตอบสนองการเรียกร้องจากภาคเอกชน นอกจากนี้เบลเยียมได้คะแนน
เหนือค่าเฉลี่ยของอียูในด้านการร่วมตีพิมพ์ผลวิจัยทางวิทยาศาสตร์ (co-publications) และความร่วมมือด้าน
นวัตกรรมระหว่างธุรกิจขนาดย่อมและขนาดกลางกับภาครัฐ

3

ผล Innovation Scoreboard ปี ค.ศ. 2014 เบลเยียมจัดอยู่ในหมวดผู้ตามนวัตกรรม
มีความสามารถด้านนวัตกรรมเหนือกว่าหรือใกล้เคียงค่าเฉลี่ยของอียู

แรงจูงใจ
ประเทศเบลเยียมเป็นหนึ่งในประเทศที่มีค่าแรงสูงที่สุดในยุโรปเนื่องด้วยค่าประกันสังคมที่สูง รัฐบาล
กลางจึงกาหนดแรงจูงใจทางการเงินหลากหลายรูปแบบเพื่อส่งเสริมการลงทุนในภาคการวิจัยและพัฒนา ดังนี้:
1. การหักภาษี ณ ที่จ่ายบางส่วน (partial withholding tax)
โดยนักวิจัยได้รับการลดหย่อนการหักภาษี ณ ที่จ่าย เมื่อปี ค.ศ. 2013 เบลเยียมได้เพิ่ม อัตราการ
ลดหย่อนภาษีจากร้อยละ 75 เป็นร้อยละ 80 ซึ่งเท่ากับว่าผู้ว่าจ้างต้องจ่ายภาษีเพียงร้อยละ 20 ของภาษี ณ ที่
จ่ายทั้งหมด ซึ่งเป็นแรงจูงใจที่สาคัญซึ่งช่วยลดค่าแรงแก่ผู้ว่าจ้างในสาขาวิจัยและพัฒนา
2. การหักรายได้สิทธิบัตร (patent income deduction)
บริษัทวิทยาศาสตร์ที่ลงทุนในเบลเยียมสามารถหักภาษี 6.8% จากรายได้ที่เกิดจากสิทธิบัตร
3. การลดย่อนเงินลงทุนเพื่อการลงทุนและสิทธิบัตรเพื่อการวิจัยและพัฒนา (Investment deduction for
R&D related investments and patents)
เป็นการลดหย่อนภาษีร้อยละ 14.5 ของมูลค่าการลงทุนที่ส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนาผลิตภัณฑ์
และเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นการลดหย่อนภาษีสาหรับสิทธิบัตรที่บริษัท พัฒนาด้วยตนเอง
หรือซีอ้ มา
4. การลดหย่อนภาษีสาหรับต่างชาติ
ผู้บริหารบริษัทวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมและนักวิจัยชาวต่างชาติซึ่งมาทางานที่ประเทศ
เบลเยียม จะได้รับสิทธิยกเว้นภาษีสูงสุดจานวน 30,000 ยูโรต่อปี และจะได้รับการชดเชยค่าเล่าเรียนของบุตร
และค่าย้ายถิ่นฐาน อีกทั้งยังได้ลดหย่อนค่าประกันสังคมอีกด้วย
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นโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
เบลเยียมต้อการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา มีนโยบายด้านการวิจัยเพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และ
มีความสอดคล้องระหว่างนโยบายการประกอบการและนโยบายนวัตกรรมในทุกภูมิภาค อีกทั้งรัฐบาลกลางให้
ความสาคัญต่อการพัฒนานโยบายนวัตกรรมผ่านกลยุทธ์ความเชี่ยวชาญเฉพาะ (smart specialisation
strategy) โดยมีเป้าหมายลงทุน เพื่อการวิจัยและพัฒนาคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3 ของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ (GDP) โดยเมื่อปี ค.ศ. 2012 เบลเยียมมีการลงทุนเพื่อ R&D คิดเป็นร้อยละ 2.24 ของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ หรือคิดเป็นเงินจานวน 8.4 พันล้านยูโร เมื่อเปรียบเทียบกันประเทศอียูอื่น
เบลเยียมกาลังตามเยอรมนี และฝรั่งเศส ซึ่งมีสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 2.92 และ 2.26 ตามลาดับ และนาหน้า
ประเทศเนเธอร์แลนด์และสหราชอาณาจักร ซึ่งลงทุนร้อยละ 2.16 และ1.72 ตามลาดับ
BELSPO (Belgium Federal Science Policy Office) หน่วยงานวิทยาศาสตร์รัฐบาลกลางเบลเยียม
ประสานการวิจัย และการเพิ่มเครือข่ายระหว่างประเทศ มีห น้าที่เตรียมงาน ดาเนินงาน และประเมินผล
นโยบายด้านวิทยาศาสตร์ และบริหารความร่วมมือของเบลเยียมในโครงการต่างๆของหน่วยงานอวกาศยุโรป
(European Space Agency)
นโยบายภูมิภาคบรัสเซลส์
แผนนโยบายนวัตกรรมระยะสั้นของภูมิภาคปี ค.ศ. 2013-2014 มีเป้าหมายบ่งชี้ความสามารถเฉพาะ
(smart specialisation) พัฒนาการให้ทุนนวัตกรรม สนับสนุนผู้ประกอบการและบุคลากร และส่งเสริมความ
ต้องการผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรม อีกทั้งมีความต้องการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาคในด้านการ
พัฒนานวัตกรรมร่วมกับภูมิภาคอื่นในเบลเยียม และเสริมสร้างภาพพจน์ภูมิภาคนวัตกรรมของบรัส เซลส์เพื่อ
ดึงดูดการลงทุน
แผนนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ระยะยาวของภูมิภาคบรัสเซลส์ ปี ค.ศ. 2014-2020 สอดคล้องกับแผน
นโยบายระยะสั้ น เน้ น การพั ฒ นาความสามารถเฉพาะเพื่ อ การเติ บ โตทางเศรษฐกิจ และการว่ า จ้ า งงาน
บรัสเซลส์มีเป้าหมายสร้างสภาพแวดล้อมที่อานวยต่อบริษัทนวัตกรรม และต้องการเพิ่ม ความดึงดูดใจของ
ภูมิภาคในฐานะศูนย์กลางฐานความรู้ เพิ่มการมีส่วนร่วมในโครงการยุโรป และพัฒนาการกากับดูแลนวัตกรรม
รัฐบาลภูมิภาคบรัสเซลส์จัดตั้งโครงการ BRUSTART II เพื่อให้ทุนแก่ธุรกิจขนาดย่อมด้านนวัตกรรม
เพื่อก่อตั้งบริษัทของตนเอง
นโยบายภูมิภาคแฟลนเดอส์
เมื่อปี ค.ศ. 2006 ภูมิภ าคแฟลนเดอส์ ริเริ่ม โครงการ Flemish in Action (VIA) เพื่ อสนับสนุ น
วิทยาศาสตร์ การวิจัย และนวัตกรรม โดยมีเป้าหมายว่าภายในปี ค.ศ. 2020 แฟลนเดอส์ต้องเป็นประเทศที่
ยั่งยืน สามารถผลิตนวัตกรรมที่ส่งเสริมเศรษฐกิจ และเป็นสังคมที่ห่วงใย ภายใต้โครงการ VIA รัฐบาลแฟลน
เดอส์ ตัง้ เป้าหมายพัฒนาให้ภูมิภาคแฟลนเดอส์เป็นหนึ่งใน 5 ภูมิภาคที่ดีที่สุดในยุโรปภายในปี ค.ศ. 2020
รัฐบาลและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เห็นชอบในข้อตกลง Pact 2020 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ VIA มี
เป้าหมายพัฒนาแฟลนเดอส์ให้เป็นเศรษฐกิจฐานความรู้ที่มีความสามารถในการแข่งขัน เป็นหนึ่งใน 5 ประเทศ
ฐานความรู้ที่ดีที่สุดของยุโรป และเป็นประเทศส่งเสริมการประกอบการที่ดีที่สุด 1 ใน 5 ของยุโรป อีกทั้งมี
วัตถุประสงค์เพิ่มการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ และเพิ่มสัดส่วนการลงทุนเพื่อการวิจัยและการพัฒนาเป็น
ร้อยละ 3 ของ GDP ข้อตกลง Pact 2020 ให้ความสาคัญต่อสิ่งแวดล้อมและปัญหาด้านพลังงาน มีเป้าหมาย
เพื่อเพิ่มความมั่นคงในการเข้าถึงแหล่งพลังงาน ควบคุมการใช้พลังงานของตึกและที่ อยู่อาศัย ส่งเสริมการใช้
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พลังงานและวัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ลดก๊าซเรือนกระจก พัฒนา
คุณภาพน้ าและอากาศ และรักษาความหลากหลายทางชีว ภาพ นอกจากนี้ข้อตกลงยังมีเป้าหมายพัฒ นา
การศึกษาระดับมหาวิทยาลัย และส่งเสริมความร่วมมือจากภาคประชาสังคม
นอกเหนือจากข้อตกลง Pact 2020 ซึ่งจะดาเนินการจนถึงปี ค.ศ. 2020 นโยบายนวัตกรรม ปี ค.ศ.
2014-2019 ของแฟลนเดอส์มีเป้าหมายลงทุนเพื่อความรู้ที่เป็นเลิศ (excellent knowledge) ผ่านการพัฒนา
การศึกษา เช่น การให้ทุนการวิจัยแก่มหาวิทยาลัย การพัฒนากลยุทธ์ระหว่างประเทศเพื่อการศึกษาและการ
วิจัย และการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและภาคธุรกิจ โดยการพัฒนานักวิจัยผ่านโครงการ
แลกเปลี่ยนและการฝึกอบรม เป็นต้น นอกจากนี้นโยบายยังส่งเสริมข้อมูลเปิดและการเข้าถึงข้อมูล การลงทุน
ด้านโครงสร้างพื้นฐานของการวิจัย และสนับสนุนมาตรการลดหย่อนภาษีภาควิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมต่อไป
กลุ่มยุทธศาสตร์ 6 กลุ่มหลักเพื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมของแฟลนเดอส์ ได้แก่:
- การคมนาคม โลจิสติก การบริการ การจัดการห่วงโซ่อุปทาน
- เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และการบริการด้านสุขภาพ (e-health)
- การดูแลรักษาสุขภาพ
- วัสดุใหม่ เทคโนโลยีนาโน อุตสาหกรรมการผลิต
- เทคโลยีสารสนเทศเพื่อนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจและสังคม
- พลังงานและสิ่งแวดล้อม
ปัจจุบัน รัฐบาลแฟลนเดอส์ดาเนินงานตามแผนโยบายสภาพอากาศปี ค.ศ. 2013-2020 (Climate
Policy Plan) และแผนดาเนินการประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ฉบับที่ 2 ระหว่างปี ค.ศ. 2011-2016
(Energy Efficiency Action Plan) เพื่อมาตรฐานด้านพลังงาน โดยเฉพาะการใช้พลังงานในตึก ที่อยู่อาศัย
และอุตสาหกรรม และให้ความสาคัญต่อพลังงานหมุนเวียน เครือข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ และเทคโนโลยีสีเขียว เป็น
ต้น
ภูมิภาคแฟลนเดอส์มีศูนย์วิจัยหลากหลายแห่ง เช่น สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเฟลมิช (VITO) สถาบัน
เทคโนโลยีชีว ภาพระหว่างมหาวิทยาลั ย แฟลนเดอส์ (VIB) เป็นต้น ภูมิภ าคแฟลนเดอส์ มีนโยบายส่ งเสริม
นวัตกรรมเพื่อสังคมและการค้า ผ่านการส่งเสริมผู้ประกอบการด้านนวัตกรรม และส่งเสริมนวัตกรรมโดยรวม
ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยและภาคธุรกิจ มีกลไกและสถาบันเพื่อให้ทุนโครงการนวัตกรรม เช่น
สถาบันเพื่อการส่งเสริมนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (IWT) และองค์กร Particiatiemaatschappij
Vlaanderen (PMV) ซึ่งให้เงินทุนแก่ธุรกิจด้านนวัตกรรม รัฐบาลภูมิภาคแฟลนเดอส์ให้เงินอุดหนุนธุรกิจขนาด
ย่อมและขนาดกลางเพื่อส่งเสริมการอบรมในสาขาสิ่งแวดล้อมและพลังงานโดยเฉพาะ เห็นได้ชัดว่านโยบาย
และโครงการของภูมิภาคแฟลนเดอส์ให้ความสาคัญต่อมีความสัมพันธ์ระหว่างการวิจัยและเศรษฐกิจอย่างมาก
นโยบายภูมิภาควาโลเนีย
เมื่อปี ค.ศ. 2013 ภูมิภาควาโลเนียร่างแผนการนโยบาย Marshall Plan 2022 ซึ่งจะดาเนินการ
ระหว่าง ปี ค.ศ. 2015-2022 เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในสาขาที่สาคัญต่อภูมิภาค
เพื่อความสามารถในการแข่งขัน แผน Marshall Plan 2022 เป็นผลจากการวิเคราะห์ประเด็นสาคัญของ
ภูมิภาคในระยะยาว เป็นแผนการเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแข่งขัน ความมั่นคงทางการเงิน สิ่งแวดล้อม
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ที่ยั่งยืน สุขภาพและการเปลี่ยนแปลงทางประชากร ในปีแรกของโครงการ รัฐบาลวาโลเนียส่งเสริมนวัตกรรม
เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน เช่น การเปลี่ยนแปลงด้านพลังงาน และการ
พั ฒ นากลยุ ท ธ์ ก ารวิ จั ย และนวั ต กรรม ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ การส่ ง เสริ ม ความสามารถเฉพาะ (smart
specialisation) ในแง่ของการศึกษาและการฝึกอบรม โครงการ Marshall Plan 2022 จะเน้นไปที่การ
ส่งเสริมการว่าจ้างและการพัฒนาบุคลากร โดยแต่งตั้งกลุ่มหุ้นส่วนสังคมวาโลเนีย เพื่อรับรองว่าผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียในการวิจัยและนวัตกรรมของภูมิภาค จะได้รับความช่วยเหลือในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การวิจัยขั้นต้น ไปจนถึง
การพัฒนาสู่เชิงพานิชย์
นโยบายด้านนวัตกรรมของภูมิภาควาโลเนียเปลี่ยนจากนโยบายที่เน้นการวิจัยภาคอุตสาหกรรมในช่วง
ปีแรกๆของศตวรรษที่ 21 เป็นการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในสาขาซึ่งสาคัญต่อภูมิภาค
เป็นระบบทีส่ นับสนุนการถ่ายทอดความรู้และเสริมสร้างความสามารถทางเทคโนโลยี ของธุรกิจขนาดย่อมและ
ขนาดกลาง โดยมีวัตถุประสงค์ให้ภาคเอกชนมีบทบาทมากขึ้นในการส่งเสริมนวัตกรรม
อย่างไรก็ตามภูมิภาควาโลเนียยั งมีอุปสรรคในการการกากับดูแลนโยบายด้านนวัตกรรมและการ
ดาเนินการ

สัดส่วนงบประมาณวิจัยและพัฒนาของภูมิภาควาโลเนียต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ

โครงการ Horizon 2020
โครงการ Horizon 2020 ก่อตั้งโดยคณะกรรมาธิการยุโรป มีวัตถุประสงค์ส่งเสริมการวิจัยนวัตกรรม
ในยุโรป เพื่อเพิ่มความสามารถการเป็นผู้นาด้านนวัตกรรม ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ และเพิ่มโอกาสให้
นักวิจัย โดยโครงการดังกล่าวมีงบประมาณทั้งสิ้น 80,000 ล้านยูโรระหว่างปี ค.ศ. 2014-2020 โครงการ
Horizon 2020 เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายเพื่อสหภาพนวัตกรรม (Innovation Union) และนโยบาย Europe
2020 เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของอียูบนเวทีโลก ส่วนหนึ่งของโครงการ Horizon 2020 คือ การ
ให้ความสาคัญต่อธุรกิจขนาดย่อมและขนาดกลาง โดยมีเป้าหมายส่งเสริมความร่วมมือจากธุรกิจดังกล่าว คิด
เป็นร้อยละ 20 ในโครงการวิจัยทั้งหมด
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หนึ่ ง ในโครงการวิ จั ย ที่ ป ระเทศเบลเยี ย มมี ส่ ว นร่ ว มคื อ โครงการ MEDOW ซึ่ ง ได้ รั บ ทุ น จาก
คณะกรรมาธิการยุโรปจานวน 4 ล้านยูโรและมีกาหนดเสร็จสิ้นในปี ค.ศ. 2017 โครงการดังกล่าวเป็นความ
ร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย Leuven ประเทศเบลเยียม มหาวิทยาลัย Cardiff สหราชอาณาจักร และภาค
ธุรกิจ เพื่อพัฒนาเครือข่ายส่งไฟฟ้าพลังงานลมขนาดใหญ่ทั่วยุโรป (pan-European supergrid) และเพื่อลด
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ลดการนาเข้าเชื้อเพลิงและส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานแก่ยุโรป
ในส่วนของโครงการ Horizon 2020 โดยรวมเบลเยียมให้ความสาคัญด้านการเพิ่มการลงทุนวิจัยและ
พัฒนา การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของธุรกิจขนาดย่อมและขนาดกลาง และเน้น ความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์
และการแก้ปัญหาสังคม
ความร่วมมือระหว่างประเทศ
ประเทศเบลเยี ย มมี ค วามร่ ว มมื อ ทวิ ภ าคี ร ะหว่ า งประเทศกั บ ประเทศจี น ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีตั้งแต่ปี ค.ศ. 1979 เมื่อปี ค.ศ. 2002 เบลเยียมได้ทาข้อตกลงทวิภาคีกับประเทศเวียดนามด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโลยี สาขาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยของอาหาร และยังมี
ข้อตกลงด้านการวิจัยกับอินเดีย รัสเซีย โปแลนด์ และบัลแกเรีย
ภูมิภาควาโลเนียมีความร่วมมือกับเมืองควิเบก ประเทศแคนาดา ประเทศจีน ญี่ปุ่น ชิลี รัสเซียและ
บราซิล ภูมภิ าควาโลเนียและบรัสเซลส์ยังมีข้อตกลงทวิภาคีร่วมกันกับไต้หวัน เม็กซิโก ญี่ปุ่น สหรัฐฯ เกาหลีใต้
จีน และบราซิล
ส่วนภูมิภ าคแฟลนเดอส์ มีข้อตกลงทวิภาคี กับ เนเธอร์แลนด์ ด้านการเสริมความแข็งแกร่งของภาค
นวัตกรรม และยังมีความร่ว มมือกับ หน่ วยงานแห่ งชาติของประเทศญี่ปุ่น จีน บราซิล เอกวาดอร์ และ
อาร์เจนตินา อีกทั้งยังมีความร่วมมือกับภูมิภาคบรัสเซลส์และดาเนินโครงการร่วมกับโครงการพื้นที่การวิจัย
ยุโรป (European Research Area: ERA)
นโยบายประเทศไทย
นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559)
ต้องการพัฒนาระบบนวัตกรรมแห่งชาติ และส่งเสริมความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ มียุทธศาสตร์การวิจัยหลัก 5 ประการ ได้แก่
ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 1 "การสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อ
การพัฒนาทางสังคม" มีเป้าหมายพัฒนาโครงการวิจัยเพื่อประโยชน์
ต่อสังคมและสาธารณะในทุกระดับ เพื่อแก้ปัญหาความยากจนและ
เพื่อพัฒนาศักยภาพ สุขภาพอนามัยและสุขภาพชีวิตที่ดีแก่เยาวชน
ผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการ
ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 2 "การสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อ
การพัฒนาทางเศรษฐกิจ" มุง่ เน้นการวิจัยเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการ
ผลิ ต ทางการเกษตร ซึ่ ง ครอบคลุ ม การสร้ า งมู ล ค่ า ผลผลิ ต ทาง
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การเกษตร ป่าไม้ และประมง รวมถึงการพัฒนาและจัดการองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น นอกจากนี้ ยัง
มุ่งเน้นการวิจัยเพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางอุ ตสาหกรรมและอุตสาหกรรมบริการ เช่น ท่องเที่ยว
พลังงาน โลจิสติกส์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 3 "การอนุรักษ์ เสริมสร้าง และพัฒนาทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม" มุ่งเน้น
การวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ การ
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน รวมทั้งการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับทรัพย ากรดิน
ทรัพยากรธรณี ทรัพยากรน้า ทรัพยากรป่าไม้ และทรัพยากรสัตว์น้า โดยประชาชนและสังคมจะมีส่วนร่วม
โครงการ
ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 4 "การสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนานวัตกรรมและบุคลากรทางการ
วิจัย" เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เน้นการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และต่อยอดภูมิ
ปัญญาของประเทศ
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารวิ จั ย ที่ 5 "การปฏิ รู ป ระบบวิ จั ยของประเทศ เพื่ อการบริ ห ารจั ด การความรู้ ผลงานวิ จั ย
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ทรัพยากร และภูมิปัญญาของประเทศสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะ ด้วย
ยุทธวิธีที่เหมาะสมที่เข้าถึงประชาชนและประชาสังคมอย่างแพร่หลาย" ยุทธศาสตร์นี้สนับสนุนโครงการวิจัย
เพื่ อ ประโยชน์ เ ชิ งพาณิ ช ย์ และสาธารณะ ซึ่ ง คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 80 ของโครงการวิ จั ย ทั้ ง หมด มี ก ารจั ด สรร
งบประมาณการวิจัยให้หน่วยงานภาครัฐภายใต้ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 5 เป็นร้อยละ 30 ของงบประมาณการ
วิจัย

สัดส่วนงบประมาณประจาปี พ.ศ. 2557 จาแนกตามนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย
ของชาติ ข้อมูลจาก http://www.nrct.go.th/
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เมื่อปี ค.ศ. 2013 ประเทศไทยมีงบประมาณลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาประมาณ 25,000 ล้านบาท
ซึ่งเท่ากับร้อยละ 0.25 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ งบประมาณดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจาก
รัฐบาลคิดเป็ น ร้อยละ 60 และจากภาคเอกชนร้อยละ 40 ปัจจุบันเงินลงทุนวิจัยเพิ่มขึ้นเป็น 0.37% ของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม ค.ศ. 2014 ดร. พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกาศนโยบายการดาเนินงานของกระทรวง โดยผลักดัน ให้เพิ่มการ
ลงทุนด้านวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเป็นร้อยละ 1 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ โดยภาครัฐและ
เอกชนจะลงทุนในสัดส่วน 30 : 70 เพื่อให้ประเทศหลุดพ้นจากสถานะประเทศกาลังพัฒนาและเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถ ปัจจุบันสัดส่วนการลงทุนวิจัยของภาคเอกชนได้เพิ่มขึ้นราว 21,100 ล้านบาท จากเดิม 10,000
ล้านบาท ซึ่งมากกว่าการลงทุน จากรั ฐบาล อย่างไรก็ตามแผนนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ
ต้องการเพิ่มสัดส่วนงบประมาณเพื่อการวิจัยระหว่างภาครัฐและเอกชนให้เท่า เทียมกัน โดยแต่ละภาคส่วน
จาเป็นต้องลงทุนร้อยละ 50 ของงบประมาณการวิจัย
นอกจากนี้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีแผนการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างโอกาส
ทางอาชีพให้ แก่บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรม และเพื่อเปลี่ยนประเทศไทยเป็นประเทศฐานการผลิตที่ใช้ความรู้ เทคโนโลยี และนวั ตกรรม โดย
จะให้การสนับสนุนโครงการลงทุนขนาดใหญ่ (Mega-Projects) เช่นการจัดตั้งเมืองอุตสาหกรรมยางพารา
(Rubber City) และเมืองนวัตกรรมด้านอาหาร (Food Innopolis) โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จะเป็น ผู้
ประสานระหว่างภาครัฐและเอกชนในการพัฒนากาลังคน
ประเด็นที่ประเทศไทยมุ่งเน้นผลักดันในปี ค.ศ. 2015 ได้แก่
- การส่งเสริมธุรกิจขนาดย่อมและขนาดกลาง และการพัฒนาผลิตพันธ์ที่ใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่น
- การจัดการทรัพยากรน้า ผ่านการวิจัยและพัฒนาระบบและโครงสร้างการบริหารจัดการทรัพยากรน้า และ
การวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบต่างๆต่อการจัดการทรัพยากรน้าในอนาคต เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนและ
สิ่งแวดล้อม
- ภาวะโลกร้อนและพลังงานทางเลือก โดยส่งเสริมการวิจัยด้านพลังงานทดแทน พลังงานชีวภาพ พืชพลังงาน
และพลังงานทางเลือก และผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ อากาศต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม เพื่อลดมลพิษจากการใช้งานพลังงานและลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของประเทศ
- การสุงเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาและการฟื้นฟูสุขภาพ ประเทศไทยจะพัฒนาวิทยาการใหม่ทาง
สาธารณสุข รวมถึงการวิจัยด้านการแพทย์พื้นฐาน การแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก
- การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติในด้านต่างๆ เพื่ออนุรักษ์และ
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- เทคโนโลยีใหม่และเทคโนโลยีที่สาคัญเพื่ออุตสาหกรรม เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่ งแวดล้ อม เทคโนโลยี
ชีวภาพ และเทคโนโลยีที่สาคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมทุกระดับ เพื่อเสริมสร้างขอความสามารถในการ
แข่งขัน
- การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะสังคมผู้สูงอายุ ส่งเสริมการวิจัยด้านสุขภาพผู้สูงอายุและ
พัฒนาผู้ดูแลผู้สูงอายุและครอบครัว เพื่อสร้างคุณค่าให้กับสังคมและเพื่อการดาเนินชีวิตอย่างมั่นคง
- การปฏิรูป ระบบวิจัย ของประเทศโดยรวม รวมถึงนโยบายการวิจัย ประเด็นและสถาบันวิจัย โครงสร้าง
พื้นฐาน ฐานข้อมูล ฯลฯ
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สาขาที่นักวิจัยไทยมีความเชี่ยวชาญและตรงกับความเชี่ยวชาญของนักวิจัยในเบลเยียม
เนื่องด้วยประเทศเบลเยียมให้ความสนใจการวิจัยและนวัตกรรมด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม สุขภาพ
เทคโนโลยีชีวภาพและเคมี เป็นพิเศษ นักวิจัยไทยซึ่งมีความเชี่ยวชาญในด้านดังกล่าวอาจสามารถร่วมวิจัยกับ
นักวิจัยและสถาบันวิจัยของเบลเยียมได้ ผ่านสถาบันและหน่วยงานต่างๆของไทยที่มี ความเชี่ยวชาญตรงกับ
เบลเยียม เช่น
Biotec
ศูน ย์พัน ธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีว ภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) มีความเชี่ยวชาญดาเนินการวิจัย
เทคโนโลยีจีโนมิกส์ ไปรตีโอมิกส์ เมตะโบโลมิกส์ ไมโครอะเรย์ ชีวสารสนเทศ เทคโนโลยีการออกแบบการ
แสดงออกของยีน เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเซลล์ ตลอดจนการทาวิจัยเชิงประยุกต์ในด้านต่างๆ เช่น ด้าน
การแพทย์และสาธารณสุ ข พลังงานและสิ่ งแวดล้ อม และทรัพยากรชีวภาพ อีกทั้งมีกลไลเสริมสร้างธุรกิจ
ชีวภาพ ปัจจุบันไบโอเทคมีความร่วมมือกับ Laboratory of Aquaculture & Artemia Reference Center
(ARC) มหาวิทยาลัย Gent ประเทศเบลเยียม และอาจสามารถขยายเครือข่ายต่อไป เนื่องจากประเทศ
เบลเยียมให้ความสาคัญต่อการวิจัยด้านชีวภาพและความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจและสถาบันวิจัย เป็นอย่าง
มาก
สถาบันวิจัยพลังงาน
ไทยมีความเชี่ยวชาญด้านพลังงานชีวมวล สถาบันวิจัยพลังงานเป็น หน่วยงานหนึ่งภายใต้จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ดาเนินการงานวิจัยเชิงนโยบายด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมและงานบริการวิชาการด้าน
ประสิทธิภ าพพลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน ตลอดจนด้านพลังงานทดแทน ทั้งนี้ รัฐบาลเบลเยียมทั้ง
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคต่างให้ความสาคัญต่อการแก้ไขปัญหาพลังงาน
Nanotec
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) รับผิดชอบในการสร้าง สนับสนุน และส่งเสริม ศักยภาพ
ของนาโนเทคโนโลยี ตลอดจนการเผยแพร่ความรู้ให้กับสังคม ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาคอุตสาหกรรม ทาการ
วิจัยพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านนาโนศาสตร์และนาโนเทคโนโลยีในระดับนานาชาติควบคู่ไปกับการรักษา
และใส่ใจต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งส่งเสริมการประยุกต์ใช้งานวิจัยนาโนเทคกับภาคอุตสาหกรรม
การเกษตร เครื่องสาอาง อาหารและเครื่องดื่ม พลังงาน และสิ่งทอ
นวัตกรรมเบลเยียมในประเทศไทย
ประเทศไทยและเบลเยียมมีความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ มาระยะหนึ่งแล้ว โดยบริษัทของเบลเยียม
โดยเฉพาะบริษัทอุตสาหกรรมเคมี เช่น บริษัท Solay และบริษัท Umicore มองว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่
น่าลงทุน
บริษัท Solvay ก่อตั้งที่เบลเยียมเมื่อประมาณ 150 ปีที่แล้ว และปัจจุบันผลิตผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อ เครื่อง
อุปโภคบริโภค ผลิตภัณฑ์ทาความสะอาด ผลิตภัณฑ์สุขภาพ อาหาร และอุปกรณ์กีฬา มียอดขายทั่วโลก 12
พันล้านยูโรต่อปี ในช่วง 8 ปีที่ผ่านมาได้ลงทุนในประเทศไทยแล้วกว่า 550 ล้านยูโร เมื่อปี ค.ศ. 2011 บริษัท
Solvay สร้างโรงงานไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ (hydrogen peroxide) ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ณ จังหวัดระยอง
ปัจจุบัน Solvay มีโรงงานที่ประเทศไทย 4 โรงงาน ซึ่งผลิตสารไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ และสารเคมีอื่นกว่า
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3.7 พันล้านตันต่อปี แต่บริษัท Solvay มีความกังวลว่าราคาพลังงานในระยะยาวจะสูงเกินไป และราคา
วัตถุดิบ (feedstock) ที่เพิ่มขึ้นจะทาให้ประเทศไทยเสียความได้เปรียบในการแข่งขัน ซึ่งอาจส่งผลลดการ
ลงทุนและการว่าจ้างงานจากบริษัทต่างประเทศ
อีกหนึ่งบริษัทของเบลเยียมที่ลงทุนในเมืองไทยคือ บริษัท Umicore มีความเชี่ยงชาญด้านรถยนต์
พลังงาน การรีไซเคิล สารเคมี อีเล็กทรอนิกส์ โลหะมีค่า และนวัตกรรมก่อสร้าง บริษัท Umicore มีแผนการ
ประกอบเครื่องเร่งปฏิกิริยาการควบคุมการปล่อยก๊าซ (emission control catalysts) ของยานพาหนะงาน
เบา (light duty vehicle) ณ เหมราช ใกล้ระยอง เนื่องด้วยความต้องการที่เพิ่มขึ้นของตัวเร่งปฏิกิริยาสาหรับ
รถยนต์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเนื่องจากประเทศไทยเป็นศูนย์ผลิตรถยนต์ของเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ โดยสามารถผลิตรถ 2 ล้านคันต่อปี คิดเป็นครึ่งหนึ่งของจานวนรถที่ผลิตทั้งหมดในภูมิภาค บริษัท
Umicore จึงได้ลงทุนที่ประเทศไทย 20 ล้านยูโร และสร้างงาน 60 ตาแหน่ง มีแผนการเปิดโรงงานในปี ค.ศ.
2015 คาดว่าจะมีผู้ผลิตรถยนต์ญี่ปุ่นเป็นลูกค้าหลัก โรงงานดังกล่าวจะช่วยแก้ปัญหาคุณภาพอากาศในภูมิภาค
เนื่องจากจะสามารถควบคุมการปล่อยก๊าซในตลาดเอเชีย โรงงานที่ประเทศไทยจะเสริมกิจกรรมของโรงงานอื่น
ในประเทศจีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้และอินเดีย

ตัวเร่งปฏิกริ ิยาจะเปลีย่ นก๊าซ ไฮโดรคาร์บอน คาร์บอนมอนอกไซด์ และไนโตรเจนออกไซด์ (NOx) เป็นก๊าซที่เป็น
อันตรายต่อสภาพภูมิอากาศน้อยลง ภาพจาก http://www.preciousmetals.umicore.com/

ก๊าซที่เกิดจากการทางานของเครื่องยนต์รถยนต์ เช่น ซัลเฟอร์ออกไซด์ (SOx) สารอินทรีย์ระเหยง่าย
(volatile organic compound) ซึ่งล้วนส่งผลทาลายคุณภาพอากาศ ตัวเร่งปฏิกิริยาการควบคุมการปล่อย
ก๊าซเป็นเครื่องมือที่ติดตั้งอยู่ในท่อไอเสีย จะเปลี่ยนก๊าซ ไฮโดรคาร์บอน คาร์บอนมอนอกไซด์ และไนโตรเจน
ออกไซด์ (NOx) เป็นก๊าซที่เป็นอันตรายต่อสภาพภูมิอากาศน้อยลง โดยใช้แพลทินัม แพลเลเดียมและโรเดีย ม
เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา ตัวควบคุมการปล่อยก๊าซจะสามารถจากัดมลพิษจากท่อไอเสียของเชื้อเพลิงหลากหลาย
ชนิด ได้แก่ เบนซิน ดีเซล ก๊าซธรรมชาติและเชื้อเพลิงทางเลือก
Umicore ซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยีด้านวัสดุและต้องการตอบสนองความต้องการของประชากรโลก
มองว่าการวิจัยและพัฒนาเป็นปัจจัยสาคัญของการเติบโตผ่านนวัตกรรม นักวิจัยกว่า 900 คนในศูนย์วิจัย 20
แห่งทั่วโลกของบริษัท Umicore ทาการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อแก้ไขความท้าทายระดับโลก เช่น พลังงาน
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สะอาดและความขาดแคลนทรัพยากร ซึ่งบริษัท Umicore ลงทุนเพื่อโครงการเหล่านี้ประมาณ 140 ล้านยูโร
ต่อปี
บริษัท Umicore เชื่อว่าความร่ว มมือจะนาไปสู่ การพัฒนาเทคโนโลยี จึงมีความสัมพันธ์ที่ดีกับ
มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย ลูกค้า และผู้จาหน่ายต่างๆทั่วโลก
สาขาวิจัยหลัก 5 สาขาซึ่งครอบคลุมกิจกรรมของบริษัท Umicore ได้แก่
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 การปรับปรุงกระบวนการทางเทคนิค
 การปรับปรุงกระบวนการที่ไม่ใช่ทางเทคนิค (Non-Technical Process Improvement)
 การพัฒนาธุรกิจใหม่
 สิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย
ข้อเสนอแนะ
หากประเทศไทยต้องการเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศกับ ประเทศเบลเยียม ควรคานึงถึงความ
แตกต่างและความสามารถเฉพาะของแต่ละภูมิภาคในเบลเยียม และควรเสนอความร่วมมือในสาขาการวิจัยที่
ตรงกับความต้องการของทั้งสองฝ่าย
นับเป็นเรื่องดีที่บริษัทต่างชาติมาลงทุนในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง นอกจากจะช่วยเพิ่มงานแล้ว
ยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศได้อีกด้วย นอกจากนี้ประเทศไทยยังสามารถเรียนรู้มาตรการการสร้าง
แรงจู งใจแก่นั กลงทุนในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของเบลเยียม เพื่อนามาปรับ ใช้เป็น
มาตรการเพื่อส่งเสริมการลงทุนด้านดังกล่าวของไทยต่อไป
ประเทศไทยประสบความส าเร็ จ ในการพัฒ นางานวิจัย ในระดับหนึ่ง ทุกปี งบวิจัยของประเทศใน
ภาพรวมมีแนวโน้มที่ดีขึ้น เห็น ได้จากสั ดส่ ว นการลงทุนที่เพิ่ม มากขึ้น จากภาคธุรกิจ อีกทั้งนวัตกรรมและ
วิทยาศาสตร์ได้รับความสาคัญมากยิ่งขึ้นจากทุกภาคส่วน ปัจจุบันนี้มีนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ
ทีใ่ ห้ความสาคัญต่อการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของประเทศทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ อย่างไรก็ตาม
ประเทศไทยยังสามารถเพิ่มเป้าหมายสัดส่วนงบประมาณเพื่อการวิจัย ขึ้นได้อีก แม้เป้าหมายงบประมาณร้อย
ละ 3 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของอียู จะสูงเกินไปสาหรับประเทศไทยในขณะนี้ แต่หากมอง
ประเทศเพื่อนบ้านอื่น เช่น จีน หรือสิ งคโปร์ การจัดสรรงบประมาณเพื่อการวิจัย เป็นสิ่ งสาคัญซึ่งมีผลช่ว ย
ผลั ก ดั น การพั ฒ นาขี ด ความสามารถของประเทศ หากปรั บ เปลี่ ย นนโยบายแรงจู ง ใจในการลงทุ น และ
ตั้งเป้ าหมายงบประมาณการวิจั ย ให้ มีค วามทะเยอทะยานมากยิ่งขึ้ น เชื่ อว่า ประเทศไทยจะสามารถเพิ่ ม
ศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศได้อีกมากในระยะยาว
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