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หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) 
ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย (Full Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบท่ี 2) 

แผนงานกลุ่มระบบคมนาคมแห่งอนาคต  
แผนงานย่อยเทคโนโลยีระบบราง  

 
1. หลักการและเหตุผล 

ในปัจจุบันรัฐบาลให้ความสำคัญในการขยายโครงสร้างพ้ืนฐานการคมนาคมระบบรางภายในประเทศทำให้
เกิดโครงการก่อสร้างเส้นทางคมนาคมระบบรางในหลายพื้นที่ การขยายตัวดังกล่าวทำให้กิจกรรมและมูลค่าทาง
เศรษฐกิจของเทคโนโลยีระบบรางภายในประเทศเพิ่มขึ้นอย่างมากในหลายมิติทั้งการจ้าง งาน การลงทุน การ
พัฒนาเทคโนโลยีและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง งานระบบรางได้กลายเป็นธุรกิจทางเทคโนโลยีที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง
และมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ในสถานการณ์ปัจจุบันพบว่าภาคเอกชนในประเทศยังมีส่วนร่วมในห่วงโซ่อุปทาน
ที่เก่ียวข้องกับงานระบบรางค่อนข้างน้อย จากเหตุดังกล่าวเพ่ือรักษาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศจึงควร
จะให้มีการส่งเสริมภาคเอกชนภายในประเทศให้มีศักยภาพการแข่งขันทางด้านเทคโนโลยีและให้สามารถเข้ามามี
ส่วนร่วมในกิจกรรมและได้รับส่วนแบ่งมูลค่าทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นจากการขยายตัวของระบบรางในประเทศได้
อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนต่อไป  

คณะอนุกรรมการแผนงานกลุ ่มระบบคมนาคมแห่งอนาคต บพข. ซึ ่งมีบทบาทกำหนดแนวทางและ
พิจารณาการให้ทุนวิจัยพัฒนาเพื่อส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมระบบรางประเทศ เล็งเห็นว่าการ
พัฒนาศักยภาพภาคเอกชนให้มีผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรมภายในเวลาอันสั ้น ต้องอาศัยการส่งเสริมการพัฒนา
เทคโนโลยีที่มีการกำหนดทิศทางมุ่งเป้าที่ชัดเจน เพื่อการนี้จึงได้มีการกำหนดแนวทางสนับสนุนทุนวิจัยพัฒนาเพ่ือ
สร้างศักยภาพการแข่งขันในเทคโนโลยีระบบราง ปีงบประมาณ 2564 ให้มีเป้าที่จะพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ที่ทำหน้าที่เป็นผู้รวมระบบ (System Integrator) ให้มีความพร้อมทางเทคโนโลยีและผ่านเกณฑ์ในการเข้าสู่การ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พร้อมทั้งพัฒนาผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน (Supplier Chain) ให้เกิดขึ้นภายในประเทศ
ที่จะสนับสนุนการผลิตชิ้นส่วนและมีส่วนแบ่งทางเศรษฐกิจในงานระบบรางต่อไป  ทั้งนี้แนวทางการดำเนิน
โครงการจะต้องพัฒนาเทคโนโลยีควบคู่ไปกับการพัฒนาบุคลากรวิจัยคุณภาพสูงที่จะได้เสริมสร้างประสบการณ์
ผ่านโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนเพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนาต่อยอดต่อไป 
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อย่างไรก็ดีเพ่ือให้ครอบคลุมกับประเด็นหัวข้อการพัฒนาอื่นๆ ในงานระบบราง ทาง บพข. ก็ยังเปิดรับ
พิจารณาข้อเสนอโครงการในหัวข้อที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีระบบราง ที่มีลักษณะไม่ตรงตามกรอบที่มุ่งเป้า 
 
2. วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในระดับผู้รวมระบบ (System Integrator) ให้มีความ
พร้อมทางด้านเทคโนโลยีและผ่านเกณฑ์ที่จะเข้าสู่การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐได้ และให้ผู้รวมระบบนี้เป็นกลไกที่จะ
รวบรวมผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทานและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเหล่านั้นไปพร้อมกัน 

เป้าหมายที่เป็นรูปธรรมที่ใช้วัดผลสัมฤทธิ์ในระยะสามปีคือ มีผู้ประกอบการในระดับผู้รวมระบบ ที่มีขนาด
อย่างน้อยคือ ตัวรถ Rolling stocks ที่ผ่านเกณฑ์ทางรายละเอียดเทคนิคของการจัดซื้อจัดจ้างได้หรือนำไปใช้งาน
เชิงพาณิชย์ได้อย่างน้อย 1 ราย 

 
3. กรอบการวิจัย 
ก. กรอบการวิจัยท่ัวไป  

เทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับระบบรางทั้งหมด เช่น ระบบอุปกรณ์ย่อยต่างๆ และอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง   
ข. กรอบการวิจัยมุ่งเป้า 

ระบบตัวรถ (Rolling stocks) ที่มีความสอดคล้องกับแผนงานจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐหรือคาดว่าน่าจะ
นำไปสู่การใช้งานจริงได้ในระยะเวลาอันสั้น ตัวอย่างเช่น (ไม่จำกัดอยู่เพียงเท่านี้) 

- รถบรรทุกตู้สินค้า 
- รถโดยสาร 
- รถจักรไฟฟ้า หรือ ดีเซลไฟฟ้า 
- รถชุด (Multiple Unit) ไฟฟ้า หรือ ดีเซล 
- รถแบบอ่ืนๆ เช่น รถรางเบา รถรางเดี่ยว  
กรณีที่อ้างอิงแผนจัดซื้อจัดจ้างจากภาครัฐ แต่แผนเหล่านั้นยังไม่มีความชัดเจนของรายละเอียดทางด้าน

เทคนิค ผู้ดำเนินโครงการสามารถกำหนดรายละเอียดข้อกำหนดทางด้านเทคนิคอ้างอิงจากรถรุ่นที่มีใช้อยู่หรือ
คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของข้อกำหนดมาเพ่ือพิจารณาได้ 
 
คำอธิบายเพิ่มเติม 

- กรอบเป้าหมายขั้นต่ำของแผนงานของผู้ที ่เริ ่มพัฒนาระบบจาก TRL 4 (มีต้นแบบที่สามารถสาธิตใน
ห้องปฏิบัติการในส่วนที่สำคัญ) อย่างไรก็ดีหากผู้เสนอโครงการมีความพร้อมและความก้าวหน้าในระดับที่
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สูงกว่าที่เป็นกรอบแผนขั้นต่ำนี้ ก็จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ โดยเฉพาะโครงการที่ใกล้เคียงที่จะ
สามารถทำเป็นผลิตภัณฑ์ได้ 

- ผู้เสนอโครงการสามารถเสนอโครงการเป็นชุด หรือเป็นโครงการย่อยที่พัฒนาระบบเดี่ยวก็ได้ โครงการชุด
อาจมีโครงการย่อยมากกว่าหนึ่งระบบ โดยเป็นการรวมกลุ่มของผู้ผลิตระบบย่อยหลายๆ ระบบรวมกันกับ
ผู้ประกอบรถที่แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาระบบย่อยไปพร้อมๆ กัน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ คณะ
อนุกรรมการฯ ปรารถนาที่จะเห็นการรวมกลุ่มสร้างห่วงโซ่อุปทานระหว่างผู้ประกอบการในประเทศ  

 
4. ระยะเวลาดำเนินงานวิจัย 

ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ 1-3 ปี หากเป็นโครงการต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี ต้องมีการแสดงเป้าหมายที่
จะถึงในแต่ละปีไว้อย่างชัดเจน 
 
 5. คุณสมบัติของผู้รับทุนและเงื่อนไข 

5.1 ผู้มีสิทธิเสนอขอรับทุน คือ สถาบันการศึกษา/ สถาบันวิจัย/ หน่วยงานภาครัฐ/ หน่วยงานเอกชน 
5.2 กรอบงบประมาณ ขึ้นอยู่กับเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ 

5.3 สถาบัน/หน่วยงาน และผู้รับผิดชอบโครงการมีความรู้ประสบการณ์ในหัวข้อวิจัยพัฒนาที่เกี่ยวข้อง 

และประสบการณ์ การบริหารจัดการงานวิจัยและคาดได้ว่าจะสามารถปฏิบัติงานและควบคุมการวิจัยได้

ตลอดเวลาการรับทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด 

5.4 เป็นโครงการท่ีมี TRL ระดับ 4 ข้ึนไป โดยนักวิจัยเป็นเจ้าของเทคโนโลยีหรือจะเป็นการถ่ายทอด 

เทคโนโลยีจากต่างประเทศซ่ึงต้องแสดงกลไกการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วย โดยใหแ้สดงประสบการณ์หรือผลงาน 

อาจจะเป็นในรูป Project Profile หรือประสบการณ์การทำงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือใหเ้ห็นว่ามี ความเช่ียวชาญจริง

ในหัวข้อโครงการวิจัยท่ีนำเสนอ รายละเอียดเอกสารประกอบระดับ TRL ดังเอกสารท้ายประกาศน้ี 

5.5 มีความร่วมมือทุนจากภาคอุตสาหกรรมดังนี้ 

5.5.1 กรณีผู้เสนอขอรับทุนเป็นหน่วยงานรัฐ ต้องมีภาคเอกชนร่วมสนับสนุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 

20 (แบ่งเปน็ in cash ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 และ in kind ไม่ร้อยกว่า 10) 

5.5.2 กรณีผู้เสนอขอรับทุนเป็นภาคเอกชน ต้องร่วมสนับสนุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (แบ่งเป็น 

in cash ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 10 และ in kind ไม่ร้อยกวา่ 15) 
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6. เกณฑ์ในการพิจารณาข้อเสนอโครงการ 
การพิจารณาข้อเสนอโครงการมีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 
6.1 ข้อเสนอโครงการเป็นโครงการเดี่ยวหรือชุดโครงการวิจัยที่มีโครงการวิจัยเดี่ยวตั้งแต่ 2 โครงการขึ้นไป

และเป็นไปตามเงื่อนไขของประกาศทุนที่ระบุไว้ 
6.2 มีวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนการดำเนินงานที่ชัดเจนสอดคล้องตามแนวทางประกาศทุน 

โดยเฉพาะอย่างย่ิงเป้าในการพัฒนาบุคลากรวิจัยพัฒนาที่มีประสบการณ์จริงอย่างย่ังยืนควบคู่ไปกับการพัฒนา
เทคโนโลยีไปสู่การใช้งานได้จริงได้โดยผู้ผลิตในประเทศ 

6.3 ข้อเสนอโครงการต้องมี Local Content มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยการพิจารณาจะพิจารณา
จากความเหมาะสมของปริมาณ Local Content ตามศักยภาพความพร้อมของอุตสาหกรรมภายในประเทศ เช่น 
โครงการที่มีการใช้ชิ้นส่วนที่มีศักยภาพในการผลิตเองภายในประเทศมาก ก็ควรมี Local Content ในปริมาณที่สูง
สอดคล้องกับศักยภาพและความพร้อมของอุตสาหกรรมที่มีภายในประเทศ  

6.4 โครงการที่มผีู้ใช้ที่จะซื้อไปใช้จริง เช่น การรถไฟแห่งประเทศไทย หรือองค์กรอ่ืนๆ เข้าร่วมงานพัฒนา
ในโครงการจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
 
7. เอกสารประกอบข้อเสนอโครงการ 

7.1 แบบข้อเสนอโครงการ 
7.2 การอนุญาตให้ตรวจสอบข้อเสนอโครงการวิจัยโดยผู้ร่วมทุนวิจัย 
7.3 หนังสือรับรองการรักษาจรรยาบรรณในทรัพย์สินทางปัญญา 
7.4 หนังสือแสดงเจตนาการร่วมทุนวิจัยพัฒนา 
7.5 แบบสรุปข้อมูลประกอบข้อเสนอโครงการ 
7.6 ประวัติหัวหน้าโครงการ ที่ปรึกษา นักวิจัยและผู้ช่วยวิจัยหลัก 
7.7 เอกสารอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น 
7.7.1 คำรับรองการวิจัยที่ใช้สารพิษเป็นอันตราย รวมทั้งวิธีการเก็บรักษาการจัดการ การ ทำลาย

มาตรการป้องกัน (ถ้าต้องมี) 
7.7.2 หนังสือรับรองการวิจัยที่กระทำต่อมนุษย์ที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ จริยธรรม (ถ้า

ต้องมี) 
7.7.3 เอกสารอ่ืนที่คิดว่าจะช่วยสนับสนุนการพิจารณาของ บพข. หรือผู้ทรงคุณวุฒิได้ง่ายข้ึน 
7.7.4 หนังสือบริคณห์สนธิ / หนังสือรับรอง / หนังสือการจดทะเบียนการค้าของผู้ร่วมให้ทุน 
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8. การส่งข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) 
ประกาศรับข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ เว็บไซต์ 

http://nriis.nrct.go.th/ โดยผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอในระบบ NRIIS พร้อมแนบข้อเสนอโครงการตามรูปแบบ
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