ทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ
ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๓
๑. หลักการและเหตุผล
สำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) เป็นส่วนรำชกำรภำยในกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม โดยมีภำรกิจ หน้ำที่และอำนำจ ในกำรให้ทุนวิจัยและนวัตกรรมแก่ นักวิจัยและหน่วยงำนใน
และนอกกระทรวงกำรอุ ด มศึ ก ษำ วิ ท ยำศำสตร์ วิ จั ย และนวั ต กรรม สถำบั น วิ จั ย มหำวิ ท ยำลั ย และ
สถำบันกำรศึกษำ ครอบคลุมกำรวิจัยพื้นฐำน วิจัยประยุกต์ ทั้งวิทยำศำสตร์ สังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์
รวมทั้งสหสำขำวิชำกำร โดยได้กำหนดเป้ำหมำยเพื่อกำรสนับสนุนกำรวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของ
ประเทศ ใน ๔ ด้ำน ได้แก่ กำรพัฒนำเศรษฐกิจ กำรส่งเสริมอุตสำหกรรมเป้ำหมำยกำรพัฒนำสุขภำพ สังคม
และสิ่งแวดล้อม และกำรพัฒนำเชิงพื้นที่ โดยจัดสรรทุนวิจัยตำมยุทธศำสตร์ชำติ แผนแม่บท และยุทธศำสตร์
กำรวิ จั ยและนวั ตกรรม ทั้ ง นี้ ไ ด้ มี แนวทำงกำรจั ดสรรทุ นวิ จั ย ประจ ำปี ง บประมำณ ๒๕๖๓ ที่ ชั ด เจน
โดยกำรบริหำรจัดกำรเพื่อให้ได้มำซึ่งโครงกำรที่สนับสนุนกำรดำเนินงำนในประเด็นสำคัญต่ำงๆ ของประเทศ
มีกำรกำหนดเป้ำหมำยกำรวิจัยที่ชัดเจน มีแนวทำงกำรขับเคลื่อนไปในทิศทำงเดียวกัน ไม่ซ้ำซ้อนและมองเห็น
ภำพรวมของงำนวิจัยได้อย่ำงชัดเจน ให้กำรใช้งบประมำณของประเทศเกิดประโยชน์ และมีประสิทธิภำพสูงสุด
ทั้งนี้ได้กำหนดเปิดรับทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๒)
จำนวน ๓ กลุ่มเรื่อง ประกอบด้วย
๑.๑ กำรพัฒนำเศรษกิจ
๑.๑.๑ กลุ่มเรื่อง พลังงำนสีเขียว
๑.๑.๒ กลุ่มเรื่อง กำรคมนำคมขนส่งระบบรำง
๑.๒ กำรพัฒนำสุขภำพ สังคม และสิ่งแวดล้อม
๑.๒.๑ กลุ่มเรื่อง กำลังคนในศตวรรษที่ ๒๑
๒. แนวทางและขอบเขตการสนับสนุนการวิจัย
วช.จะสนับ สนุนทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นส ำคัญ ของประเทศภำยใต้ก รอบกำรวิจัยที่ กำหนด
โดยเน้นกำรวิจัยเชิงรุก ซึ่งผลกำรวิจัยจะต้องมีเป้ำหมำยของผลผลิตและผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม สำมำรถนำไปใช้
ประโยชน์ได้จริงโดยมุ่งเน้นควำมสอดคล้องกับกลุ่มเรื่องหลัก รวมทั้งมีกำรกำหนดตั วชี้วัดที่แสดงถึงกำรบรรลุ
เป้ำหมำยในระดับผลผลิตและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในด้ำนควำมคุ้มค่ำ ประสิทธิภำพ และประสิทธิผล ทั้งเชิงปริมำณ
คุณภำพ เวลำ และต้นทุน ตลอดจนมีกลุ่มเป้ำหมำยชัดเจน
๓. เงื่อนไขการเสนอข้อเสนอการวิจัย
ข้อเสนอกำรวิจัยต้องมีลักษณะครบถ้วน ดังต่อไปนี้
๓.๑ มีประเด็นวิจัยตำมกรอบกำรวิจัยที่กำหนด
๓.๒ มีลักษณะเป็นแผนงำนวิจัย หรือโครงกำรวิจัย ซึ่งกรณีที่เป็นแผนงำนวิจัยต้องประกอบด้วย
๓.๒.๑ ต้องมีโครงกำรวิจัยย่อยอย่ำงน้อย ๒ โครงกำรที่สำมำรถดำเนินกำรวิจัยในปีแรกที่เสนอขอ
รับทุนอุดหนุนกำรวิจัย
๓.๒.๒ รำยชื่ อ โครงกำรวิ จั ย ย่ อย โปรดระบุ ร ำยละเอี ยดต่ ำ ง ๆ ที่ ชั ด เจน หรือ เป็ น แนวคิ ด
ในกำรดำเนินงำนเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยสุดท้ำยของแผนงำนวิจัย
๓.๒.๓ รำยละเอียดงบประมำณ และตัวชี้วัดแยกรำยปีที่เป็นรูปธรรมชัดเจนและสำมำรถวัดได้จริง
๓.๓ มี ก ำรบู ร ณำกำรงำนวิ จั ย ในลั ก ษณะสหสำขำวิ ช ำกำร หรื อ บู ร ณำกำรระหว่ ำ งหน่ ว ยงำน
หรือมีกำรดำเนินกำรในพื้นที่เดียวกัน เพื่อให้ได้ผลงำนวิจัยที่มีศักยภำพสูงและนำไปสู่วัตถุประสงค์เดียวกัน

๓.๔ งบประมำณที่ เ สนอขอต้ อ งมี ร ำยละเอี ย ดค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยเป็ น ไปตำมระเบี ย บ และเหมำะสม
กับกำรดำเนินงำนวิจัย
๓.๕ ข้อเสนอกำรวิจัยหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อเสนอกำรวิจัยนี้ ต้องไม่อยู่ในข้อเสนอกำรวิจัยที่ได้รับ
ทุนอุดหนุนกำรวิจัยจำกแหล่งทุนวิจัยอื่น
กรณีมีกำรต่อยอดจำกงำนวิจัยเดิมต้องแสดงขอบเขตกำรดำเนินงำนระหว่ำงงำนเดิมและงำนใหม่
และต้องมีห นัง สือ ยินยอมจำกหน่วยงำนเจ้ำของผลงำนเดิมให้นัก วิจัยนำทรัพย์สินทำงปัญญำจำกกำรวิจัย
มำดำเนินกำรวิจัยต่อยอด หำกตรวจพบว่ำข้อเสนอกำรวิจัยดังกล่ำวได้รับทุนซ้ำซ้อนหรือมีกำรดำเนินกำรวิจัย
มำแล้ว วช. ขอสงวนสิทธิ์ในกำรยกเลิกกำรสนับสนุนทุนวิจัย และเรียกเงินทุนวิจัยคืน
๓.๖ กรณีโครงกำรวิจัยที่เป็นกำรดำเนินงำนในลักษณะกำรวิจัยร่วม (Co-funding) ซึง่ ได้รบั กำรสนับสนุน
งบประมำณ ครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้ำง จำกหน่วยงำนอื่น ให้แสดงรำยละเอียดกำรสนับสนุนดังกล่ำวโดยระบุ
งบประมำณในแต่ละรำยกำรในข้อเสนอกำรวิจัย พร้อมทั้งแสดงหนังสือรับรองจำกหน่วยงำนนั้น ๆ
๓.๗ กรณี แผนงำนวิจัย ผู้ อ ำนวยกำรแผนงำนวิจั ยสำมำรถเป็ นหั วหน้ำ โครงกำรวิจั ยย่อ ยได้เ พีย ง
โครงกำรวิจัยย่อยเดียวเท่ำนั้น
๓.๘ ผู้อำนวยกำรแผนงำนวิจัย และหัวหน้ำโครงกำรวิจัยย่อย หรือหัวหน้ำโครงกำรวิจัย รวมทั้งผู้ร่วม
วิจัยต้องให้คำรับรองในกำรจัดทำข้อเสนอกำรวิจัยให้ครบถ้วน
๓.๙ กรณีแผนงำนวิจัย ผู้บัง คับบัญ ชำสูงสุดของหน่วยงำนระดับอธิกำรบดี อธิบดีหรือเทียบเท่ ำของ
ภำครัฐ หรือกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่หรือเทียบเท่ำของภำคเอกชนที่ผู้อำนวยกำรแผนงำนวิจัยสังกัดอยู่ ต้องให้คำ
รับรองในกำรจัดทำข้อเสนอกำรวิจัย
สำหรับโครงกำรวิจัยย่อยภำยใต้แผนงำนวิจัย ผู้บังคับบัญชำสูงสุดของหน่วยงำนระดับอธิกำรบดี
อธิบดีหรือเทียบเท่ำของภำครัฐ หรือกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่หรือเทียบเท่ำของภำคเอกชนที่หัวหน้ำโครงกำรวิจยั
ย่อยภำยใต้แผนงำนวิจัยสังกัดอยู่ ต้องให้คำรับรองในกำรจัดทำข้อเสนอกำรวิจัย
๓.๑๐ กรณีโครงกำรวิจัย ผู้บังคับ บัญชำสูงสุดของหน่วยงำนระดับอธิกำรบดี อธิบ ดีหรือเทียบเท่ำของ
ภำครัฐ หรือกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ห รือเที ยบเท่ำของภำคเอกชนที่ หัวหน้ำโครงกำร วิจัยสังกั ดอยู่ ต้องให้
คำรับรองในกำรจัดทำข้อเสนอกำรวิจัย
๓.๑๑ วช. ถือว่ำข้อเสนอกำรวิจัยที่เสนอมำนั้น ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกผู้อำนวยกำรแผนงำน และหัวหน้ำ
โครงกำรวิจัยย่อย หรือหัวหน้ำโครงกำรวิจัย รวมทั้งผู้ร่วมวิจัย และผู้บังคับบัญชำสูงสุดของหน่วยงำนต้นสังกัด
ของหัวหน้ำโครงกำรวิจัย ระดับอธิกำรบดี อธิบดีหรือเทียบเท่ำของภำครัฐ หรือ กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่หรือ
เทียบเท่ำของภำคเอกชนเรียบร้อยแล้ว หำกมีกำรร้องเรียนเกี่ยวกับข้อเสนอกำรวิจัยดังกล่ำว วช. ขอสงวนสิทธิ์
ในกำรสนับสนุนทุนวิจัย
๔. คุณสมบัติของผู้อานวยการแผนงานวิจัย/หัวหน้าโครงการวิจัย
ผู้มีสิทธิขอรับทุนจะต้องเป็นบุคลำกรในภำครัฐหรือเอกชนที่มีสภำพเป็นนิติบุคคล โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้
๔.๑ มีสัญชำติไทย มีถิ่นพำนักถำวรในประเทศไทย และมีหลักฐำนกำรทำงำนมั่นคง
๔.๒ มีศักยภำพในกำรบริหำรกำรวิจัยและ/หรือกำรบริหำรจัดกำร
๔.๓ มีควำมรู้ควำมสำมำรถเป็นอย่ำงดีในวิทยำกำรด้ำนใดด้ำนหนึ่งเกี่ยวกับกำรวิจัยในข้อเสนอกำรวิจัย
ที่ขอรับทุน มีศักยภำพ ควำมพร้อมด้ำนวุฒิกำรศึกษำ ประสบกำรณ์ในกำรวิจัย ที่จะดำเนินกำรวิจัยได้สำเร็จ
๔.๔ สำมำรถปฏิบัติงำนและควบคุมกำรวิจัยได้ตลอดระยะเวลำที่ได้รับทุน รวมทัง้ สำมำรถดำเนินกำรวิจยั
ให้แล้วเสร็จภำยในเวลำที่กำหนดอย่ำงมีคุณภำพ
๔.๕ เป็นผู้มีจรรยำบรรณนักวิจัยตำมจรรยำบรรณนักวิจัยของ วช.
๔.๖ กรณีอยู่นอกเหนือจำกคุณสมบัติดังกล่ำวข้ำงต้นให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมกำรที่ วช. กำหนด
๒

๕. การพิจารณาข้อเสนอการวิจัย
๕.๑ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเฉพาะข้ อเสนอการวิจัย ที่ดาเนินการผ่า นระบบบริ หารจัดการ
งานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System, NRMS) (เว็บไซต์ www.nrms.go.th)
ตรงตามกลุ่มเรื่องที่ระบุในข้อเสนอการวิจัยและมีการยืนยันการส่งข้อเสนอการวิจัยที่สมบูรณ์ภายในเวลา
ที่กาหนดเท่านั้น
๕.๒ พิ จ ำรณำข้ อ เสนอกำรวิ จั ย ตำมแนวทำงที่ วช. ก ำหนด โดยมี ค ณะผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ เ ป็ น
คณะผู้ตรวจสอบทำงวิชำกำร
๕.๓ กำรบริหำรทุนวิจัยจะใช้รูปแบบของสำนักประสำนงำนโครงกำรวิจัย หรือผู้บริหำรจัดกำรแผนงำน
โครงกำรที่ วช.มอบหมำย
๕.๔ วช.จะให้ควำมส ำคัญ กับ ข้ อ เสนอกำรวิจัยที่ มี กำรก ำหนดกลุ่ม เป้ำหมำยในกำรนำผลผลิตจำก
งำนวิจัยไปใช้ประโยชน์ และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจำกผลลัพธ์ที่ได้จำกงำนวิจัยอย่ำง
ชัดเจน หรือมีหลักฐำนรองรับ
๕.๕ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรพิ จำรณำควำมเหมำะสมของคณะนักวิจัย โดยจะตรวจสอบกำรรับทุนและ
ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติง ำนและควบคุมกำรวิจัย ทั้ง นี้นักวิจัยทุ กคนในแผนงำนวิจัย/โครงกำรวิจัยต้อง
ไม่ติดค้ำงงำนวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนกำรวิจัยใด ๆ ในระบบ NRMS ระหว่ำงปีงบประมำณ ๒๕๕๑ – ๒๕๖๐
และกรณีติดค้ำงงำนวิจัยในระบบ NRMS ในปีงบประมำณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ ให้นักวิจัยรับรองศักยภำพตนเอง
ในกำรดำเนินโครงกำรนี้ได้
๕.๖ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรบูรณำกำรข้อเสนอกำรวิจัยเป็นแผนงำนวิจัยเดียวกันหำกข้อเสนอกำรวิจัย
สำมำรถบูรณำกำรทำงวิชำกำรร่วมกันได้
๕.๗ ผลกำรพิจำรณำตัดสินของ วช. ถือว่ำเป็นที่สิ้นสุด
ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของนักวิจัยและอานวยความสะดวกต่อคณะผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณา
ผลงานจากประวัติของนักวิจัย รวมทั้งสะดวกในการติดต่อประสานงาน ขอให้นักวิจัยดาเนินการปรับปรุง
ข้อมูล ในประวัตินักวิจัย และข้ อมู ลการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในฐานข้ อมูลระบบ NRMS ให้เป็น
ปัจจุบัน
๖. การส่งข้อเสนอการวิจัย
ลงทะเบียนส่งข้อเสนอกำรวิจัยที่เว็บไซต์ www.nrms.go.th โดยเลือกกลุ่มเรื่องกำรวิจัยที่ต้องกำรขอรับทุน
กรอกข้อมู ล ให้ ครบถ้วนตำมเงื่อ นไขที่ ก ำหนด พร้ อมยื นยั นการส่ง ข้ อเสนอการวิ จัย ให้ส มบูร ณ์ (สถำนะ
“ข้อเสนอกำรวิจัยที่ส่งแล้ว” ในระบบ NRMS) โดยระบบ NRMS จะเปิดรับลงทะเบียนระหว่ำง ตั้งแต่บัดนี้จนถึง
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ เท่ำนั้น หำกพ้นกำหนด วช. จะไม่รับพิจำรณำ ทั้งนี้ สำมำรถดำวน์โหลด“คู่มือกำรใช้
งำนระบบ NRMS สำหรับนักวิจัย” ได้ที่ URL http://www.nrms.go.th/Manual.aspx
กรณีต้องกำรสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติม กรุณำติดต่อ
- ข้อมูลระบบ NRMS โทรศัพท์หมำยเลข ๐ ๒๕๗๙ ๑๓๗๐ - ๙ ต่อ ๖๐๗
- ข้อมูลกรอบกำรวิจัยและรำยละเอียดกำรเสนอขอรับทุน โทรศัพท์หมำยเลข ๐ ๒๕๗๙ ๑๓๗๐ - ๙
ด้ำนกำรพัฒนำสุขภำพ สังคม และสิ่งแวดล้อม ต่อ ๔๐๗, ๔๐๘, ๔๐๙, ๔๑๐
ด้ำนกำรพัฒนำเศรษฐกิจ ต่อ ๔๒๓, ๔๒๔
๗. การแจ้งผลการพิจารณา
ผลกำรจัดสรรทุนวิจัย ประจ ำปีง บประมำณ ๒๕๖๓ วช. จะประกำศผลกำรพิจำรณำให้นัก วิจัยที่ผ่ำน
กำรพิจำรณำเบื้องต้นทำงเว็บไซต์ www.nrct.go.th และ www.nrms.go.th
๓

๘. การทาสัญญาระหว่าง วช. กับหน่วยงานผู้รับทุน
๘.๑ กรณี ที่ เ ป็น กำรวิจั ยที่ ใช้ค นหรือ สัต ว์ในกำรทดลอง จะต้องขออนุ มั ติ ก ำรดำเนิ นกำรวิ จัย จำก
คณะกรรมกำรจริ ยธรรมกำรวิจั ยของสถำบั นหรือ มหำวิท ยำลัย ให้จั ดส่ ง ส ำเนำเอกสำรกำรอนุมั ติห รื อ
Certificate of Approval เพื่อประกอบกำรทำสัญญำ
๘.๒ กรณีที่นักวิจัยมีกำรดำเนินกำรวิจัยโดยใช้สิ่งมีชีวิตที่ตัดต่อพันธุกรรม (GMO) ให้ปฏิบัติตำมระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง ให้จัดส่งสำเนำเอกสำรกำรอนุมัติหรือ Certificate of Approval เพื่อประกอบกำรทำสัญญำ
๘.๓ กรณีที่เป็นโครงกำรควำมร่วมมือกับสถำบันหรือนักวิจัยต่ำงประเทศ ให้ปฏิบัติตำมระเบียบสภำวิจยั
แห่ง ชำติว่ำด้วยกำรอนุญำตให้นักวิจัยชำวต่ำงประเทศเข้ำมำทำกำรวิจัยในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ทั้ง นี้
ให้จัดส่งสำเนำเอกสำรกำรอนุมัติเพื่อประกอบกำรทำสัญญำ
๘.๔ กรณีเป็นโครงกำรวิจัยที่มีกำรเข้ำถึงทรัพยำกรชีวภำพ ให้ปฏิบัติตำมระเบียบคณะกรรมกำรอนุรักษ์
และกำรใช้ประโยชน์ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพแห่งชำติว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรเข้ำถึงทรัพยำกร
ชีวภำพและกำรได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจำกทรัพยำกรชีวภำพ พ.ศ. ๒๕๕๔ ทั้งนี้ ให้จัดส่งสำเนำเอกสำร
กำรอนุมัติเพื่อประกอบกำรทำสัญญำ

๔

กรอบการวิจัย ทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสาคัญของประเทศ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
๑. กลุ่มเรื่อง พลังงานสีเขียว
วัตถุประสงค์
กำรใช้พลังงำนในชุมชน ซึ่ง รวมถึงกำรใช้พลัง งำนในภำคอำคำร และภำคเกษตรกรรม มีป ริมำณ
กำรใช้รองจำกภำคอุตสำหกรรมและกำรขนส่ง โดยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตลอดเวลำตำมกำรเจริญเติบโตของรำยได้
ประชำชำติและมีกำรขยำยตัวอย่ำงต่อเนื่อง กำรใช้พลังงำนทดแทน หรือที่เรียกว่ำพลังงำนสีเขียวในประเทศได้
ถูก ก ำหนดในยุท ธศำสตร์ ก ำรพั ฒ นำประเทศตำมแผนพัฒ นำเศรษฐกิ จ และสัง คมแห่ ง ชำติ เพื่อ เป็น กำร
ลดค่ำใช้จ่ำยด้ำนพลังงำน กำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งด้ำนพลังงำนแล้ว ยังช่วยลดผลกระทบทำงสิ่งแวดล้อม
โดยเฉพำะกำรลดแก๊สเรือนกระจกที่เกิดจำกกำรผลิตและกำรใช้พลังงำนฟอสซิลด้วย นอกจำกนี้กำรนำพลังงำน
ทดแทนมำใช้ในชุมชน จะช่วยให้ประชำชน เห็นภำพกำรนำพลังงำนทดแทนมำใช้ประโยชน์ได้จ ริง จะช่วย
สนับสนุนและเผยแพร่กำรใช้พลังงำนทดแทน สำมำรถไปใช้งำนได้อย่ำงกว้ำงขวำง นำไปสู่ชุมชนที่ใช้พลังงำน
สะอำดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่เรียกว่ำชุมชนสีเขียว รวมไปถึงกำรกำหนดนโยบำยระดับประเทศในเรื่อง
ดังกล่ำว เป็นไปอย่ำงถูกทิศทำงและได้รับกำรยอมรับจำกประชำชน
กรอบการวิจัย
๑. กำรพัฒนำและผลิตเชื้อเพลิงทดแทนจำกของเสีย หรือวัสดุเหลือทิ้ง เพือ่ ทดแทนกำรใช้น้ำมันดีเซล
และ LPG
๒. กำรผลิตเชื้อเพลิงในรูปของถ่ำน และ RDF จำกของเสียทำงกำรเกษตรหรือขยะชุมชน
๓. กำรผลิตไฟฟ้ำ/ควำมร้อน ในระบบแสงสว่ำง กำรทำควำมเย็น และกำรปรับอำกำศ รวมถึงกำรทำ
น้ำร้อน
๔. กำรพัฒนำวัสดุอำคำร เพือ่ กำรประหยัดพลังงำน และลดของเสียเหลือทิ้ง
๕. ระบบควบคุม
๖. กำรบริหำรจัดกำรพลังงำนและกำรประเมินผลกระทบทำงสิง่ แวดล้อม
๗. กำรพัฒนำพลังงำนทดแทนในรูปแบบอื่น ๆ
เป้าหมาย
มุ่ง เน้นกำรพัฒ นำพลัง งำนทดแทนและกำรนำไปประยุก ต์ใช้ในชุม ชน เพื่อนำไปสู่กำรลดกำรใ ช้
พลังงำนฟอสซิล และส่งเสริมให้เกิดชุมชนที่ใช้พลังงำนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ผลผลิต
๑. นวัตกรรมเชื้อเพลิงทดแทนที่ผลิตจำกของเสีย หรือวัสดุเหลือทิ้ง เพื่อทดแทนกำรใช้น้ำมันดีเซล
และ LPG
๒. นวัตกรรมกำรผลิตไฟฟ้ำ /ควำมร้อน ในระบบแสงสว่ำง กำรทำควำมเย็น และกำรปรับอำกำศ
รวมถึงกำรทำน้ำร้อน
๓. วัสดุก่อสร้ำงอำคำรเพื่อลดกำรใช้พลังงำน และระบบควบคุมกำรใช้พลังงำนและกำรประเมินผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อม
๔. ข้อเสนอแนะในกำรกำหนดนโยบำยกำรใช้พลังงำนทดแทนและกำรใช้ประโยชน์ในชุมชนสีเขียว

๕

๒. กลุ่มเรื่อง การคมนาคมขนส่งระบบราง
ระบบขนส่งของประเทศไทยในปัจจุบันยังใช้ระบบกำรขนส่งทำงถนนเป็นหลัก โดยมีปริมำณกำรขนส่ง
สินค้ำและผู้โดยสำรมำกกว่ำ ๘๐% ซึ่งสภำพดังกล่ำวนี้ ทำให้ระบบหลักในกำรขนส่งสินค้ำของประเทศยังขำด
ประสิทธิภำพโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเมื่อนำดัชนีชี้วัดที่เป็นสำกลมำใช้ เช่น กำรใช้พลังงำนในภำคกำรขนส่งซึ่งมี
จำนวนสูงถึง ๓๖-๓๗% ของกำรใช้พลังงำนในประเทศ กำรใช้ทรัพยำกรที่ดินของประเทศในกำรสร้ำงโครงสร้ำง
ขนส่ง (Infrastructure) และกำรเสียประโยชน์จ ำกกำรใช้ที่ดินที่ได้รับผลกระทบจำกกำรสร้ำงระบบขนส่ง
กำรเกิดอุบัติเหตุในภำคกำรขนส่งมีผู้เสียชีวิตสูงเป็ นอันดับ ๓ ของโลก และที่สำคัญคือต้นทุนกำรขนส่งสินค้ำ
หรือระบบโลจิสติกส์ของประเทศสูง ซึ่งล้วนแต่ส่งผลเสียกับสถำนภำพในกำรแข่งขันทำงกำรค้ำและเศรษฐกิจ
ของประเทศ
จำกปัญหำดังกล่ำวข้ำงต้น รัฐบำลได้มีควำมตระหนักถึงปัญหำและควำมจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเข้ำมำ
บริหำรอย่ำงจริงจัง ในระยะกว่ำทศวรรษที่ผ่ำนมำ รัฐบำลจึงได้กำหนดเป็นนโยบำยหลักที่จะเพิ่มบทบำทในกำร
ขนส่งของระบบรำง (Mode shift) โดยได้อนุมัติงบประมำณเพื่อปรับปรุงโครงสร้ำงทำงรถไฟและกำรสร้ำง
ระบบขนส่งมวลชนในกรุงเทพฯ และปริมณฑล มำอย่ำงต่อเนื่อง ดังนั้นกำรทำวิจัย ด้ำนกำรคมนำคมขนส่ง
ระบบรำง จะเป็นกำรช่วยปรับปรุงโครงสร้ำง วัสดุ ชิ้นส่วนรถไฟ รวมทั้งกำรพัฒนำระบบกำรให้บริกำรของกำร
รถไฟด้วย
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อผลิตผลงำนวิจัยที่สำมำรถใช้เป็นแนวทำงในกำรกำหนดและตัดสินใจเชิงนโยบำยด้ำนกำรขนส่ง
ระบบรำง ทั้ งด้ำนกำรก ำหนดแผนกำรลงทุ นและกำรปรับปรุงแก้ ไขกฎหมำย กฎระเบียบที่ จำเป็นเพื่อให้
กำรพั ฒ นำด้ำนกำรขนส่ง ระบบรำงมี ป ระสิท ธิภ ำพและสำมำรถตอบสนองควำมต้อ งกำรของประชำชน
ผู้ใช้บริกำร
๒. เพื่อผลิตผลงำนวิจัยด้ำนเทคโนโลยีที่สำมำรถนำมำใช้ในกำรยกระดับคุณภำพในกำรให้บริกำรและ
ทำให้เกิดกำรพัฒนำระบบกำรขนส่งทำงรำงอย่ำงยั่งยืน
๓. เพื่อผลิตผลงำนวิจัยที่เป็นแนวทำงในกำรเสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรพัฒนำระบบรำงที่ยั่งยืน
โดยผ่ำนกลไกกำรพัฒ นำทรัพยำกรมนุษย์ กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี กำรพัฒ นำเทคโนโลยีและอุตสำหกรรม
ด้ำนระบบรำงขึ้นในประเทศ
กรอบการวิจัย
๑. กำรพัฒนำแบบบูรณำกำรที่เอื้อต่อกำรใช้ระบบขนส่งสำธำรณะ (TOD) กำรศึกษำวิจัยกำรพัฒนำ
พื้นที่รอบสถำนีรถไฟ กำรเข้ำถึงระบบรถไฟ ควำมสะดวกในกำรเปลี่ยนระบบ กำรเดินทำง (Transit-oriented
development: TOD) กำรบูรณำกำรระบบรำงกับระบบขนส่งอื่นและปัจจัยอื่นใดที่ทำให้กำรใช้ระบบขนส่ง
สำธำรณะมีควำมสะดวกสบำยและเป็นที่สนใจให้เข้ำมำใช้บริกำร เชื่อมโยงโครงข่ำยและกำรบริหำรจัดกำร
ขนส่งผู้โดยสำร และสินค้ำและบริกำรที่สะดวกและปลอดภัยทั้งในพื้นที่ชนบท พื้นที่เมืองและระหว่ำงประเทศ
๒. กำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับระบบรำงรวมทั้งกำรกำหนดมำตรฐำนกำรซ่ อมบำรุงรถไฟ
มำตรฐำนกำรตรวจสอบคุณภำพและทดสอบภำยหลังกำรซ่อมบำรุง เพื่อกำหนดหลักประกันด้ำนคุณภำพกำร
ให้บริกำรและกำรรับรองด้ำนควำมปลอดภัย มีกำรศึกษำจัดทำสถิติกำรเกิดอุบัติเหตุเพื่อกำหนดเป็นมำตรกำร
ด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัย
๓. กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรเดินรถ กำรศึกษำวิจัยเทคโนโลยีต่ำงๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรเดินรถ
เช่น กำรพัฒนำระบบติดตำมขบวนรถไฟ (Train Tracking) ที่เข้ำถึงได้สะดวก
๔. กำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรคมนำคมขนส่งระบบรำง กำรพัฒนำกำลังคนและองค์ควำมรู้และทักษะ
ในระบบรำงเพื่อรองรับกำรพัฒนำทำงด้ำนกำรคมนำคมขนส่งระบบรำง
๖

๕. กำรศึกษำและทบทวนกฎหมำย กฎระเบียบที่เ ป็นอุปสรรคต่อประสิทธิภำพในกำรพัฒนำระบบ
ขนส่งทำงรำง และศึกษำกฎหมำยเกี่ยวกับกำรลงทุนเพื่อรองรับกำรลงทุนจำกต่ำงประเทศให้เกิดควำมสะดวก
ในกำรลงทุนของนักลงทุนต่ำงประเทศ
๖. กำรพั ฒ นำอุ ตสำหกรรมกำรผลิตชิ้นส่วนรถไฟในประเทศ กำรพัฒ นำชิ้นส่วนอุป กรณ์ร ถไฟที่ มี
ศักยภำพกำรผลิตในประเทศ เช่น วัสดุทำงรถไฟ ฯลฯ ให้มีมำตรฐำนตำมหลักสำกลเพื่อกำรแข่งขันทำงธุรกิจ
กับประเทศต่ำงๆ และแนวทำงกำรยกระดับควำมสำมำรถใน กำรผลิตของผู้ประกอบกำรในส่วนที่ประเทศไทยมี
ศักยภำพสูง
๗. กำรพั ฒ นำมำตรฐำน/กำรทดสอบ/กำรรับ รองกำรผลิ ตชิ้น ส่วนรถไฟ กำรศึก ษำเทคโนโลยี ที่
เกี่ ยวข้องกั บกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรให้บ ริก ำรมำตรฐำนกำรทดสอบ และกำรรับรองมำตรฐำนกำรผลิต
ในด้ำนอุตสำหกรรมให้เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล
๘. นโยบำยกำรลงทุนเรื่องต่ำงๆ ด้ำนกำรคมนำคมขนส่งระบบรำง กำรศึกษำวิจัยควำมเหมำะสมใน
กำรลงทุน เทคนิคที่ใช้ในกำรวิเครำะห์กำรลงทุน เพื่อให้ผลกำรศึกษำรัดกุมและเป็นประโยชน์ต่อกำรตัดสินใจ
เชิ ง นโยบำยที่ แ ก้ ไ ขปั ญ หำของประเทศและสนองตอบควำมต้ อ งกำรของประชำชนผู้ ใ ช้ บ ริ ก ำร
และมีความสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของต่างประเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพในการลงทุน
เป้ำหมำย
1. ประเทศไทยมีองค์ความรู้และเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางสาหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบ
ขนส่งทางรางของประเทศ
2. ยกระดับบุคลากรไทยในสาขาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการขนส่งระบบรางและการประกอบการ
เดินรถ
3. มีม าตรฐานและเครือ ข่ายหน่วยงานทดสอบด้านระบบขนส่ง ทางรางที่จ าเป็นส าหรับการผลิต
ของอุตสาหกรรมไทย
ผลผลิต
๑. ระบบบริหำรกำรขนส่งทำงรำงเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภำพกำรเดินรถ กำรศึกษำวิจัยเทคโนโลยีต่ำง ๆ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรเดินรถ
๒. ระบบเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับระบบรำงรวมทั้งกำรกำหนดมำตรฐำนกำรซ่อมบำรุงรถไฟ มำตรฐำน
กำรตรวจสอบคุณภำพและทดสอบภำยหลังกำรซ่อมบำรุง
๓. มีมำตรฐำน/กำรทดสอบ/กำรรับรองกำรผลิตชิ้นส่วนรถไฟ และกำรรับรองมำตรฐำนกำรผลิตใน
ด้ำนอุตสำหกรรม
๔. แนวทำงในกำรก ำหนดและตัดสินใจเชิง นโยบำยด้ำนกำรขนส่ง ระบบรำง ทั้ ง ด้ำนกำรก ำหนด
แผนกำรลงทุนและกำรปรับปรุงแก้ไขกฎหมำย กฎระเบียบที่จำเป็นเพื่อให้กำรพัฒนำด้ำนกำรขนส่งระบบรำงมี
ประสิทธิภำพและสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนผู้ใช้บริกำร

๗

ด้านการพัฒนาสุขภาพ สังคม และสิ่งแวดล้อม
๓. กลุม่ เรื่อง กำลังคนในศตวรรษที่ 21
จำกบริ บ ทของประเทศที่ เ ปลี่ ยนแปลงไปทั้ ง กำรเปิดประชำคมอำเซี ยน กำรเข้ ำสู่ยุ คเทคโนโลยี
และกำรสื่ อ สำรมำกขึ้ น ท ำให้ ป ระเทศไทยต้ อ งเผชิ ญ กั บ กระแสกำรเปลี่ ย นแปลงที่ ส ำคั ญ ทั้ ง ภำยนอก
และภำยในประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป อำจก่อให้เกิดโอกำสและควำมเสี่ยงต่อกำรพัฒนำประเทศ โดยเฉพำะกำรเปิด
เสรีในกำรเคลื่อนย้ำยแรงงำน ๘ สำขำอำชีพ ได้แก่ วิศวกรรม กำรส ำรวจ สถำปั ตยกรรม แพทย์ ทันตแพทย์
พยำบำล บัญชี และท่องเที่ยว จึงจำเป็นต้องเร่งกำรเตรียมควำมพร้อมให้แก่กำลังคนของประเทศให้สำมำรถปรับตัว
รองรับผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงได้อย่ำงเหมำะสม รวมทั้งกำรวำงแผนกำรพัฒนำกำลังคนให้สำมำรถรองรับ
กำรพัฒนำในภำคอุ ตสำหกรรมหลัก คือ ภำคเกษตร ภำคอุตสำหกรรม และภำคบริกำร ซึ่งมี บทบำทส ำคัญ
ในกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้แก่เศรษฐกิจ ในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่ำนมำ พบว่ำ กำรผลิตกำลังคนยังคงไม่สอดคล้องกับควำม
ต้องกำรของผู้ประกอบกำรในภำคกำรผลิตต่ำง ๆ และจากประเด็นปัญหาแรงงานไทยที่เกิดขึน้ ในปัจจุบนั การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ จาเป็นต้องมุ่ งเน้นการพัฒนาและยกระดับคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็น
ทรัพยากรมนุษย์ที่ดี เก่ง และมีคุณภาพพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปข้างหน้าได้อย่างเต็มศักยภาพ ประเทศ
ต้องเร่งพัฒนาปัจจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์ในทุกด้าน ได้แก่ การเพิ่มการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ซึ่งต้องดาเนินการควบคู่กับการเร่งยกระดับทักษะฝีมือแรงงานกลุ่มที่กาลัง
จะเข้าสู่ตลาดแรงงานและกลุ่มที่อยู่ในตลาดแรงงานในปัจจุบันให้สอดคล้องกับสาขาการผลิตและบริการเป้าหมาย
และการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
วัตถุประสงค์
๑. เพื่ อ พั ฒ นาก าลัง คน ยกระดับ ศัก ยภาพ ทั ก ษะ และสมรรถนะอย่างต่อเนื่ อง สอดคล้ องกั บ
ควำมสำมำรถเฉพำะบุคคลและควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน ทั้งด้ำน ฝีมือ เทคโนโลยี ภำษำ
๒. เพื่อเตรียมกำลังคนเพื่อรองรับกำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงอำยุ และควำมหลำกหลำย และพัฒนำ
กำลังคนให้เพียงพอต่อกำรเปลี่ยนแปลง
เป้ำหมำย
ยกระดับศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะของคนในช่วงวัยทางานให้มีคุณภาพมาตรฐานสอดคล้องกับ
ความสามารถเฉพาะบุคคลและความต้องการของตลาดงาน รวมทั้งเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อสร้างความเข้มแข็ง
เศรษฐกิจและผลิตภาพเพิ่มขึ้นให้กับประเทศ
กรอบกำรวิจัย
๑. การวิจัยเพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะความรู้ความสามารถของคน มุ่ ง เน้นการพัฒ นาทั ก ษะที่ เ หมาะสม
ในแต่ละช่วงวัย ให้สอดคล้องกับความต้องการในตลาดแรงงานและทักษะที่จาเป็นต่อการดารงชีวิตในศตวรรษที่
๒๑ ของคนในแต่ละช่วงวัยตามความเหมาะสม
๒. กำรวิ จัย นวัต กรรมเพื่ อ กำรสร้ ำงมำตรฐำนทดสอบและสร้ำ งระบบมำตรฐำนฝีมื อ แรงงำน
ให้ครอบคลุมสำขำอำชีพและกลุ่มอุตสำหกรรมสำคัญ
๓. กำรวิจัยเพื่อกำรพัฒนำกำลังคนให้มีควำมพร้อมในกำรใช้เทคโนโลยีชั้นสูงเพื่อกำรผลิตและบริกำร
๔. กำรวิจัย เพื่ อ พั ฒ นำสถำนประกอบกำรให้มี ควำมรับ ผิดชอบต่อสัง คมด้ำนแรงงำน ตลอดจน
กำรสร้ำงแรงจูงใจด้วยกำรเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับ สถำนประกอบกิจกำรที่มี ก ำรพัฒนำทักษะฝีมือแรงงำน
ให้กับลูกจ้ำงตำมกฎหมำย
๕. กำรวิจัยและพัฒนำทักษะกำรประกอบอำชีพที่เหมำะสมกับวัย สมรรถนะทำงกำย ลักษณะงำน
และส่งเสริมทักษะกำรเรียนรู้ในกำรทำงำนร่วมกันระหว่ำงรุ่น
ผลผลิต
กำลัง คนที่ มี ทั กษะฝีมือ ได้มำตรฐำนมำกขึ้น มี ควำมรู้และทั กษะในกำรประกอบอำชีพที่เ ป็นไป
ตำมควำมต้องกำรของตลำดงำน และสำมำรถแข่งขันได้ในเวทีโลก
๘

