หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)
ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย (Full Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบที่ 1)
1. หลักการและเหตุผล
การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน (Competitiveness) จำเป็นต้องมีการออกแบบสร้างระบบนิเวศ
ทางนวัตกรรม และการสร้างและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สำหรับรองรับการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่กำลังเข้ามา
แทนที่เทคโนโลยีเดิม (Disruptive Technology) และต่อยอดการพัฒนาเทคโนโลยีที่ มีอยู่เดิมให้มีประสิทธิภาพและ
คุณภาพดีขึ้น อย่างเป็นระบบ เพื่อนำการพัฒ นาเศรษฐกิจไปสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) และ
เศรษฐกิจแบ่งปัน (Sharing Economy)
ประเทศไทยจึงจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยอาศัยฐานความเข้มแข็ง
ของประเทศอันประกอบด้วยความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรม ส่งเสริมและพัฒนาให้
ประเทศไทยเป็นเจ้าของสินค้าและบริการมูลค่าสูง ที่ยกระดับมูลค่าในห่วงโซ่การผลิตสิน ค้าและบริการ นำเทคโนโลยี
นวัตกรรมดิจิทัลสมัยใหม่ที่ช่วยทำลายข้อจำกัด ให้เกิดการก้าวกระโดดของการพัฒนาต่อยอด และสร้างการเติบโตทาง
เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน กระจายรายได้ โอกาส และความมั่งคั่งแบบทั่วถึง (Inclusive Growth) ด้วยการใช้โมเดล
เศรษฐกิจ ใหม่ที่เรีย กว่า “BCG Model” ซึ่งเป็นการพัฒ นา 3 เศรษฐกิจ คือ เศรษฐกิจชีว ภาพ (Bioeconomy)
เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ไปพร้อมๆ กัน เพื่อให้เกิดการ
ขับเคลื่อนประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ BCG Model มีความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
และสอดรับกับหลักคิดของเศรษฐกิจพอเพียง (SEP) ซึ่งเป็นหลักสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย
รวมถึงเพื่อเป็นการสนองต่อนโยบายของรัฐบาล ในการกำหนดให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการลงทุนอุตสาหกรรม
ก้าวหน้าที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์อัจฉริยะ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องเร่งสร้างความสามารถด้าน
เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ ที่จะสามารถตอบสนองนโยบายและการแก้ไขปัญหาสำคัญของประเทศ
หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) จึงได้จัดทำ
ประกาศรับข้อเสนอโครงการ (Full Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2565 ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
เพื่อสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันตามเป้าหมายของนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม แพลตฟอร์มที่ 3 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน
• โปรแกรม 10a ยกระดับความสามารถการแข่งขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจเพื่อการพึ่งพาตนเอง
ในระดับประเทศในอุตสาหกรรมเป้าหมายอื่นที่ไม่ใช่ เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียนและ
เศรษฐกิจสีเขียว (Non-BCG)
• โปรแกรม 10b ยกระดับความสามารถการแข่งขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจเพื่อการพึ่งพาตนเอง
ในระดับประเทศในเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG)
• โปรแกรมที่ 10c วิจัยและสร้างนวัตกรรมด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาการหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์
(AI) ดิจิทัลเทคโนโลยีและเศรษฐกิจดิจิทัล
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3. กรอบการวิจัยภายใต้แพลตฟอร์มที่ 3 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
เรื่อง
โจทย์วิจัย
เป้าหมาย
ผู้ประสานงาน
โปรแกรม 10b ยกระดับความสามารถการแข่งขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจเพื่อการพึ่งพาตนเองใน ระดับ ประเทศในเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG)
แผนงานย่อย 10b.1 การพัฒนาเครื่องจักรกลการเกษตรและการแปรรูปอาหาร สารประกอบในอาหารที่ทำหน้าที่พิเศษ และผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพมูลค่าสูงจากผลิตผลการเกษตร
เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
กลุ่มที่ 1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ และ
ส่วนประกอบมูลค่าสูง
1. การผลิ ต ส่ ว นประกอบฟั งก์ ช ั น (Functional
ingredients) และสารจากธรรมชาติที่มีมูลค่ าสู ง
เช่น สารให้กลิ่นรสในอาหาร สารให้ความหวาน
สารต้านการอักเสบ สารต้านจุลินทรีย์ สารออก
ฤทธิ ์ ทางชี วภาพต่ าง ๆ ซึ ่ งมี การพิ ส ู จน์ ฤทธิ ์ ใน
ระดับสัตว์และคน เป็นต้น
2. การผลิตอาหารเพื่อสุ ขภาพและอาหารฟั งก์ ชัน
(Functional foods) มูลค่าสูง จากผลิตผลเกษตร
(เช่น พืชสมุนไพร โปรตีนจากพืช สัตว์) และอาหาร
จากโปรตีนใหม่ เช่น แมลง อาหารสำหรับผู้ป่วย
เฉพาะ อาหารสำหรับแต่ละช่วงวัย อาหารสำหรับ
ผู้บริโภคเฉพาะกลุ่ม
3. การขยายขนาดการผลิ ต หรื อพั ฒนาโรงงาน
ต้นแบบ GMP สำหรับผลิตส่วนประกอบฟังก์ชัน
และสารสกัดที่มีมูลค่าสูง
4. การผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม เช่น สารสกัด
ส่วนประกอบฟังก์ชัน ผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ
ผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือทิ้งทางของภาคการเกษตร
และอุ ต สาหกรรมเกษตร และจากระบบการ
หมุนเวียนของเหลือทิ้ง
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การวิจัย TRL 4 ขึ้นไป มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีระบบการผลิตและเครื่องจักรกลที่
เหมาะสม โดยคำนึงถึงความยั่งยืน เพื่อยกระดับสินค้าเกษตรและอาหาร สร้าง
มาตรฐานและความปลอดภัย และสร้างผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง ที่สามารถขยายขนาด
การผลิตออกสู่ตลาดเชิงพาณิชย์ และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับสินค้าไทย
โดยเฉพาะงานวิจัยในด้านต่างๆ ดังนี้
1. การผลิตส่วนประกอบฟังก์ชัน (Functional ingredients) และสารจากธรรมชาติที่มี
มูลค่าสูง จากความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น สารให้กลิ่นรสในอาหาร สารให้
ความหวาน สีธรรมชาติ สารต้านการอักเสบ สารต้านจุลินทรีย์ สารออกฤทธิ์ทาง
ชีวภาพต่าง ๆ เป็นต้น
2. การผลิตอาหารเพื่อสุขภาพและอาหารฟังก์ชัน (Functional foods) ที่ใช้เทคโนโลยี
ทันสมัยที่เหมาะสม
3. การผลิตผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าจากส่วนเหลือของภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม
เกษตร และเทคโนโลยีการหมุนเวียนของเหลือทิ้ง
4. การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารที่มีศักยภาพทางการตลาดสูง ตามความต้องการของ
ภาคอุตสาหกรรม
5. การผลิตเครื่องจักรกลการเกษตรและการแปรรูปอาหารเชิงพาณิชย์ที่ได้มาตรฐาน
6. การพั ฒนาการจั ด การห่ ว งโซ่ อาหารและข้ อมู ลโภชนาการและอื ่ น ๆ ของ
สารประกอบอาหารเพื่อการเพิ่มศักยภาพการพัฒนาสูตร/ส่วนผสม (formulation)
อาหารมูลค่าสูง
7. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีล้ำสมัยจากต่างประเทศ เพื่อบ่มเพาะนักวิจัยและสร้าง
ความสามารถ สู ่ การพั ฒนาอุ ตสาหกรรมแบบก้ า วกระโดด (Technology
localization) *

1. สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตผลเกษตร ได้เทคโนโลยีขั้นสูงในการสกัด/
ผลิต/รักษาสมบัติเชิงฟังก์ชัน/ควบคุมการปลดปล่อยสาร/ขยายขนาด
การผลิ ต /พั ฒ นาโรงงานต้ น แบบ GMP ในการผลิ ต ส่ ว นประกอบ
ฟังก์ชันและสารจากธรรมชาติที่มีมูลค่าสูง ที่สามารถออกสู่ตลาดเชิง
พาณิชย์ ทำให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่ในการผลิตส่วนประกอบฟังก์ชัน
มูลค่าสูง เพื่อใช้ภายในประเทศและส่งออก
2. สร้างผลิตภัณฑ์ ขยายขนาดการผลิตผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงจากผลิตผล
เกษตร (เช่ น พื ชสมุ น ไพร โปรตี น จากพื ช สั ต ว์ และแมลง) อาทิ
อาหารสุขภาพ อาหารฟังก์ชันเฉพาะกลุ่ม เช่น อาหารสำหรับผู้ป่วย
เฉพาะ อาหารสำหรับแต่ละช่วงวัย อาหารสำหรับผู้บริโภคเฉพาะกลุม่
ที่มีศักยภาพออกสู่ตลาดเชิงพาณิชย์ ทำให้เกิดอุตสาหกรรมแปรรูป
ผลผลิตเกษตรเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น
3. ผลิ ตภั ณฑ์ ท ี ่ ม ี ม ู ลค่ าเพิ ่ ม เช่ น สารธรรมชาติ ส่ วนประกอบฟั งก์ ชัน
ผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ ผลิตภัณฑ์อาหารฟังก์ชัน ทำให้เกิดอุตสาหกรรม
แปรรูปวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรและขยะในรูปแบบต่าง ๆ
4. ผลิตภัณฑ์อาหารที่ศักยภาพสูงเชิงพาณิชย์
5. เครื ่ อ งจั ก รกลการเกษตร เครื ่ อ งจั ก รกลการแปรรู ป อาหาร ที ่ ไ ด้
มาตรฐาน เพื ่ อ ใช้ ภ ายในประเทศ (ลดการนำเข้ า) หรื อ เพื ่ อ การ
ส่งออก รวมถึงหน่วยงานทดสอบเครื่องจักรกลการเกษตรและการ
แปรรูปอาหารที่ได้มาตรฐานสากล
6. ระบบห่วงโซ่อาหารและข้อมูลโภชนาการและอื่น ๆ ที่มีประสิทธิภาพ
เพื่อการพัฒนาสูตร/ส่วนผสม (formulation) อาหารมูลค่าสูง (* ใน
ส่วนของการผลิตวัตถุดิบเกษตร สวก. จะเป็นผู้พิจารณาการสนับสนุนทุน)

สำนักประสานงานชุดโครงการ
“เกษตรและอาหารมูลค่าสูง”
รศ.ดร.ณัฐดนัย หาญการสุจริต
โทรศัพท์ 099-215-9000
E-mail: pmucfood@ku.th

หน้า 2/23

เรื่อง
โจทย์วิจัย
เป้าหมาย
ผู้ประสานงาน
โปรแกรม 10b ยกระดับความสามารถการแข่งขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจเพื่อการพึ่งพาตนเองใน ระดับ ประเทศในเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG)
แผนงานย่อย 10b.1 การพัฒนาเครื่องจักรกลการเกษตรและการแปรรูปอาหาร สารประกอบในอาหารที่ทำหน้าที่พิเศษ และผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพมูลค่าสูงจากผลิตผลการเกษตร
เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
5. การพัฒนาการจั ดการห่ วงโซ่ อาหารและข้ อมู ล 8. การวิจัยทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ Functional ingredients Functional 7. สามารถประยุกต์เทคโนโลยีล้ำสมัยจากต่างประเทศ เพื่อบ่มเพาะ
โภชนาการและอื่น ๆ ของ สารประกอบอาหารเพื่อ
foods**
นักวิจัย และสร้างความสามารถ สู่การพัฒนาอุตสาหกรรมแบบก้าว
การเพิ ่ ม ศั ก ยภาพการพั ฒ นาสู ต ร/ส่ ว นผสม
กระโดด เช่น การผลิตส่วนประกอบฟังก์ชัน อาหารสุขภาพ อาหาร
(formulation) อาหารมูลค่าสูง
หมายเหตุ */** ดูคำอธิบายในเอกสารหน้า 14
ฟังก์ชัน ผลิตภัณฑ์อาหารมูลค่าสูง เป็นต้น
8. ทราบข้ อ มู ล ด้ า นการตลาดของส่ ว นประกอบฟั งก์ ชั น และอาหาร
กลุ่มที่ 2 เครื่องจักรกลการเกษตร และการแปรรูป
ฟังก์ชัน เพื่อสามารถสร้างกลยุ ทธ์ การแข่ งขั นในตลาดได้ประสบ
อาหาร
ความสำเร็จ
1. การผลิตเครื่องจักรกลการเกษตรและการแปรรูป
อาหารเชิงพาณิชย์ที่ได้มาตรฐาน
2. หน่วยงานทดสอบเครื่องจักรกลการเกษตรและ
การแปรรูปอาหารที่ได้มาตรฐานสากล
3. การจัดระบบการปลูกพืช และการนำเทคโนโลยี
ทันสมัยมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม
กลุ่มที่ 3 การเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรที่เกี่ยวข้อง
กับสัตว์
1. การผลิ ต ส่ ว นประกอบฟั งก์ ช ั น (Functional
ingredients) และสารสกัดจากธรรมชาติ เช่น สาร
ต้านการอักเสบ สารต้านจุลินทรีย์ และสารออกฤทธิ์
ทางชีวภาพต่าง ๆ เพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์
2. การผลิ ตสารออกฤทธิ์ ทางชี วภาพ เพื ่ อใช้ ใน
กระบวนการผสมเที ยม การคั ดเลื อกและการ
ปรับปรุงพันธุ์เพื่อเพิ่มปริมาณและคุณภาพของสัตว์
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หน้า 3/23

เรื่อง
โจทย์วิจัย
เป้าหมาย
ผู้ประสานงาน
โปรแกรม 10b ยกระดับความสามารถการแข่งขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจเพื่อการพึ่งพาตนเองใน ระดับ ประเทศในเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG)
แผนงานย่อย 10b.2 การวิจัยพัฒนายาชีววัตถุ เซลล์บำบัด เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ ชุดตรวจวินิจฉัยโรค และระบบผลิตทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์เพื่อการขึ้นทะเบียน
1. Biologics, Vaccine, and new
medicines
2. Nutraceuticals and Functional
Food with health claims
3. In vitro diagnostics and
medical devices
4. Botanical extracts and herbal
medicines
5. Advanced Therapeutic
Medical Products and-Omics
6. AI for Healthcare
7. Clinical Research Organization
and clinical trials

1. การวิจัย และพัฒนายาชีววัตถุ วัคซีน และระบบผลิตทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ทาง
การแพทย์เพื่อการขึ้นทะเบียน และให้ได้มาตรฐานสากล
2. การวิ จ ั ยและพั ฒนา Nutraceuticals and Functional Food ที ่ ต ้ องการทดสอบ health
claims เพื่อการขึ้นทะเบียน และให้ได้มาตรฐานสากล
3. การวิจัยและพัฒนา ชุดตรวจวินิจฉัยโรค และเครื่องมือแพทย์ที่ไม่ใช่ IVD (In Vitro
Diagnostics) เพื่อการขึ้นทะเบียน และให้ได้มาตรฐานสากล
4. การวิจัย การทำให้บริสุทธิ์ Botanical extracts การวิจัยกลไกของอาการออกฤทธิ์
ระดับเซลล์และโมเลกุล การพัฒนาวิธีการผลิต การควบคุมคุณภาพ เพื่อการขึ้นทะเบียน
ให้ได้มาตรฐานสากล และส่งออกไปยังต่างประเทศได้
5. การวิจัยและพัฒนา เซลล์ ชีววัสดุ โครงร่างสำหรับเพิ่มประสิทธิภาพการซ่อมแซม การ
สร้างเนื้อเยื่อทดแทน และการรักษา
6. การพัฒนาและทดสอบเพื่อการขึ้นทะเบียนสำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ (Medical
Devices) และชุดตรวจวินิจฉัย (In Vitro Diagnostics) ที่ใช้ในการส่งเสริม ป้องกัน วินิจฉัย
ดูแลรักษาและฟื้นฟูในสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
7. การวัดระดับภูมิคุ้มกันก่อน-หลังการได้รับวัคซีน และผลกระทบภายหลังจากการได้รับ
วัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
8. การวิจัยและพัฒนาการรักษาด้วยยีน และงานวิจัย Omics ที่เกี่ยวกับการแพทย์
9. การวิจัยและพัฒนา AI for healthcare: machine learning and diagnostics/ treatment
applications, neural network and radiomics/ imaging data, natural language
processing/electronic health records (EHR), Ethical implications and etc.
10. การประยุกต์เทคโนโลยีนำเข้าเพื่อใช้ประโยชน์ภายในประเทศ (Technology localization) *
11. การวิจัยทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ ยา ชีววัตถุ เซลล์บำบัด ชุดตรวจวินิจฉัยโรค และ
เครื่องมือแพทย์ที่ไม่ใช่ IVD (In Vitro Diagnostics) Nutraceuticals **
หมายเหตุ */** ดูคำอธิบายในเอกสารหน้า 14
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1. สร้ างผลิตภัณฑ์ ทางการแพทย์ด ้วยเทคโนโลยี ข ั้ นสู งที่มีคุณภาพได้
มาตรฐานสากล สามารถขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ อย. เพื่อใช้ในประเทศ
ไทย ช่ วยลดการนำเข้ า และเพิ ่ มรายได้ เข้ารัฐด้ วยการส่ งออกไปยัง
ต่างประเทศ
2. สามารถผลิตสารสกัดจากพืชสมุนไพรที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล
และขึ้นทะเบียน อย. ได้ เพื่อเตรียมส่งออกสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ
3. ได้แพลตฟอร์มผลิตชุดตรวจวินิจฉัย โดยมีระบบควบคุมมาตรฐานระดับ
สากล และสามารถขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ อย. ได้
4. ได้ผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์และชุดตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ที่ได้
มาตรฐานผ่านการขึ้นทะเบียนสำหรับใช้รองรับในสถานการณ์การระบาด
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
5. ได้ระบบ / ผลิตภัณฑ์ / องค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการควบคุมติดตามการ
ใช้วัคซีนและผลกระทบจากการใช้วัคซีน รวมทั้งการการบริหารจัดการ
ด้ านสาธารณสุ ขในสถานการณ์ การระบาดของไวรั สโคโรนา 2019
(COVID-19)
6. สร้างบริการทางการแพทย์โดยใช้ AI ขั้นสูงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลด
ภาระบุคคลากรการแพทย์ และช่วยเพิ่มคุณภาพและการเข้าถึงบริการ
ทางสาธารณสุขของประชาชน
7. สร้างแพลตฟอร์ม one stop service สำหรับการวิจัยทดสอบทางคลินิก
เพื่อรองรับการทดสอบผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ในประเทศได้แบบครบ
วงจรและยั่งยืน
8. สร้างองค์ความรู้ (know how) และเทคโนโลยีในการวิจัย พัฒนา และ
กระบวนผลิต (process) ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐานสากล
9. สร้ างและพั ฒนาศั กยภาพนั กวิ จ ั ย ผู ้ ประกอบการ และ System
Integrator ในอุตสาหกรรมการแพทย์

สำนักประสานงานชุดโครงการ
“สุขภาพและการแพทย์”
คุณกิตติศักดิ์ พรหมเปี่ยม
โทรศัพท์: 086-9940015
E-mail: kittisak.trf@gmail.com

หน้า 4/23

เรื่อง
โจทย์วิจัย
เป้าหมาย
ผู้ประสานงาน
โปรแกรม 10b ยกระดับความสามารถการแข่งขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจเพื่อการพึ่งพาตนเองใน ระดับ ประเทศในเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG)
แผนงานย่อย 10b.4 พลังงาน เคมีและวัสดุชีวภาพที่ผลิตจากวัตถุดิบทางการเกษตรหรือจากธรรมชาติ (TRL 4-8)
1.
2.
3.
4.

ชีวมวล
พลังงานชีวภาพและเชื้อเพลิงชีวภาพ
พลาสติกชีวภาพ
สารเคมีชีวภาพ

1. การบริหารจัดการวัตถุดิบและการลดต้นทุนของวัตถุดิบชีวมวล ในการ
ผลิตพลังงานชีวมวล/การเพิ่มมูลค่าของชีวมวล
2. การพั ฒ นาต้ น แบบ/ สาธิ ต กระบวนการปรั บ สภาพเบื ้ องต้ น
(Pretreatment) ชี ว มวล เช่ น Briquettes, Pelletization, Torrefaction,
Hydrothermal
3. เทคโนโลยี การแปรรูป ชีว มวลในการผลิ ตความร้อ นและไฟฟ้าสำหรับ
โรงไฟฟ้าชีวมวล
4. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของอุตสาหกรรมการผลิตเชื้อเพลิง ชีวภาพ
(เช่น เอทานอล, ไบโอดีเซล, ก๊าซชีวภาพ)
5. การผลิตเอทานอลเพื่ออุตสาหกรรมและเวชภัณฑ์
6. การผลิตเชื้อเพลิงเหลว/พลังงานความร้อน/ไฟฟ้าจากวัสดุเหลือทิ้ง /พลาสติก
7. เทคโนโลยีการแปรรูปชีวมวลสำหรับโรงไฟฟ้าชีวมวล
8. ผลิตภัณฑ์ต้นแบบพลาสติกชีวภาพ/ Green composites
9. การผลิตสารเคมีชีวภาพที่มีมูลค่าสูงจากอุตสาหกรรมชีวภาพ
10. เทคโนโลยี ก ารดั ก จั บ และการแปรรู ป คาร์ บ อนไดออกไซด์ เ ป็ น วัสดุ/
สารเคมีมูลค่าสูง
11. การประยุ ก ต์ เ ทคโนโลยี น ำเข้ า เพื ่ อ ใช้ ป ระโยชน์ ภ ายในประเทศ
(Technology localization) *
12. การวิจัยทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ พลาสติกชีวภาพ สารเคมีชีวภาพที่มี
มูลค่าสูงจากอุตสาหกรรมชีวภาพ **

1. สร้างแพลตฟอร์มในการบริหารจัดการวัตถุดิบ Logistics และ supply
chain เพื่อการลดต้นทุนวัตถุดิบ
2. พัฒนาเทคโนโลยี เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตของอุตสาหกรรมการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ และสารเคมีชีวภาพ
เพื่อรองรับการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพและสารเคมีชีวภาพที่มีมูลค่าใน
อุตสาหกรรม
3. พัฒนากระบวนการคัดแยกและแปรรูปขยะพลาสติ กให้เป็นเชื้อเพลิง
คุณภาพสูง
4. กระบวนการผลิ ต และขึ ้ น รู ป รวมถึ งการสร้ า งผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต ้ น แบบ
พลาสติ กชี วภาพแบบใช้แ ล้ว ทิ้ ง ในการใช้ งานประเภทต่ างๆ เพื่ อ
ส่งเสริมการใช้ในประเทศไทยและส่งออก
5. สารเคมีชีวภาพที่มีมูลค่าสูงจากอุตสาหกรรมไบโอเอทานอลและ
6. อุตสาหกรรมชีวภาพ รวมทั้งต่อยอดในเชิงพาณิชย์

คุณรัตติยากร ดอนธงขวา
โทรศัพท์ : 02-109-5432 ต่อ 873
E-mail:
ruttiyakorn.don@nxpo.or.th
สำนักประสานงานชุดโครงการ
“พลังงาน เคมี และวัสดุชีวภาพ”
คุณนาวิน วิริยะเอี่ยมพิกลุ
โทรศัพท์ 098-896-5889
E-mail: Energy.pmuc@gmail.com

หมายเหตุ */** ดูคำอธิบายในเอกสารหน้า 14

เมษายน 2564
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เรื่อง
โจทย์วิจัย
เป้าหมาย
ผู้ประสานงาน
โปรแกรม 10b ยกระดับความสามารถการแข่งขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจเพื่อการพึ่งพาตนเองใน ระดับ ประเทศในเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG)
แผนงานย่อย 10b.5 การบริหารการจัดการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และ การจัดการมรดกทางวัฒนธรรมและมรดกทางธรรมชาติของประเทศไทยให้เป็นทรัพยากรทางการท่องเที่ยว
ตามแนวทางของ UNESCO เพื่อการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันอย่างยั่งยืน ภายใต้กรอบ BCG Model
การพั ฒ นาการท่ อ งเที ่ ย วและเศรษฐกิ จ • การวิจัยเริ่มที่ SRL 4 ขึ้นไป
สร้างสรรค์ การบริหารจัดการมรดกทาง • ข้อเสนอโครงการควรมีภาคเอกชนร่วมสนับสนุน in cash ไม่น้อยกว่า 10%
วัฒนธรรมและมรดกทางธรรมชาติ รวมถึง
และต้องมี in kind ไม่น้อยกว่า 10% โดยต้องมีผู้ใช้ประโยชน์ ทั้งนี้ผู้ใช้ประโยชน์
การยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและ
อาจจะสนับสนุนเป็น in cash หรือ in kind ก็ได้
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหาร เพื่อ
การเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันอย่าง 1. การวิจัยเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อขับเคลื่อนการ
ยั่งยืน ภายใต้กรอบ BCG Model
พัฒนาประเทศ
1.1 การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและบริการเชิงสร้างสรรค์ บนฐาน
ทรัพยากรในแต่ละภูมิสังคม เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์มูลค่าสูง
1.2 การพัฒนาการท่องเที่ยวเมืองรองและย่านสร้างสรรค์ รูปแบบการท่องเที่ยว
ทางเลือก (Alternative Tourism) เพื่อนำไปสู่การกระจายนักท่องเที่ยวไปสู่
พื้นที่เชื่อมโยงศักยภาพและเพิ่มความสามารถในการสร้างรายได้
1.3 การเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์
2. การวิจัยเพื่อการบริหารจัดการมรดกทางวัฒนธรรมและมรดกทางธรรมชาติ
2.1 การบริหารจัดการและกลไกในการพัฒนาและอนุรักษ์ แหล่งมรดกทาง
วัฒนธรรมและมรดกทางธรรมชาติที่สอดคล้องกับแนวทางที่เป็นสากล
2.2 การสร้างการมีส่วนร่วมและเครือข่ายการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวมรดก
ทางวัฒนธรรมและมรดกทางธรรมชาติ
2.3 การสื่อสาร การสร้างคุณค่าและมูลค่าของแหล่งท่องเที่ยวมรดกทางวัฒนธรรม
และมรดกทางธรรมชาติ
2.4 การบูรณาการและเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวมรดกทาง
วัฒนธรรมและมรดกทางธรรมชาติ

เมษายน 2564

สำนักประสานงานชุดโครงการ
“ท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์”
ผศ.ดร.เกศรา สุกเพชร
โทรศัพท์ 090-921-3150
E-mail:
bcginaction.tourism@gmail.com
1.1 นวัตกรรมด้านบริการเชิงสร้างสรรค์ บนฐานวัฒนธรรม ภูมิสังคม เพื่อ
สนับสนุนการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง นวัตกรรมไม่
น้อยกว่า 1 นวัตกรรม
1.2 รูปแบบการท่องเที่ยวทางเลือกเพื่อนำไปสู่การกระจายนักท่องเที่ยว
รูปแบบไม่น้อยกว่า 1 รูปแบบ
1.3 ต้นแบบการจัดการการท่องเที่ยว เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนยกระดับ
ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ ต้นแบบไม่
น้อยกว่า 1 ต้นแบบ
2.1 กลไกการจัดการ การพัฒนาและการอนุรักษ์แหล่งมรดกทางวัฒนธรรม
และมรดกทางธรรมชาติที่สอดคล้องกับแนวทางที่เป็นสากล ไม่น้อย
กว่า 1 กลไก
2.2 คุ ณค่ าและมู ลค่ าเพิ ่ มตลอดจนเครื อข่ ายการบริ หารจั ดการแหล่ ง
ท่องเที่ยวมรดกทางวัฒนธรรมและมรดกทางธรรมชาติ ไม่น้อยกว่า 1
เครือข่าย
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เรื่อง
โจทย์วิจัย
เป้าหมาย
ผู้ประสานงาน
โปรแกรม 10b ยกระดับความสามารถการแข่งขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจเพื่อการพึ่งพาตนเองใน ระดับ ประเทศในเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG)
แผนงานย่อย 10b.5 การบริหารการจัดการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และ การจัดการมรดกทางวัฒนธรรมและมรดกทางธรรมชาติของประเทศไทยให้เป็นทรัพยากรทางการท่องเที่ยว
ตามแนวทางของ UNESCO เพื่อการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันอย่างยั่งยืน ภายใต้กรอบ BCG Model
2.5 การใช้บัญชีต้นทุนทรัพยากรในการยกระดับการบริหารจัดการในแหล่ง
ท่องเที่ยวมรดกทางวัฒนธรรมและมรดกทางธรรมชาติ
2.6 การบริหารจัดการขีดความสามารถในการรองรับและพัฒนาระบบติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบจากการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวมรดกทางวัฒนธรรม
และมรดกทางธรรมชาติ
3. การวิจัยเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
3.1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพตาม
ความต้องการของตลาดและมาตรฐานสากล
3.2 การพัฒนารูปแบบธุรกิจใหม่ (New Business Model) ของการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ
3.3 นวัตกรรมด้านการบริการ สำหรับบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
และบริการเชิงสุขภาพ
4. การวิจัยเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหาร
4.1 การสร้างคุณค่า/มูลค่าเพิ่ม อาหารท้องถิ่นบนฐานอัตลักษณ์เพือ่ สนับสนุนการ
ท่องเที่ยว
4.2 การพัฒนารูปแบบการสื่อสารการตลาดสำหรับ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหาร
4.3 การพัฒนารูปแบบการท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมอาหาร (Gastronomy Tourism
Model)
4.4 อาหารสร้างสรรค์ (Creative food) เพื่อการท่องเที่ยว
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2.3 บั ญชี ต ้ นทุ นทรั พยากรเพื ่ อยกระดั บการบริ หารจั ดการในแหล่ ง
ท่องเที่ยวมรดกทางวัฒนธรรมและมรดกทางธรรมชาติ ไม่น้อยกว่า 1
ฐาน

3.1 นวัตกรรมการบริการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ไม่น้อยกว่า 1 นวัตกรรม
3.2 รูปแบบธุรกิจใหม่การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ไม่น้อยกว่า 1 รูปแบบ

4.1 คุณค่าและมูลค่าเพิ่มสำหรับอาหารท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมอาหาร ไม่น้อยกว่า 1
4.2 รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหาร หรือ อาหารสร้างสรรค์เพื่อ
การท่องเที่ยว ไม่น้อยกว่า 1 รูปแบบ
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เรื่อง
โจทย์วิจัย
เป้าหมาย
ผู้ประสานงาน
โปรแกรม 10b ยกระดับความสามารถการแข่งขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจเพื่อการพึ่งพาตนเองใน ระดับ ประเทศในเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG)
แผนงานย่อย 10b.6 การพัฒนาระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนของประเทศไทย
การวิจัยเริ่มที่ TRL 4 ขึ้นไป และระบุว่าตรงกับเรื่องในข้อใด (1-4)
• ข้อเสนอโครงการในหัวเรื่อง 1-3 ควรต้องมีภาคเอกชนร่วมสนับสนุน in
cash ไม่น้อยกว่า 10% และ in kind ไม่น้อยกว่า 15%
• ข้อเสนอโครงการในหัวเรื่อง 4 (CE Enabling Factors) ต้องมีผใู้ ช้
ประโยชน์ร่วมสนับสนุน in kind ไม่น้อยกว่า 15% (และหากร่วม
สนับสนุน in cash ด้วย จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)
1. แพลตฟอร์มการพัฒนาธุรกิจรูปแบบเศรษฐกิจ 1.1 Digital Platform เพื่อบริหารจัดการข้อมูลวัสดุ-ทรัพยากร และ/หรือของเสีย เพื่อ 1.1 แพลตฟอร์มสำหรับการพัฒนาธุรกิจในรูปแบบเศรษฐกิจ
หมุนเวียน (CE Platform)
สนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียน
หมุนเวียนไม่น้อยกว่า 3 แพลตฟอร์ม
1.2 การพัฒนา Solution Platform เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการเปลีย่ น 1.2 ผู้ประกอบการที่ผ่านการบ่มเพาะจากแพลตฟอร์มและมีองค์
ผ่านไปสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนที่เหมาะสมกับความต้องการของผูเ้ กี่ยวข้อง
ความรูใ้ นการปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์/กระบวนการ ตามแนวคิด
ในห่วงโซ่คุณค่ากลุ่มต่างๆ เช่น
เศรษฐกิจหมุนเวียน ไม่น้อยกว่า 50 ราย
• Circular Design Platform
• CE Clearing House และ/หรือ Matchmaking Platform
• CE Accelerator Platform
2. การพัฒนาต้นแบบโมเดลธุรกิจปิดวงจร (Closed loop business) โดยพัฒนา 2.1 ต้ นแบบรู ปแบบการทำงานร่ วมกั น ระหว่ างผู ้ ม ี ส ่ วนเกี ่ ยวข้ อง
2. การพัฒนารูปแบบความร่วมมือใน Valueใน Value chain ที่มีผลกระทบสู ง จำนวนไม่น ้ อยกว่ า 3 Value
รูปแบบความร่วมมือ/กลไกการทำงานร่วมกันระหว่างผู้มสี ่วนเกี่ยวข้อง ให้เกิด
chain เพื่อสร้างระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ที่
chain
ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างครบวงจรและสามารถสร้างการเปลี่ยนผ่านสู่
มีผลกระทบสูง (CE Champion)
ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนใน Value chain ที่มีผลกระทบสูง
•

3. การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่
เกี่ยวข้องและสนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียน
เช่น การใช้วัตถุดิบรอบสองเพื่อสร้าง
มูลค่าเพิม่ ในระดับอุตสาหกรรม (CE RDI)
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3.1 การพัฒนา Circular total solutions สำหรับกลุม่ พลาสติกและบรรจุภณ
ั ฑ์
กลุ่มเกษตรและอาหาร และ กลุม่ ก่อสร้างและวัสดุ
3.2 การพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์ที่ผลิตด้วยวัสดุชนิดเดียว (mono material)
3.3 การพัฒนาวิธีการกำจัดสิ่งปนเปื้อนออกจากวัสดุรอบสอง (secondary raw
materials)

สำนักประสานงานชุดโครงการ
“เศรษฐกิจหมุนเวียน”
คุณเสาวลักษณ์ โอฬารฤทธินันท์
โทรศัพท์ 02-117-6456
E-mail: pmuc.ce@gmail.com
คุณปิยะนุช อยู่คล้ำ
โทรศัพท์ 02-109-5432 ต่อ 874
E-mail: piyanoot.ukl@nxpo.or.th
คุณพีระ เชาว์เฉลิมพงศ์
โทรศัพท์ 02-160-5432 ต่อ 517
E-mail: phira@nxpo.or.th

3. ผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือกระบวนการใหม่ หรือนวัตกรรมบริการใหม่
ที่ลดการใช้ทรัพยากร และ/หรือลดของเสีย ส่งเสริมเศรษฐกิจ
หมุนเวียน สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศ และ/
หรือ เพิ่มความสามารถการแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ

หน้า 8/23

เรื่อง
โจทย์วิจัย
เป้าหมาย
ผู้ประสานงาน
โปรแกรม 10b ยกระดับความสามารถการแข่งขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจเพื่อการพึ่งพาตนเองใน ระดับ ประเทศในเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG)
แผนงานย่อย 10b.6 การพัฒนาระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนของประเทศไทย
3.4 การออกแบบที่เอื้อต่อการรีไซเคิล เทคโนโลยีอัพไซเคิล เป็นต้น
3.5 นวัตกรรมบริการ เช่น การบริการให้เช่าสินค้าแทนการขาย
3.6 การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอื่นๆ ที่ช่วยลดการใช้ทรัพยากร ลดปัญหา
มลพิษสูส่ ิ่งแวดล้อม และ/หรือ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก พร้อม ๆ กับ
การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ และ/หรือ การสร้างธุรกิจใหม่
4. การพัฒนาปัจจัยเอื้อเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจ
หมุนเวียน เช่น ข้อมูลฐาน ตัวชี้วัด การ
ทดสอบ มาตรฐาน ระบบรับรอง นโยบาย
มาตรการ และกฎระเบียบ (CE Enabling
Factors)
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4.1 ฐานข้อมูลการประเมินวัฏจักรชีวิต (Life Cycle Assessment Database),
Material-Cost Flow, Circularity Indicators ของวัสดุ-ทรัพยากร และ/
หรือของเสีย ที่สำคัญของประเทศ
4.2 พัฒนาระบบตัวชี้วัดประเมินประสิทธิภาพ ของเศรษฐกิจหมุนเวียน
4.3 พัฒนามาตรฐาน/ ฉลาก/ การทดสอบและรับรองคุณสมบัติ ของวัสดุรอบสอง
และ/หรือ ผลิตภัณฑ์ที่มีองค์ประกอบของวัสดุหมุนเวียน และ/หรือผลิตภัณฑ์ที่
สามารถหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจได้เพิ่มขึ้น
4.4 การวิจัยนโยบาย และ/หรือ การปรับแก้กฎระเบียบ เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ
หมุนเวียน

4. ทราบสถานภาพความก้า วหน้าด้า นเศรษฐกิจหมุน เวียนของ
อุ ต สาหกรรมรายสาขา และ/หรื อ วั ส ดุ - ทรั พ ยากรที ่ ส ำคั ญ
สามารถเทียบเคียง-benchmark กับนานาชาติ (โดยเฉพาะกลุ่ม
ประเทศในสหภาพยุโรป) ยกระดับผลิตภัณฑ์หรือบริการของ
ผู ้ ป ระกอบการที ่ เกี่ ยวข้ องกั บเศรษฐกิจ หมุน เวี ยน ผ่ า นการ
พัฒนาปัจจัยเอื้อด้านระบบข้อมูลและการวัดผล การกำหนด
มาตรฐาน การรับรองคุณภาพ และฉลากผลิตภัณฑ์เศรษฐกิจ
หมุนเวียน รวมทั้งระบบติดตามประเมินผลความก้าวหน้าและ
ประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนของประเทศ ให้
สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ

หน้า 9/23

เรื่อง

โจทย์วิจัย
เป้าหมาย
โปรแกรม 10c วิจัยและสร้างนวัตกรรมด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาการหุ่นยนต์ ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ดิจิทัลเทคโนโลยีและเศรษฐกิจดิจิทัล
แผนงานย่อย 10c.1 การพัฒนานวัตกรรมข้อมูลและระบบปัญญาประดิษฐ์สำหรับบีซีจีในด้านเทคโนโลยีสุขภาพแพทย์และเกษตรอาหาร (TRL 4-8)

AI in actions for BCG Sustainable
Development

เมษายน 2564

งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล ประกอบด้วย smart devices, Data • สร้างมูลค่าเพิ่มในสินค้า (product) หรือ บริการ (services) ให้กับกลุ่ม
Analytics and Artificial Intelligence เป็นต้น รวมถึง emerging technologies
อุตสาหกรรมใน BCG ทางด้าน สุขภาพการแพทย์ – เกษตรอาหาร –
ทางด้านดิจิทัลเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันในอุตสาหกรรมบี ซีจีของ
พลั งงานและวั ส ดุ ช ี ว ภาพ – ท่ อ งเที ่ ย วและเศรษฐกิ จ สร้ า งสรรค์
ประเทศ ได้แก่
ภายใต้แนวคิด green and circular economy ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
ปัญญาประดิษฐ์
1. งานวิจัย นวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ เพื่อส่งเสริมการ
• เพิ่มศักยภาพและโอกาสทางการแข่งขันให้กับกลุ่มอุตสาหกรรม BCG
แข่งขันในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร เช่น Data analytics for new
ด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีระบบดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์
flavor, digital technologies in food industry / automation, AI in
• สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจดิจิทัลให้กับผู้ประกอบการดิจิทัลเทคโนโลยีไทย
traceability systems และ precision agriculture เป็นต้น
จากความต้ องการในการใช้ งานดิ จ ิ ท ั ลปั ญญาประดิ ษฐ์ สำหรั บการ
2. งานวิจัย นวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ เพื่อส่งเสริมการ
Transformation ในอุตสาหกรรม BCG ทั้งในและต่างประเทศ
แข่งขันในอุตสาหกรรมสุขภาพการแพทย์ เช่น AI assistant system in
• ลดการนำเข้าเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบปัญญาประดิษฐ์
diagnostic (Radiology), Tele-health และ Tele-medicine เป็นต้น
3. งานวิจัยและนวัตกรรม emerging technologies ที่ช่วยเสริมศักยภาพ
ทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมบีซีจี เช่น digital twin, explainable AI
เป็นต้น
4. งานวิจัยและข้อเสนอเชิงนโยบาย เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิทลั ระบบ
ปัญญาประดิษฐ์

ผู้ประสานงาน
สำนักประสานงานชุดโครงการ
“ดิจิทัลแพลตฟอร์ม”
ผศ.ดร.สกุณา เจริญปัญญาศักดิ์
โทรศัพท์: 065-039-4545
E-mail:
digitalpmuc@gmail.com
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เรื่อง
โจทย์วิจัย
เป้าหมาย
ผู้ประสานงาน
โปรแกรม 10a ยกระดับความสามารถการแข่งขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจเพื่อการพึ่งพาตนเองในระดับประเทศในอุตสาหกรรมเป้าหมายอื่นที่ไม่ใช่ เศรษฐกิจชี วภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว
(Non-BCG)
แผนงานย่อย 10a.5 การพัฒนาอุตสาหกรรมระบบคมนาคมแห่งอนาคต และอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (TRL 4-8)
อุ ต สาหกรรมระบบการคมนาคมแห่ ง อนาคต
(Future Mobility) มุ ่ ง เน้ น การพั ฒ นาในกลุ่ ม
อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (Next Generation
Automotive), ระบบราง (Railway), การบิ น และ
อากาศยาน (Aviation) ระบบโลจิสติกส์ (Logistics)
และอุ ต สาหกรรมหุ ่ น ยนต์ แ ละระบบอั ต โนมั ติ
(Robotics and Automation)

การวิจัย TRL 4 ขึ้นไป
ทั่วไป
1. การวิจัยและพัฒนาต้นแบบเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับระบบคมนาคมแห่งอนาคต
อาทิ การพัฒนาต้นแบบรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า เรือไฟฟ้า รถบัสไฟฟ้า รถบรรทุก
ไฟฟ้า ระบบรถไฟ รถไฟฟ้า รถไฟฟ้ารางเบา ระบบการขับขี่อัตโนมัติ ระบบอากาศ
ยาน อากาศยานไร้คนขับ การพัฒนาต้นแบบชิ้นส่วน เป็นต้น
2. การวิจัยและพัฒนาต้นแบบระบบโลจิสติกส์
3. การวิจัยและพัฒนาต้นแบบหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
มุ่งเป้า
4. การวิจัยและพัฒนาแบบมุ่งเป้าด้านเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า (ดูรายละเอียดเงื่อนไข
เพิ่มเติมในเอกสารแนบด้านเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า)
5. การวิจัยและพัฒนาแบบมุ่งเป้าด้านเทคโนโลยีระบบราง (ดูรายละเอียดเงื่อนไข
เพิ่มเติมในเอกสารแนบด้านเทคโนโลยีระบบราง)
6. การวิจัยและพัฒนาแบบมุ่งเป้าด้านเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ (ดูรายละเอียด
เงื่อนไขเพิ่มเติมในเอกสารแนบด้านเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ)
7. การประยุ กต์ เทคโนโลยี นำเข้ าเพื ่ อใช้ ประโยชน์ ภายในประเทศ (Technology
localization) *
8. การวิจัยทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ต้นแบบของอุตสาหกรรมระบบการคมนาคม
แห่งอนาคต และอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ **

1. การพัฒนามาตรฐานด้านเทคนิคและด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
ที่มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของประเทศไทยและได้รับการ
ยอมรับในเวทีการแข่งขันนานาชาติ
2. การออกแบบและพัฒนา (Prototype) ที่ผ่านการทดสอบประสิทธิภาพ
ของผลิตภัณฑ์และ/หรือด้านความปลอดภัยผลิตภัณฑ์
3. การออกแบบและพัฒนาระบบหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ (New Product) ที่
พร้อมใช้งานและสามารถผลิตขึ้นในประเทศไทยที่ใช้ได้งานจริงและ
พร้อมนำไปขยายผลในเชิงพาณิชย์

สำนักประสานงานชุดโครงการ
“ระบบคมนาคมแห่งอนาคต”
คุณศศิธร ศรีคำม้วน
คุณเสาวภา ชูศรี
โทรศัพท์ : 02-150-9561
E-mail: pmuc.fm@gmail.com
ดร.ธนาคาร วงษ์ดีไทย
โทรศัพท์ : 086-947-8888
E-mail: thanakarn@nxpo.or.th

หมายเหตุ */** ดูคำอธิบายในเอกสารหน้า 14
** รายละเอียดเพิ่มเติมด้านเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า ระบบราง และ
อากาศยานไร้คนขับในเอกสารหน้า 18-23
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เรื่อง
นวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยีเพื่อสร้างโอกาสทางการ
แข่งขันของคนไทยในระบบการค้าออนไลน์

โจทย์วิจัย
เป้าหมาย
โปรแกรม 17 การแก้ปัญหาวิกฤติเร่งด่วนของประเทศ
แผนงานย่อย 17.1 แผนงานวิจัยด้านการแก้ปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจจากระบบการค้าออนไลน์
1.

2.
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การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลที่ช่วยเพิ่มโอกาสทางการแข่งขันของคน
ไทยในระบบการค้าออนไลน์ รวมถึงระบบดิจิทัลออนไลน์อื่นที่เกี่ยวข้องกับ
การสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับคนไทย ได้แก่
1.1 การพัฒนาระบบ e-market, e-commerce สำหรับสินค้าเฉพาะทาง
กลุ่ม niche market หรือ e-commerce สำหรับ B2B, B2G, ระบบ
ปัญญาประดิษฐ์เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภค, digital twin,
social listening เป็นต้น
1.2 การพัฒนาระบบบริหารจัดการโลจิสติกส์และคลังสินค้าเพื่อสนับสนุน
ธุรกิจการค้าออนไลน์
การส่งเสริมยกระดับผู้ประกอบการไทย กลุ่มผู้ขายสินค้าและบริก าร ให้มี
ระบบการค้าหรือบริการออนไลน์ของไทยใช้งาน ได้แก่
2.1 สนับสนุนการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการการค้าออนไลน์
2.2 สนั บ สนุ น การทำ O2O (Online2Offline) การ transform เข้ า สู่
ระบบการค้าออนไลน์ด้วยแพลตฟอร์มคนไทย
2.3 กระบวนการยกระดับสินค้า และบริการให้กับผู้ประกอบการตลอด
ห่วงโซ่ของระบบการค้า ออนไลน์ด ้วยการแนะนำเครื ่อ งมือ ดิจ ิ ทั ล
ความรู้ และรูปแบบของการปรับตัวในยุค next new normal

1. มีเทคโนโลยีดจิ ิทัลเพื่อรองรับให้เกิดระบบการค้าออนไลน์ของไทย
ที่ช่วยสร้างโอกาสทางการแข่งขันให้กับคนไทย
2. แพลตฟอร์มการค้าออนไลน์ทั้งแบบ B2B, B2G หรือสำหรับ niche
market ที่พัฒนาขึ้นสามารถสร้างส่วนแบ่งทางการตลาดเพิ่มสูงขึ้น
3. สร้างมูลค่าจากดิจิทัลเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในระบบการค้าออนไลน์
4. สร้างมูลค่าการค้าออนไลน์บนระบบหรือแพลตฟอร์มไทย
5. ยกระดับผู้ประกอบการขนาดเล็ก ผู้ผลิตสินค้าและบริการเข้าสู่
ระบบการค้าออนไลน์

ผู้ประสานงาน
สำนักประสานงานชุดโครงการ
“ดิจิทัลแพลตฟอร์ม”
ผศ.ดร.สกุณา เจริญปัญญาศักดิ์
โทรศัพท์: 065-039-4545
E-mail:
digitalpmuc@gmail.com

หน้า 12/23

เรื่อง
1. การศึกษาพัฒนาระบบการจัดการ และเทคโนโลยี
ด้านโซ่ความเย็น (cold chain) ในประเทศไทยให้
มีศักยภาพสำหรับขนส่งสินค้าเกษตรและอาหาร
มูลค่าสูง ยาและเวชภัณฑ์
2. การผลิตเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ เพื่อใช้ขนส่ ง
สิ นค้ าควบคุ มอุ ณหภู ม ิ ในระบบโซ่ ความเย็ น
สำหรับสินค้าเกษตรและอาหารมูลค่าสูง ยาและ
เวชภัณฑ์
3. การสร้างมาตรฐานด้านโลจิสติกส์ โซ่ความเย็ น
สำหรับการควบคุมคุณภาพและลดการสูญเสียที่
สามารถยกระดับสินค้าเกษตรและอาหารเป็น
ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงหรือสินค้าพรีเมียม

โจทย์วิจัย
เป้าหมาย
โปรแกรม 17 การแก้ปัญหาวิกฤติเร่งด่วนของประเทศ
แผนงานย่อย 17.2 แผนงานวิจัยด้านการแก้ปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจด้าน Cold chain logistics
1. การสร้างระบบการจัดการโซ่ความเย็นในโลจิสติกส์ในประเทศไทยสำหรับ
ผลิตผลเกษตรและอาหารมูลค่าสูง ยา และเวชภัณฑ์
2. การพัฒนา ประยุกต์ และประเมินประสิทธิภาพเทคโนโลยีที่ใช้ในโลจิสติกส์โซ่
ความเย็นกับผลิตผลเกษตรและอาหารมูลค่าสูง ยา และเวชภัณฑ์ เช่น ระบบ
ให้ความเย็น ระบบห้องเย็น สารทำความเย็น การไหลเวียนความเย็น อุปกรณ์
รั ก ษาหรือ ควบคุม อุ ณหภู มิ ที ่ม ีประสิท ธิภาพสู ง วั ส ดุเ ปลี ่ยนเฟส (phase
change material) หรือ cool pack และบรรจุภัณฑ์
3. การออกแบบเชิงวิศวกรรม (engineering design) สำหรับห้องเย็นและระบบ
ทำความเย็น
4. การสร้างระบบติดตามและตรวจสอบย้อนกลับ (tracking & traceability) สำหรับ
ติดตามการกระจายสิ นค้ าและอุณหภูมิ (distribution and temperature) ใน
โลจิสติกส์โซ่ความเย็น
5. การสำรวจข้อมูลและวิเคราะห์ปัญหาของระบบโซ่ความเย็นในประเทศไทย
และการส่งออก โดยมุ่งเน้นการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงคุณภาพสินค้าเกษตร
อาหาร ยาและเวชภัณฑ์ในแต่ละหน่วยการขนส่งในระบบโซ่ความเย็น
6. การประยุกต์เทคโนโลยีนำเข้าเพื่อใช้ประโยชน์ภายในประเทศ (Technology
localization) *

1. ระบบการจัดการ (management) และต้นแบบเทคโนโลยี (technology)
ด้านโซ่ความเย็นเพื่อผลิตและขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารมูลค่าสูง ยา
และเวชภัณฑ์
2. ยกระดับระบบโซ่ความเย็นในประเทศไทยโดยการสร้างมาตรฐานโซ่
ความเย็นที่จะนำไปสู่การสร้างระบบให้การรับรองเพื่อผลิตและขนส่ง
ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง เช่น ผลิตผลเกษตรและอาหารพรีเมียม ยา และ
เวชภัณฑ์
3. มาตรฐานหรื อแนวปฏิ บั ติด ้า นโซ่ค วามเย็น สำหรับ ประยุ กต์ ใช้กับ
ประเทศไทยเพื่อการขนส่งและจำหน่ายผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง
4. ทราบความต้องการห้องเย็นและระบบห่วงโซ่ความเย็นของประเทศ
ไทย ทราบความเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่างๆ สำหรับ
ห้องเย็นและระบบโซ่ความเย็น
5. ต้นแบบห้องเย็นและระบบโซ่ความเย็นที่เหมาะสมสำหรับชุมชนและ
ผู้ประกอบการในระดับต่างๆ ต้นแบบระบบโลจิสติกส์และห่วงโซ่ความ
เย็นที่มีประสิทธิภาพในการขนส่งกระจายสินค้าเกษตรและอาหาร
มูลค่าสูงภายในประเทศและเพื่อการส่งออก

ผู้ประสานงาน
สำนักประสานงานชุดโครงการ
“เกษตรและอาหารมูลค่าสูง”
รศ.ดร.ณัฐดนัย หาญการสุจริต
โทรศัพท์ 099-215-9000
E-mail: pmucfood@ku.th
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คำอธิบายเพิ่มเติม
• การพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศสำหรับอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ (Technology
Localization)
เป็นการวิจัยในระดับ TRL 5 ขึ้นไป เช่น การพัฒนาต้นแบบ (Prototype) หรือเทคโนโลยีสำคัญที่ผ่านการ
ออกแบบและพัฒนาและต่อยอดเทคโนโลยีชั้นนำจากต่างประเทศโดยคนไทย และผ่านการทดสอบประสิทธิภาพของ
ผลิตภัณฑ์และ/หรือด้านความปลอดภัย เพื่อสร้างขีดความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยีและธุรกิจนวัตกรรมใหม่ที่
เหมาะสมกับ บริบ ทการพัฒ นาอุตสาหกรรมของไทยผ่านการทดลองใช้งานจริง การถ่ายทอดพัฒนาและต่ อยอด
เทคโนโลยีชั้นนำจากต่างประเทศ เนื่องจากหากทำวิจัยในแต่ละส่วนตั้งแต่แรกเริ่มเองจะใช้ระยะเวลานานในการพัฒนา
เทคโนโลยีไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงตามพลวัตรการพัฒนาโลก รวมถึง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product) สำหรับการ
ทดลองใช้งาน เพื่อทดสอบประสิทธิภาพ เก็บข้อมูลเฉพาะด้าน ด้านเทคนิค ด้านการตลาด รูปแบบลักษณะโมเดลธุรกิจ
(Business Models) เพื่อนำมาปรับปรุงออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีความเหมาะสมให้มากขึ้นสำหรับการใช้งานในประเทศ
ไทย (Operational Research)
มุ่งเน้นให้การสนับสนุนการดำเนินการทำโครงการที่มีขนาดใหญ่ และ/หรือมีผลกระทบทางเศรษฐกิจสูง สร้าง
ให้เกิดความสามารถด้านการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศขึ้นในประเทศไทยได้เอง เพื่อเร่งการยกระดับ
การพัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม (Research, Development and Innovation : RDI)
ของประเทศ เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน (Competitiveness) และการพัฒนาร่วมกันกับพันธมิตรยุทธศาสตร์
(Co-development Strategic Alliances) สร้างให้เกิดความสามารถใหม่และยกระดับจากการผลิตตามแบบ (OEM) ไปสู่
การออกแบบเชิงเทคนิคและพัฒนาเทคโนโลยีได้เอง เมื่อสิ้นสุดแผนงาน การพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศ
จะต้องเกิดผลผลิตที่ใช้งานได้จริงพร้อมนำไปขยายผลในเชิงพาณิชย์
ตัวอย่าง เป้าหมายโครงการ Technology Localization
1.1 อุตสาหกรรมระบบการคมนาคมแห่งอนาคต ในกลุ่ม อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (Next Generation
Automotive), ระบบราง (Railway), การบินและอากาศยาน (Aviation) และ โลจิสติกส์ (Logistics)
1.2 อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ด้านหุ่นยนต์แขนกล ระบบการผลิตอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ผลผลิตในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
1.3 อุตสาหกรรมอาหาร ด้านการผลิตอาหารมูลค่าเพิ่มสูงและสารออกฤทธิ์เชิงหน้าที่ (High Value-added
Food and Functional Ingredient) และเทคโนโลยีใหม่เพื่อการรักษาคุณภาพและเพิ่มมูลค่าของสิ นค้ า
เกษตรและอาหาร
1.4 อุตสาหกรรมการแพทย์ ยา ชีววัตถุ เซลล์บำบัด ชุดตรวจวินิจฉัยโรค และเครื่องมือแพทย์ที่ไม่ใช่ IVD (In
Vitro Diagnostics) Nutraceuticals
1.5 อุตสาหกรรมพลังงานและวัสดุชีวภาพ ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการลดการใช้พลังงานขั้น
สุดท้าย (Final Energy) การกักเก็บพลังงาน (Energy Storage) การเชื่อมต่อกับยานยนต์สมัยใหม่ และ
โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid)
• การวิจัยด้านการตลาด เป็นงานวิจัยสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือระบบใหม่ (New Product) ที่
ออกแบบ และพัฒนาขึ้นพร้อมใช้งานและผลิตขึ้นในประเทศไทย ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ได้งานจริงและพร้อมนำไป
ขยายผลในเชิงพาณิชย์ มีการศึกษา รูปแบบลักษณะโมเดลธุรกิจ (Business Models) ที่ตรงกับความต้ องการของ
ตลาดไทยและต่างประเทศ (ทั้งนี้ ข้อเสนอโครงการไม่สามารถเสนอทำงานวิจัยทางการตลาดแต่เพียงอย่างเดียวได้
และมีความจำเป็นต้องทำโครงการที่จะวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือระบบใหม่ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักที่ต้องการทำ
ให้ดีกว่าต้นแบบควบคู่ไปด้วย)
โดยในกรณี แ ผนงาน Technology Localization สั ด ส่ ว นของค่ า ใช้ จ ่ า ยสำหรั บ งานวิ จ ั ย ในเชิ ง ตลาด
ที่รัฐสามารถให้การสนับสนุนได้ไม่ควรเกิน 5% ของมูลค่าของทั้งโครงการวิจัย และไม่เกิน 500,000 บาท
4. ระยะเวลาดำเนินงานวิจัย
ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ 1-3 ปี หากเป็นโครงการต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี ต้องแสดงให้เห็นเป้าหมาย
สุดท้าย (End Goal) และมีเส้นทางไปถึงเป้าหมายรายปี (Milestone) แสดงไว้อย่างชัดเจน
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5. คุณสมบัติของผู้รับทุนและเงื่อนไข
5.1 ผู้มีสิทธิเสนอขอรับทุน คือ สถาบันการศึกษา/ สถาบันวิจัย/ หน่วยงานภาครัฐ/ หน่วยงานเอกชน
5.2 งบประมาณของโครงการขึ้นอยู่กับเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
6. เกณฑ์ในการพิจารณาข้อเสนอฉบับสมบูรณ์เบื้องต้น
การพิจารณาข้อเสนอโครงการมี 2 ขั้นตอน โดยมีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้
6.1 เกณฑ์ในการพิจารณาข้อเสนอโครงการเบื้องต้น
6.1.1 ข้อเสนอโครงการเป็นโครงการเดี่ยวหรือชุดโครงการวิจัยที่มีโครงการวิจัยเดี่ยวตั้งแต่ 2 โครงการขึ้นไป
และเป็นไปตามเงื่อนไขของประกาศทุนที่ระบุไว้
6.1.2 มีวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนการดำเนินงานที่ชัดเจนสอดคล้องตามแนวทางประกาศทุน
6.1.3 หน่วยงานผู้รับทุน ต้องมีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัย และมีประสบการณ์การ
บริหารจัดการงานวิจัย สามารถสนับสนุนการทำงานงานวิจัย และควบคุมการวิจัยได้ตลอดเวลาการ
รับทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด
6.1.4 หัวหน้าโครงการ ต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และเชี่ยวชาญตรงตามสาขาที่ด ำเนินการวิจัย มี
ความพร้อมในด้านเวลาที่จะดำเนินโครงการวิจัยให้สำเร็จ ภายในระยะเวลาของโครงการที่เสนอ และ
ไม่เป็นผู้ติดค้างการส่งรายงานวิจัยของโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนวิจัยต่างๆ โดย
ไม่มีเหตุผลอันสมควร
▪ กรณีผู้ขอรับทุนเป็นจากหน่วยงานภาครัฐ หัวหน้าโครงการ 1 คน สามารถเป็นหัวหน้าโครงการ
ได้ไม่เกิน 3 โครงการในช่วงปีงบประมาณนั้นๆ
▪ กรณีผู้ขอรับทุนเป็นบริษัทเอกชน (หัวหน้าโครงการเป็นบุคลากรของบริษัท) จะรับทุนเอกชนได้
1 โครงการในช่วงปีงบประมาณนั้นๆ โดยมีมหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานวิจัยภาครัฐร่ว มใน
โครงการ เว้นแต่กรณีบริษัทเอกชนร่วมสนับสนุนทุน (ให้ทุนร่วมกับ บพข.) และให้ทุนยังหน่วยงาน
ภาครัฐ บริษัทเอกชนสามารถร่วมสนับสนุนทุนได้ไม่จำกัดจำนวนโครงการ
6.1.5 เป็นโครงการที่มี TRL ระดับ 4 ขึ้นไป* โดยนักวิจัยเป็นเจ้าของเทคโนโลยี ทั้งนี้ ยกเว้นโจทย์วิจัยที่มีการ
ระบุ TRL ไว้เป็นระดับอื่น (ให้แนบเอกสาร/หลักฐานที่แสดงระดับของ TRL ในข้อเสนอโครงการด้วย)
*รายละเอียดเอกสารประกอบระดับ TRL ดังเอกสารท้ายประกาศนี้
6.1.6 กรณีผ ู้เสนอขอรับ ทุน เป็น หน่วยงานรัฐ ต้องมีภ าคเอกชนร่ว มสนับสนุน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20
(แบ่งเป็น in cash ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ “เงินทุนที่ใช้ในการทำโครงการ” และ in kind ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 10 ของ “เงินทุนที่ใช้ในการทำโครงการ”)
6.1.7 กรณีผู้ขอรับทุนเป็น หน่วยงานเอกชน ต้องร่วมสนับสนุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (แบ่งเป็น in cash
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ “เงินทุนที่ใช้ในการทำโครงการ” และ in kind ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15
ของ “เงินทุนที่ใช้ในการทำโครงการ”)
หมายเหตุ “เงินทุนที่ใช้ในการทำโครงการ” หมายถึง เงินทุนในลักษณะ In cash ที่ บพข. และภาคเอกชน
สมทบร่วมกัน
6.2 เกณฑ์ในการพิจารณาข้อเสนอโครงการโดยละเอียด การพิจารณาข้อเสนอโครงการโดยละเอียดทั้งในมิติ
ของเทคนิคและธุรกิจ โดยการให้คะแนนจากการประเมินเอกสารข้อเสนอโครงการ จากผู้ทรงคุณวุฒิไม่น้อย
กว่า 3 ท่าน และเสนอคณะอนุกรรมการเฉพาะแผนงาน/คณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณา
7. การส่งข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal)
ประกาศรั บ ข้ อ เสนอฉบั บ สมบู ร ณ์ ผ ่ า นระบบข้ อ มู ล สารสนเทศวิ จ ั ย และนวั ต กรรมแห่ ง ชาติ เว็ บ ไซต์
http://nriis.nrct.go.th/ โดยผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอในระบบ NRIIS พร้อมแนบข้อเสนอโครงการตามรูปแบบที่
บพข. กำหนด ทั้ง file word และ pdf ในระบบ ได้ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 26 เมษายน ถึงวันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม
2564 (ปิดรับข้อเสนอฉบับสมบูรณ์เวลา 17.00 น.) ทั้งนี้ บพข. จะใช้ข้อเสนอโครงการจากแบบฟอร์มที่กำหนดในการ
พิจารณาเท่านั้น โดยสามารถ download แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ ของ บพข. ได้จากท้ายประกาศฉบับนี้ หรือ
https://www.nxpo.or.th/C/ หัวข้อยื่นข้อเสนอโครงการและสามารถดูรายละเอียดได้จากคู่มือการส่งข้อเสนอโครงการ
เมษายน 2564
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หน้าต่างของ NRIIS ที่จะแนบข้อเสนอโครงการ
หมายเหตุ :
1. ปิดรับข้อเสนอโครงการในระบบ NRIIS ภายในวันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564 เวลา 17.00 น.
2. ให้หัวหน้าสถาบัน/ต้นสังกัด กดรับรองเพื่อส่งโครงการในระบบ NRIIS ภายในวันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564
เวลา 17.00 น.
3. ประมาณการ การประกาศรับข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ปี 2565 รอบ 2 ในช่วงเดือนธันวาคม 2564 ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับงบประมาณคงเหลือจากการประกาศรอบที่ 1

8. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)
สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)
319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร 02-109-5432 ต่อ 871-875 Email: pmuc@nxpo.or.th
เมษายน 2564
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แผนงาน

ผู้ประสานงาน

แผนงานย่อย 10b.1 การพัฒนาเครื่องจักรกลการเกษตรและ
การแปรรูปอาหาร สารประกอบในอาหารที่ทำหน้าที่พิเศษ
และผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพมูลค่าสูงจากผลิตผลการเกษตร
เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
แผนงานย่อย 10b.2 การวิจัยพัฒนายาชีววัตถุ เซลล์บำบัด
เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ ชุดตรวจวินิจฉัยโรค และ
ระบบผลิตทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์เพื่อการ
ขึ้นทะเบียน
แผนงานย่อย 10b.4 พลังงาน เคมีและวัสดุชีวภาพที่ผลิตจาก
วัตถุดิบทางการเกษตรหรือจากธรรมชาติ (TRL 4-8)

สำนักประสานงานชุดโครงการ “เกษตรและอาหารมูลค่าสูง”
รศ.ดร.ณัฐดนัย หาญการสุจริต
โทรศัพท์ 099-215-9000
E-mail: pmucfood@ku.th
สำนักประสานงานชุดโครงการ “สุขภาพและการแพทย์”
คุณกิตติศักดิ์ พรหมเปี่ยม
โทรศัพท์: 086-9940015
E-mail: kittisak.trf@gmail.com
คุณรัตติยากร ดอนธงขวา
โทรศัพท์ : 02-109-5432 ต่อ 873
E-mail: ruttiyakorn.don@nxpo.or.th
สำนักประสานงานชุดโครงการ “พลังงาน เคมีและวัสดุชีวภาพ”
คุณนาวิน วิริยะเอี่ยมพิกุล
โทรศัพท์ 098-896-5889
E-mail: Energy.pmuc@gmail.com
สำนักประสานงานชุดโครงการ “ท่องเทีย่ วและเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์”
ผศ.ดร.เกศรา สุกเพชร
โทรศัพท์ 090 – 921 - 3150
E-mail: bcginaction.tourism@gmail.com
คุณปิยะนุช อยู่คล้ำ
โทรศัพท์ 02-109-5432 ต่อ 874
E-mail: piyanoot.ukl@nxpo.or.th
คุณพีระ เชาว์เฉลิมพงศ์
โทรศัพท์ 02-160-5432 ต่อ 517
E-mail: phira@nxpo.or.th
สำนักประสานงานชุดโครงการ “เศรษฐกิจหมุนเวียน”
คุณเสาวลักษณ์ โอฬารฤทธินนั ท์
โทรศัพท์ 02-117-6456
E-mail: pmuc.ce@gmail.com
สำนักประสานงานชุดโครงการ “ดิจิทัลแพลตฟอร์ม”
ผศ.ดร.สกุณา เจริญปัญญาศักดิ์
โทรศัพท์: 065-039-4545
E-mail: digitalpmuc@gmail.com
ดร.ธนาคาร วงษ์ดีไทย
โทรศัพท์ : 086-947-8888
E-mail: thanakarn@nxpo.or.th
สำนักประสานงานชุดโครงการ “ระบบคมนาคมแห่งอนาคต”
คุณศศิธร ศรีคำม้วน , คุณเสาวภา ชูศรี
โทรศัพท์ : 02-1509561
E-mail: pmuc.fm@gmail.com
สำนักประสานงานชุดโครงการ “ดิจิทัลแพลตฟอร์ม”
ผศ.ดร.สกุณา เจริญปัญญาศักดิ์
โทรศัพท์: 065-039-4545
E-mail: digitalpmuc@gmail.com
สำนักประสานงานชุดโครงการ “เกษตรและอาหารมูลค่าสูง”

แผนงานย่อย 10b.5 การบริหารการจัดการท่องเที่ยวและ
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ และ การจัดการมรดกทางวัฒนธรรมและ
มรดกทางธรรมชาติของประเทศไทยให้เป็นทรัพยากรทางการ
ท่องเที่ยวตามแนวทางของ UNESCO เพื่อการเพิ่มขีด
ความสามารถการแข่งขันอย่างยัง่ ยืน ภายใต้กรอบ BCG Model
แผนงานย่อย 10b.6 การพัฒนาระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนของ
ประเทศไทย

แผนงานย่อย 10c.1 การพัฒนานวัตกรรมข้อมูลและระบบ
ปัญญาประดิษฐ์สำหรับบีซีจีในด้านเทคโนโลยีสุขภาพแพทย์
และเกษตรอาหาร (TRL 4-8)
แผนงานย่อย 10a.5 การพัฒนาอุตสาหกรรมระบบ
คมนาคมแห่งอนาคต และอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบ
อัตโนมัติ (TRL 4-8)

แผนงานย่อย 17.1 แผนงานวิจัยด้านการแก้ปัญหา
วิกฤติเศรษฐกิจจากระบบการค้าออนไลน์
แผนงานย่อยที่ 17.2 แผนงานวิจัยด้านการแก้ปัญหา
วิกฤติเศรษฐกิจด้าน Cold chain logistics

เมษายน 2564

รศ.ดร.ณัฐดนัย หาญการสุจริต
โทรศัพท์ 099-215-9000
E-mail: pmucfood@ku.th
หน้า 17/23

รายละเอียดเพิ่มเติมด้านเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า
กรอบการวิจัยมุ่งเป้าในเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า
มุ่งเน้นเทคโนโลยีอุปกรณ์หลักในยานยนต์ไฟฟ้า 5 ระบบ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
โจทย์วิจัย
1. ระบบแบตเตอรี่

รายละเอียดทิศทางการพัฒนา
มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาชุดแบตเตอรี่
และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การ
ออกแบบชุดแบตเตอรี่ ระบบจัดการ
แบตเตอรี่ ระบบระบายความร้อนของ
แบตเตอรี่ระบบสื่อสาร และอื่นๆ ไม่
มุ่งเน้นที่การผลิตเซลล์ แต่มุ่งเน้นใน
การนำเซลล์มารวมกันเป็นระบบชุด
แบตเตอรี่

2. ระบบขับเคลื่อนไฟฟ้า

มุ่งเน้นไปที่การพัฒนามอเตอร์ไฟฟ้า
และคอนเวอร์ เตอร์ อิ เล็ กทรอนิ กส์
กำลังหรืออย่างใดอย่างหนึ่ง อาจจะ
เป็ น การออกแบบสร้ า งใหม่ ห รื อ
ดัดแปลงจากของที่มีอยู่เดิมที่แสดงให้
เห็ นถึ งระดั บการพั ฒนาที ่ ม ี น ั ยยะ
สำคั ญ เช่ น การออกแบบมอเตอร์
ไฟฟ้ า วงจรอิ เล็ กทรอนิ กส์ ก ำลั ง
ระบบระบายความร้อน ระบบสื่อสาร
การควบคุม เป็นต้น

ข้อกำหนดพื้นฐานทั่วไป
- แรงดันรวม > 60 โวลต์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนา
เทคโนโลยีสำหรับแรงดันสูง
- ขนาดความจุแบตเตอรี่ (กิโลวัตต์ชั่วโมง) แล้วแต่การ
ออกแบบที่เหมาะสมตามรถที่เลือกใช้ (หากใช้สำหรับรถ
L7E ควรอยู่ในย่านที่ให้ระยะทางได้เหมาะสม)
- กำลั งการจ่ ายไฟ (กิ โลวั ตต์ ) แล้ วแต่ การออกแบบที่
เหมาะสมตามกำลังของระบบขับเคลื่อน
- ใช้แบตเตอรี่ Li-Ion โดยไม่จำกัดรูปแบบเซลล์
- ระบบจัดการแบตเตอรี่ ที่มีฟังก์ชันอย่างน้อยคือ การ
สมดุลประจุ การหาระดับ SoC การป้องกันความร้ อน
เกิน การป้องกันกระแสเกินและลัดวงจร
- มีการออกแบบที่คำนึงถึงการระบายความร้อน ความ
ปลอดภั ยทั ้ ง ทางกลและทางไฟฟ้ า เพื ่ อที ่ จ ะผ่ า น
มาตรฐานการใช้งานในรถ
- ให้ผู้เสนอโครงการระบุกำหนดขนาดของอุปกรณ์ที่จะ
เป็นเป้าหมายการพัฒนามาในข้อเสนอโครงการ รวมถึง
ลักษณะรถที่จะนำไปใช้
** มี Hardware รองรับการสื่อสารผ่าน CAN-BUS
- แรงดันขาเข้าแล้วแต่การออกแบบที่เหมาะสมให้เข้ากับ
ระบบ
- พิกัดกำลังขับเคลื่อนตามความเหมาะสมกับรถที่เลือกใช้
(หากใช้สำหรับรถ L7E ควรอยู่ในย่าน 5-15kW)
- พิกัดแรงบิดและความเร็วขึ้นอยู่กับการออกแบบร่วมกับ
ตัวรถ
- ชนิ ด มอเตอร์ ส ามารถเป็ น PMSM, IM, SRM หรื อ
SynRM หรือมอเตอร์อื่นๆ ที่ไม่ใช่มอเตอร์กระแสตรง
- มีการออกแบบที่คำนึงถึงการระบายความร้อน ความ
ปลอดภั ยทั ้ ง ทางกลและทางไฟฟ้ า เพื ่ อที ่ จ ะผ่ า น
มาตรฐานการใช้งานในรถ
- ให้ผู้เสนอโครงการระบุกำหนดขนาดของอุปกรณ์ที่ จะ
เป็นเป้าหมายการพัฒนามาในข้อเสนอโครงการ รวมถึง
ลักษณะรถที่จะนำไปใช้
** มี Hardware รองรับการสื่อสารผ่าน CAN-BUS
- มีความสามารถในการสื่อสารและควบคุมทุกอุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้องในระบบยานยนต์ไฟฟ้า
- ให้ผู้เสนอโครงการระบุฟังก์ชันการทำงานที่จะพัฒนามา
ให้ชัดเจน รวมถึงลักษณะรถ ที่จะนำไปใช้
** มี Hardware รองรับการสื่อสารผ่าน CAN-BUS

3. ระบบควบคุมยานยนต์ มุ่งเน้นไปที่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
และอุปกรณ์อื่นๆ
ควบคุมยานยนต์ ระบบสื่อสาร การ
ออกแบบวิธีการควบคุมยานยนต์ที่
เหมาะสม เป็นต้น รวมถึงอุปกรณ์
ความปลอดภัยและเซ็นเซอร์อื่นๆ ที่
จำเป็นสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า
4. ระบบอัดประจุ
มุ ่ ง เน้ น ไปที ่ ก ารพั ฒ นาอุ ป กรณ์ - แรงดันอัดประจุสอดคล้องกับแบตเตอรี่ที่จะเลื อกใช้
อิเล็กทรอนิกส์กำลังเป็นหลักที่ทำ (>60 โวลต์)
หน้าที่แปลงและควบคุมกระแสและ - ให้เลือกใช้ Socket เชื่อมต่อทางไฟฟ้าที่เหมาะสมทาง
แรงดันสำหรับการอัดประจุในยาน เทคนิ คและความปลอดภั ย ไม่ จำเป็ นต้ องอิ ง ตาม
ยนต์ไฟฟ้า อาจจะมีอุปกรณ์สื่อสาร มาตรฐาน EV ที่มีอยู่แล้ว
ประกอบร่วมและวงจรป้องกันอื่น - มีการออกแบบรองรับที่จะสื่อสารกับชุดแบตเตอรี่
เมษายน 2564
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โจทย์วิจัย

รายละเอียดทิศทางการพัฒนา

5. ระบบ CAN-BUS กลาง มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาระบบ Protocol
ข อ ง CAN-BUS ก ล า ง ส ำ ห รั บ
ผู้ประกอบการผลิตในประเทศ เพื่อให้
ผู ้ ป ระกอบการต่ อ เชื ่ อ ม Supply
chain กันอย่างเป็นรูปธรรมในกรอบ
การพัฒนาของ บพข.

ข้อกำหนดพื้นฐานทั่วไป
- มีการออกแบบที่คำนึงถึงการระบายความร้อน ความ
ปลอดภัยทั้งทางกลและทางไฟฟ้า เช่น เรื่อง IP เพื่อที่จะ
ผ่านมาตรฐานการใช้งานในรถ
- ให้ผู้เสนอโครงการระบุกำหนดขนาดของอุปกรณ์ที่จะ
เป็นเป้าหมายการพัฒนามาในข้อเสนอโครงการ รวมถึง
ลักษณะรถที่จะนำไปใช้
** มี Hardware รองรับการสื่อสารผ่าน CAN-BUS
- ให้ ศึ กษาออกแบบระบบ CAN-BUS กลางในลั กษณะ
Protocol กลางที่ใช้สำหรับการสื่อสารในระบบชิ้นส่วน
ต่างๆ ในระบบยานยนต์ไฟฟ้า
- มีการศึกษาเชิงเปรียบเทียบของ State-of-art และหา
ความเหมาะสมในทางเทคนิคอย่างรอบด้าน
- มีการประชาพิจารณ์ในภาคอุตสาหกรรมเพื่อหาความ
เป็นจุดร่วม
- ระยะเวลาไม่ เกิ น 1 ปี อาจมี การให้ ท ุ นแบบแข่ งขั น
มากกว่า 1 โครงการ

หมายเหตุ
** หมายถึง ให้ผู้เสนอโครงการออกแบบระบบให้มี Hardware สำหรับการสื่อสารทาง CAN-BUS โดยในเบื้องต้นให้ ใช้
Protocol ที่กำหนดโดยตนเองอย่างง่ายไปก่อน ในเวลาเดียวกันจะมีการพัฒนา Protocol กลางสำหรับ CAN-BUS เพื่อ
นำมาใช้สื่อสารให้ระบบที่พัฒนาขึ้นทำงานเข้ากันได้ต่อไป

แพลตฟอร์มรถใช้มุ่งเป้าสำหรับเป็นฐานในการออกแบบระบบต่างๆ ข้างต้นถูกกำหนดให้เป็นรถขนาด L7E
ซึ่งมีรายละเอียดที่เป็นกรอบการออกแบบดังต่อไปนี้
- กำลังขับเคลื่อน 5-15 กิโลวัตต์
- ความเร็วสูงสุดไม่เกิน 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
- 450-600 กิโลกรัมไม่รวมน้ำหนักคนและน้ำหนักบรรทุก
- และข้อกำหนดอื่นๆ ตามมาตรฐาน
หลักการและเหตุผลที่ต้องมีการกำหนดแพลตฟอร์มมุ่งเป้าก็คือเพื่อจำกัดขอบเขตการออกแบบให้มีความ
เป็นไปได้ที่ระบบอุปกรณ์ย่อยต่างๆ ที่พัฒนาขึ้นในแต่ละโครงการจะสามารถถูกนำมาใช้งานรวมกันได้ในอนาคต
และเพื่อกำหนดขนาดของโครงการให้มีงบประมาณให้สอดคล้องกับงบประมาณภาพรวมของแหล่งทุน ส่วน
เหตุ ผ ลในการเลือ กรถ L7E เพราะเป็น รถที ่ม ี ข นาดเหมาะสมสำหรับ พัฒ นาเทคโนโลยีอ ุ ป กรณ์ ย่ อ ยภายใต้
งบประมาณที่ไม่มากจนเกินไป เพื่อที่จะเป็นฐานให้ผู้ประกอบการนำองค์ความรู้ไปต่อยอดสำหรับรถขนาดอื่น ได้
อย่างไรก็ดีหากผู้ประกอบการที่มีศักยภาพและได้พัฒนาระบบอุปกรณ์ย่อยต่างๆนั้นสำหรับรถที่ไ ม่ใ ช่
แพลตฟอร์มพุ่งเป้า L7E ก็ยังสามารถส่งข้อเสนอโครงการได้และหากมีระดับพัฒนาที่ใกล้จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้งาน
ได้จริงก็จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
คำอธิบายเพิ่มเติม
- กรอบเป้าหมายขั้นต่ำของแผนงานของผู้ที่เริ่มพัฒนาระบบจาก TRL 4 (มีต้นแบบที่สามารถสาธิตในห้องปฏิบัติการ
ในส่วนที่สำคัญ)
• ปีที่ 1 พ.ศ. 2565 ได้ต้นแบบที่ผ่านทดสอบในห้องปฏิบัติการที่ได้สมรรถนะตามที่ออกแบบไว้ครบถ้วน
• ปีที่ 2 พ.ศ. 2566 ได้ต้นแบบที่ผ่านทดสอบในการใช้งานในรถจริง
• ปีที่ 3 พ.ศ. 2567 ได้ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทดสอบรับรองมาตรฐานที่เกี่ยวข้องพร้อมใช้ในรถจริง
- อย่างไรก็ดีหากผู้เสนอโครงการมีความพร้อมและความก้าวหน้าในระดับที่สูงกว่าที่เป็นกรอบแผนขั้นต่ำนี้ ก็จะ
ได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ โดยเฉพาะโครงการที่ใกล้เคียงที่จะสามารถทำเป็นผลิตภัณฑ์ได้
- ผู้เสนอโครงการสามารถเสนอโครงการเป็นชุด หรือเป็นโครงการย่อยที่พัฒนาระบบเดี่ยวก็ได้ โครงการชุดอาจ
มีโครงการย่อยมากกว่า หนึ่งระบบ หากเป็นโครงการชุดที่เป็นการรวมกลุ่มของผู้ผลิตระบบย่อยหลายๆระบบ
รวมกันและผู้ประกอบรถและมีเป้าสุดท้ายเป็นรถที่สมบูรณ์หนึ่งคันจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ (ปรารถนาที่จะ
เห็นการรวมกลุ่มสร้างห่วงโซ่อุปทานระหว่างผู้ประกอบการในประเทศ)
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เกณฑ์ในการพิจารณาข้อเสนอโครงการ
การพิจารณาข้อเสนอโครงการมีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้
1) ข้อเสนอโครงการเป็นโครงการเดี่ยวหรือชุดโครงการวิจัยที่มีโครงการวิจัยเดี่ยวตั้งแต่ 2 โครงการขึ้นไปและ
เป็นไปตามเงื่อนไขของการประกาศทุนที่ระบุไว้
2) มีวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนการดำเนินงานที่ชั ดเจนสอดคล้องตามแนวทางประกาศทุน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเป้าในการพัฒนาบุคลากรวิจัยพัฒนาที่มีประสบการณ์จริงอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการพัฒนาเทคโนโลยีไปสู่การ
ใช้งานได้จริงได้โดยผู้ผลิตในประเทศ
3) ผู้เสนอโครงการที่เป็นการพัฒนาระบบย่อยควรมีผู้ประกอบการที่ประกอบรถที่จะนำอุปกรณ์ที่พัฒนาขึ้นไป
ใช้จริงร่วมโครงการ
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รายละเอียดเพิ่มเติมด้านเทคโนโลยีระบบราง
กรอบการวิจัยมุ่งเป้าด้านเทคโนโลยีระบบราง
ระบบตัวรถ (Rolling stocks) ที่มีความสอดคล้องกับแผนงานจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐหรือคาดว่าน่าจะนำไปสู่การ
ใช้งานจริงได้ในระยะเวลาอันสั้น ตัวอย่างเช่น (ไม่จำกัดอยู่เพียงเท่านี้)
- รถบรรทุกตู้สินค้า
- รถโดยสาร
- รถจักรไฟฟ้า หรือ ดีเซลไฟฟ้า
- รถชุด (Multiple Unit) ไฟฟ้า หรือ ดีเซล
- รถแบบอื่นๆ เช่น รถรางเบา รถรางเดี่ยว
กรณีที่อ้างอิงแผนจัดซื้อจัดจ้างจากภาครัฐ แต่แผนเหล่านั้นยังไม่มีความชัดเจนของรายละเอียดทางด้าน
เทคนิค ผู้ดำเนินโครงการสามารถกำหนดรายละเอียดข้อกำหนดทางด้านเทคนิคอ้างอิงจากรถรุ่นที่มีใช้อยู่ ห รื อ
คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของข้อกำหนดมาเพื่อพิจารณาได้
คำอธิบายเพิ่มเติม
- กรอบเป้ า หมายขั ้ น ต่ำ ของแผนงานของผู้ ท ี่ เ ริ ่ม พั ฒ นาระบบจาก TRL 4 (มี ต ้ น แบบที ่ส ามารถสาธิ ตใน
ห้องปฏิบัติการในส่วนที่สำคัญ) อย่างไรก็ดีหากผู้เสนอโครงการมีความพร้อมและความก้าวหน้าในระดับที่สูง
กว่าที่เป็นกรอบแผนขั้นต่ำนี้ ก็จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ โดยเฉพาะโครงการที่ใกล้เคียงที่จะสามารถทำ
เป็นผลิตภัณฑ์ได้
- ผู้เสนอโครงการสามารถเสนอโครงการเป็นชุด หรือเป็นโครงการย่อยที่พัฒนาระบบเดี่ยวก็ได้ โครงการชุดอาจ
มีโครงการย่อยมากกว่าหนึ่งระบบ โดยเป็นการรวมกลุ่มของผู้ผลิตระบบย่อยหลายๆ ระบบรวมกันกับผู้
ประกอบรถที่แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาระบบย่อยไปพร้อมๆ กัน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ คณะอนุ
กรรมการฯ ปรารถนาที่จะเห็นการรวมกลุ่มสร้างห่วงโซ่อุปทานระหว่างผู้ประกอบการในประเทศ
เกณฑ์ในการพิจารณาข้อเสนอโครงการ
การพิจารณาข้อเสนอโครงการมีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้
1) ข้อเสนอโครงการเป็นโครงการเดี่ยวหรือชุดโครงการวิจัยที่มีโครงการวิจัยเดี่ยวตั้งแต่ 2 โครงการขึ้นไปและ
เป็นไปตามเงื่อนไขของประกาศทุนที่ระบุไว้
2) มีวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนการดำเนินงานที่ชัดเจนสอดคล้องตามแนวทางประกาศทุน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเป้าในการพัฒนาบุคลากรวิจัยพัฒนาที่มีประสบการณ์จริงอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการพัฒนาเทคโนโลยีไปสู่การ
ใช้งานได้จริงได้โดยผู้ผลิตในประเทศ
3) ข้อเสนอโครงการต้องมี Local Content มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยการพิจารณาจะพิจารณาจาก
ความเหมาะสมของปริมาณ Local Content ตามศักยภาพความพร้อมของอุตสาหกรรมภายในประเทศ เช่น โครงการ
ที่มีการใช้ชิ้นส่วนที่มีศักยภาพในการผลิตเองภายในประเทศมาก ก็ควรมี Local Content ในปริมาณที่สูงสอดคล้อง
กับศักยภาพและความพร้อมของอุตสาหกรรมที่มีภายในประเทศ
4) โครงการที่มีผู้ใช้ที่จะซื้อไปใช้จริง เช่น การรถไฟแห่งประเทศไทย หรือองค์กรอื่นๆ เข้าร่วมงานพัฒนาใน
โครงการจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
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รายละเอียดเพิ่มเติมด้านเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ
กรอบการวิจัยมุ่งเป้าในเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ
มุ่งเน้นเทคโนโลยีอุปกรณ์หลักในอากาศยานไร้คนขับทั้ง 3 องค์ประกอบ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
โจทย์วิจัย
รายละเอียดทิศทางการพัฒนา
1. ระบบขั บ เคลื ่ อ นและระบบ มุ ่ ง เน้ น ที ่ ก ารพั ฒ นาชิ ้ น ส่ ว น
ควบคุมอากาศยาน
อุ ปกรณ์ หรื อ ระบบต่ างๆ ของ
อากาศยานที่สามารถต่อยอดจาก
แพลตฟอร์ ม อากาศยานของ
งานวิ จ ั ยเดิ มที ่ ม ี อยู ่ แล้ ว โดยไม่
จำเป็นต้องพัฒนาอากาศยานใหม่
ทั้งลำ แต่ผู้วิจัยพัฒนาต้องแสดงให้
เห็นถึงประสิทธิภาพของชิ้นส่วน
อุ ป กรณ์ ห รื อ ระบบที ่ ด ี ขึ้ น
กว่าเดิม
บพข. เน้ น การส่ ง เสริ ม การ
พัฒนาอุปกรณ์หรือ Subsystem
ที่จะสามารถประกอบร่วมกันเป็น
แพลตฟอร์มอากาศยานให้เกิดเป็น
ห่วงโซ่อุปทานภายในประเทศ

2. มาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ และ มุ่งเน้นไปที่ การพัฒนามาตรฐาน
ระบบปฏิ บ ั ต ิ ก ารบิ น สำหรั บ เพือ่ ความปลอดภัยของอากาศยาน
อากาศยานไร้คนขับ
ไร้ ค นขั บ ทั ้ ง ระบบ ทั ้ ง ด้ า น
มาตรฐานความปลอดภั ยของตั ว
อากาศยานและการพ ั ฒนา
ระบบปฏิบัติการบินสำหรับอากาศ
ย า น ไ ร ้ ค น ข ั บ ( UAS Flight
Operations) ท ั ้ งในส ่ ว น ข อง
ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ เพื่อให้
การใช้ งานอากาศยานไร้ คนขั บ
และการให้บริการเชิงพาณิชย์ต่าง
ๆ เป็ นไปอย่ างปลอดภั ย และมี
ประสิทธิภาพสูงสุด

-

-

-

ข้อกำหนดพื้นฐานทั่วไป
การพัฒนาระบบปฏิบัต ิ การการบิ น เช่น ความ
แม่นยำเชิงตำแหน่ง การเชื่อมต่อกับระบบควบคุม
การบิ น ความเสถี ย รของระบบปฏิ บ ั ต ิ ก าร
ระบบสื่อสารการบิน
การพัฒนาระบบเพิ่มความปลอดภัยการบิน เช่น
ระยะเวลาการตอบสนอง ความแม่ น ยำและ
ระยะทางในการตรวจจับวัตถุสิ่งของ
การพัฒนาแบตเตอรี่และพลังงาน เช่น การสมดุล
ประจุ การป้องกันความร้อน การป้องกันกระแส
เกินและลัดวงจร กำลังการจ่ายไฟ การชาร์จแบบ
อัตโนมัติ การใช้งานร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์
การพ ั ฒนาโครงสร ้ างอากา ศยาน เช่ น
ประสิ ทธิ ภาพด้ านน้ ำหนั ก การคงทนต่ อความ
เสี ย หาย ประสิ ท ธิ ภาพด้ า นต้ น ทุ น และการ
บำรุงรักษา

* ให้ ผ ู ้ เสนอโครงการระบุ กำหนดคุ ณสมบั ต ิ ของ
ชิ้นส่วน อุปกรณ์ หรือ ระบบที่จะเป็นเป้าหมายการ
พัฒนามาในข้อเสนอโครงการ รวมถึงความสอดคล้อง
กับแอปพลิเคชันที่จะนำไปใช้
- การทดสอบที ่ เป็ นไปตามมาตรฐานเพื ่ อความ
ปลอดภั ย ของอากาศยานไร้ คนขั บ เช่ น การ
ทดสอบโครงสร้ างอากาศยาน การทดสอบการ
สื่อสารไร้สาย
- การพัฒนาระบบปฏิบัติการบินสำหรับอากาศยาน
ไร้ ค นขั บ เช่ น ระบบ Flight Planning and
management, fleet management สำหรับการ
ปฏิบัติการอากาศยานไร้คนขับ หรือซอฟต์ แวร์
และระบบ ground station
- การพัฒนาระบบบริหารจัดการจราจรและการใช้
งานห้ วงอากาศให้ เป็ นไปอย่ างปลอดภั ยและ
เป็นไปตามมาตรฐานสากล
- การพัฒนาต่อยอดโครงสร้ างพื้นฐานหรื อระบบ
สนับสนุนสำหรับบริหารจัดการจราจรอากาศยาน
ไร้คนขับด้านการติดต่อสื่อสาร (communication),
นำร่องนำร่อน (navigation), ติดตาม (surveillance)
หรือการระบุตัวตน (identification) สำหรับการใช้
งานอากาศยานไร้คนขับ
*บพข. (แผนงานกลุ่มระบบคมนาคมแห่งอนาคต) จะ
ไม่สนับสนุนงบประมาณการจัดหาโครงสร้างพื้นฐาน
เช่ น เครื ่ องมื อทดสอบหรื อระบบปฏิ บ ั ต ิ การที ่ ใช้
งบประมาณสูง
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โจทย์วิจัย
รายละเอียดทิศทางการพัฒนา
ข้อกำหนดพื้นฐานทั่วไป
3. ระบบสนับสนุนการใช้งานของ มุ่งเน้นการใช้งานของอากาศยาน - ด้านการขนส่ง เช่น การพัฒนาระบบปฏิบัติการ
อากาศยานไร้คนขับในเชิงพาณิชย์ ไร้ ค นขั บ เพื ่ อ ให้ เ ป็ น “การ
เพื่อการขนส่ง การพัฒนาอุปกรณ์หรือกลไกเพื่อ
คมนาคมแห่งอนาคต” โดยการ
การขนส่ ง พั ส ดุ การพั ฒ นาต้ น แบบเพื ่ อ การ
พั ฒ นาในโครงการในเน้ น การ
โดยสารในอนาคต
พั ฒ นาอุ ป กรณ์ ห รื อ ระบบที่ - ด้ า นการทำงานทางอากาศ เช่ น การสำรวจ
เกี่ยวข้อง และต้องแสดงผลงาน
ตรวจสอบ การถ่ า ยภาพ การเกษตร ที ่ เ ป็ น
การใช้งานร่วมกับอากาศยานไร้
ประโยชน์ ต ่ อระบบเศรษฐกิ จ และสั งคม และ
คนขั บ อย่ า งชั ด เจน ที ่ ส ามารถ
สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศได้
* ผู้เสนอโครงการควรเชื่อมโยงการพัฒนาการใช้งาน
ของอากาศยานไร้คนขับให้เกิดการรวมองค์ประกอบ
ไม่วาจะเป็นเรื่อง AI, Big data หรือ IoT

คำอธิบายเพิ่มเติม
- กรอบเป้าหมายขั้นต่ำของแผนงานของผู้ที่เริ่มพัฒนาระบบจาก TRL 4 (มีต้นแบบที่สามารถสาธิตในห้องปฏิบัติการ
ในส่วนที่สำคัญ)
• ปีที่ 1 พ.ศ. 2565 ได้ต้นแบบที่ผ่านการทดสอบที่ได้ประสิทธิภาพหรือคุณสมบัติตามที่ออกแบบไว้ครบถ้วน
• ปีที่ 2 พ.ศ. 2566 พัฒนาเป็นแพลตฟอร์มกลางของอากาศยานไร้คนขับที่เกิดจากการรวม 3 องค์ประกอบ
ข้างต้นเข้าด้วยกัน
• ปีที่ 3 พ.ศ. 2567 ได้แพลตฟอร์มกลางของอากาศยานไร้คนขับที่ถูก integrate ร่วมกันของ 3 องค์ประกอบที่
สามารถใช้งานได้จริงและนำไปต่อยอดกับอุตสาหกรรมอื่นๆ ได้
อย่างไรก็ดีหากผู้เสนอโครงการมีความพร้อมและความก้าวหน้าในระดับที่สูงกว่าที่เป็นกรอบแผนขั้นต่ำนี้ ก็จะ
ได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ โดยเฉพาะโครงการที่ใกล้เคียงที่จะสามารถทำเป็นผลิตภัณฑ์ได้
- ผู้เสนอโครงการสามารถเสนอโครงการเป็นชุด หรือเป็นโครงการย่อยที่พัฒนาระบบเดี่ยวก็ได้ โครงการชุดอาจมี
โครงการย่อยมากกว่าหนึ่งระบบ หากเป็นโครงการชุดที่เป็นการรวมกลุ่มของผู้ผลิตระบบย่อยหลายๆ ระบบรวมกัน
และผู้ที่สามารถรวมองค์ประกอบข้างต้นได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ (ปรารถนาที่จะเห็นการรวมกลุ่มสร้าง
ห่วงโซ่อุปทานระหว่างผู้ประกอบการและการวิจัยเกิดขึ้นในประเทศ)
เกณฑ์ในการพิจารณาข้อเสนอโครงการ
การพิจารณาข้อเสนอโครงการมีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้
1) ข้อเสนอโครงการเป็นโครงการเดี่ยวหรือชุดโครงการวิจัยที่มีโครงการวิ จัยเดี่ยวตั้งแต่ 2 โครงการขึ้นไปและ
เป็นไปตามเงื่อนไขของการประกาศทุนที่ระบุไว้
2) มีวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนการดำเนินงานที่ชัดเจนสอดคล้องตามแนวทางประกาศทุน โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง เป้าในการพัฒนาบุคลากรวิจัยพัฒนาที่มีประสบการณ์จริงอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการพัฒนาเทคโนโลยีไปสู่การใช้งานได้
จริงได้โดยผู้ผลิตในประเทศ
3) ผู้เสนอโครงการที่เป็นการพัฒนาระบบย่อยควรมีผู้ประกอบการที่ประกอบรถที่จะนำอุปกรณ์ที่พัฒนาขึ้นไปใช้จริง
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