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หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) 
 ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย (Full Proposal) ประจ าปีงบประมาณ 2564 

 

1. หลักการและเหตุผล  
 ประเทศที่พัฒนาแล้วมีการแข่งขันอย่างรุนแรงด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม และการสร้างขีด

ความสามารถในการแข่งขัน (Competitiveness) โดยมีการออกแบบสร้างระบบนิเวศทางนวัตกรรม และการสร้าง
และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รองรับการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ก าลังเข้ามาแทนที่เทคโนโลยีเดิม (Disruptive 
Technology) และการต่อยอดการพัฒนาเทคโนโลยีที่มีอยู่เดิมให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพดีขึ้นอย่างเป็นระบบ และ
การพัฒนาเศรษฐกิจไปสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) และเศรษฐกิจแบ่งปัน (Sharing Economy)  
มีการสนับสนุนลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา (R&D Investment) ที่มีความเข้มข้นในโจทย์ที่ท้าทายอย่างชาญฉลาด
ระหว่างภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคเอกชนจากทั้งในและต่างประเทศ ก่อให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมใหม่ ๆ ที่พัฒนาจากเดิมไปอย่างก้าวกระโดด (Leapfrogging) หรือเป็นสิ่งที่ยังไม่เคยมีมาก่อนในโลกขึ้นเป็น
จ านวนมาก ท าให้มีผู้บริโภคให้การตอบรับผลิตภัณฑ์และบริการที่ทันสมัยเหล่านั้นจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
ก่อให้เกิดรายได้และสร้างขีดความสามารถการแข่งขันให้สูงขึ้น ท าให้เป็นผู้น าด้านการพัฒนานวัตกรรมที่ทันสมัย  
อยู่เสมอ  

การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขัน เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้
มีโอกาสเข้ามาร่วมกันคิด วางแผน ก าหนด ลงมือด าเนินการและการวัดผลในกิจกรรมเพ่ือการพัฒนาอย่างมีกลยุทธ์
ด้านการเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขันในอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ เป็นพ้ืนที่ยุทธศาสตร์ที่ส าคัญใน
การพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรม และเขตเศรษฐกิจนวัตกรรมของประเทศไทยให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน และ
จ าเป็นต้องมีการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพและบริการควบคู่ไปด้วยอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างพอเพียง ก่อให้เกิดการสร้าง สะสม พัฒนา ถ่ายทอด และต่อยอดองค์
ความรู้ที่ทันสมัย ขับเคลื่อนและยกระดับความสามารถในการแข่งขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจ สร้างและพัฒนา
ความรู้ด้านการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือไปสู่ “ประเทศไทย 4.0” ซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้
หลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง มุ่งสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว 

ประเทศไทยจึงจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยอาศัยฐานความเข้มแข็งของ
ประเทศอันประกอบด้วยความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรม ส่งเสริมและพัฒนาให้
ประเทศไทยเป็นเจ้าของสินค้าและบริการมูลค่าสูง ที่ยกระดับมูลค่าในห่วงโซ่การผลิตสินค้าและบริการ น าเทคโนโลยี
นวัตกรรมดิจิทัลสมัยใหม่ที่ช่วยท าลายข้อจ ากัด ให้เกิดการก้าวกระโดดของการพัฒนาต่อยอด และสร้างการเติบโตทาง
เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน กระจายรายได้ โอกาส และความมั่งคั่งแบบทั่วถึง ( Inclusive Growth) ด้วยการใช้โมเดล
เศรษฐกิจใหม่ที่เรียกว่า “BCG Model” ซึ่งเป็นการพัฒนา 3 เศรษฐกิจ คือ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) 
เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)  และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ไปพร้อมๆ กัน เพ่ือให้เกิดการ
ขับเคลื่อนประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ BCG Model มีความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 
และสอดรับกับหลักคิดของเศรษฐกิจพอเพียง (SEP) ซึ่งเป็นหลักส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย 
ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดการสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบสนองการแก้ไขปัญหาส าคัญ หน่วยบริหารและจัดการทุน
วิจัยด้านการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) จึงได้จัดท าประกาศรับข้อเสนอโครงการ (Full 
Proposal) ประจ าปีงบประมาณ 2564 ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์  
เพ่ือพัฒนาและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันตามเป้าหมายของ

นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม แพลตฟอร์มที่ 3 การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือ
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ในโปรแกรมท่ี 10 ยกระดับความสามารถการแข่งขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจ  
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3. ขอบเขตการด าเนินงาน  
ตามที่ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เป็นหน่วยงานฯ  

ที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือบริหารจัดการให้เกิดการวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์และเป้าหมายการพัฒนาประเทศตาม
แพลตฟอร์มที่ 3 นั้น จึงได้ก าหนดประเด็นให้สอดคล้องกับเป้าหมาย OKR ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ อววน.  
ในแพลตฟอร์มที่ 3 การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ดังนี้  

 
 



26 กุมภาพันธ์ 2563           หน้า 3/14 

4. กรอบการวิจัยภายใต้แพลตฟอร์มที่ 3 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน  
โปรแกรมท่ี 10 ยกระดับความสามารถการแข่งขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจด้าน BCG in Action 

เรื่อง โจทย์วิจัย เป้าหมาย ผู้ประสานงาน 
แผนงานที่ 1 การขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (BCG in Action) 

แผนงานย่อยที่ 1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ และสว่นประกอบมูลค่าสูง  
1.1 การผลิตส่วนประกอบฟงัก์ชัน 

(Functional ingredients) และสารสกัด
จากธรรมชาติที่มีมลูค่าสงู 

1.2 การผลิตอาหารเพื่อสุขภาพและอาหาร
ฟังก์ชัน (Functional foods) ที่ใช้
เทคโนโลยทีันสมัยที่เหมาะสม  

1.3 การผลิตผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลคา่จากส่วน
เหลือของภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม
เกษตร และเทคโนโลยีการหมุนเวียนของ
เหลือทิ้ง 

1.4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑอ์าหารที่มี
ศักยภาพทางการตลาดสูง ตามความ
ต้องการของภาคอุตสาหกรรม 

1.5 การผลิตเครื่องจักรกลการเกษตรและการ
แปรรูปอาหารเชิงพาณชิย์ทีไ่ด้มาตรฐาน 

1.6 การพัฒนาการจัดการห่วงโซ่อาหารและ
ข้อมูลโภชนาการและอ่ืน ๆ ของ
สารประกอบอาหารเพื่อการเพิ่มศักยภาพ
การพัฒนาสูตร/สว่นผสม (formulation) 
อาหารมูลค่าสูง 

1.7 การศึกษา พัฒนาระบบและมาตรฐานห่วง
โซ่ความเย็น (Cold chain) ที่มี

การวิจัย TRL 4 ขึ้นไป มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีระบบการผลิตและ
เครื่องจักรกลที่เหมาะสม โดยค านึงถึงความยั่งยนื เพื่อยกระดับสินค้าเกษตร
และอาหาร สร้างมาตรฐานและความปลอดภัย และสร้างผลิตภณัฑ์มูลค่าสูง ที่
สามารถขยายขนาดการผลิตออกสู่ตลาดเชงิพาณชิย์ และเพิ่มความสามารถใน
การแข่งขันให้กับสินค้าไทย โดยเฉพาะงานวิจัยในด้านต่างๆ ดังนี้ 
1.1 การผลิตส่วนประกอบฟงัก์ชัน (Functional ingredients) และสารสกัด

จากธรรมชาติที่มีมลูค่าสงู จากความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น สารให้
กลิ่นรสในอาหาร สารให้ความหวาน สธีรรมชาติ สารต้านออกซิเดชัน 
สารต้านจุลนิทรีย์ สารออกฤทธิ์ทางชวีภาพตา่ง ๆ เปน็ต้น  

1.2 การผลิตอาหารเพื่อสุขภาพและอาหารฟังก์ชัน (Functional foods) ที่
ใช้เทคโนโลยีทันสมัยที่เหมาะสม  

1.3 การผลิตผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลคา่จากส่วนเหลือของภาคการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร และเทคโนโลยีการหมุนเวียนของเหลือทิ้ง 

1.4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑอ์าหารที่มีศักยภาพทางการตลาดสูง ตาม
ความต้องการของภาคอุตสาหกรรม 

1.5 การผลิตเครื่องจักรกลการเกษตรและการแปรรูปอาหารเชิงพาณิชย์ที่ได้
มาตรฐาน 

1.6 การพัฒนาการจัดการห่วงโซ่อาหารและข้อมูลโภชนาการและอ่ืน ๆ ของ
สารประกอบอาหารเพื่อการเพิ่มศักยภาพการพัฒนาสูตร/ส่วนผสม 
(formulation) อาหารมูลค่าสูง 

1.7 การศึกษา พัฒนาระบบและมาตรฐานห่วงโซ่ความเย็น (Cold chain) ที่
มีประสิทธิภาพ  

1.1 สร้างมูลคา่เพิ่มให้กับผลิตผลเกษตร ได้เทคโนโลยีขั้นสูงในการ
สกัด/ผลิต/รักษาสมบัติเชิงฟงัก์ชัน/ควบคุมการปลดปล่อยสาร 
ขยายขนาดการผลิต/พัฒนาโรงงานตน้แบบ GMP ในการผลิต
ส่วนประกอบฟังก์ชนัและสารสกัดที่มีมูลค่าสูง ที่สามารถออกสู่
ตลาดเชิงพาณชิย์ ท าให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่ในการผลิต
ส่วนประกอบฟังก์ชนัมูลค่าสูง เพื่อใช้ภายในประเทศและส่งออก 

1.2 สร้างผลิตภัณฑ์ ขยายขนาดการผลิตผลิตภัณฑ์มูลคา่สูงจาก
ผลิตผลเกษตร (เช่น พชืสมุนไพร โปรตีนจากพืช สัตว์ และ
แมลง) อาทิ อาหารสุขภาพ อาหารฟังก์ชันเฉพาะกลุ่ม เช่น 
อาหารส าหรับผูป้่วยเฉพาะ อาหารส าหรับแต่ละช่วงวัย อาหาร
ส าหรับผูบ้ริโภคเฉพาะกลุ่ม ที่มศีักยภาพออกสู่ตลาดเชิงพาณิชย์ 
ท าให้เกิดอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตเกษตรเป็นผลิตภัณฑ์ที่มี
มูลค่าเพิ่มสูง 

1.3 ผลิตภัณฑ์ที่มีมลูค่าเพิ่ม เชน่ สารสกัด ส่วนประกอบฟังก์ชนั 
ผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ ผลิตภณัฑ์อาหารฟังก์ชนั ท าให้เกิด
อุตสาหกรรมแปรรูปวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรและขยะใน
รูปแบบตา่ง ๆ 

1.4 ผลิตภัณฑ์อาหารที่ศักยภาพสูงเชิงพาณชิย์ 
1.5 เครื่องจักรกลการเกษตร เคร่ืองจักรกลการแปรรูปอาหาร ที่ได้

มาตรฐาน เพื่อใช้ภายในประเทศ (ลดการน าเข้า) หรือ เพื่อการ
ส่งออก รวมถึงหน่วยงานทดสอบเครื่องจักรกลการเกษตรและ
การแปรรูปอาหารที่ได้มาตรฐานสากล 

ดร. ณัฐดนัย หาญการสุจริต 
โทรศัพท ์099-215-9000 
E-mail: 
nathdanai.h@ku.ac.th 
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เรื่อง โจทย์วิจัย เป้าหมาย ผู้ประสานงาน 
แผนงานที่ 1 การขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (BCG in Action) 

ประสิทธิภาพ และอาหารภายในประเทศ
และเพื่อการส่งออก    

1.8 การประยุกต์เทคโนโลยนี าเข้าเพื่อใช้
ประโยชน์ภายในประเทศ (Technology 
localization) 

1.8 การประยุกต์เทคโนโลยนี าเข้าเพื่อใช้ประโยชน์ภายในประเทศ 
(Technology localization) * 

1.9 การวิจัยทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ Functional ingredients 
Functional foods ** 
 

*, ** ดูค าอธิบายในเอกสารหนา้ 12 

1.6 ระบบห่วงโซ่อาหารและข้อมูลโภชนาการและอ่ืน ๆ ที่มี
ประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนาสตูร/ส่วนผสม (formulation) 
อาหารมูลค่าสูง (* ในส่วนของการผลิตวัตถุดบิเกษตร สวก. จะ
เป็นผู้พิจารณาการสนับสนนุทนุ) 

1.7 ทราบความต้องการห้องเย็นและระบบห่วงโซ่ความเยน็ของ
ประเทศไทย ทราบความเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ต่างๆ ส าหรับห้องเย็นและระบบห่วงโซ่ความเยน็ ต้นแบบห้อง
เย็นและระบบห่วงโซ่ความเย็นที่เหมาะสมส าหรับชุมชนและ
ผู้ประกอบการในระดบัต่างๆ ตน้แบบระบบโลจสิติกส์และห่วงโซ่
ความเย็นที่มีประสิทธิภาพในการขนส่งกระจายสินค้าเกษตรและ
อาหารภายในประเทศและเพื่อการส่งออก    

1.8 สามารถประยุกต์เทคโนโลยีน าเข้าจากต่างประเทศ เพื่อการ
พัฒนาและหรือต่อยอดเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการผลิต
ส่วนประกอบฟังก์ชนั อาหารสุขภาพ อาหารฟังก์ชนั ผลิตภัณฑ์
อาหารมูลค่าสูง เปน็ตน้ 

แผนงานย่อยที่ 2 การพัฒนายา ชีววัตถุ เซลล์บ าบัด และระบบผลิตทดสอบมาตรฐานผลติภัณฑ์ทางการแพทย์เพ่ือการขึ้นทะเบียน  
2.1 Biologics, Vaccine, and new 

medicines 
2.2 Nutraceuticals and Functional 

Food with health claims  
2.3 In vitro diagnostics and medical 

devices 
2.4 Botanical extracts and herbal 

medicines 
2.5 Advanced Therapeutic Medical 

Products and-Omics 

2.1 การวิจัย และพฒันายาชีววัตถุ วัคซีน และระบบผลิตทดสอบมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์เพื่อการขึ้นทะเบียน และให้ได้มาตรฐานสากล 

2.2 การวิจัยและพฒันา Nutraceuticals and Functional Food ที่ต้องการ
ทดสอบ health claims เพื่อการข้ึนทะเบียน และให้ได้มาตรฐานสากล 

2.3 การวิจัยและพฒันา ชุดตรวจวนิจิฉัยโรค และเครื่องมือแพทย์ที่ไม่ใช่ IVD 
(In Vitro Diagnostics) เพื่อการขึ้นทะเบียน และให้ได้มาตรฐานสากล 

2.4 การวิจัย การท าให้บริสุทธิ์ Botanical extracts การวิจัยกลไกของอาการ
ออกฤทธิ์ระดับเซลล์และโมเลกลุ การพัฒนาวิธีการผลิต การควบคุม
คุณภาพ เพื่อการขึ้นทะเบียน ให้ได้มาตรฐานสากล และส่งออกไปยัง
ต่างประเทศได้  

2.1 สร้างผลิตภัณฑ์ทางการแพทยด์ว้ยเทคโนโลยีขั้นสงูที่มีคุณภาพได้
มาตรฐานสากล สามารถขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์อย. เพื่อใช้ใน
ประเทศไทย ช่วยลดการน าเข้า และเพิ่มรายได้เข้ารัฐด้วยการ
ส่งออกไปยังตา่งประเทศ  

2.2 สามารถผลิตสารสกัดจากพชืสมนุไพรที่มีคุณภาพ ได้มาตฐาน
สากล และขึ้นทะเบียน อย. ได้ เพื่อเตรียมส่งออกสู่ตลาดทั้งใน
และต่างประเทศ 

2.3 ได้แพลตฟอร์มผลิตชุดตรวจวินิจฉัย โดยมีระบบควบคุมมาตรฐาน
ระดับสากล และสามารถขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ อย. ได้ 

คุณกิตติศักดิ์ พรหมเปี่ยม 
โทรศัพท:์ 086-9940015 
E-mail: 
kittisak.trf@gmail.com 
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เรื่อง โจทย์วิจัย เป้าหมาย ผู้ประสานงาน 
แผนงานที่ 1 การขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (BCG in Action) 

2.6 AI for Healthcare 
2.7 Clinical Research Organization and 

clinical trials 

2.5 การวิจัยและพฒันา เซลล์ ชวีวัสดุ โครงร่างส าหรับเพิ่มประสทิธภิาพการ
ซ่อมแซม การสร้างเนื้อเยื่อทดแทน และการรักษา 

2.6 การวิจัยและพฒันาการรักษาด้วยยีน และงานวิจัย Omics ที่เก่ียวกับ
การแพทย์ 

2.7 การวิจัยและพฒันา AI for healthcare: machine learning and 
diagnostics/ treatment applications, neural network and 
radiomics/ imaging data, natural language 
processing/electronic health records (EHR), Ethical implicaions 
and etc.  

2.8 การประยุกต์เทคโนโลยนี าเข้าเพื่อใช้ประโยชน์ภายในประเทศ 
(Technology localization) * 

2.9 การวิจัยทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ ยา ชีววัตถุ เซลล์บ าบัด ชุดตรวจ
วินิจฉัยโรค และเครื่องมือแพทย์ที่ไม่ใช่ IVD (In Vitro Diagnostics) 
Nutraceuticals ** 
*, ** ดูค าอธิบายในเอกสารหนา้ 

2.4 สร้างบริการทางการแพทยโ์ดยใช้ AI ขั้นสูงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
ลดภาระบุคคลากรการแพทย์ และช่วยเพิ่มคุณภาพและการ
เข้าถึงบริการทางสาธารณสุขของประชาชน 

2.5 สร้างแพลตฟอร์ม one stop service ส าหรับการวิจยัทดสอบ
ทางคลนิิก เพื่อรองรับการทดสอบผลิตภัณฑท์างการแพทย์ใน
ประเทศได้แบบครบวงจรและยัง่ยืน 

2.6 สร้างองค์ความรู้ (know how) และเทคโนโลยีในการวิจัย พัฒนา 
และกระบวนผลิต (process) ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ทีไ่ด้
มาตรฐานสากล 

2.7 สร้างและพัฒนาศักยภาพนักวิจยั ผู้ประกอบการ และ System 
Integrator ในอุตสาหกรรมการแพทย์  

แผนงานย่อยที่ 3 การพัฒนาพลังงานเคมีชีวภาพและพลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ  
3.1 ชีวมวล 
3.2 พลังงานชวีภาพและเชื้อเพลิงชีวภาพ 
3.3 พลาสติกชีวภาพ  
3.4 สารเคมีชีวภาพ 
 

3.1 การบริหารจัดการวัตถุดิบและการลดต้นทุนของวัตถุดิบที่ใช้ในการ
ปรับสภาพเบื้องต้น (pretreatment) ให้เหมาะสมในการใช้งาน 

3.2 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของอุตสาหกรรมการผลิตเชื้อเพลิง
ชีวภาพ (เอทานอล, ไบโอดีเซล, ก๊าซชีวภาพ) 
 เอทานอลเพื่ออุตสาหกรรมและเวชภัณฑ ์
 เชื้อเพลิงเหลวจากวัสดุเหลือทิ้ง / พลาสติก 
 Ethanol Fuel Cell 

3.3 โรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็ก /ชุมชน (ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ, ขยะ, โซลาร์) 

3.1 สร้างแพลตฟอร์มในการบริหารจัดการวัตถุดิบและ supply 
chain เพื่อการลดต้นทุนวัตถุดบิ 

3.2 พัฒนาเทคโนโลยี เพื่อสร้างองคค์วามรู้ในการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตของอุตสาหกรรมการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ  เพื่อรองรับ
การผลิตเชื้อเพลิงชวีภาพและสารเคมีชีวภาพที่มีมูลค่าใน
อุตสาหกรรม  

3.3 สร้างผลิตภัณฑ์ตน้แบบพลาสตกิชีวภาพแบบใช้แล้วทิ้ง ในการใช้
งานประเภทต่างๆ เพื่อส่งเสริมการใช้ในประเทศไทย 

คุณกิติ์สิริรัตน์ กูลเก้ือ  
โทรศัพท ์: 02-117-6459  
E-mail:  
kitsirirat.koo@nstda.or.th  
 
คุณรัชพล เธียรชุติมา  
โทรศัพท ์: 02-117-6445  
E-mail:  
ratchapon@nstda.or.th 
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เรื่อง โจทย์วิจัย เป้าหมาย ผู้ประสานงาน 
แผนงานที่ 1 การขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (BCG in Action) 

3.4 ผลิตภัณฑ์ตน้แบบพลาสติกชวีภาพ สารเคมีชีวภาพที่มีมูลค่าสูงจาก
อุตสาหกรรมไบโอเอทานอล อุตสาหกรรมชีวภาพ และ Bio refinery 

3.5 การประยุกต์เทคโนโลยนี าเข้าเพื่อใช้ประโยชน์ภายในประเทศ 
(Technology localization) * 

3.6 การวิจัยทางการตลาดของผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ สารเคมีชีวภาพ
ที่มีมูลค่าสงูจากอุตสาหกรรมไบโอเอทานอล อุตสาหกรรมชีวภาพ ** 

*, ** ดูค าอธิบายในเอกสารหนา้ 12 

สร้างองค์ความรู้ในการวิจัยและพัฒนา สารเคมีชีวภาพที่มี
มูลค่าสูงจากอุตสาหกรรมไบโอเอทานอลและอุตสาหกรรม
ชีวภาพ รวมทั้งต่อยอดในเชิงพาณิชย์  
 
 
 

แผนงานย่อยที่ 4 การท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์  
การบริหารการจัดการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และ การ
บริหารจัดการมรดกทางวัฒนธรรมและมรดก
ทา งธรรมชาติ ของประ เทศ ไทย ใ ห้ เ ป็ น
ทรัพยากรทางการท่องเที่ยวตามแนวทางที่เป็น
สากล เพื่อการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน
อย่างยั่งยืน ภายใต้กรอบ BCG Model 

4.1 การวิจัยเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อ
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 

4.2 การวิจัยเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  
4.3 การบริหารจัดการมรดกทางวฒันธรรมและมรดกทางธรรมชาตขิอง

ประเทศไทยให้เป็นทรัพยากรทางการท่องเที่ยวตามแนวทางสากล มี
ความยั่งยืนภายใต้กรอบ BCG model 

 พัฒนาและยกระดับสินค้าและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้กับสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว  

 พัฒนารูปแบบธุรกิจใหม่ของการท่องเที่ยวของประเทศไทยหลัง
ภาวะวิกฤตโควิด 19 เช่น ธุรกิจออนไลน์ Creative Startups และ 
Social Enterprise  

 พัฒนาการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ การท่องเที่ยวในเขตเมือง ชุมชน
และย่านสร้างสรรค์ แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ  

 การพัฒนาด้านการตลาด การสร้างอัตลักษณ์แบรนด์การท่องเที่ยว 
การวิเคราะห์จัดกลุ่มนักท่องเที่ยว และการก าหนดกลยุทธ์
การตลาดการท่องเที่ยวในช่วงการฟื้นฟูหลังภาวะโควิด 19  

 สร้างความเชื่อมั่นทางการท่องเที่ยว ระบบมาตรฐานและความ
ปลอดภัยทางการท่องเที่ยวตามระบบสาธารณสุข  

 พัฒนาระบบบัญชีต้นทุนทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อมในเขต
พัฒนาการท่องเที่ยวที่ส าคัญ แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมและ
ธรรมชาติ  

ผศ.ดร.เกศรา สุกเพชร 
โทรศัพท์ 082-493-2954 
E-mail: 
kassara.s@nida.ac.th และ 
bcginaction.tourism@gmai
l.com  
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เรื่อง โจทย์วิจัย เป้าหมาย ผู้ประสานงาน 
แผนงานที่ 1 การขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (BCG in Action) 

 ยกระดับพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การท่องเที่ยวในแหล่ง
มรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ  

 พัฒนาและประยุกต์ใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีในการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การท่องเที่ยวในแหล่งมรดก
ทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ  

 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะด้านการบริการเฉพาะด้าน  
 ชุดข้อมูลองค์ความรู้ด้านการตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภคด้านการ

ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การท่องเที่ยวใน
แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ  

แผนงานย่อยที่ 5 แพลทฟอร์ม IoT เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG  
AI in actions for BCG Sustainable 
Development 
 

5.1 Data Analytics and Artificial Intelligence System 
Development in Medical and Healthcare  

5.2 Data Analytics and Artificial Intelligent System Development 
in Agro and Food Technology  

5.3 Data Analytics and Artificial Intelligent System Development 
in Tourism and Creative Economy  

5.4 Data Analytics and Artificial Intelligent System Development 
in Energy  

เป้าหมายภาพรวม 
 สร้างมูลค่าเพิ่มในสินค้า (product) หรือ บริการ (services) ให้กับ

กลุ่มอุตสาหกรรมใน BCG ทางด้าน สุขภาพการแพทย์ – เกษตร
อาหาร – พลังงานและวัสดุชีวภาพ – ท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ ภายใต้แนวคิด green and  circular economy ด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์  

 เพิ่มศักยภาพและโอกาสทางการแข่งขันให้กับกลุ่มอุตสาหกรรม 
BCG ทั้ง 4 ด้าน ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์ 

 สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจดิจิทัลให้กับผู้ประกอบการไทย จากความ
ต้ องการในการใช้ งานดิ จิ ทั ลปัญญาประดิษฐ์ ส าหรับการ 
Transformation ในอุตสาหกรรม BCG ทั้งในและต่างประเทศ 

 ลดการน าเข้าเทคโนโลยีดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์ 
 เพื่อให้มีระบบวิเคราะห์ข้อมูล อัลกอริทึมปัญญาประดิษฐ์ อย่างเป็น

ระบบส าหรับประยุกต์ใชในงานทางด้านการแพทย์และสุขภาพ 

ดร.กฤษฎา มามาตร 
โทรศัพท:์ 085-962-2951 
E-mail: 
digitaleconomy.pmuc@g
mail.com 
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เรื่อง โจทย์วิจัย เป้าหมาย ผู้ประสานงาน 
แผนงานที่ 1 การขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (BCG in Action) 

เกษตรอาหาร ท่องเที่ยวเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และพลังงาน ตาม
โจทย์วิจัยที่ก าหนดในข้อ 5.1-5.4 

เป้าหมายและผลลัพธ ์
5.1 Data Analytics and Artificial Intelligence System 
Development in Medical and Healthcare ตัวอย่างเชน่ 

 การสร้างโมเดลการระบาดของโรคอุบัติใหม่-อุบัติซ้ าเพื่อการ
พยากรณ์แม่นย า 

 ระบบ Telemedicine – Telehealth 
 อัลกอริทึมแม่นย าส าหรับช่วยในการวินิจฉัยโรค เช่น Chest 

X-ray, CT Scan หรือ Cancer image เป็นตน้ 
 ระบบ Virtual assistant ส าหรับให้บริการทางการแพทย์

ยุคใหม่ ได้แก่กลุ่ม Chatbot กลุ่ม NLP เพื่อช่วยให้เข้าใจ
ภาษาไทย หรือภาษาไทยเฉพาะถิ่นเป็นต้น 

 ระบบช่วยสนับสนนุการตัดสนิใจในการบริหารงาน
โรงพยาบาลและระหว่างโรงพยาบาล 

 ระบบช่วยสนับสนนุการตัดสนิใจ และอ านวยความสะดวก
ในกลุ่ม Primary care เป็นตน้ 

 การออกแบบและพัฒนา low cost AI computing 
machine รองรับ machine learning หรือ deep 
learning รวมถึง AI edge embedded system 

5.2 Data Analytics and Artificial Intelligent System 
Development in Agro and Food Technology ตัวอย่างเช่น 

 Precision farm management ในประเด็นการช่วยวาง
แผนการผลติตามความต้องการจากปัจจัยความต้องการของ
ผู้บริโภค 
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เรื่อง โจทย์วิจัย เป้าหมาย ผู้ประสานงาน 
แผนงานที่ 1 การขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (BCG in Action) 

 Digital หรือ AI Platform ส าหรับ personal health ใน
มุมของอาหาร-โภชนาการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน 

 ปัญญาประดิษฐส์ าหรับงานวจิัยของการสร้างรสสัมผสัทาง
อาหาร 

 Data analytics or AI ส าหรับงานทางดา้นการเกษตร 
ได้แก่ เพาะเลี้ยงสัตว์บกหรือสัตว์น้ า การเพาะปลูก เพื่อช่วย
ลดต้นทนุ เพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตและสามารถรองรับการ
ท า traceability ได้ หรือ อื่นๆที่เก่ียวข้อง 

 Data analytics or AI ส าหรับงานทางดา้นบริหารจัดการ
ระบบโลจิสติกส์ warehouse เป็นตน้ 

5.3 Data Analytics and Artificial Intelligent System 
Development in Tourism and Creative Economy 
ตัวอย่างเช่น 
 AI in services automation รองรับห่วงโซ่ของกลุ่ม

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
 VR – AR ส าหรับการท่องเที่ยวยุคใหม่ 
 ปัญญาประดิษฐส์ าหรับวิเคราะห์พฤติกรรมนักท่องเที่ยวเพื่อ

การวางแผนและบริหารจัดการที่ยั่งยืน 
 นวัตกรรมดิจิทัลส าหรับช่วยส่งเสริมและฟื้นฟูอุตสาหกรรม

การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน 
5.4 Data Analytics and Artificial Intelligent System 

Development in Energy ตัวอย่างเช่น 
 AI-based energy building management system  
 Block chain billing system, Block chain-based P2P 
 Digital twin –based for intelligent energy management 
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เรื่อง โจทย์วิจัย เป้าหมาย ผู้ประสานงาน 
แผนงานที่ 1 การขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (BCG in Action) 

แผนงานย่อยที่ 6 แผนงานเศรษฐกิจหมุนเวียน  
6.1 แพลตฟอร์มการพัฒนาธุรกิจรูปแบบ

เศรษฐกิจหมุนเวียน 
6.2 การพัฒนารูปแบบความร่วมมือใน Value-

chain เพื่อสร้างระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน 
ที่มีผลกระทบสูง 

6.3 การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการใช้
วัตถุดิบรอบสองเพื่อสร้างมูลคา่เพิ่มใน
ระดับอุตสาหกรรม 

6.4 การพัฒนาปัจจัยเอ้ือ ข้อมูลฐาน และ
มาตรฐานด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน 

6.1.1 Digital Platform เพื่อบริหารจัดการข้อมูลของเสีย 
6.1.2 การพัฒนา Solution platform เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการ

เปลี่ยนผา่นไปสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนที่เหมาะสมกับความตอ้งการ
ของผู้เล่นกลุ่มต่าง ๆ เช่น 
 Circular design platform 
 Clearing house &amp; Matchmaking platform 
 Circular economy Accelerator Platform 

6.2  การพัฒนาต้นแบบโมเดลธรุกิจปิดวงจร (Closed loop business) โดย
พัฒนารูปแบบความร่วมมือ/กลไกการท างานร่วมกันระหวา่งผู้มสี่วน
เก่ียวข้อง ให้เกิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างครบวงจรและสามารถ
สร้างการเปลี่ยนผา่นสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนใน Value chain ที่มี
ผลกระทบสูง 

6.3.1 การพัฒนา Circular total solutions ส าหรับกลุ่มพลาสติก, 
การเกษตร และการก่อสร้าง 

6.3.2 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตด้วยวัสดชุนดิเดียว (mono material)  
6.3.3 วิธีการก าจัดสิ่งปนเปื้อนออกจากวัสดุรอบสอง (secondary raw 

materials) 
6.4.1 ฐานข้อมูลการประเมินวัฏจักรชีวิต (Life Cycle Assessment: LCA) 

และ Material flow ของประเทศ 
6.4.2 พัฒนาระบบตัวชี้วัดและมาตรฐานของเศรษฐกิจหมุนเวียน 
6.4.3 มาตรฐาน/การทดสอบคุณสมบัติวัสดุรอบสอง 
6.5    การประยุกต์เทคโนโลยนี าเข้าเพื่อใช้ประโยชน์ภายในประเทศ 

(Technology localization) * 

6.1.1 แพลตฟอร์มส าหรับการพฒันาธุรกิจในรูปแบบเศรษฐกิจ
หมุนเวียนไม่น้อยกวา่2 แพลตฟอร์ม  

6.1.2 ผู้ประกอบการที่ผา่นการบ่มเพาะจากแพลตฟอร์มและมอีงค์
ความรู้ในการปรับเปลี่ยนผลิตภณัฑ์/กระบวนการตามแนวคิด
เศรษฐกิจหมุนเวียนไม่น้อยกว่า 40 ราย  

6.2 พัฒนาต้นแบบรูปแบบการท างานร่วมกันระหว่างผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง ใน Value-chain ที่มีผลกระทบสูง จ านวนไม่น้อย
กว่า 2 Value-chain 

6.3 พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการใช้วัตถุดิบรอบสองที่
เหมาะสมกับวัตถุดิบหรือรูปแบบการผลิต/การบริโภคของไทย
ส าหรับผู้ประกอบการและภาคอุตสาหกรรม โดยจะส่งเสริม
เทคโนโลยีเศรษฐกิจหมุนเวียนในด้านที่มีความส าคัญต่อการ
พัฒนาอุตสาหกรรมภายในประเทศ และไทยสามารถแข่งขันได้
ในระดับนานาชาติ เช่น เทคโนโลยีด้านการเพิ่มมูลค่าของเหลือ
ทิ้งจากอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร  

6.4 ยกระดับผลิตภัณฑ์หรือบริการของผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับ
เศรษฐกิจหมุนเวียนให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ 
ผ่านการพัฒนาปัจจัยเอ้ือด้านระบบข้อมูลและการวัดผล การ
ก าหนดมาตรฐาน การรับรองคุณภาพ และฉลากผลิตภัณฑ์
เศรษฐกิจหมุน เวี ยน รวมทั้ ง ระบบติดตามประเมินผล
ความก้าวหน้าและประสิทธิภาพระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนของ
ประเทศ 

นางสางอรนชุ รัตนะ 
โทรศัพท์ 0-2160-5432 ต่อ 
317 
E-mail: 
oranuch@nxpo.or.th 
นายพีระ เชาว์เฉลิมพงศ ์
โทรศัพท์ 0-2160-5432 ต่อ 
517 
E-mail: phira@nxpo.or.th 
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เรื่อง โจทย์วิจัย เป้าหมาย ผู้ประสานงาน 
แผนงานที่ 1 การขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (BCG in Action) 

6.6   การวิจัยทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ เช่น บรรจุภัณฑ์ที่ผลิตด้วยวัสดุ
ชนิดเดียว วัตถุดบิรอบสอง ** 

*, ** ดูค าอธิบายในเอกสารหนา้ 12 
แผนงานย่อยที่ 7 ระบบคมนาคมแห่งอนาคต (Future Mobility) และหุ่นยนต์และระบบอตัโนมัติ (Robotics and Automation) 
อุตสาหกรรมระบบการคมนาคมแห่งอนาคต 
(Future Mobility) มุ่งเน้น การพัฒนาในกลุ่ม
อุตสาหกรรมยานยนตส์มัยใหม่ (Next 
Generation Automotive), ระบบราง 
(Railway), การบินและอากาศยาน (Aviation) 
ระบบ โลจิสติกส์ (Logistics) และอุตสาหกรรม
หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (Robotics and 
Automation) 

การวิจัย TRL 5 ขึ้นไป 
7.1 การวิจัยและพัฒนาต้นแบบ รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า เรือไฟฟ้า รถบัสไฟฟ้า 

รถบรรทุกไฟฟ้า ระบบรถไฟ รถไฟฟ้า รถไฟฟ้ารางเบา ระบบอากาศยาน 
ระบบการขับขี่อัตโนมัติ อากาศยานไร้คนขับ  

7.2 การวิจัยและพัฒนาต้นแบบแบตเตอรี่  และระบบอัดประจุไฟฟ้า (ที่
สอดคล้องกับต้นแบบของอุตสาหกรรมระบบคมนาคมแห่งอนาคต) 

7.3 การวิจัยและพัฒนาต้นแบบระบบโลจิสติกส์ 
7.4 การวิจัยและพัฒนาต้นแบบหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 
7.5 การประยุกต์ เทคโนโลยีน า เข้ า เพื่ อใช้ประโยชน์ภายในประเทศ 

(Technology localization) * 
7.6 การวิจัยทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ต้นแบบของอุตสาหกรรมระบบการ

คมนาคมแห่งอนาคต และอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ  ** 
*, ** ดูค าอธิบายในเอกสารหนา้ 12 

เพ่ือการพัฒนาเทคโนโลยีด้าน 
7.1 การพัฒนามาตรฐานด้านเทคนิคและด้านความปลอดภัยของ

ผลิตภัณฑ์ที่มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของประเทศ
ไทย 

7.2 ผ่านการออกแบบและพัฒนา (Prototype) ผ่านการทดสอบ
ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์และ/หรือด้านความปลอดภัย 

7.3 ผลิตภัณฑ์และระบบใหม่ (New Product) ที่ออกแบบและ
พัฒนาขึ้นพร้อมใช้งานและผลิตขึ้นในประเทศไทย ที่มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น ได้งานจริงและพร้อมน าไปขยายผลใน
เชิงพาณิชย์ 

ดร.ธนาคาร วงษด์ีไทย 
โทรศัพท์ : 086-947-8888  
E-mail: 
thanakarn@nxpo.or.th 
 
คุณศศิธร ศรีค าม้วน  
โทรศัพท์ : 092-626-3936  
E-mail: 
golf.sasithorn@gmail.com 
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ค าอธิบายเพิ่มเติม 
 การพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศส าหรับอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ (Technology Localization) 

 เป็นการวิจัยในระดับ TRL 5 ขึ้นไป เช่น การพัฒนาต้นแบบ (Prototype) หรือเทคโนโลยีส าคัญที่ผ่านการ
ออกแบบและพัฒนาและต่อยอดเทคโนโลยีชั้นน าจากต่างประเทศโดยคนไทย และผ่านการทดสอบประสิทธิภาพของ
ผลิตภัณฑ์และ/หรือด้านความปลอดภัย  เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยีและธุรกิจนวัตกรรมใหม่ที่
เหมาะสมกับบริบทการพัฒนาอุตสาหกรรมของไทยผ่านการทดลองใช้งานจริง การถ่ายทอดพัฒนาและต่อยอด
เทคโนโลยีชั้นน าจากต่างประเทศ เนื่องจากหากท าวิจัยในแต่ละส่วนตั้งแต่แรกเริ่มเองจะใช้ระยะเวลานานในการพัฒนา
เทคโนโลยีไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงตามพลวัตรการพัฒนาโลก รวมถึง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product) ส าหรับการ
ทดลองใช้งาน เพ่ือทดสอบประสิทธิภาพ เก็บข้อมูลเฉพาะด้าน ด้านเทคนิค ด้านการตลาด รูปแบบลักษณะโมเดลธุรกิจ 
(Business Models) เพ่ือน ามาปรับปรุงออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีความเหมาะสมให้มากขึ้นส าหรับการใช้งานในประเทศ
ไทย (Operational Research) 
 มุ่งเน้นให้การสนับสนุนการด าเนินการท าโครงการที่มีขนาดใหญ่ และ/หรือมีผลกระทบทางเศรษฐกิจสูง สร้าง
ให้เกิดความสามารถด้านการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศขึ้นในประเทศไทยได้เอง เพ่ือเร่งการยกระดับ
การพัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม (Research, Development and Innovation : RDI) 
ของประเทศ เพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขัน (Competitiveness) และการพัฒนาร่วมกันกับพันธมิตรยุทธศาสตร์ 
(Co-development Strategic Alliances) สร้างให้เกิดความสามารถใหม่และยกระดับจากการผลิตตามแบบ (OEM) ไปสู่
การออกแบบเชิงเทคนิคและพัฒนาเทคโนโลยีได้เอง เมื่อสิ้นสุดแผนงาน การพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศ 
จะต้องเกิดผลผลิตที่ใช้งานได้จริงพร้อมน าไปขยายผลในเชิงพาณิชย์  

ตัวอย่าง เป้าหมายโครงการ Technology Localization 
1.1 อุตสาหกรรมระบบการคมนาคมแห่งอนาคต  ในกลุ่ม อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (Next Generation 

Automotive), ระบบราง (Railway), การบินและอากาศยาน (Aviation) และ โลจิสติกส์ (Logistics)  
1.2 อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ  ด้านหุ่นยนต์แขนกล ระบบการผลิตอัตโนมัติ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 

ผลผลิตในอุตสาหกรรมที่เก่ียวข้อง 
1.3 อุตสาหกรรมอาหาร ด้านการผลิตอาหารมูลค่าเพ่ิมสูงและสารออกฤทธิ์เชิงหน้าที่ (High Value-added Food 

and Functional Ingredient) และเทคโนโลยีใหม่เพ่ือการรักษาคุณภาพและเพ่ิมมูลค่าของสินค้าเกษตรและ
อาหาร  

1.4 อุตสาหกรรมการแพทย์ ยา ชีววัตถุ เซลล์บ าบัด ชุดตรวจวินิจฉัยโรค และเครื่องมือแพทย์ที่ไม่ใช่ IVD (In Vitro 
Diagnostics) Nutraceuticals 

1.5 อุตสาหกรรมพลังงานและวัสดุชีวภาพ ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการลดการใช้พลังงานขั้น
สุดท้าย (Final Energy) การกักเก็บพลังงาน (Energy Storage) การเชื่อมต่อกับยานยนต์สมัยใหม่ และ
โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid)  

 การวิจัยด้านการตลาด เป็นงานวิจัยส าหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือระบบใหม่ (New Product) ที่
ออกแบบ และพัฒนาขึ้นพร้อมใช้งานและผลิตขึ้นในประเทศไทย ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ได้งานจริงและพร้อม
น าไปขยายผลในเชิงพาณิชย์ มีการศึกษา รูปแบบลักษณะโมเดลธุรกิจ (Business Models) ที่ตรงกับความ
ต้องการของตลาดไทยและต่างประเทศ (ทั้งนี้ ข้อเสนอโครงการไม่สามารถเสนอท างานวิจัยทางการตลาดแต่
เพียงอย่างเดียวได้ และมีความจ าเป็นต้องท าโครงการที่จะวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือระบบใหม่ซึ่ง
เป็นเป้าหมายหลักท่ีต้องการท าให้ดีกว่าต้นแบบควบคู่ไปด้วย) 

โดยในกรณีแผนงาน Technology Localization สัดส่วนของค่าใช้จ่ายส าหรับงานวิจัยในเชิงตลาดที่
รัฐสามารถให้การสนับสนุนได้ไม่ควรเกิน 5% ของมูลค่าของทั้งโครงการวิจัย และไม่เกิน 500,000 บาท 

5. ระยะเวลาด าเนินงานวิจัย 
ระยะเวลาด าเนินงานโครงการ 1-3 ปี หากเป็นโครงการต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี ต้องแสดงให้เห็นเป้าหมาย

สุดท้าย (End Goal) และมีเส้นทางไปถึงเป้าหมายรายปี (Milestone) แสดงไว้อย่างชัดเจน 
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6. คุณสมบัติของผู้รับทุนและเงื่อนไข 
6.1 ผู้มีสิทธิเสนอขอรับทุน คือ สถาบันการศึกษา /สถาบันวิจัย/หน่วยงานภาครัฐ/หน่วยงานเอกชน 
6.2 กรอบงบประมาณ ขึ้นอยู่กับเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ 

 
7. เกณฑ์ในการพิจารณาข้อเสนอฉบับสมบูรณ์เบื้องต้น 

การพิจารณาข้อเสนอโครงการมี 2 ขั้นตอน โดยมีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 
7.1 เกณฑ์ในการพิจารณาข้อเสนอโครงการเบื้องต้น  

7.1.1 ข้อเสนอโครงการเป็นโครงการเดี่ยวหรือชุดโครงการวิจัยที่มีโครงการวิจัยเดี่ยวตั้งแต่ 2 โครงการขึ้นไป
และเป็นไปตามเงื่อนไขของประกาศทุนที่ระบุไว้  

7.1.2 มีวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนการด าเนินงานที่ชัดเจนสอดคล้องตามแนวทางประกาศทุน 
7.1.3 สถาบัน/หน่วยงาน และผู้รับผิดชอบโครงการมีความรู้ และประสบการณ์การบริหารจัดการงานวิจัย 

การด าเนินงานวิจัยและคาดได้ว่าจะสามารถปฏิบัติงานและควบคุมการวิจัยได้ตลอดเวลาการรับทุน
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด  

7.1.4 เป็นโครงการที่มี TRL ระดับ 4 ขึ้นไป โดยนักวิจัยเป็นเจ้าของเทคโนโลยี ทั้งนี้ ยกเว้นโจทย์วิจัยที่มีการ
ระบุ TRL ไว้เป็นระดับอ่ืน  

7.2 เกณฑ์ในการพิจารณาข้อเสนอโครงการโดยละเอียด  
7.2.1 การพิจารณาข้อเสนอโครงการโดยละเอียด คือ การให้คะแนนจากการประเมินเอกสารข้อเสนอ

โครงการ (100 คะแนน) จากผู้ทรงคุณวุฒิไม่น้อยกว่า 3 ท่าน เพื่อพิจารณาสนับสนุนทุนต่อไป  
7.2.2 กรณีโครงการได้รับการสนับสนุนจากผู้ใช้งานและอุตสาหกรรมในรูปแบบของงบประมาณสมทบหรือ

การสนับสนุนอื่นๆ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
 
8. การส่งข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) 

   ประกาศรับข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ เว็บไซต์  
http://nriis.nrct.go.th/  โดยผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอในระบบได้ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2563  ถึงวันที่ 23 
สิงหาคม 2563 (ปิดรับข้อเสนอฉบับสมบูรณ์เวลา 23:59 น.) ทั้งนี้ ขอให้แนบข้อเสนอโครงการตามรูปแบบที่ บพข. 
ก าหนด ทั้ง file word และ pdf. ในระบบ NRIIS ด้วย (สามารถ download แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการปี 63-64 
ของ บพข. ได้จากท้ายประกาศฉบับนี้ หรือ https://www.nxpo.or.th/C/  หัวข้อยื่นข้อเสนอโครงการ) 
   
หมายเหตุ :  

1. ปิดรับข้อเสนอโครงการในระบบ NRIIS ภายในวันท่ี 23 สิงหาคม 2563 เวลา 23.59 น. 
2. ให้หัวหน้าสถาบัน/ต้นสังกัด กดรับรองเพื่อส่งโครงการในระบบ NRIIS ภายในวันท่ี 28 สิงหาคม 2563 เวลา 23.59 น.  

 

 
หน้าต่างของ NRIIS ที่จะแนบข้อเสนอโครงการ 

 
  

https://www.nxpo.or.th/C/
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9. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) 
ส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) 
319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
Email:  pmu_c@nxpo.or.th 
 
 

แผนงาน ผู้ประสานงาน 
แผนงานย่อยที่ 1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ และ
ส่วนประกอบมูลค่าสูง 

ดร.ณัฐดนัย หาญการสุจริต 
โทรศัพท ์099-215-9000 
E-mail: nathdanai.h@ku.ac.th 

แผนงานย่อยที่ 2 การพัฒนายา ชีววัตถุ เซลล์บ าบดั และระบบ
ผลิตทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์เพื่อการขึ้น
ทะเบียน 

คุณกิตติศักดิ์ พรหมเปี่ยม 
โทรศัพท:์ 086-9940015 
E-mail: kittisak.trf@gmail.com 

แผนงานย่อยที่ 3 การพัฒนาพลังงานเคมีชีวภาพและพลาสติกที่
ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ 

คุณกิติ์สิริรัตน์ กูลเก้ือ  
โทรศัพท ์: 02-117-6459  
E-mail:  kitsirirat.koo@nstda.or.th  
คุณรัชพล เธียรชุติมา  
โทรศัพท ์: 02-117-6445  
E-mail:  ratchapon@nstda.or.th 

แผนงานย่อยที่ 4 การท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค ์ ผศ.ดร.เกศรา สุกเพชร 
โทรศัพท์ 082-493-2954 
E-mail: kassara.s@nida.ac.th และ 
bcginaction.tourism@gmail.com 

แผนงานย่อยที่ 5 แพลทฟอร์ม IoT เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
BCG 

ดร.กฤษฎา มามาตร 
โทรศัพท:์ 085-962-2951 
E-mail: digitaleconomy.pmuc@gmail.com 

แผนงานย่อยที่ 6 แผนงานเศรษฐกิจหมุนเวียน นางสาวอรนชุ รัตนะ 
โทรศัพท์ 0-2160-5432 ต่อ 317 
E-mail: oranuch@nxpo.or.th 
นายพีระ เชาว์เฉลิมพงศ ์
โทรศัพท์ 0-2160-5432 ต่อ 517 
E-mail: phira@nxpo.or.th 

แผนงานย่อยที่ 7 ยานยนต์สมยัใหม่ (Next-generation 
automotive) และระบบอัตโนมัติ 

ดร.ธนาคาร วงษด์ีไทย  
โทรศัพท์ : 086-947-8888  
E-mail: thanakarn@nxpo.or.th 
คุณศศิธร ศรีค าม้วน  
โทรศัพท์ : 092-626-3936  
E-mail: golf.sasithorn@gmail.com 
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