
กรอบการวิจัย 
ด้านการคมนาคมขนส่งระบบราง ประจ าปีงบประมาณ 2557 

................................................................................... 

 จากยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนาด้านการคมนาคมขนส่งระบบรางของประเทศไทย (พ.ศ. 2557–
2559) ได้กล่าวถึง การพัฒนาระบบขนส่งทางรางไว้โดยคร่าวๆ 2 ประเภท ได้แก่ (1) ระบบขนส่งทางรถไฟ ซึ่งจะ
พัฒนาเป็นทางคู่ (Double track) เป็นส าคัญ และ (2) รถไฟความเร็วสูง ซึ่งจะท าเป็นเครือข่ายการขนส่งมวลชน
เป็นส าคัญ โดยมีประเด็นท้าทายที่ความคุ้มค่าต่อการลงทุน และความยั่งยืนของระบบรางในอนาคต 
 ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนและสาธารณรัฐเกาหลี ได้มีการลงทุนพัฒนาการขนส่งระบบรางไปก่อน
หน้าประเทศไทย และได้ด าเนินการมาสู่ความยั่งยืนด้วยตนเอง สองประเทศนี้จึงเป็นประเทศตัวอย่างกรณีศึกษาที่
ดีส าหรับประเทศไทยในการด าเนินรอยตาม อย่างไรก็ตาม งานด้านวิจัยพัฒนาจัดเป็นงานเฉพาะประเทศภายใต้
การถ่ายทอดเทคโนโลยีว่าด้วยบุคลากรและประสิทธิภาพการด าเนินกิจกรรมต่างๆ  จ าต้องมีการเลือกรูปแบบ
เฉพาะตัวโดยดูจากขีดความสามารถมาแต่เดิมเป็นส าคัญได้ 9 กรอบดังนี้ 

กรอบการวิจัยท่ี 1 กฎระเบียบและกฎหมาย 
กรอบการวิจัยที่ 2 นโยบายการลงทุนเรื่องต่างๆ ด้านการคมนาคมขนส่งระบบราง 
กรอบการวิจัยที่ 3 การพัฒนาแบบบูรณาการที่เอื้อต่อการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ (TOD) 
กรอบการวิจัยที่ 4 การพัฒนามาตรฐาน/การทดสอบ/การรับรองการผลิตชิ้นส่วนรถไฟ 
กรอบการวิจัยท่ี 5 การพัฒนาระบบ 
กรอบการวิจัยที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพการเดินรถ 
กรอบการวิจัยที่ 7 การพัฒนาบุคลากรด้านการคมนาคมขนส่งระบบราง 
กรอบการวิจัยท่ี 8 การถ่ายทอดเทคโนโลยี 
กรอบการวิจัยที่ 9 การพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนรถไฟในประเทศ 
ด้วยเหตุนี้ เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) จึงได้ก าหนดกรอบการวิจัย กลุ่มเรื่องการ

คมนาคมขนส่งระบบราง ขึ้นมาเพ่ือจัดท าโจทย์ กรอบ และหัวข้อการวิจัยที่จ าเป็นเร่งด่วน เพื่อการให้ทุนสนับสนุน
งานวิจัยดังกล่าว โดยได้ด าเนินการกลั่นกรองและมีความเห็นว่า ประเทศไทยไม่มีขีดความสามารถในการสร้างการ
คมนาคมขนส่งระบบรางได้ด้วยตนเองในหลายๆ ด้าน จึงจ าเป็นต้องอาศัยผู้ที่มีความรู้เชี่ยวชาญในหลายๆ ด้านมา
ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับบุคลากรไทย ต้องอาศัยรถไฟ รถไฟฟ้า ฯลฯ ที่ผลิตจากประเทศที่มีการพัฒนาและ
น ามาใช้ประโยชน์แล้ว และยังต้องพ่ึงพาอุปกรณ์เครื่องมือประกอบต่างๆ ในการซ่อมบ ารุงดูแลระบบราง เพ่ือให้
ประเทศไทยสามารถพ่ึงพาตนเองได้ในระดับหนึ่งและสามารถสร้างระบบได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ คอบช. ได้จัด
ความส าคัญเร่งด่วนในสนับสนุนทุนวิจัยโดยเรียงล าดับ ดังนี้ 

1. การพัฒนาระบบ 
   การศึกษาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับระบบรางรวมทั้งการก าหนดมาตรฐานการซ่อมบ ารุงรถไฟ 
มาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพและทดสอบภายหลังการซ่อมบ ารุง เพ่ือก าหนดหลักประกันด้านคุณภาพการ
ให้บริการและการรับรองด้านความปลอดภัย มีการศึกษาจัดท าสถิติการเกิดอุบัติเหตุเพ่ือก าหนดเป็นมาตรการด้าน
การรักษาความปลอดภัย 

2. การพัฒนาบุคลากรด้านการคมนาคมขนส่งระบบราง 
  การพัฒนาก าลังคนและองค์ความรู้และทักษะในระบบรางเพ่ือรองรับการพัฒนาทางด้านการ
คมนาคมขนส่งระบบราง เช่น การจัดฝึกอบรมจากผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ การเพิ่มหลักสูตรการเรียนการสอน
ด้านการคมนาคมขนส่งระบบรางในมหาวิทยาลัยต่างๆ การศึกษาเชิงนโยบายในเรื่องรูปแบบและปัจจัยที่สนับสนุน
ให้เกิดการพัฒนาบุคลากรด้านระบบขนส่งทางรางได้อย่างเป็นระบบและยั่งยืน โดยศึกษาวิจัยจากกรณีต่างประเทศ
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ถึงคุณลักษณะของรูปแบบและปัจจัยที่เป็นส่วนสนับสนุนที่ส าคัญ อาทิเช่น โครงสร้างพ้ืนฐาน  เครือข่ายความ
ร่วมมือ รวมถึงกฎระเบียบต่างๆ เป็นต้น 

3. การพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนรถไฟในประเทศ 
  การพัฒนาชิ้นส่วนอุปกรณ์รถไฟที่มีศักยภาพการผลิตในประเทศ เช่น วัสดุทางรถไฟ ฯลฯ ให้มี
มาตรฐานตามหลักสากลเพ่ือการแข่งขันทางธุรกิจกับประเทศต่างๆ การศึกษาแนวทางการยกระดับความสามารถ
ในการผลิตของผู้ประกอบการในส่วนที่ประเทศไทยมีศักยภาพสูง เพ่ือเข้าเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการผลิต
ชิ้นส่วนรถไฟของโลกหลังการเปิดประชาคมอาเซียน 

4. การพัฒนาแบบบูรณาการที่เอื้อต่อการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ (TOD) 
  การศึกษาวิจัยการพัฒนาพ้ืนที่รอบสถานีรถไฟ การเข้าถึงระบบรถไฟ ความสะดวกในการเปลี่ยน
ระบบการเดินทาง (Transit-oriented development: TOD) การบูรณาการระบบรางกับระบบขนส่งอ่ืนและ
ปัจจัยอ่ืนใดที่ท าให้การใช้ระบบขนส่งสาธารณมีความสะดวกสบายและเป็นที่สนใจให้เข้ามาใช้บริการ เชื่อมโยง
โครงข่ายและการบริหารจัดการขนส่งผู้โดยสาร และสินค้าและบริการที่สะดวกและปลอดภัยทั้งในพ้ืนที่ชนบท 
พ้ืนที่เมืองและระหว่างประเทศ 

5. กฎระเบียบและกฎหมาย 
  การศึกษาและทบทวนกฎหมาย กฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อประสิทธิภาพในการพัฒนาระบบ
ขนส่งทางราง เช่น การร่วมลงทุนภาครัฐ-เอกชน (Public-private partnership: PPP) การเปิดโอกาสในการท า
ธุรกรรมอ่ืนนอกเหนือจากกิจการเดินรถขนส่ง และการจัดซื้อจัดจ้างที่สนั บสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม
ภายในประเทศ และศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการลงทุนเพ่ือรองรับการลงทุนจากต่างประเทศให้เกิดความสะดวกใน
การลงทุนของนักลงทุนต่างประเทศ 

6. การถ่ายทอดเทคโนโลยี 
  การศึกษากฎระเบียบขั้นตอนและวิธีการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศ การศึกษาวิจัย
รูปแบบหน่วยงานกลางเพ่ือรองรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการเดินรถ การซ่อมบ ารุง และการผลิตชิ้นส่วนระบบ
รางในประเทศ และศึกษาเทคนิคเทคโนโลยีจากประเทศที่ประสบความส าเร็จด้านการคมนาคมขนส่งระบบราง 
เช่น จีน ญี่ปุ่น ฯลฯ การศึกษารูปแบบและวิธีการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศผ่านโครงการลงทุนด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ เช่น ระบบขนส่งทางราง โดยวิเคราะห์ปัจจัยส าคัญที่ท าให้การถ่ายทอดเทคโนโลยี
ประสบความส าเร็จจากกรณีประเทศจีน เกาหลีและไต้หวัน 

7. การเพิ่มประสิทธิภาพการเดินรถ 
  การศึกษาวิจัยเทคโนโลยีต่างๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเดินรถ เช่น การพัฒนาระบบติดตาม
ขบวนรถไฟ (Train Tracking) ที่เข้าถึงได้สะดวก 

8. การพัฒนามาตรฐาน/การทดสอบ/การรับรองการผลิตชิ้นส่วนรถไฟ 
  การศึกษาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดมาตรฐานการให้บริการมาตรฐานการทดสอบใน
ด้านวิศวกรรมและการรับรองมาตรฐานการผลิตในด้านอุตสาหกรรมให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เช่น การ
ศึกษาวิจัยเพ่ือก าหนดมาตรฐานกลางให้รถไฟฟ้าสามารถเดินรถร่วมกันได้ ( Interoperability) โดยศึกษาการ
ให้บริการขนส่งทางรถไฟระหว่างประเทศ เพื่อจัดท าความตกลงการเดินรถไฟระหว่างประเทศ และจัดระเบียบการ
ให้บริการขนส่งรถไฟ 

9. นโยบายการลงทุนเรื่องต่างๆ ด้านการคมนาคมขนส่งระบบราง 
  การศึกษาวิจัยความเหมาะสมในการลงทุน เทคนิคที่ใช้ในการวิเคราะห์การลงทุน เพ่ือให้ผล
การศึกษารัดกุมและเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจเชิงนโยบายที่แก้ไขปัญหาของประเทศและสนองตอบความ
ต้องการของประชาชนผู้ใช้บริการ และมีความสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของต่างประเทศเพ่ือเพ่ิมศักยภาพใน
การลงทุน 
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วัตถุประสงค์          
1. เพ่ือผลิตผลงานวิจัยที่สามารถใช้เป็นแนวทางในการก าหนดและตัดสินใจเชิงนโยบายด้านการ

ขนส่งระบบราง ทั้งด้านการก าหนดแผนการลงทุนและการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎระเบียบที่จ าเป็นเพ่ือให้การ
พัฒนาด้านการขนส่งระบบรางมีประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนผู้ใช้บริการ และ
ช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจกับต่างประเทศ 

2. เพ่ือผลิตผลงานวิจัยด้านเทคโนโลยีที่สามารถน ามาใช้ในการยกระดับคุณภาพในการให้บริการ
และ ท าให้เกิดการพัฒนาระบบการขนส่งทางรางอย่างยั่งยืน ก้าวให้ทันกับการพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งทาง
รางของนานาอารยประเทศ 

3. เพ่ือผลิตผลงานวิจัยที่เป็นแนวทางในการเสริมสร้างขีดความสามารถในการพัฒนาระบบรางที่
ยั่งยืนโดยผ่านกลไกการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม
ด้านระบบรางขึน้ในประเทศ 
ผลผลิต 

1. สามารถก าหนดแนวทางการซ่อมบ ารุงที่สานมารถช่วยยกระดับคุณภาพในการให้บริการขนส่ง
ระบบ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประหยัดค่าใช้จ่าย 

2. สามารถก าหนดแนวทางการพัฒนาทักษะการท างานและการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือรองรับ
การพัฒนาระบบรางในในอนาคตทั้งด้านปริมาณ คุณภาพและความพร้อมรองรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

3. สามารถก าหนดแนวทางการพัฒนาชิ้นส่วนรถไฟที่เป็นยุทธศาสตร์ส าคัญ เช่นชิ้นส่วนรถไฟที่ใช้ใน
การซ่อมบ ารุง เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถการผลิตในเบื้องต้น 

4. ทราบปัจจัยส าคัญที่ เกี่ยวกับการสนองตอบความต้องการของผู้ ใช้บริการ เพ่ือให้ มีความ
สะดวกสบายและเป็นที่สนใจให้เข้ามาใช้บริการ 

5. สามารถเสนอแนะการปรับปรุงข้อก าหนดด้านกฎระเบียบและกฎหมายที่จ าเป็น 
6. สามารถก าหนดแนวทางและกลไกการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาคส่วนการผลิตต่างๆ เพ่ือยกระดับ

ขีดความสามารถด้านอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนรถไฟ 
7. สามารถใช้ผลการศึกษาวิจัยเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการเดินรถ 
8. สามารถเสนอแนะเทคโนโลยีการผลิตชิ้นส่วนรถไฟที่ใช้ในการซ่อมบ ารุงรวมทั้งกลไกที่จะน า

ชิ้นส่วนดังกล่าวไปใช้งาน 
9. แนวทางการลงทุนระบบขนส่งทางรางทั้งหลักเกณฑ์ตัดสินโครงการลงทุนขนาดใหญ่ รูปแบบการ

ลงทุน และหลักคิดเกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบขนส่งทางรางโดยการบริหารด้านอุปสงค์ 
(Demand side) ของการขนส่งระบบรางเพื่อเพ่ิมความสามารถในการเข้าถึงบริการของประชาชนผู้ใช้บริการ 
 
 


