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เทคโนโลยีการจดัการสวนยางเพือเพิมผลผลิต (เช่น
การใช้ปุ๋ ย การใช้ฮอรโ์มน และอืนๆ)

Smart farm สําหรบัสวนยาง

การพฒันาต้นตอ/พนัธ์ุยาง

การเกษตรผสมผสานในสวนยาง

การพฒันาพนัธ์ุยางทใีหเ้นือไมด้ี

การใช้ประโยชน์ wood chip/wood pellet

อิทธิพลขององค์ประกอบตา่งๆ
ในนํายางตอ่สมบตัแิละการประยกุตใ์ช้งาน

ระบบลอจิสติกส์ในระดบัต้นนํา (ไม้ยางพารา ยางกอ้นถว้ย
นํายางสด และอืนๆ)

การบรหิารจดัการพืนทปีลูกยางพารา

เทคโนโลยีการเกบ็รกัษานํายางด้วยสารเคมี
หรือระบบการทีเ ป็นมิตรกบัสิงแวดล้อม (เช่น
ไม่ใช้หรือลดการใช้แอมโมเนีย / TMTD / ZnO เ ป็นตน้)

การควบคุมคุณภาพวตัถดุิบสําหรบัการผลิตยางแท่ง  (เช่น
การใช้กรดหรือการใช้สารเคมอีืนๆ หรือระบบการจดัการทีเหมาะสม เป็นตน้)

การศึกษาสมบตัิของยางพาราจากแหล่งผลิตต่างๆ ต่อสมบตัิและการใช้งาน
(เช่น พืนทีปลูก การจดัการ เป็นตน้)

เทคโนโลยีการแปรรูปยางดบิ (การใช้สารเคมี พลงังาน
เครืองมอื/เครืองจกัร ในการแปรรูป)

เทคโนโลยีการแปรรปูยางแผน่ในระดบัสหกรณ์หรอืวสิาหกจิชุมชน

เทคโนโลยีการเลือย อดันํายา และการอบไมย้างพารา

การรกัษาเนือไม้ยางด้วยสารเคมีหรือกระบวนการอืนๆ
ทเีป็นมติรตอ่สิงแวดล้อม

เทคโนโลีการจดัเกบ็ไมย้างพารากอ่นและหลงัแปรรปู

เทคโนโลยีการบ่มนํายางหรือการเกบ็รกัษานํายาง
(ก่อนการนําเข้ากระบวนการแปรรูปผลิตภณัฑ์)

การพฒันายางพาราเกรดใหม่ (เช่น ยางไร้กลิน
ยางไร้ปญัหาภูมิแพ้ เป็นตน้

การวจิยัและพฒันาผลิตภณัฑ์ยางพาราเพือทดแทนการนําเขา้

การวจิยัและพฒันาผลิตภณัฑ์ยางพาราเพือทดแทนวสัดุอืนๆ (เช่น ยางซิลิโคน พลาสติก
โพลียรูเีทน และเทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์ เ ป็นตน้)

การพฒันานวตักรรมใหม่จากยางพารา
(จากส่วนทีเ ป็นยางและไม่ใช่ยาง)

การวจิยัและพฒันาองค์ความรู้เพือสนบัสนุนอุตสาหกรรมยางล้อ (เพือเพิมปริมาณการใช้ยางธรรมชาติ / 
เพือรองรบัข้อกาํหนดต่างๆของผลิตภณัฑ์ยางล้อ / สารเติมแต่งในยางทีเ ป็นมิตรกบัสิงแวดล้อม / อืนๆ

การวจิยัและพฒันานํายางคอมพาวด์/นํายางพรีวลัคาไนซ์สําหรบัการประยกุตใ์ช้ในงานประเภทตา่งๆ

การเตรียมมาสเตอร์แบชท์ในรูปนํายาง (เช่น เขม่าดํา ซิลิกา เป็นตน้)

การวจิยัเพือสนบัสนุนการใช้ยางพาราของภาครฐั  (เช่น ถนนยางพารา
ยางทางด้านการจราจร การคมนาคม ยางปูพืนสนามกฬีา เป็นตน้)

งานวจิยัขยายส่วนงานวจิยัพืนฐานเพือต่อยอดเชิงพาณิชย์ (pilot scale)

งานวจิยัและพฒันาร่วมกบัภาคเอกชนชนันําในการนํายางพาราไปใช้ประโยชน์

งานวจิยัเพือตอบสนองและเชือมโยงกบัภาคเกษตรกร

นาโนคอมโพสิทของยางพารา

ไบโอพลาสติก (Bioplastic) / ไบโอพอลิเมอร์ (Biopolymer) จากยางพารา

ยางรีไซเคลิ (Recycle) การนํายางมาใช้ซํา (Reuse)

การใช้ประโยชน์จากสารแทรกทีอยู่ในเนือไม้ยางพารา (เช่น
ใช้ประโยชน์ในเครอืงสําอาง ยารกัษาเนือไม้ เ ป็นตน้)

การใช้เศษเหลือจากกระบวนการผลิตไมย้างพาราเป็นเชือเพลิง

การรกัษาเนือไมย้างพารา

การเปลียนวสัดุลิกโนเซลลูโลส (lignocellulose) เ ป็นไบโอเอทานอล
(Bio ethanol) ไบโอแกส๊ (Biogas) เพือใช้เป็นพลงังานทดแทน

การเพิมพลงังานความร้อนของ Wood chip 
โดยใช้วธีิการปรบัปรงุทางชีวภาพ

การปรบัปรุงหรือดดัแปรไม้ยางพารา (Para wood 
improvement หรือ modification (เช่น heat treatment)

การพฒันากระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมทีเ ป็นมิตรกบัสิงแวดล้อม
(ลดการใช้นํา พลงังาน สารเคมี)

อาชีวอนามยัและความปลอดภยัในอุตสาหกรรมยาง

กระบวนการวจิยัมาตรฐานผลิตภณัฑ์ยางพารา
วิธีการทดสอบ/การวเิคราะหส์มบตัติา่งๆของยาง

การพฒันาเครืองมอื/เครืองจกัร/แม่พิมพ์/ระบบอตัโนมตัิ
ในกระบวนการแปรรูป/การทดสอบ

การดดัแปรโมเลกลุยางและการประยกุตใ์ช้งานในดา้นตา่งๆ

อาชีวอนามยัและความปลอดภยัในอุตสาหกรรมยาง

การวจิยัเชิงนโยบายยางพารา/เศรษฐศาสตร์

การบูรณาการศาสตร์วจิยัเพือสรา้งความเขม้แขง็ของอุตสาหกรรมยาง

การประเมินวฏัจกัรชีวติ (life cycle assessment)  
ของกระบวนการในอุตสาหกรรมยางพารา เช่น ฐานข้อมูลยางพาราครบวงจร
คาร์บอนฟุตปริน (Carbon footprint) คาร์บอนเครดิต (Carbon credit) ลอจสิตกิส์

การศึกษาเชิงรกุดา้นขอ้กาํหนดมาตรฐานผลิตภณัฑ์ยางพารา

เศรษฐสงัคมสวนยาง
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ปาลมน้ำมัน
การปรบัปรุงพนัธ์ุ

การบรหิารจดัการศตัรูพืช

เทคโนโลยีการจดัการสวนในพืนทีทีมีปญัหา

การบรหิารจดัการเชงิธุรกจิของสวนปาล์มนํามนั

ถา่ยทอดเทคโนโลยี

เทคโนโลยี/กระบวนการผลติผลติภณัฑ์จากเศษวสัดุเหลือใชใ้นสวน

เครืองจกัรกล/อุปกรณ์/เครืองมือเก็บเกียว ทีใชใ้นสวน

/

การพฒันาเทคโนโลยี/กระบวนการผลิตทีใช้ประโยชน์จาก
นํามนัปาล์มดิบและนํามนัเมล็ดในปาล์มเป็นผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ
/ผลิตภณัฑ์เพือสุขภาพ/ผลติภณัฑ์ทางการแพทย์

เทคโนโลยี/กระบวนการผลติผลติภณัฑ์จากเศษวสัดุเหลือใชใ้นสวน
เทคโนโลยี/กระบวนการผลิตเพือเพิมมูลคา่จากของเสีย/ 
วสัดุเศษเหลือจากโรงงาน

เทคโนโลยี/กระบวนการแปรรูปนํามนัปาล์มดบิ

การพฒันาเทคโนโลยี/กระบวนการสกดันํามนัปาล์ม

การประเมนิ/วิเคราะห์ คุณภาพนํามนัโดยรวม
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การฟืนฟูป่าธรรมชาติ
ป่าตน้นํา
ป่าพรุ
ป่าชายเลน

การจดัการทีดิน/ชายฝงั/แอ่งนํา-รอ่งนํา

การจดัการคณุภาพสงิแวดลอ้ม
ขยะ
มลพษิ
ของเสีย

การใช้ประโยชน์

ป่าธรรมชาติ
ทีดนิ
นํา
การประมง

การบรหิารจดัการ

การพฒันาองค์กร/สถาบนั
การพฒันากลไก
การบรหิารจดัการ/ตดิตาม
การพฒันาการมีสว่นรว่มของชุมชน
การพฒันาเครืองมือ/ระบบขอ้มูล

การจดัการทรพัยากรนํา

นําทา่
นําใตด้นิ
นําชลประทาน
นําฝน

การฟืนฟูทรพัยากรสตัว์นํา
สตัว์นําเศรษฐกจิ
สตัว์นําหายาก
การอนุรกัษ์/ความหลากหลายของสายพนัธ์ุ

ข้อมูลสถานภาพการเปลยีนแปลงทรพัยากรธรรมชาติ
Climate change/Emerging Issue
การฟืนฟู
การจดัการ
การใช้ประโยชน์

การศกึษาความหลากหลายทางชีวภาพ
อนุรกัษ์/การจดัการทรพัยากรชีวภาพ

สารออกฤทธิทางชีวภาพ/การใช้ประโยชน์

วทิยาศาสตร์ทางทะเลและชายฝงั
การเพาะเลยีงชายฝงั

การจดัการฐานข้อมูลเพือการพฒันาฯ
การจดัการทรพัยากรทะเลและชายฝงั

เศรษฐสงัคมของชุมชนชายฝงั
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พลังงาน

พลังงานชีวภาพ

ไบโอดีเซล

ทรัพยากรในภาคใต้

ปาล์มน้ํามัน ไขประเภทต่างๆ

พืชชายฝั่งที่สกัดเป็นน้ํามัน

Non Food : สาหร่าย สบู่ดํา

การผลิต Enzyme ราคาถูก

การปรับปรุงกระบวนการสกัดน้ํามันปาล์มเพื่อการผลิตไบโอีเซล

กระบวนการ

Chemical Process: การปรับปรุงกระบวนการ Esterfification และ Transesterification

ศึกษากระบวนการผลิตไบโอีเซลแบบ Non Conventional Process

Biological Process

การ Up Scale การผลิตไบโอดีเซลแบบ Non Conventional Process

การพัฒนาต้นแบบกระบวนการผลิตเชื้อเพลิงทดแทนน้ํามันดีเซลจากน้ํามันมะพร้าวระดับชุมชน

การใช้ประโยชน์

การทดสอบคุณสมบัติและการใช้งานของไบโอดีเซลที่ผลิตจากกระบวนการ Biological Process และ Non Conventional Process

การใช้ประโยชน์จากของเสียและผลพลอยได้จากการผลิตไบโอดีเซล

ไบโอดีเซลจากวัสดุเศษเหลือยางพารา

การถ่ายทอดเทคโนโลยี

ก๊าซชีวภาพ

ทรัพยากรในภาคใต้

วัตถุดิบ (ขยะ น้ําเสียอุตสาหกรรมยางพาราและปาล์ม อุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ํา)  
หมักร่วมเพื่อเพิ่มผลผลิตก๊าซ

การปรับสภาพวัตถุดิบ

การศึกษาพันธุ์พืชที่ให้ผลผลิตสูง

การผลิต Enzyme ที่ช่วยเพิ่มการผลิตมีเทน

กระบวนการ

การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพด้วย Biotechnology

การทําความสะอาดก๊าซชีวภาพและการผลิตก๊าซเชื้อเพลิงบริสุทธิ์  
(Biomethane, Biohydrogen)

การผลิตก๊าซชีวภาพด้วยระบบ High Solid

การใช้ประโยชน์

ก๊าซชีวภาพและไบโอดีเซลของสาหร่ายจากน้ําทิ้งของชุมชน

การเพิ่มประสิทธิภาพของก๊าซชีวภาพและไบโอดีเซลจากน้ําทิ้งโรงงานอุตสาหกรรมประมง

การทดสอบประสิทธิภาพเครื่องยนต์

การถ่ายทอดเทคโนโลยี

ไบโอเอทานอล

ทรัพยากรในภาคใต้
วัตถุดิบ: ปาล์มน้ํามัน สาหร่าย วัสดุเศษเหลือทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

จุลินทรีย์: การคัดแยกและปรับปรุงพันธ์

กระบวนการ

การปรับสภาพวัตถุดิบ

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

การขยาย Scale การผลิต

การใช้ประโยชน์

การแยกและการทําบริสุทธิ์

การทดสอบประสิทธิภาพเครื่องยนต์

การลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม นิเวศวิทยา

การถ่ายทอดเทคโนโลยี

พลังงานหมุนเวียนอื่นๆ  
และการอนุรักษ์พลังงาน

ศักยภาพของเศษเหลือจากปาล์มเพื่อการผลิตไฟฟ้าและความร้อน

ศักยภาพของเศษเหลือจากไม้ยางเพื่อการผลิตไฟฟ้าและความร้อน

เทคโนโลยีในการเก็บเกี่ยวและรวบรวมวัตถุดิบ

เทคโนโลยีในการแปรรูปชีวมวลเหลือทิ้งเบื้องต้นให้เป็นเชื้องเพลิงที่มีคุณภาพ

การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการเผาไหม้ชีวมวลเพื่อแก้ปัญหาการเกิดตะกรัน

การใช้ประโยชน์จากเถ้าของโรงงานอุตสาหกรรมน้ํามันปาล์มและโรงไฟฟ้าจากของเหลือปาล์ม

การศึกษาการไหลของความร้อนในระบบเผาไหม้ของหม้อน้ําเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้

การใช้ Co firing

การพัฒนากระบวนการ Liquid fuel จาก Biomass

การอบแห้งวัสดุอหาาร พลังงานความร้อนร่วมจากชีวมวลและพลังงานทางเลือก

โครงการพลังงานเพื่อชุมชน เตาเผาถ่านเพื่อผลิตน้ําส้มควันไม้คุณภาพสูง  
ระบบก๊าซชีวมวลเพื่อผลิตไฟฟ้าจากถ่านขนาด 30 kW

การศึกษาออกแบบโรงไฟฟ้าในระดับอุตสาหกรรม

การทดสอบเชื้อเพลิง Liquid fuel จาก Biomass ในเครื่องยนต์

Carbon Capture and Storage

การจัดเก็บกากนิวเคลียร์ใต้ดิน (เชิงนโยบาย)

จัดอบรมในอุตสาหกรรมปาล์มน้ํามัน

นโยบายพลังงาน

ทางเลือกการใช้ประโยชน์จากผลผลิตการเกษตร --เชิงพื้นที่

Resource Allocation Optimization

Social impact: Global warming issue

ผลกระทบการใช้พืชอาหารเป็นพืชพลังงาน

ปาล์มน้ํามันและพืชพลังงาน

การกําหนดราคาพืชพลังงาน

การกําหนดราคาปาล์มน้ํามันที่เหมาะสม

Carbon credit

เศรษฐศาสตร์พลังงาน

ตลาดพลังงานหมุนเวียน

สิ่งแวดล้อม พลังงาน และเศรษฐศาสตร์

ผลกระทบจากนโยบายเกี่ยวกับพลังงาน

นโยบายพลังงานจากการรวมตัวของ ASEAN

ผลกระทบจาก AFTA ต่อนโยบายส่งเสริมการปลูกปาล์มน้ํามัน

ศึกษาการซื้อไฟฟ้าจากประเทศมาเลเซีย

การสร้างความเข้าใจและความรู้ด้านพลังงานนิวเคลียร์ภาคใต้ของไทย

พลังงานลม

การมีส่วนร่วมของชุมชน

การพัฒนาเครื่องมือตรวจวัดและวิเคราะห์พลังงานลมต้นทุนต่ํา พัฒนาเครื่องมือตรวจวัดและบันทึกข้อมูล  
ซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูลและประเมินศักยภาพพลังงานลม

การพัฒนากังหันลมแกนนอนขนาดเล็กสําหรับครัวเรือน (1-2 kW)

การพัฒนาเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังลมแบบ axial-flux generator

การประเมินศักยภาพ การทําฐานข้อมูล และการทําแผนภาพของพลังงานลมบริเวณชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกของไทย

การประเมินศักยภาพ การทําฐานข้อมูล และการทําแผนภาพของพลังงานลมนอกชายฝั่งทะเลด้านตะวันออก

การออกแบบและสร้างเครื่องกําเนิดไฟฟ้าสําหรับกังหันลมขนาดเล็ก

พลังงานน้ํา

การมีส่วนร่วมของชุมชน

ศักยภาพของแหล่งน้ําในภาคใต้

การเพิ่มประสิทธิภาพของ Generator (axial-flux generator)

บูรณาการพลังงานทดแทนในพื้นที่ภาคใต้

การพัฒนาพลังงานจากคลื่นและการควบคุมชายฝั่ง

ศักยภาพของแหล่งน้ําในภาคใต้

การมีส่วนร่วมของชุมชน

การสํารวจและออกแบบรายละเอียดในพื้นที่คัดเลือก

การวิจัย Carbon Credit Trading Models

การเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตไฟฟ้า

การติดตามและประเมินผลโครงการไฟฟ้าพลังน้ํา

การเผยแพร่องค์ความรู้ด้านไฟฟ้าพลังน้ําชุมชน
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อาหาร

อาหารทะเล

3 ปี

การศึกษาการจัดการห่วงโซ่อุปทานและพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการวัตถุดิบที่ปลอดภัย  
และมีความยั่งยืนสําหรับอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเล

การค้นคว้าและพัฒนาสารเติมแต่งอาหารที่ปลอดภัยและอนุญาตให้ใช้ในผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งออกอย่างน้อย 2 ชนิด

การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์วัสดุเศษเหลือจากการแปรรูปอาหารทะเลโดยได้ผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มอย่างน้อย 2 ชนิด

การพัฒนาเทคโนโลยีการหมักอาหารทะเลที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค

การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารทะเลพร้อมบริโภค/พร้อมปรุงมูลค่าเพิ่มสําหรับการส่งออก

5 ปี

การพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มที่ใช้ทางการแพทย์และเภสัชวิทยาและผลิตภัณฑ์ที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพ จากวัสดุเศษเหลือการแปรูปอาหารทะเลของ 2  
ผลิตภัณฑ์

การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิตและการใช้สารเติมแต่งสําหรับอาหารทะเลที่สามารถแข่งขันในตลาดต่างประเทศ

การพัฒนาห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืนสําหรับอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเล

เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารทะเลพร้อมบริโภค/พร้อมปรุงมูลค่าเพิ่มเพื่อการส่งออกอย่างน้อย 2 ผลิตภัณฑ์

10 ปี

การจัดการห่วงโซ่อุปทานที่เข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเลของประเทศ

การพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากวัสดุเศษเหลือเพื่อการแปรรูปในเชิงพาณิชย์

การวิจัยและพัฒนาเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ของอาหารทะเลของไทย

อุตสาหกรรมน้ํามันปาล์ม

3 ปี

การผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพด้วยกระบวนการทางชีวภาพ

การผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากวัสดุปาล์มน้ํามัน

ผลิตภัณฑ์ทางเคมีจากวัสดุปาล์มน้ํามัน

การใช้ใบปาล์มน้ํามันเป็นแหล่งอาหารหยาบหลังในสูตรอาหารผสมสําเร็จต่อสมรรถภาพการผลิตแพะเนื้อและแพะนม

5 ปี

การผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพด้วยกระบวนการทางชีวภาพ

การผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากวัสดุปาล์มน้ํามัน

ผลิตภัณฑ์ทางเคมีจากวัสดุปาล์มน้ํามัน

การผลิตอาหารสัตว์สําหรับแพะเนื้อและแพะนม

10 ปี
การผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพด้วยกระบวนการทางชีวภาพ

การผลิตสารเร่งชีวภาพจากวัสดุปาล์มน้ํามัน

ฮาลาล

3 ปี

พัฒนาแพะ-แกะในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างครบวงจร

พัฒนาวัตถุดิบในท้องถิ่น (คุณภาพ-ปริมาณ)  
ให้เพียงพอที่จะดึงดูดนักลงทุนให้มาตั้งโรงงานแปรรูปอาหารฮาลาลในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ปรับปรุงการผลิต บรรจุภัณฑ์  
กับผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลที่มีศักยภาพในการแข่งขัน

พัฒนาระบบการรับรองผลิตภัณฑ์ฮาลาล  
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค

5 ปี

วิจัยเพื่อใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบที่มีหรือสามารถส่งเสริมให้มีการผลิตในท้องถิ่น  
(ชนิดใหม่ๆ)

พัฒนานวัตกรรมใหม่ด้านผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์

พัฒนาความเข้มแข็ง halal-SME

พัฒนา quick method  
เพื่อตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารฮาลาลได้อย่างรวดเร็ว

10 ปี

เพิ่มผลิตภัณฑ์อาหารชนิดใหม่สู่การผลิตในระดับอุตสาหกรรม

เพิ่มปริมาณและคุณภาพของวัตถุดิบ  
และลดต้นทุนการผลิต

พัฒนา Test kit

พืช ผัก ผลไม้

3 ปี

พัฒนาเทคโนโลยีก่อนและหลังการเก็บเกี่ยวธัญพืชและผักผลไม้เศรษฐกิจภาคใต้ เช่น มังคุด ลองกอง และเงาะ ฯลฯ อย่างน้อย 3  
เทคโนโลยีต่อปี

พัฒนาระบบ Logistics ทั้งภายในและต่างประเทศ อย่างน้อย 1 ชนิดผลิตผลต่อปี

ศึกษาการใช้ประโยชน์จากวัสดุมูลค่าต่ําหรือผลพลอยได้เพื่อผลิตภัณฑ์บริโภคและอุปโภคอย่างน้อย  
2 ผลิตภัณฑ์ต่อปี

พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่าอย่างน้อย 2 ผลิตภัณฑ์ต่อปี

พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการเชิงพาณิชย์

ประเมินสถานการณ์ด้านสารพิษตกค้าง ความเสี่ยงต่อความปลอดภัยตลอดห่วงโซ่

5 ปี

พัฒนาเทคโนโลยีต้นแบบที่พร้อมใช้ประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม

พัฒนาปรับปรุงการใช้ประโยชน์จากวัสดุมูลค่าต่ํา  
หรือผลพลอยได้เพื่อการผลิตเชิงพาณิชย์

พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่า อย่างน้อย 2 ผลิตภัณฑ์ต่อปี (ต่อเนื่อง)

พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการเชิงพาณิชย์  
(ต่อเนื่อง)

พัฒนาเทคโนโลยีการจัดการความปลอดภัยของผลิตผลและผลิตภัณฑ์จากธัญพืชและผักผลไม้ทั้งในและต่างประเทศ  
อย่างน้อย 1 ชนิดต่อปี

10 ปี
ความยั่งยืนของเกษตรกรที่ผลิตธัญพืชและผักผลไม้ในภาคใต้

พัฒนาและส่งเสริมอัตลักษณ์ (Uniqueness and branding) ของธัญพืชและผักผลไม้ภาคใต้

อาหารสุขภาพ

3 ปี

ศึกษาคุณสมบัติสารมีฤทธิ์ทางชีวภาพ (Prebiotics probiotics antioxidants) ในผัก ผลไม้ และเครื่องเทศภาคใต้

สร้างฐานข้อมูลโภชนาการอาหารภาคใต้

ศึกษาอาหารผู้สูงอายุที่ลดความเสี่ยงระบบเส้นเลือดแข็งตัว และโรคเบาหวาน อาหารลดน้ําหนัก  
อาหารบํารุงระบบขับถ่าย

นวัตกรรมใหม่ 3-5 ชนิด พร้อมนําส่งธุรกิจหรือสิทธิบัตร

5 ปี

การจัดการอาหารที่ถูกต้องของผู้สูงอายุ (โภชนาการ คุณภาพ และรสชาติ)

การสกัดและเอ็นแคปซูเลทสารที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพเพื่อทําผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

ข้าวมีสีที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพและผลพลอยได้ที่มีฤทธิ์ทางสรีระ เช่น antioxidant จากรําข้าวน้ํามันที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพ

พืชทางใต้ที่สามารถลดความเสี่ยงด้านต่างๆ (e.g. มะเร็ง ภูมิต้านทาน และอื่นๆ) 1-2 ผลิตภัณฑ์

สร้างฐานข้อมูลสารมีฤทธิ์จากพืชอาหารพื้นบ้านทางใต้

10 ปี

มีความสามารถในการประเมินประสิทธิผลในมนุษย์ (Human clinical trial) เกี่ยวกับผู้สูงอายุ 1 เรื่อง เพื่อสนับสนุนการผลิตเชิงพาณิชย์

สามารถประเมินความปลอดภัย การจัดการตลอดห่วงโซ่อุปทาน ระบบตรวจสอบย้อนกลบั (traceability)  
เพื่อการส่งออก

ศึกษาระบบการผลิตและการวิเคราะห์สารมีฤทธิ์ชีวภาพ

การสร้างความรู้ทางวิชาการเพื่อสนับสนุนการวิจัยเชิงพาณิชย์
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วิทยาศาสตรสุขภาพ

ภูมิปญญาทองถิ่นในการดูแลและรักษาสุขภาพ

ระบบบริหารจัดการสุขภาพ และการปองกันโรค

การฟนฟูสุขภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตโรคอุบัติใหม/เชื้อด้ือยา

การวิจัย พัฒนายา และสารทางชีวภาพ

เครื่องมือ วัสดุ เทคโนโลยี และโมเลกุลทางการแพทย
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วสัดุทดแทนกระดูกและการชกันําการคนืสภาพ
ของกระดกูและเนือเยือ

วสัดทุางทนัตกรรม

อวยัวะและเนือเยือเทียม

ระบบรางและอุตสาหกรรมทีเกยีวขอ้ง

Power/ Petrochemical Engineering

Green Electronics

Marine Engineering

ตรวจวดัสารบง่ชีทางการแพทย์

การตรวจวดัสารตกคา้งในสิงแวดล้อม

การตรวจวดัสารปนเปือนในอาหาร

ตน้นําผลิตโมโนเมอร์/พอลิเมอร์ชีวภาพ

กลางนําสงัเคราะห์/ปรบัปรุงสมบตัเิรซิน

ปลายนํา
ขนึรูปผลิตภณัฑ์

packaging

ต้นนํา/กลางนํา

สงัเคราะห์วสัดุ

ปรบัปรุงกระบวนการสงัเคราะห์

ปรบัปรุงสมบตัิ

ปลายนํา

นวตักรรม
สิงประดษิฐ์

ตน้แบบ

ผลิตภณัฑ์
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ภัยพิบัติทางธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศภาคใต

Disaster Management
(Resilience)

Prevention/Mitigation
Risk reduction

Preparedness
Awareness

Education

Response

Recovery

Climate change

Exposure (Modeling &
Downscaling)

Sensitivity

Adaption

Mitigation

Vulnerability

Related Research Topics
Scientific

Economic

Environment

Social

Types

Flood/Drought

Erosion

Earthquake/Tsunami

Landslide

Haze

Storm

Area-based problems
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การใช้ภาษาไทยและภาษาตา่งประเทศ
การพฒันาหลกัสูตรทีสอดคล้องกบับรบิทสงัคม/ศกัยภาพของพืนที

การศกึษาเพือสรา้งความมนัคง

การผลติครูใหส้อดคลอ้งกบัการเปลียนแปลง
การพฒันาศกัยภาพเด็กและเยาวชน
การปรบัใช้ระบบการศกึษาของประเทศเพือนบา้น
การพฒันาศกัยภาพแรงงานเพือชุมชน
การจดัการภูมปิญัญาทอ้งถนิ

การบงัคบัใช้กฎหมายอสิลาม/มาตรฐานฮาลาล
แนวทางแก้ปัญหายาเสพตดิ/สิงผิดกฎหมาย อย่างเป็นระบบ
การจดัการขอ้มูล/ความรู้/เทคโนโลยี เพือการพฒันา
วฒันธรรม ประเพณี อตัลกัษณ์
และการจดัการความหลากหลายทางวฒันธรรม
การเยียวยาผูไ้ดร้บัผลกระทบจากความรุนแรง
บทบาทผู้นําศาสนา/ผู้นําชุมชน ในการพฒันา
ธุรกจิชุมชนเพือพฒันาสงัคมอย่างยงัยืน

ธุรกจิ/อุตสาหกรรมชุมชน
การจดัการทรพัยากรอย่างยงัยืน

การลดความเหลือมลาํและการจดัการความยากจน

การทอ่งเทียว

ผลติภณัฑอ์ตัลกัษณ์

อารยธรรม 1,800 ปี มรดกโลก
การท่องเทียวเชิงสุขภาพ

การท่องเทียวภูมนิเิวศ

การค้าชายแดน/การคา้ระหวา่งประเทศ
การจดัการอาหาร ผลิตภณัฑ์ และบรกิารฮาลาล

การเพมิมูลคา่หตัถกรรมทอ้งถนิ
หีบห่อ บรรจุภณัฑ์
การพฒันาฝีมือ

สถาบนัการเงินอสิลาม
การเกษตรยงัยืน/ความมนัคงทางอาหาร

การจดัการทรพัยากรชายฝงั

กฎหมายทีเป็นธรรมโดยนําหลกัศาสนามาใช้

การสร้างความรู้ความเข้าใจในเรืองกฎหมาย/ความยุตธิรรม
การกาํหนดและประเมนินโยบาย

การสือสารเพือสรา้งสนัตภิาพ
การปฏริูปดา้นความมนัคง

กระบวนการสนัตภิาพ
ความยุตธิรรมในระยะเปลียนผา่น

สตรีและภาคประชาสงัคมในกระบวนการสนัตภิาพ
การสรา้งความสมานฉนัท์ดว้ยวฒันธรรม

การจดัการความขดัแย้ง/ความรุนแรง/การกอ่การรา้ย
การกระจายอาํนาจและการจดัการปกครอง

ความสมัพนัธ์กบัประเทศเพือนบา้น

สุขภาพวถีิอสิลาม
โรคเรือรงั คนพิการ ผู้สูงอายุ
การดูแลสุขภาพแบบพงึตนเอง

การส่งเสริมและฟืนฟูสุขภาพกาย/จติ
บทบาทสตรีในระบบสุขภาพ

การเจริญพนัธ์ุ/สุขภาวะแม่และเด็ก
ปัจจยัเสียง/ภยัคุกคามทางดา้นสุขภาพ
การจดัการขอ้มูล/ขา่วสารดา้นสุขภาพ



จุดเด่นด้านทรพัยากร

สนิคา้และบริการ

การพฒันาอาหาร/ธุรกจิฮาลาล

การพฒันาวตัถุดบิ/การแปรรูป/ผลิตภณัฑ์

การตรวจสอบและสรา้งมาตรฐานการผลิต/ผลิตภณัฑ์/บริการ

การส่งเสริมวิสาหกจิชุมชนและการส่งออก

การขยายอุตสาหกรรมบริการ
การท่องเทียว

บริการสุขภาพ

AFTA

การส่งเสริมการลงทุน

มาตรฐานการคา้

การตลาด/การเงนิ

Single Market

Production Base

การเปิดเสรีตลาดทุน

การจดัการธุรกจิบริการ/การท่องเทียว

การท่องเทียว

เชงิสุขภาพ

เชงิพืนที/ชุมชน

เชงินิเวศ

เชงิวฒันธรรม

กลุ่มอนุภูมภิาค (sub-region)

ธุรกจิ
โรงแรม

แฟชนั

เศรษฐกจิดจิิตอล
E-commerce

กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ

การเพมิกาํลงัการผลิต

สินคา้เกษตร

พืชไมผ้ล

ปาล์มนํามนั

ยางพารา

พืชสมุนไพร/ยาทีผลิตจากผลิตภณัฑ์ธรรมชาติ

สินคา้เกษตรอินทรีย์

การจดัการ
การจดัการทีดนิ

การพฒันาเทคโนโลยีการผลิต

การสง่เสริมและพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษ

การส่งเสริมเศรษฐกจิ
การคา้ชายแดน

คลสัเตอร์

การส่งเสริมการลงทุนในภาคเอกชน

ยกระดบัคุณภาพชีวิตของประชาชน

การพฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษเชงิพืนที

สงขลา

นราธวิาส

อืนๆ เชน่ ระนอง

ลอจิสตกิส์
ระเบียงเศรษฐกจิ  (Economic Corridors)

การพฒันาโครงสรา้งพืนฐาน

กฎหมายลอจิสตกิส์

การพฒันาทุนมนุษย์

การพฒันาศกัยภาพกลุ่มอาชีพ/ผู้ประกอบการ/แรงงาน

การพฒันาระบบการศกึษา

การศกึษาพหุวฒันธรรม

เทคโนโลยีและสารสนเทศ

การพฒันาหลกัสูตรเพือเสริมสรา้งสมรรถนะทีสําคญั
เชน่ ภาษา IT นวตักรรม ความเป็นพลเมืองอาเซียน

การศกึษาเพือการพฒันาชุมชนเขม้แข็ง

ศูนย์กลางการศกึษาอาเซียน

Student/Education Mobility

การสร้างความร่วมมือ/พนัธมติร

การสร้างความเป็นเอกภาพ (ASEANESS)

มรดก/อตัลกัษณ์อาเซียน

การพฒันาเชิงบูรณาการ เช่น ทรพัยากรธรรมชาติ

อาเซียนกบัองคาพยพภายนอก (ASEAN +3/+6/+EU)  

การพฒันาเข้าสู่สงัคมเมือง

Green City

Reselience City

Livable City

State and Civil Society Collaboration

การจดัการความเสียงจากการพฒันา (HIA,  
CHIA, EIA, SEA, SIA, IEE, COP)

การแก้ไขปญัหาอาชญากรรมขา้มชาติ
ปัญหาการคา้มนุษย์

แรงงานตา่งดา้ว

สิงผดิกฎหมาย

กระบวนการสนัตภิาพ

สงัคม
วฒันธรรมและวถิีอาเซียน

การจดัการสงัคมผูส้งูอายุ

ชายแดนศกึษา/พรมแดนศกึษา

การสรา้งอตัลกัษณ์ประจําท้องถิน

การย้ายถิน/โรคระบาด/การเปลียนแปลงโครงสรา้งสงัคม

ศลิปวฒันธรรมในอาเซียน

เศรษฐกจิ

ความมนัคงดา้นอาหาร

พฤตกิรรมการบริโภค

การเคลือนย้ายแรงงาน

การลงทุนขา้มชาติ

สภาพแวดล้อม

การควบคมุมลพิษ

การจดัการภยัพิบตัิ

ปรากฏการณ์เกาะเมืองรอ้น
(Urban Heat Island: UHI)

การสร้างมาตรการด้านกฎหมาย
ร่วมกนัภายใต้กฎบตัรอาเซียน

กฎหมายคุม้ครองผูบ้ริโภค

กฎหมายทรพัย์สนิทางปญัญา/ภูมิปญัญาชาวบ้าน

กฎหมายสงิแวดล้อมระหว่างประเทศ

การระงบัขอ้พิพาทระหว่างประเทศ
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การฟืนฟูและสนบัสนุนความยงัยืน

การจดัการความเสียง

การจดัการ
Carrying capacity

มาตรฐาน

การตลาด
การส่งเสริมเชิงพนืที

การทอ่งเทยีวแบบมสี่วนร่วม

ผูป้ระกอบการ

เครือขา่ยท่องเทียวชุมชน

องค์กรท้องถนิ

การจดัการ

Green economy
Green destination

Green tourism activity

สนิค้าและบรกิาร

Brand Equity

สร้างอัตลกัษณ์ในแตล่ะพืนที/วข.

การจดัการการตลาดสินคา้เฉพาะ

การสรา้งมูลคา่เพมิใหก้บัสินคา้และบริการ

การพฒันา Product/packaging

ความเชือมนัของสินค้าและบริการ
การสรา้งมาตรฐานสู่สากล

Security Management

การสรา้งความแตกตา่ง

AEC

วฒันธรรม/วิถชีีวิต

ทนุมนุษย์และทนุทางสงัคม

การจดัการความรู ้
คน

องค์ความรู ้

การพฒันาทรพัยากรมนุษย์
ภาษาตา่งประเทศ

ทกัษะ

Destination link
บริบทเชิงพนืทเีพอืสร้างความแตกต่าง

การทอ่งเทยีวชายแดน

การทอ่งเทยีวเชิงนิเวศ

การทอ่งเทยีวเชิงสุขภาพ/ความงาม

การทอ่งเทยีวเชิงวฒันธรรมพนืถนิ

Halal tourism

Mice city

วฒันธรรมร่วม
เส้นทางสวนเกษตร

ลุ่มนําทะเลสาบ

การทอ่งเทยีวโดยชุมชน
การทอ่งเทยีวเชิงวฒันธรรม
การทอ่งเทยีวเชิงเกษตร
การทอ่งเทยีวเชิงศรทัธา
การสร้างมลูค่าเพมิกบัเส้นทางการทอ่งเทยีว
(ใช้วตัถดุิบภายในทอ้งถนิ)

ลอจิสติกส์

Green logistics

Halal logistics
การจดัการ Supply chain + tourism

การเชือมโยงการเดินทาง

การใช้เทคโนโลยี/ฐานข้อมลู
Application

QR code

story

Creative economy

นวตักรรมการให้บริการ/การทอ่งเทยีว
(Service innovation)

Creative tourism

การสงัเคราะห์องค์ความรู้เชิงมหภาคของประเทศไทยเพอืวิเคราะห์
บนบริบทโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน (AEC)

การส่งเสริมให้เกดิการเชือมโยงระหว่าง Node 
ทสีําคญับนเส้นทางการค้าและคมนาคมอย่างเป็นรูปธรรม

การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของกลุ่มอุตสาหกรรมเศรษฐกจิสร้างสรรค์
กรณีศึกษาโลจิสติกส์และโซ่อุปทานทอ่งเทยีว
การประยุกต์ใช้การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเพอืเชือมโยง
กลุ่มอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่โซ่อุปทานอุตสาหกรรม

การวิจยัเพอืยกระดบัผลผลิตด้านลอจิสติกส์ (Logistics Productivity) ของสินค้าเกษตรไทย
การวิจยัเพอืยกระดบัความเป็นอยู่ของสมาชิกในโซ่อุปทาน

การบริหารจดัการเชิงมหภาคของประเทศไทย
เพอืการรองรบัการเกดิการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน

ศึกษาบทบาทอุตสาหกรรมไทยเพอืการเตรียมความพร้อมสู่ห่วงโซ่อุปทานประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน
การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของกลุ่มอุตสาหกรรมเศรษฐกจิสร้างสรรค์  (Creative Economy)  
กรณีศึกษาโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสุขภาพ (Health Care Supply Chain)

เทคโนโลยีการสร้าง Cluster อุตสาหกรรม
การศึกษาและพฒันาเทคโนโลยีเพอืสนบัสนุนให้เกดิการสร้างคลสัเตอร์ของกลุ่มอุตสาหกรรม

การวิจยัเพอืสร้างคุณค่าและจดัการคุณค่าในโซ่อุปทานและสินค้าเกษตรและอาหาร
การวิจยัเกยีวกบัการประกนัคุณภาพเพอืความปลอดภยัด้านอาหาร
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