ยุทธศาสตร์วิจัย ม.อ.
ปี 2560-2564

การวิจยั เชิ ง นโยบายยางพารา/เศรษฐศาสตร์
การบูรณาการศาสตร์วจิ ยั เพื อสร้างความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมยาง
การประเมิน ว ัฏจกั รชี วต
ิ (life cycle assessment)
ของกระบวนการในอุ ตสาหกรรมยางพารา เช่น ฐ านข้อ มูล ยางพาราครบวงจร
คาร์บอนฟุ ตปริน (Carbon footprint) คาร์บอนเครดิต (Carbon credit) ลอจิสติกส์
การศึ กษาเชิ ง รุกด้านข้อกําหนดมาตรฐานผลิตภณ
ั ฑ์ยางพารา
เศรษฐสงั คมสวนยาง
การวิจยั และพัฒนาผลิตภณ
ั ฑ์ยางพาราเพือทดแทนการนํ าเข้า
การวิจยั และพัฒนาผลิ ตภ ณ
ั ฑ์ ยางพาราเพื อทดแทนว ัสดุอืนๆ (เช่น ยางซิ ลิโคน พลาสติก
โพลี ยรู เี ทน และเทอร์โ มพลาสติกอิลาสโตเมอร์ เป็ นต้น )
การพัฒ นานว ัตกรรมใหม่จากยางพารา
(จากส่ วนทีเป็ นยางและไม่ใช่ ยาง)
การวิจยั และพัฒนาองค์ความรู้เ พื อสนับสนุ น อุ ตสาหกรรมยางล้ อ (เพื อเพิ มปริมาณการใช้ ยางธรรมชาติ /
เพื อรองรบั ข้อ กําหนดต่างๆของผลิ ตภ ณ
ั ฑ์ ยางล้อ / สารเติมแต่ง ในยางทีเป็ นมิตรก ับสิ งแวดล้อม / อืนๆ
การวิจยั และพัฒนานํ ายางคอมพาวด์/นํ ายางพรีว ัลคาไนซ์ สําหร ับการประยุกต์ใช้ ในงานประเภทต่างๆ
การเตรียมมาสเตอร์แ บชท์ใ นรูปนํ ายาง (เช่น เขม่าดํา ซิ ลิ กา เป็ นต้น )
การวิจยั เพื อสนับสนุ น การใช้ ยางพาราของภาคร ัฐ (เช่น ถนนยางพารา
ยางทางด้านการจราจร การคมนาคม ยางปูพื นสนามกีฬ า เป็ นต้น )
งานวิจยั ขยายส่ วนงานวิจยั พื นฐ านเพื อต่อ ยอดเชิ งพาณิช ย์ (pilot scale)
งานวิจยั และพัฒนาร่วมก ับภาคเอกชนชันนํ าในการนํ ายางพาราไปใช้ ประโยชน์
งานวิจ ัยเพือตอบสนองและเชื อมโยงก ับภาคเกษตรกร
นาโนคอมโพสิทของยางพารา
ไบโอพลาสติก (Bioplastic) / ไบโอพอลิเ มอร์ (Biopolymer) จากยางพารา
ยางรีไซเคิล (Recycle) การนํ ายางมาใช้ ซํ า (Reuse)
การใช้ ประโยชน์ จากสารแทรกทีอยู่ใ นเนื อไม้ยางพารา (เช่น
ใช้ ประโยชน์ ใ นเครืองสําอาง ยารกั ษาเนื อไม้ เป็ นต้น )
การใช้ เ ศษเหลือจากกระบวนการผลิตไม้ยางพาราเป็ นเชื อเพลิง
การร ักษาเนื อไม้ยางพารา
การเปลี ยนว ัสดุลิ กโนเซลลูโลส (lignocellulose) เป็ นไบโอเอทานอล
(Bio ethanol) ไบโอแก๊ส (Biogas) เพือใช้ เ ป็ นพลงั งานทดแทน
การเพิ มพล งั งานความร้อ นของ Wood chip
โดยใช้ วธิ ีการปร ับปรุงทางชี วภาพ
การปรบั ปรุง หรือ ดัดแปรไม้ยางพารา (Para wood
improvement หรือ modification (เช่น heat treatment)
การพัฒ นากระบวนการผลิ ตในอุ ตสาหกรรมทีเป็ นมิตรก ับสิ งแวดล้ อ ม
(ลดการใช้ นํา พล งั งาน สารเคมี)
อาชี วอนาม ัยและความปลอดภยั ในอุตสาหกรรมยาง
กระบวนการวิจยั มาตรฐ านผลิ ตภ ณ
ั ฑ์ ยางพารา
วิธี การทดสอบ/การวิเ คราะห์สมบ ัติตา่ งๆของยาง
การพัฒนาเครืองมือ /เครืองจ ักร/แม่พิ มพ์/ระบบอ ต
ั โนมตั ิ
ในกระบวนการแปรรูป/การทดสอบ
การดัดแปรโมเลกุลยางและการประยุกต์ใช้ งานในด้านต่างๆ
อาชี วอนาม ัยและความปลอดภยั ในอุตสาหกรรมยาง
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เทคโนโลยีการจดั การสวนยางเพื อเพิ มผลผลิต (เช่น
การใช้ ปุ๋ย การใช้ ฮ อร์โมน และอืนๆ)
Smart farm สําหร ับสวนยาง
การพัฒนาต้น ตอ/พันธุ์ยาง
การเกษตรผสมผสานในสวนยาง
การพัฒนาพันธุ์ยางทีให้เ นื อไม้ดี
การใช้ ประโยชน์ wood chip/wood pellet
อิ ทธิ พ ลขององค์ประกอบต่างๆ
ในนํ ายางต่อสมบ ัติและการประยุกต์ใช้ งาน
ระบบลอจิส ติกส์ ใ นระดับต้น นํ า (ไม้ยางพารา ยางก้อ นถ้วย
นํ ายางสด และอืนๆ)
การบริหารจ ัดการพืนทีปลูกยางพารา
เทคโนโลยีการเก็บรกั ษานํ ายางด้วยสารเคมี
หรื อ ระบบการทีเป็ นมิตรก ับสิ งแวดล้ อ ม (เช่น
ไม่ใ ช้ หรือ ลดการใช้ แ อมโมเนี ย / TMTD / ZnO เป็ นต้น )
การควบคุ ม คุ ณ ภาพว ัตถุดิบสํ าหรบั การผลิ ตยางแท่ง (เช่น
การใช้ กรดหรือ การใช้ ส ารเคมีอืนๆ หรื อ ระบบการจดั การทีเหมาะสม เป็ นต้น )
การศึ กษาสมบตั ิของยางพาราจากแหล่ ง ผลิ ตต่างๆ ต่อ สมบตั ิแ ละการใช้ งาน
(เช่น พื นทีปลู ก การจ ด
ั การ เป็ นต้น )
เทคโนโลยีการแปรรูปยางดิบ (การใช้ ส ารเคมี พล งั งาน
เครืองมือ /เครืองจ ักร ในการแปรรูป)
เทคโนโลยีการแปรรูปยางแผ่นในระดับสหกรณ์หรือวิสาหกิจชุ มชน
เทคโนโลยีการเลือย อ ด
ั นํ ายา และการอบไม้ยางพารา
การร กั ษาเนื อไม้ยางด้วยสารเคมีหรือ กระบวนการอื นๆ
ทีเป็ นมิตรต่อสิงแวดล้อม
เทคโนโลีการจ ัดเก็บไม้ยางพาราก่อนและหลงั แปรรูป
เทคโนโลยีการบ่มนํ ายางหรือ การเก็บรกั ษานํ ายาง
(ก่อ นการนํ าเข้ากระบวนการแปรรูปผลิ ตภ ณ
ั ฑ์ )
การพัฒนายางพาราเกรดใหม่ (เช่น ยางไร้กลิ น
ยางไร้ปญ
ั หาภู มิแ พ้ เป็ นต้น

ปาลมน้ำมัน
การปรับปรุงพันธุ์

การพัฒ นาเทคโนโลยี/กระบวนการผลิตทีใช้ประโยชน์ จาก
นํ ามันปาล์มดิบและนํ ามันเมล็ดในปาล์มเป็ นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
/ผลิตภัณฑ์เพือสุขภาพ /ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์

การบริหารจัดการศัตรูพืช
เทคโนโลยีการจัดการสวนในพืนทีทีมีปญ
ั หา

เทคโนโลยี / กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ในสวน

การบริหารจัดการเชิงธุรกิจของสวนปาล์มนํามัน

เทคโนโลยี /กระบวนการผลิตเพือเพิมมูลค่าจากของเสีย /
วัสดุเศษเหลือจากโรงงาน

ถ่ายทอดเทคโนโลยี
เทคโนโลยี /กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ในสวน

เทคโนโลยี /กระบวนการแปรรูปนํามันปาล์มดิบ

เครืองจักรกล/อุปกรณ์ / เครืองมือเก็บเกียว ทีใช้ในสวน

การพัฒ นาเทคโนโลยี/กระบวนการสกดั นํามันปาล์ม
การประเมิน /วิเคราะห์ คุณภาพนํ ามันโดยรวม

/
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ป่ าต้นนํา

วิทยาศาสตร์ทางทะเลและชายฝัง
การเพาะเลียงชายฝัง

การฟื นฟูป่าธรรมชาติ

ป่ าพรุ
ป่ าชายเลน

การจ ัดการฐานข้อมูลเพือการพัฒนาฯ
การจ ัดการทร ัพยากรทะเลและชายฝัง
เศรษฐส ังคมของชุมชนชายฝัง

การจดั การทีดิน/ ชายฝัง/ แอ่ง นํา-ร่องนํา
ขยะ

การจ ัดการคุณภาพสิงแวดล้อม

มลพิษ
ของเสีย

การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ

ป่ าธรรมชาติ

อนุ รกั ษ์ /การจ ัดการทร ัพยากรชีวภาพ
สารออกฤทธิทางชีวภาพ/การใช้ประโยชน์

การใช้ประโยชน์

ทีดิน
นํา
การประมง
การพัฒนาองค์กร/สถาบ ัน
การพัฒนากลไก

การบริหารจ ัดการ

การบริหารจ ัดการ/ติดตาม
การพัฒนาการมีสว่ นร่วมของชุมชน
การพัฒนาเครืองมือ/ระบบข้อมูล
นําท่า

การจ ัดการทร ัพยากรนํา

นําใต้ดน
ิ
นําชลประทาน
นําฝน
สัตว์นําเศรษฐกิจ

การฟื นฟูทร ัพยากรส ัตว์นํา

สัตว์นําหายาก
การอนุร ักษ์ /ความหลากหลายของสายพันธุ์

ข้อมูลสถานภาพการเปลียนแปลงทร ัพยากรธรรมชาติ
Climate change/Emerging Issue
การฟื นฟู

การจ ัดการ
การใช้ประโยชน์
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พลังงาน
การมีส่วนร่วมของชุมชน

ปาล์มน้ํามัน ไขประเภทต่างๆ

ศักยภาพของแหล่งน้ําในภาคใต้

พืชชายฝั่งที่สกัดเป็นน้ํามัน

การเพิ่มประสิทธิภาพของ Generator (axial-flux generator)

Non Food : สาหร่าย สบู่ดํา

ทรัพยากรในภาคใต้

บูรณาการพลังงานทดแทนในพื้นที่ภาคใต้

การผลิต Enzyme ราคาถูก

การพัฒนาพลังงานจากคลื่นและการควบคุมชายฝั่ง
ศักยภาพของแหล่งน้ําในภาคใต้
การมีส่วนร่วมของชุมชน

การปรับปรุงกระบวนการสกัดน้ํามันปาล์มเพื่อการผลิตไบโอีเซล

พลังงานน้ํา

Chemical Process: การปรับปรุงกระบวนการ Esterfification และ Transesterification

ไบโอดีเซล

การสํารวจและออกแบบรายละเอียดในพื้นที่คัดเลือก

ศึกษากระบวนการผลิตไบโอีเซลแบบ Non Conventional Process
กระบวนการ

การวิจัย Carbon Credit Trading Models

Biological Process
การ Up Scale การผลิตไบโอดีเซลแบบ Non Conventional Process

การเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตไฟฟ้า

การพัฒนาต้นแบบกระบวนการผลิตเชื้อเพลิงทดแทนน้ํามันดีเซลจากน้ํามันมะพร้าวระดับชุมชน

การติดตามและประเมินผลโครงการไฟฟ้าพลังน้ํา

การทดสอบคุณสมบัติและการใช้งานของไบโอดีเซลที่ผลิตจากกระบวนการ Biological Process และ Non Conventional Process

การเผยแพร่องค์ความรู้ด้านไฟฟ้าพลังน้ําชุมชน

การใช้ประโยชน์จากของเสียและผลพลอยได้จากการผลิตไบโอดีเซล

การใช้ประโยชน์

ไบโอดีเซลจากวัสดุเศษเหลือยางพารา
การมีส่วนร่วมของชุมชน

การถ่ายทอดเทคโนโลยี

การพัฒนาเครื่องมือตรวจวัดและวิเคราะห์พลังงานลมต้นทุนต่ํา พัฒนาเครื่องมือตรวจวัดและบันทึกข้อมูล
ซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูลและประเมินศักยภาพพลังงานลม
การพัฒนากังหันลมแกนนอนขนาดเล็กสําหรับครัวเรือน (1-2 kW)
การพัฒนาเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังลมแบบ axial-flux generator

วัตถุดิบ (ขยะ น้ําเสียอุตสาหกรรมยางพาราและปาล์ม อุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ํา)
หมักร่วมเพื่อเพิ่มผลผลิตก๊าซ

พลังงานลม

การประเมินศักยภาพ การทําฐานข้อมูล และการทําแผนภาพของพลังงานลมบริเวณชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกของไทย

การศึกษาพันธุ์พืชที่ให้ผลผลิตสูง

พลังงานชีวภาพ

การประเมินศักยภาพ การทําฐานข้อมูล และการทําแผนภาพของพลังงานลมนอกชายฝั่งทะเลด้านตะวันออก

การผลิต Enzyme ที่ช่วยเพิ่มการผลิตมีเทน
การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพด้วย Biotechnology

การออกแบบและสร้างเครื่องกําเนิดไฟฟ้าสําหรับกังหันลมขนาดเล็ก

ก๊าซชีวภาพ

กระบวนการ

Resource Allocation Optimization
Social impact: Global warming issue

การปรับสภาพวัตถุดิบ

ทรัพยากรในภาคใต้

การทําความสะอาดก๊าซชีวภาพและการผลิตก๊าซเชื้อเพลิงบริสุทธิ์
(Biomethane, Biohydrogen)
การผลิตก๊าซชีวภาพด้วยระบบ High Solid

ทางเลือกการใช้ประโยชน์จากผลผลิตการเกษตร --เชิงพื้นที่

ก๊าซชีวภาพและไบโอดีเซลของสาหร่ายจากน้ําทิ้งของชุมชน

ผลกระทบการใช้พืชอาหารเป็นพืชพลังงาน

การใช้ประโยชน์
การกําหนดราคาพืชพลังงาน

การกําหนดราคาปาล์มน้ํามันที่เหมาะสม

การเพิ่มประสิทธิภาพของก๊าซชีวภาพและไบโอดีเซลจากน้ําทิ้งโรงงานอุตสาหกรรมประมง
การทดสอบประสิทธิภาพเครื่องยนต์

ปาล์มน้ํามันและพืชพลังงาน

การถ่ายทอดเทคโนโลยี

Carbon credit

นโยบายพลังงาน

ตลาดพลังงานหมุนเวียน
สิ่งแวดล้อม พลังงาน และเศรษฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์พลังงาน

ผลกระทบจาก AFTA ต่อนโยบายส่งเสริมการปลูกปาล์มน้ํามัน

กระบวนการ

ไบโอเอทานอล

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
การขยาย Scale การผลิต
การแยกและการทําบริสุทธิ์

ศึกษาการซื้อไฟฟ้าจากประเทศมาเลเซีย

การใช้ประโยชน์

การสร้างความเข้าใจและความรู้ด้านพลังงานนิวเคลียร์ภาคใต้ของไทย

การทดสอบประสิทธิภาพเครื่องยนต์
การลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม นิเวศวิทยา

การถ่ายทอดเทคโนโลยี

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
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จุลินทรีย์: การคัดแยกและปรับปรุงพันธ์
การปรับสภาพวัตถุดิบ

ผลกระทบจากนโยบายเกี่ยวกับพลังงาน
นโยบายพลังงานจากการรวมตัวของ ASEAN

วัตถุดิบ: ปาล์มน้ํามัน สาหร่าย วัสดุเศษเหลือทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

ทรัพยากรในภาคใต้

พลังงานหมุนเวียนอื่นๆ
และการอนุรักษ์พลังงาน

อาหาร
ศึกษาคุณสมบัติสารมีฤทธิ์ทางชีวภาพ (Prebiotics probiotics antioxidants) ในผัก ผลไม้ และเครื่องเทศภาคใต้

การศึกษาการจัดการห่วงโซ่อุปทานและพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการวัตถุดิบที่ปลอดภัย
และมีความยั่งยืนสําหรับอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเล

สร้างฐานข้อมูลโภชนาการอาหารภาคใต้
ศึกษาอาหารผู้สูงอายุที่ลดความเสี่ยงระบบเส้นเลือดแข็งตัว และโรคเบาหวาน อาหารลดน้ําหนัก
อาหารบํารุงระบบขับถ่าย

การค้นคว้าและพัฒนาสารเติมแต่งอาหารที่ปลอดภัยและอนุญาตให้ใช้ในผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งออกอย่างน้อย 2 ชนิด

3 ปี
3 ปี

การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์วัสดุเศษเหลือจากการแปรรูปอาหารทะเลโดยได้ผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มอย่างน้อย 2 ชนิด

นวัตกรรมใหม่ 3-5 ชนิด พร้อมนําส่งธุรกิจหรือสิทธิบัตร

การพัฒนาเทคโนโลยีการหมักอาหารทะเลที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารทะเลพร้อมบริโภค/พร้อมปรุงมูลค่าเพิ่มสําหรับการส่งออก

การจัดการอาหารที่ถูกต้องของผู้สูงอายุ (โภชนาการ คุณภาพ และรสชาติ)
การสกัดและเอ็นแคปซูเลทสารที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพเพื่อทําผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ข้าวมีสีที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพและผลพลอยได้ที่มีฤทธิ์ทางสรีระ เช่น antioxidant จากรําข้าวน้ํามันที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพ

5 ปี

อาหารสุขภาพ

การพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มที่ใช้ทางการแพทย์และเภสัชวิทยาและผลิตภัณฑ์ที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพ จากวัสดุเศษเหลือการแปรูปอาหารทะเลของ 2
ผลิตภัณฑ์

อาหารทะเล

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

การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิตและการใช้สารเติมแต่งสําหรับอาหารทะเลที่สามารถแข่งขันในตลาดต่างประเทศ

5 ปี

การพัฒนาห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืนสําหรับอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเล

สร้างฐานข้อมูลสารมีฤทธิ์จากพืชอาหารพื้นบ้านทางใต้

เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารทะเลพร้อมบริโภค/พร้อมปรุงมูลค่าเพิ่มเพื่อการส่งออกอย่างน้อย 2 ผลิตภัณฑ์

มีความสามารถในการประเมินประสิทธิผลในมนุษย์ (Human clinical trial) เกี่ยวกับผู้สูงอายุ 1 เรื่อง เพื่อสนับสนุนการผลิตเชิงพาณิชย์
สามารถประเมินความปลอดภัย การจัดการตลอดห่วงโซ่อุปทาน ระบบตรวจสอบย้อนกลับ (traceability)
เพื่อการส่งออก

การจัดการห่วงโซ่อุปทานที่เข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเลของประเทศ

10 ปี

10 ปี

การพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากวัสดุเศษเหลือเพื่อการแปรรูปในเชิงพาณิชย์
การวิจัยและพัฒนาเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ของอาหารทะเลของไทย

ศึกษาระบบการผลิตและการวิเคราะห์สารมีฤทธิ์ชีวภาพ
การสร้างความรู้ทางวิชาการเพื่อสนับสนุนการวิจัยเชิงพาณิชย์

การผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพด้วยกระบวนการทางชีวภาพ
พัฒนาเทคโนโลยีก่อนและหลังการเก็บเกี่ยวธัญพืชและผักผลไม้เศรษฐกิจภาคใต้ เช่น มังคุด ลองกอง และเงาะ ฯลฯ อย่างน้อย 3
เทคโนโลยีต่อปี

3 ปี

พัฒนาระบบ Logistics ทั้งภายในและต่างประเทศ อย่างน้อย 1 ชนิดผลิตผลต่อปี
ศึกษาการใช้ประโยชน์จากวัสดุมูลค่าต่ําหรือผลพลอยได้เพื่อผลิตภัณฑ์บริโภคและอุปโภคอย่างน้อย
2 ผลิตภัณฑ์ต่อปี

3 ปี

การผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพด้วยกระบวนการทางชีวภาพ

อุตสาหกรรมน้ํามันปาล์ม
5 ปี

พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการเชิงพาณิชย์
พัฒนาเทคโนโลยีต้นแบบที่พร้อมใช้ประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม

10 ปี

พืช ผัก ผลไม้

พัฒนาปรับปรุงการใช้ประโยชน์จากวัสดุมูลค่าต่ํา
หรือผลพลอยได้เพื่อการผลิตเชิงพาณิชย์

ความยั่งยืนของเกษตรกรที่ผลิตธัญพืชและผักผลไม้ในภาคใต้

ผลิตภัณฑ์ทางเคมีจากวัสดุปาล์มน้ํามัน
การผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพด้วยกระบวนการทางชีวภาพ
การผลิตสารเร่งชีวภาพจากวัสดุปาล์มน้ํามัน

พัฒนาแพะ-แกะในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างครบวงจร

5 ปี

พัฒนาวัตถุดิบในท้องถิ่น (คุณภาพ-ปริมาณ)
ให้เพียงพอที่จะดึงดูดนักลงทุนให้มาตั้งโรงงานแปรรูปอาหารฮาลาลในจังหวัดชายแดนภาคใต้

3 ปี

พัฒนาเทคโนโลยีการจัดการความปลอดภัยของผลิตผลและผลิตภัณฑ์จากธัญพืชและผักผลไม้ทั้งในและต่างประเทศ
อย่างน้อย 1 ชนิดต่อปี
พัฒนาและส่งเสริมอัตลักษณ์ (Uniqueness and branding) ของธัญพืชและผักผลไม้ภาคใต้

การผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากวัสดุปาล์มน้ํามัน
การผลิตอาหารสัตว์สําหรับแพะเนื้อและแพะนม

ประเมินสถานการณ์ด้านสารพิษตกค้าง ความเสี่ยงต่อความปลอดภัยตลอดห่วงโซ่

พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่า อย่างน้อย 2 ผลิตภัณฑ์ต่อปี (ต่อเนื่อง)

ผลิตภัณฑ์ทางเคมีจากวัสดุปาล์มน้ํามัน
การใช้ใบปาล์มน้ํามันเป็นแหล่งอาหารหยาบหลังในสูตรอาหารผสมสําเร็จต่อสมรรถภาพการผลิตแพะเนื้อและแพะนม

พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่าอย่างน้อย 2 ผลิตภัณฑ์ต่อปี

พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการเชิงพาณิชย์
(ต่อเนื่อง)

การผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากวัสดุปาล์มน้ํามัน

ปรับปรุงการผลิต บรรจุภัณฑ์
กับผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลที่มีศักยภาพในการแข่งขัน
พัฒนาระบบการรับรองผลิตภัณฑ์ฮาลาล
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค

10 ปี

วิจัยเพื่อใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบที่มีหรือสามารถส่งเสริมให้มีการผลิตในท้องถิ่น
(ชนิดใหม่ๆ)

ฮาลาล

พัฒนานวัตกรรมใหม่ด้านผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์

5 ปี

พัฒนาความเข้มแข็ง halal-SME
พัฒนา quick method
เพื่อตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารฮาลาลได้อย่างรวดเร็ว
เพิ่มผลิตภัณฑ์อาหารชนิดใหม่สู่การผลิตในระดับอุตสาหกรรม

10 ปี

เพิ่มปริมาณและคุณภาพของวัตถุดิบ
และลดต้นทุนการผลิต
พัฒนา Test kit
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วิทยาศาสตรสุขภาพ
เครื่องมือ วัสดุ เทคโนโลยี และโมเลกุลทางการแพทย
การวิจัย พัฒนายา และสารทางชีวภาพ
โรคอุบัติใหม/เชื้อดื้อยา

&{MAP_NAME} - 19/1/2559 -

ภูมิปญญาทองถิ่นในการดูแลและรักษาสุขภาพ
ระบบบริหารจัดการสุขภาพ และการปองกันโรค
การฟนฟูสุขภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิต

สังเคราะห์วสั ดุ
ปรับปรุงกระบวนการสังเคราะห์

วัส ดุทดแทนกระดูกและการชักนําการคืนสภาพ
ของกระดูกและเนือเยือ

ต้นนํา/กลางนํา

วัสดุทางทันตกรรม

ปรับปรุงสมบัติ

อวัยวะและเนือเยือเทียม

นวัตกรรม
สิงประดิษฐ์
ต้นแบบ

ปลายนํา

ระบบรางและอุตสาหกรรมทีเกียวข้อง
Power/ Petrochemical Engineering

ผลิตภัณฑ์

Green Electronics

ผลิตโมโนเมอร์ /พอลิเมอร์ชีวภาพ
สังเคราะห์ /ปรับปรุงสมบัตเิ รซิน
ขึนรูปผลิตภัณฑ์
packaging

Marine Engineering

ต้นนํา
กลางนํา
ปลายนํา

ตรวจวัดสารบ่งชีทางการแพทย์
การตรวจวัดสารตกค้างในสิงแวดล้อม
การตรวจวัดสารปนเปื อนในอาหาร
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ภัยพิบัติทางธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศภาคใต
Area-based problems
Flood/Drought

Disaster Management
(Resilience)

Erosion
Earthquake/Tsunami
Landslide

Types

Prevention/Mitigation

Preparedness
Response
Recovery

Haze
Exposure (Modeling &
Downscaling)

Storm
Scientific
Economic
Environment
Social
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Related Research Topics

Climate change

Sensitivity
Adaption
Mitigation
Vulnerability

Risk reduction

Awareness
Education

สุขภาพวิถีอสิ ลาม
โรคเรือร ัง คนพิการ ผู้สูง อายุ
การดูแลสุขภาพแบบพึงตนเอง
การส่ง เสริม และฟื นฟูสุขภาพกาย /จิต
บทบาทสตรีในระบบสุขภาพ
การเจริญพันธุ์ /สุขภาวะแม่และเด็ก
ปัจจ ัยเสียง /ภ ัยคุกคามทางด้านสุขภาพ
การจดั การข้อมูล /ข่าวสารด้านสุขภาพ
กฎหมายทีเป็ นธรรมโดยนําหล ักศาสนามาใช้

การใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
การพัฒนาหลกั สูตรทีสอดคล้องกับบริบทสังคม /ศ ักยภาพของพืนที
การศึกษาเพือสร้างความม ันคง
การผลิตครูให้สอดคล้องกับการเปลียนแปลง
การพัฒนาศ ักยภาพเด็กและเยาวชน
การปร ับใช้ระบบการศึกษาของประเทศเพือนบ้าน
การพัฒนาศ ักยภาพแรงงานเพือชุมชน
การจ ัดการภูมป
ิ ญ
ั ญาท้องถิน
การบ งั คบ
ั ใช้กฎหมายอิสลาม /มาตรฐานฮาลาล

การสร้างความรู้ความเข้าใจในเรืองกฎหมาย /ความยุตธิ รรม

แนวทางแก้ป ัญหายาเสพติด /สิงผิดกฎหมาย อย่างเป็ นระบบ

การกําหนดและประเมินนโยบาย

การจดั การข้อมูล /ความรู้/เทคโนโลยี เพือการพัฒนา
วฒ
ั นธรรม ประเพณี อัตลกั ษณ์
และการจ ัดการความหลากหลายทางว ัฒนธรรม
การเยียวยาผูไ้ ด้ร ับผลกระทบจากความรุนแรง

การสือสารเพือสร้างสันติภาพ
การปฏิรูปด้านความม ันคง
กระบวนการสันติภาพ

บทบาทผู้นําศาสนา/ผู้นําชุ มชน ในการพัฒนา

ความยุตธิ รรมในระยะเปลียนผ่าน

ธุรกิจชุมชนเพือพัฒนาสังคมอย่างยังยืน

สตรีและภาคประชาสังคมในกระบวนการสันติภาพ
การสร้างความสมานฉันท์ดว้ ยว ัฒนธรรม
การจดั การความข ัดแย้ง /ความรุนแรง /การก่อการร้าย
การกระจายอํานาจและการจ ัดการปกครอง
ความสัมพันธ์ก ับประเทศเพือนบ้าน
ธุ รกิจ/อุตสาหกรรมชุมชน
การจ ัดการทร ัพยากรอย่างยังยืน
การลดความเหลือมลําและการจ ัดการความยากจน
ผลิตภัณฑ์อตั ลักษณ์
อารยธรรม 1,800 ปี มรดกโลก
การท่องเทียวเชิงสุขภาพ

การท่องเทียว

การท่องเทียวภูมน
ิ เิ วศ

การค้าชายแดน/การค้าระหว่างประเทศ
การจดั การอาหาร ผลิตภ ัณฑ์ และบริการฮาลาล
หี บห่อ บรรจุภณ
ั ฑ์
การพัฒนาฝี มือ

การเพิมมูลค่าห ัตถกรรมท้องถิน
สถาบ ันการเงินอิสลาม

การเกษตรยังยืน/ความม ันคงทางอาหาร
การจ ัดการทร ัพยากรชายฝัง

การพัฒนาวัตถุดบ
ิ / การแปรรู ป/ผลิตภัณฑ์

การจัด การความเสียงจากการพัฒนา (HIA,
CHIA, EIA, SEA, SIA, IEE, COP)

การตรวจสอบและสร้างมาตรฐานการผลิต /ผลิตภัณฑ์ / บริการ

ปัญหาการค้ามนุ ษย์
แรงงานต่างด้าว

การพัฒนาอาหาร / ธุรกิจฮาลาล

การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนและการส่งออก

การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ

การขยายอุ ตสาหกรรมบริการ

สิงผิดกฎหมาย

กระบวนการส ันติภาพ

การสร้างอ ัตลักษณ์ ประจําท้องถิน

มาตรฐานการค้า
การตลาด /การเงิน
AFTA

สังคม
วัฒนธรรมและวิถีอาเซียน

Single Market
Production Base

การเปิ ดเสรี ตลาดทุ น

การย้ายถิน/โรคระบาด/การเปลียนแปลงโครงสร้างส ังคม

เชิงสุ ขภาพ

ศิลปวัฒนธรรมในอาเซียน

เชิงพืนที /ชุมชน

ความมันคงด้านอาหาร
พฤติกรรมการบริโภค
การเคลือนย้ายแรงงาน

เศรษฐกิจ

กลุ ่มอนุ ภูมภ
ิ าค (sub-region)
ธุรกิจ

จุดเด่นด้านทรัพยากร

เศรษฐกิจดิจิตอล

สภาพแวดล้อม

กฎหมายสิงแวดล้อมระหว่างประเทศ

โรงแรม
แฟชัน

E-commerce

กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปรากฏการณ์ เกาะเมืองร้อน
(Urban Heat Island: UHI)
กฎหมายทรัพ ย์ สน
ิ ทางปัญญา/ภูมิปญ
ั ญาชาวบ้าน

เชิงวัฒนธรรม

การจัดการธุรกิจบริการ /การท่องเที ยว

การลงทุนข้ามชาติ

การจัดการภัยพิบตั ิ

เชิงนิเวศ

การท่องเที ยว

สินค้าและบริการ

การควบคุมมลพิษ

กฎหมายคุม
้ ครองผูบ
้ ริโภค

บริการสุ ขภาพ

การส่งเสริมการลงทุ น

การจัดการส ังคมผูส้ งู อายุ
ชายแดนศึกษา/พรมแดนศึกษา

การท่องเที ยว

พืชไม้ผล
ปาล์ มนํามัน
สินค้าเกษตร

การสร้า งมาตรการด้านกฎหมาย
ร่วมกันภายใต้กฎบัตรอาเซียน

ยางพารา
พื ชสมุนไพร/ ยาที ผลิตจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

การเพิมกําลังการผลิต

สินค้าเกษตรอินทรี ย์

การระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศ

การจัดการ

การจัดการที ดิน
การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต

การส่งเสริมเศรษฐกิจ

การค้าชายแดน
คลัสเตอร์

การส่งเสริมการลงทุ นในภาคเอกชน

การส่งเสริมและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
สงขลา
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษเชิงพืนที

นราธิวาส
อื นๆ เช่น ระนอง

ระเบียงเศรษฐกิจ (Economic Corridors)

ลอจิสติกส์

การพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน
กฎหมายลอจิสติกส์

การพัฒ นาศ กั ยภาพกลุ่มอาชีพ /ผู้ป ระกอบการ/แรงงาน
การศึกษาพหุวฒ
ั นธรรม
เทคโนโลยีและสารสนเทศ

การพัฒนาทุนมนุษย์

การพัฒนาระบบการศึกษา

การพัฒ นาหลักสู ตรเพือเสริมสร้างสมรรถนะที สําคัญ
เช่น ภาษา IT นวัตกรรม ความเป็ นพลเมืองอาเซี ยน
การศึกษาเพือการพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง
ศูนย์กลางการศึกษาอาเซี ยน
Student/Education Mobility

การสร้างความเป็ นเอกภาพ (ASEANESS)

การสร้างความร่วมมือ/พันธมิตร

มรดก/อ ัตลักษณ์ อาเซียน
การพัฒ นาเชิ งบูรณาการ เช่น ทรัพยากรธรรมชาติ
อาเซี ย นกับ องคาพยพภายนอก (ASEAN +3/+6/+EU)

Green City

การพัฒนาเข้าสู่สงั คมเมือง

Reselience City
Livable City
State and Civil Society Collaboration
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การสังเคราะห์องค์ความรู้เชิ งมหภาคของประเทศไทยเพือวิเคราะห์
บนบริ บทโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

การจัดการความเสียง
การจัดการ

การส่งเสริมให้เกิดการเชื อมโยงระหว่าง Node
ทีสําคัญบนเส้นทางการค้าและคมนาคมอย่างเป็ นรูปธรรม
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของกลุ่มอุตสาหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
กรณี ศึกษาโลจิสติกส์และโซ่อุปทานท่องเทียว

Carrying capacity
มาตรฐาน

การตลาด
การส่งเสริมเชิ งพืนที

การฟื นฟูและสนับสนุนความยงยื
ั น

ผูป
้ ระกอบการ

การประยุกต์ใช้ การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเพือเชื อมโยง
กลุ่ มอุ ต สาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่โซ่อุปทานอุตสาหกรรม

การท่องเทียวแบบมีส่วนร่วม

การวิจยั เพือยกระดับผลผลิตด้านลอจิสติกส์ (Logistics Productivity) ของสินค้าเกษตรไทย
Green economy

การบริหารจัดการเชิ งมหภาคของประเทศไทย
เพือการรองรับการเกิดการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

Green tourism activity

การจัดการการตลาดสินค้าเฉพาะ

Brand Equity

การสร้างมูลค่าเพิมให้กบั สินค้าและบริการ
การพัฒนา Product/packaging

สินค้าและบริการ

การสร้างมาตรฐานสู ่สากล

ความเชื อมันของสินค้าและบริการ

การวิจยั เพือสร้างคุณค่าและจัดการคุณค่าในโซ่อุปทานและสินค้าเกษตรและอาหาร

Security Management
การสร้างความแตกต่าง

การวิจยั เกียวกับการประกันคุณภาพเพือความปลอดภัยด้านอาหาร

วัฒนธรรม/ วิถช
ี ี วิต
การจัดการความรู ้

AEC

คน
องค์ความรู ้

ทุนมนุษย์และทุนทางสังคม
การพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์

Destination link

บริบทเชิ งพืนทีเพือสร้างความแตกต่าง
การท่องเทียวเชิ งนิเวศ
การท่องเทียวเชิ งสุขภาพ /ความงาม
การท่องเทียวเชิ งวัฒนธรรมพืนถิน
การท่องเทียวชายแดน

Halal tourism
Mice city

วัฒนธรรมร่วม
เส้นทางสวนเกษตร
การท่องเทียวโดยชุ มชน
การท่องเทียวเชิ งวัฒนธรรม
ลุ่มนําทะเลสาบ

การท่องเทียวเชิ งเกษตร
การท่องเทียวเชิ งศรัทธา
การสร้ า งมูลค่าเพิมกับเส้นทางการท่องเทียว
(ใช้ ว ต
ั ถุดิบภายในท้องถิน)
Green logistics

ลอจิสติกส์

Halal logistics
การจัดการ Supply chain + tourism

การเชื อมโยงการเดินทาง
Application

การใช้ เทคโนโลยี /ฐานข้อมูล

QR code
story

Creative economy
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Green destination

สร้า งอัตลักษณ์ ในแต่ละพืนที /วข.

ศึกษาบทบาทอุตสาหกรรมไทยเพือการเตรียมความพร้อมสู่ห่วงโซ่อุปทานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

เทคโนโลยีการสร้าง Cluster อุตสาหกรรม
การศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีเพือสนับสนุนให้เกิดการสร้างคลัสเตอร์ของกลุ่มอุตสาหกรรม

องค์กรท้องถิน
การจัดการ

การวิจยั เพือยกระดับความเป็ นอยู่ของสมาชิ กในโซ่อุปทาน

การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของกลุ่มอุตสาหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy)
กรณี ศึ กษาโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสุขภาพ (Health Care Supply Chain)

เครื อข่ายท่องเที ยวชุมชน

นวัตกรรมการให้บริการ /การท่องเทียว
(Service innovation)
Creative tourism

ภาษาต่างประเทศ
ทักษะ

