รูปแบบการนาเสนอ
“มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 2558”
(Regional Research Expo 2015)
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วันเวลา และ สถานที่จัดงาน
ระหว่างวันที่ 26 – 28 มีนาคม 2558 ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
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จากหลักการสู่แนวคิด
กำรจัดงำน “มหกรรมงำนวิจัยส่วนภูมิภำค 2558”(Regional Research Expo 2015) ภำยใต้แนวควำมคิดหลักของกำรจัดงำน “วิจัยสร้ำงควำมรู้
ถ่ำยทอดสู่ชุมชน” ซึ่งเป้ำหมำยในกำรจัดงำนคือโดยมีมุมมองว่ำภำคใต้ของประเทศไทย เป็นดินแดนที่รวบรวมเอำควำมหลำกหลำยในทุกๆมิติ และมีควำมต้องกำร
นำเสนอศักยภำพในกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ในทุกศำสตร์สู่ภำคประชำชน และชุมชนอย่ำงใกล้ชิด ผ่ำนรูปแบบของกำรนำเที่ยวภำคใต้ เรียนรู้ของดีภำคใต้ และ
เรียนรู้ผลิตผลทำงปัญญำจำกฐำนกำรวิจัยในภำคใต้ภำยใน 1 วัน ใน 8 ด้ำน คือ ยำงพำรำ ปำล์มน้ำมัน อำหำร กำรท่องเที่ยว ภัยพิบัติทำงธรรมชำติ พลังงำนและ
สิ่งแวดล้อม สุขภำพ และสังคมพหุวัฒนธรรม เพื่อให้เกิดกำรเข้ำถึงประชำชนอย่ำงแท้จริง และได้นำงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่ำงจริงจัง จึงได้แสดงงำนในรูปแบบ….

RESEARCH ON SALE….
“ช็อป ชิม เที่ยว เรียนรู้ ดูงานวิจัย”
17

แนวคิดและสัญลักษณ์ของงาน

สีของโลโกมาจากนักวิจัยในแต่ละ
สาขาอาชีพต่างๆ เป็น การแสดงถึง
การร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการ
สรรค์สร้างงานวิจัยเพื่อเป็นการพัฒนา
องค์ความรู้ในด้านงานวิจัยให้ก้าวหน้า
ยิ่งขึ้น

นกกรงหัวจุก สัตว์เศรษฐกิจ
ของทางใต้และถือเป็นสัตว์
นาโชว์ในการจัดงาน
18

แผนผังการจัดงาน
ห้องแสดงนิทรรศกำร
ผลงำนวิจัย และพิธีเปิด
งำน

ห้องประชุม เสวนำ บรรยำย
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ห้องที่
1–6

จัดลงทะเบียนต่ำงๆ

19

20

21
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คูหานิทรรศการ
มี 2 รุปแบบคือ พื้นที่เปล่า ขนาด 5×5 เมตร และบูธมาตรฐาน ขนาด 3×3 เมตร
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ตัวอย่างคู่มือการเดินชมงาน

โดยจัดทาเป็นแผนที่ความรู้ในแต่ละจุดการเข้าชมว่าท่านที่เข้าชมจะได้รับความรู้

หรือพบกับอะไรในแต่ละหัวข้อการจัดนิทรรศการ โดยความรู้สึกในการเข้าเยี่ยมชมงานในแต่ละส่วนจะมีบรรยากาศสบายๆคล้ายงานสถาปนิก ประจาปี 2555
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ทางเข้างาน
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บรรยากาศของแต่ละด้านในการจัดบูธนิทรรศการ
ZONE 1 ยางพารา และปาล์มน้ามัน

31

ZONE 2 ด้านอาหารและสุขภาพ

32

ZONE 3 ด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

33

ZONE 4 ด้านการท่องเที่ยวและสังคมพหุวัฒนธรรม

34

35

บรรยากาศรอบๆงาน การแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น, SME, OTOP และเอกชน ในระดับ 5 ดาวของภาคใต้

**การนาเสนอรูปแบบและเนื้อหาของงานทั้งหมด อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม**
36

ภาคผนวก
ยุทธศาสตร์ การวิจัยภาคใต้
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ยุทธศาสตร์การวิจัยของภาคใต้
1. วิสัยทัศน์การวิจัยภาคใต้
“ภำยในปี พ.ศ.2559 มีงำนวิจัยเป็นฐำนควำมรู้ที่ขับเคลื่อนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำภำคใต้ให้สมดุล
และยั่งยืน สอดคล้องกับศักยภำพของพื้นที่และควำมต้องกำรของผู้มีส่วนได้รับผลประโยชน์ทุกฝ่ำย”
2. พันธกิจการวิจัยภาคใต้
1. วิจัยเพื่อพัฒนำเศรษฐกิจเชื่อมโยงทั้งภำยในและภำยนอกประเทศ
2. เสริมสร้ำงฐำนควำมรู้ทำงด้ำนกำรท่องเที่ยวให้เข้มแข็งและยั่งยืน
3. กำรวิจัยเพื่อเพิ่มมูลค่ำ (Valued-added product) และนวัตกรรม (Innovation) กำรเกษตร
และอุตสำหกรรมกำรเกษตร
4. กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน
5. กำรพัฒนำศักยภำพคน
6. กำรวิจัยที่สนองต่อกำรเสริมสร้ำงควำมสมำนฉันท์และควำมมั่นคงในพื้นที่ โดยเฉพำะใน 3
จังหวัดชำยแดนภำคใต้
3.เป้าประสงค์การวิจัยภาคใต้
1. เพื่อให้เกิดกำรบูรณำกำรแนวคิดในกำรดำเนินงำนวิจัยเพื่อตอบสนองนโยบำยของรัฐบำล
(AGENDA) แผนบริหำรรำชกำรแผ่นดิน แผนปฏิบัติรำชกำรของกระทรวงและจังหวัด รวมทั้งหน้ำที่ของ
หน่วยงำน (FUNCTION) และควำมต้องกำรของพื้นที่
2. เพื่อให้ทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรวิจัย ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดในภำคใต้ได้ร่วมกันกำหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ ประเด็นยุทธศำสตร์ ตลอดจนกำรกำหนดแผนงำนวิจัยร่วมกัน
3. เพื่อกระตุ้นให้เกิดควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนวิจัยในพื้นที่กลุ่มจังหวัดในภำคใต้ เพื่อ
สร้ำงเครือข่ำยกำรวิจัยและพัฒนำ และกำรพัฒนำบุคลำกรกำรวิจัยร่วมกัน
ยุทธศาสตร์การวิจัยภาคใต้ ปี พ.ศ.2555 - 2559
เพื่อให้กำรจัดสรรงบประมำณด้ำนกำรวิจัยของประเทศ มีทิศทำงกำรวิจัยที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำกลุ่มจังหวัดของภำคใต้มีควำมชัดเจน จึงได้กำหนดยุทธศำสตร์กำรวิจัยภำคใต้ปี พ.ศ. 2555-2559 เป็น
7 กลุ่มยุทธศำสตร์กำรวิจัย คือ 1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและเพิ่มมูลค่ำกำรเกษตรและอุตสำหกรรมกำรเกษตร
2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวและกำรบริกำรเพื่อกำรเสริมสร้ำงกำรท่องเที่ยว 3. ยุทธศำสตร์กำร
เสริมสร้ำงและกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนเพื่อ
เพิ่มขีดควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขัน 5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำศักยภำพคน และยกระดับคุณภำพชีวิต
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6. ยุทธศำสตร์กำรเสริมสร้ำงควำมสมำนฉันท์และควำมมั่นคงในพื้นที่และ 7. ยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำร
ควำมรู้จำกกำรวิจัยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ กับ 35 แผนงำนวิจัยและประเด็นกำรวิจัยต่ำงๆ เพื่อให้เชื่อมโยงกับ
กำรดำเนินกำรตำม ‘นโยบำยและยุทธศำสตร์กำรวิจัยของชำติ ’ จึงได้กำหนดยุทธศำสตร์กำรวิจัยของภำคใต้ ปี
พ.ศ. 2555-2559 รวม 5 ยุทธศาสตร์ 14 กลยุทธ์ และ 35 แผนงานวิจัย โดยในแต่ละยุทธศำสตร์กำรวิจัยได้มี
กำรกำหนดกลยุทธ์ แผนงำนวิจัยที่เป็นประเด็นควำมต้องกำรในกำรวิจั ยและงบประมำณที่คำดว่ำจะใช้ในช่วง
5 ปี คือ
ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 1 การสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ภำคใต้มีศักยภำพผลผลิตหลักที่หลำกหลำยชนิด ได้แก่ ยำงพำรำ ปำล์มน้ำมัน ประมง กำรเพำะเลี้ยงชำยฝั่ง ข้ำว พื้นเมือง
สัตว์เศรษฐกิจและไม้ผลเขตร้อนเช่น ลองกอง เงำะ มังคุด ส้มโอ ทุเรียน เป็นพื้นที่ที่มีศักยภำพในกำรผลิตและเป็นแหล่ง
ผลิตที่สำคัญของประเทศ อย่ำงไรก็ตำม ผลผลิตส่วนใหญ่ยังจำหน่ำยในรูปแบบสินค้ำปฐมภูมิที่มีมูลค่ำต่ำ ฐำนกำรผลิต
แคบ ขำดประสิทธิภำพในกำรผลิต กำรแปรรูปและกำรบริหำรจัดกำร ดังนั้นจึงมุ่งเน้นกำรวิจัยเพื่อพัฒนำประสิทธิภำพกำร
ผลิตทำงกำรเกษตร ซึ่งครอบคลุมกำรสร้ำงมูลค่ำผลผลิตทำงเกษตรและกำรประมง รวมทั้งกำรพัฒนำองค์ควำมรู้และภูมิ
ปัญญำท้องถิ่นเพื่อเป็ นฐำนในกำรพัฒนำเศรษฐกิจชุมชน และเนื่องจำกสภำพพื้นที่ทำงภูมิศำสตร์ของภำคใต้มีควำม
หลำกหลำยทำงชีวภำพสูง ทั้งที่เป็น ภูเขำ ทะเล แม่น้ำ ลุ่มน้ำต่ำงๆ ตลอดจนควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรมและศำสนำ
ทำให้ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกลุ่มจังหวัดในด้ำนกำรท่องเที่ยวในแต่ละพื้นที่ทั้ง 14 จังหวัดจึงมีควำมหลำกหลำยมำก อีก
ประกำรหนึ่ง ภำคใต้มีที่ตั้งทำงภูมิศำสตร์ที่สำมำรถเชื่อมโยงสองฝั่งทะเล (ฝั่งอ่ำวไทยและฝั่งอันดำมัน) และเป็นเขตควำม
ร่วมมือทำงเศรษฐกิจแบบ IMT-GT แต่มีประเด็นปัญหำและอุปสรรคที่สำคัญ คือ พื้นที่มีลักษณะแคบและยำว ทำให้มี
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขนส่งสูง ขำดกำรเชื่อมโยงโครงข่ำยคมนำคมระหว่ำงฝั่งอ่ำวไทยและฝั่งอันดำมันรวมถึงประเทศเพื่อนบ้ำน
และภูมิภำคเอเชีย จึงมีเป้ำประสงค์กำรวิจัยคือ เพื่อพัฒนำนวัตกรรมและองค์ควำมรู้ใหม่ทำงวิทยำศำสตร์ เพื่อเป็น
พื้นฐำนสู่กำรสร้ำงศักยภำพและควำมสำมำรถเพื่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจในกำรแข่งขันบนพื้นฐำนปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
มุ่งเน้นกำรวิจัยเพื่อพัฒนำประสิทธิภำพกำรขนส่งสินค้ำทั้งด้ำนกำรเกษตรและกำรท่องเที่ยว โดยคำนึงถึงบทบำท
กำรแข่งขันของประเทศภำยใต้กำรเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับประเทศและระดับนำนำชำติ ปัจจัยเหล่ำนี้ เมื่อนำมำ
พิจำรณำกำหนดเป็นกลยุทธ์และแผนงำนวิจัยแล้ว จะประกอบด้วย 5 กลยุทธ์ 14 แผนงำนวิจัยและตัวอย่ำง
ประเด็นกำรวิจัย ดังนี้
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กลยุทธ์การ
วิจัย
1. วิจัยเพื่อ
สร้ำงมูลค่ำ
ผลผลิตทำง
กำรเกษตร
และประมง
และกำร
พัฒนำ
ศักยภำพใน
กำรแข่งขัน
และกำร
พึ่งพำตนเอง
ของสินค้ำ
เกษตรและ
ประมง

แผนงานวิจัย

ประเด็นการวิจัย

1.1 ยางพารา
ยำงพำรำเป็นพืชเศรษฐกิจหลักชนิดหนึ่ง
ของภำคใต้ มีกำรเพำะปลูกกันมำกในหลำยพื้นที่
ทั้ง 3 กลุ่มจังหวัด ประเด็นกำรวิจัยจะเน้นกำร
พัฒนำ ดูแลและปรับปรุงพันธุ์ให้มีควำมทนทำน
และมีปริมำณน้ำยำงเพิ่มขึ้น กรรมวิธีในกำรกีด
ยำงอย่ำงมีคุณภำพ นอกจำกนี้ยังส่งเสริมกำรวิจัย
เรื่องกำรใช้ประโยชน์นวัตกรรมกำรแปรรูปและ
เพิ่มมูลค่ำสินค้ำที่เกี่ยวข้องกับทั้งน้ำยำงและต้น
ยำงพำรำ

1.2 ปาล์มน้ามัน
ปรับปรุงพันธ์ปำล์ม กำรแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่ำ
และกำรลดผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อมที่เกิดจำก
อุตสำหกรรมปำล์มน้ำมัน

1.3 อาหารฮาลาล
ภำคใต้มีจำนวนประชำกรที่เป็นมุสลิมมี
จำนวนสูงกว่ำภำคอื่นๆ ส่งผลทำให้กำรบริโภค
อำหำรฮำลำลมีมำกขึ้นตำมไปด้วย แผนงำนวิจัย
จะเน้นที่กำรศึกษำมำตรฐำนที่ถูกต้องตำมหลัก
และเป็นที่ยอมรับของศำสนำอิสลำม กำรควบคุม
คุณภำพและกระบวนกำรผลิต อีกทั้งยังวิจัยเพื่อ
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- กำรวิจัยหำสำรทดแทนบอแรกส์ (borax) ที่ใช้ใน
กำรป้องกันมอดในไม้ยำงพำรำ
- กำรวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีในกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม
ให้ไม้ยำงพำรำ
- กำรวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีในกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม
ให้น้ำยำงพำรำ
- กำรวิจัยควำมเป็นไปได้ในกำรจัดตั้งเป็นศูนย์
ยำงพำรำโลกในภำคใต้
- กำรวิจัยและพัฒนำพันธ์ยำงพำรำ
- กำรวิจัยและพัฒนำกำรป้องกันโรครำขำวในรำกของ
ต้นยำงพำรำ
- กำรวิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์ยำงและไม้ยำงพำรำ
- กำรวิจัยกำรแปรรูปและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ยำงและ
ไม้ยำงพำรำ
- กำรพัฒนำนวัตกรรมเทคโนโลยีกำรกรีดยำงโดยใช้
อุปกรณ์อัตโนมัติและกำรเก็บน้ำยำงโดยให้ไหลลงสู่ถัง
อัตโนมัติ
- กำรวิจัยและพัฒนำกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มจำกวัสดุเศษ
เหลือจำกโรงงำนปำล์ม
- กำรวิจัยและพัฒนำกำรใช้ประโยชน์ต้นปำล์มที่
หมดอำยุแล้วเพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม
- กำรวิจัยและพัฒนำเพื่อนวัตกรรมกำรแปรรูปปำล์ม
น้ำมันในกำรสร้ำงธุรกิจใหม่ให้แก่ผู้ประกอบกำร
- กำรศึกษำรูปแบบที่เหมำะสมในกำรจัดตั้งศูนย์กลำง
อำหำรฮำลำล
- กำรวิจัยและพัฒนำอุตสำหกรรมกำรผลิตอำหำรฮำ
ลำลจำกอำหำรทะเล เนื้อโค แพะ แกะ
- กำรวิจัยเพื่อสร้ำงกลยุทธ์ทำงกำรตลำดให้กับ
อุตสำหกรรมอำหำรฮำลำลในตลำดโลก

กำรพัฒนำตลำดอำหำรฮำลำลทั้งในและนอก
ประเทศ

1.4 ไม้ผล
ผลผลิตของผลไม้ในภำคใต้มีจำนวนมำก
และมีอยู่หลำกหลำยประเภท เช่น ลองกอง เงำะ
มังคุด ทุเรียน ส้มโอ เป็นต้น แต่ในปัจจุบันมูลค่ำ
ของผลผลิตต่ำ จึงทำให้เกษตรกรบำงกลุ่มขำดทุน
แผนงำนวิจัยนี้เป็นแนวทำงในกำรแปรรูปเพื่อเพิ่ม
มูลค่ำผลผลิต เป็นแนวทำงจัดกำรเพื่อเพิ่ม
คุณภำพของ
ผลผลิต นอกจำกนี้ยังเป็นกำรวิจัยเพื่อเพิ่ม
วิทยำกำรหลังกำรเก็บเกี่ยวและกำรผลิตไม้ผล
นอกฤดูกำล
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- กำรวิจัยและพัฒนำโรงงำนต้นแบบในกำรผลิต
อำหำรฮำลำล
- กำรวิจัยเพื่อสร้ำงมำตรฐำนอำหำรฮำลำล
- กำรวิจัยเพื่อจัดทำระบบสำรสนเทศ และฐำนข้อมูล
ของกำรผลิตอำหำรฮำลำล
- กำรวิจัยเพื่อสร้ำงกลยุทธ์ทำงกำรตลำดให้กับ
อุตสำหกรรมอำหำรฮำลำลในตลำดโลก
- กำรวิจัยเพื่อแสวงหำควำมร่วมมือในกำรผลิตอำหำร
ฮำลำลระหว่ำงผู้ประกอบกำรกับเครือข่ำยชุมชน
มุสลิม
- กำรศึกษำควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพอันนำไปสู่
กำรสร้ำงฐำนควำมได้เปรียบในกำรผลิตอำหำรฮำลำล
- กำรวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนกำรผลิต
อำหำรฮำลำล
- กำรวิจัยด้ำนอำชีวอนำมัยและสิ่งแวดล้อมของ
โรงงำนผลิตอำหำรฮำลำล
- ศึกษำแนวทำงในกำรพัฒนำแรงงำนโดยเชื่อมโยงกับ
สถำนศึกษำทุกระดับ
- กำรวิจัยและถ่ำยทอดเทคโนโลยีอำหำรสัตว์สู่ชุมชน
เพื่อนำไปสู่กำรเป็นฐำนในกำรผลิตอำหำรฮำลำล
- กำรวิจัยและพัฒนำมำตรฐำนตลำดกลำงพืชผลทำง
กำรเกษตรของภำคใต้
- กำรวิจัยและพัฒนำระบบกลไกและสำรสนเทศ
กำรตลำดไม้ผล
- กำรวิจัยเทคโนโลยีในกำรตรวจสอบคุณภำพมังคุด
หลังเก็บเกี่ยว
- กำรวิจัยเพื่อกำรพัฒนำคุณภำพลองกอง เงำะ มังคุด
ส้มโอและทุเรียน
- กำรวิจัยเพื่อกำรพัฒนำปลูกไม้ผลนอกฤดูกำล
- กำรวิจัยเพื่อกำรพัฒนำคุณภำพส้มโชกุน
- กำรวิจัยและพัฒนำเครื่องต้นแบบเพื่อกำรผลิตและ
กำรแปรรูปผลไม้

กำรวิจัยเพื่อพัฒนำมูลค่ำเพิ่มของผลไม้ทำงด้ำน
โภชนำกำรอย่ำงครบวงจร
- กำรวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีกำรหมักผลไม้เพื่อกำร
แข่งขัน
- กำรวิจัยและพัฒนำกระบวนกำรผลิตไม้ผลเพื่อเพิ่ม
คุณภำพก่อนกำรเก็บเกี่ยว
- กำรวิจัยและพัฒนำศักยภำพในกำรจัดกำรหลังกำร
เก็บเกี่ยวผลไม้เพื่อกำรส่งออก
- กำรวิจัยและพัฒนำกำรแปรรูปเงำะ มังคุด ทุเรียน
- กำรวิจัยโดยใช้เชื้อจุลินทรีย์แทนสำรเคมีเพื่อป้องกัน
และกำจัดโรคและแมลง
1.5 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าและประมง
กำรประมงเป็นอำชีพที่สำคัญอำชีพหนึ่ง
ของประชำชนในภำคใต้ แผนงำนวิจัยนี้ จะเน้น
กำรวิจัยกำรเพำะพันธ์ ดูแลสัตว์น้ำประเภทต่ำงๆ
ทั้งตำมแนวชำยฝั่ง และที่เลี้ยงอยู่บนบก อีกทั้งจะ
วิจัยเพื่อ พัฒนำกำรทำประมงของชำวบ้ำนให้ได้
ทั้งปริมำณมำกและรักษำพันธ์สัตว์น้ำไปพร้อมกัน
ด้วย
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- กำรวิจัยแนวทำงกำรทำประมงในทะเลและชำยฝั่ง
อย่ำงยั่งยืน
- กำรพัฒนำระบบกำรตัดสินใจในกำรผลิตสัตว์น้ำ
เศรษฐกิจแต่ละชนิด
- กำรวิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงปูทะเล
- กำรวิจัยเพื่อหำสัตว์น้ำมูลค่ำเพิ่มเพื่อกำรเพำะเลี้ยง
- กำรวิจัยกำรเพำะเลี้ยงหอยแมลงภู่ให้มีคุณภำพอย่ำง
สม่ำเสมอ
- กำรวิจัยสำยพันธ์หอยนำงรม
- กำรวิจัยและพัฒนำมำตรฐำนตลำดกลำงกุ้งเพื่อกำร
ส่งออก
- กำรศึกษำวิจัยกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำที่มีศักยภำพใน
กำรทดแทนกำรเพำะเลี้ยงกุ้งกุลำดำ
- กำรวิจัยกำรเลี้ยงสัตว์น้ำในนำกุ้งร้ำง
- กำรศึกษำวิจัยเพื่อลดสำรตกค้ำงในกุ้งกุลำดำ
- กำรวิจัยกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำ(น้ำจืด)ที่ผสมผสำนใน
นำข้ำวอินทรีย์
- กำรวิจัยกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำ(น้ำกร่อย)ที่ผสมผสำน
ในป่ำจำก

1.6 นวัตกรรมทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า :
การแปรรูป
ผลผลิตทำงกำรเกษตรไม้ผลและประมงยัง
มีรำคำตกต่ำและเกษตรกรอยู่ในสภำวะขำดทุน
งำนวิจัยนี้จะเน้นกำรแปรรูปผลผลิตทำง
กำรเกษตรและประมง เพื่อทำให้ผลผลิตนั้นมี
มูลค่ำที่สูงขึ้นเพื่อให้เกษตรกรมีรำยได้มำกขึ้น

2 . วิจัยเพื่อ
พัฒนำ
ศักยภำพ
ทรัพยำกร
ท้องถิ่นเพื่อ
เป็นพื้นฐำน
ในกำรพัฒนำ
เศรษฐกิจ
ชุมชน

2.1 ข้าวพื้นเมือง
ถึงแม้ว่ำภำคใต้จะมีพื้นที่เพำะปลูกข้ำว
น้อยกว่ำภำคอื่นๆ แต่ก็ยังมีพันธ์ข้ำวพันธ์พื้นเมือง
หลำยชนิดที่มีเสน่ห์น่ำสนใจ มีคุณค่ำทำง
โภชนำกำร ควรแก่กำรฟื้นฟูและอนุรักษ์พันธ์
หำกสำมำรถค้นหำเอกลักษณ์ของข้ำวในแต่ละ
ท้องถิ่นได้ก็จะเป็นกำรดึงดูดควำมสนใจจำก
ผู้บริโภคได้ อีกประเด็นหนึ่ง เพื่อให้
มีกำรวิจัยเพื่อหำนวัตกรรมในกำรเพิ่มผลผลิตหรือ
เพิ่มมูลค่ำของข้ำวพันธ์พื้นเมือง
2.2 สัตว์เศรษฐกิจ
เป็นแผนงำนวิจัยที่รวมแผนเกี่ยวกับสัตว์
เศรษฐกิจในแต่ละท้องถิ่นของภำคใต้ อำทิเช่น
แพะ โคพื้นเมือง นกกรงหัวจุก นกแอ่นกินรัง
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- กำรวิจัยกำรเกษตรและเกษตรแปรรูป แปรรูป
อำหำรจำกผักผลไม้ อำหำรทะเล
- กำรวิจัยกำรแปรรูปมังคุดเพื่อส่งออก เช่น นำมังคุด
บรรจุกระป๋อง มังคุดอบแห้ง
ผลิตมะพร้ำวครบวงจร กำรปอกกำบมะพร้ำว กำรนำ
กำบมะพร้ำวไปใช้ประโยชน์ เช่น ทำกระถำงต้นไม้ ทำ
ปุ๋ยปลูกต้นไม้ กำรกะเทำะกะลำด้วยอุปกรณ์อัตโนมัติ
กำรทำถ่ำนกัมมันต์จำกกะลำ กำรอัดแท่งถ่ำนด้วย
เครื่องอัตโนมัติ กำรทำน้ำกะทิ กำรนำจำวมะพร้ำวไป
เปลี่ยนเป็นอำหำรโปรตีนที่มีคุณค่ำ
- กำรวิจัยกำรแปรรูปหอยนำงรมโดยใช้วัสดุแทน
เปลือกหอยจริงเพื่อกำรส่งออก
- กำรวิจัยกำรแปรรูปผลผลิตจำกน้ำตำลจำกและลูก
จำก
- นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ในกำรแปรรูปเพื่อ
กำรแข่งขัน
- กำรวิจัยผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- กำรวิจัยกำรใช้เทคโนโลยีที่เหมำะสม
- กำรวิจัยและพัฒนำพันธ์ข้ำวสังข์หยดครบวงจร
- กำรวิจัยกำรแปรรูปข้ำวพันธ์พื้นเมืองที่มีคุณค่ำทำง
โภชนำกำรและกำรเพิ่มมูลค่ำผลผลิต
- กำรวิจัยและพัฒนำกำรปลูกข้ำวสังข์หยดให้ได้
มำกกว่ำ 1 ครั้งต่อปี

- กำรวิจัยและพัฒนำพันธุ์แพะเนื้อและแพะนม
- กำรวิจัยคุณค่ำและประโยชน์จำกผลิตภัณฑ์แพะด้ำน
อุปโภคและบริโภค

โดยเฉพำะกำรวิจัยเกี่ยวกับแกะครบวงจรเพื่อ
นำไปสู่สัตว์เศรษฐกิจชนิดใหม่ของภำคใต้

3. วิจัยเพื่อ
กำรพัฒนำ
และกำร
คุ้มครองภูมิ
ปัญญำ
กำรแพทย์
แผนไทย
กำรแพทย์
พื้นบ้ำน
กำรแพทย์
ทำงเลือกและ
สมุนไพร

3.1 พืชสมุนไพรและพืชท้องถิ่น
ภำคใต้ก็คงเหมือนกับภำคอื่นที่มีพันธ์พืช
เฉพำะถิ่นที่ควรค่ำต่อกำรศึกษำ เพรำะมี
ประโยชน์และสรรพคุณมำกมำย แผนงำนวิจัยนี้
จะเป็นกำรสร้ำงองค์ควำมรู้เกี่ยวกับพันธ์พืช
ท้องถิ่นว่ำมีประโยชน์อย่ำงไรในทำงกำรแพทย์
อำหำรเสริม สปำ และเสำะหำพันธ์พืชที่มี
ประโยชน์ใหม่มำใช้ประโยชน์
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- กำรวิจัยด้ำนเทคโนโลยีอำหำรสัตว์ด้ำนพันธุ์พืชและ
วิธีกำรปลูกพืชเพื่อใช้เป็นอำหำรแพะ
- กำรวิจัยควำมหลำกหลำยของพืชสมุนไพรและ
คุณค่ำทำงอำหำรของพืชเพื่อใช้เป็นอำหำรแพะ เพื่อ
รักษำโรคต่ำงๆ ของแพะ
- กำรวิจัยกำรใช้วัสดุเศษเหลือจำกพืชมำใช้เป็นอำหำร
แพะและแกะ
- กำรศึกษำและวิจัยด้ำนกำรแปรรูปเนื้อแพะ นมแพะ
และผลิตภัณฑ์จำกผลพลอยได้
- กำรวิจัยภูมิปัญญำท้องถิ่นเกี่ยวกับกำรเลี้ยงแพะ
- กำรวิจัยกำรจัดกำรฟำร์มแพะและแกะในระดับธุรกิจ
ขนำดกลำงและขนำดย่อม
- กำรศึกษำและวิจัยกำรบริหำรจัดกำรฟำร์มแพะและ
แกะที่หลำกหลำย
- กำรศึกษำและวิจัยด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและ
กำรตลำด
- กำรวิจัยเพื่อพัฒนำโคพื้นเมือง
- กำรวิจัยกำรพัฒนำพันธุ์นกกรงหัวจุก
- กำรส่งเสริมกำรปลูกพืชสมุนไพรเพื่อเพิ่มมูลค่ำทำง
เศรษฐกิจ
- กำรวิจัยและพัฒนำอำหำรสุขภำพจำกวัตถุดิบ
ท้องถิ่นและสมุนไพร
- กำรวิจัยเพื่อตรวจสอบสำรปนเปื้อนใน ผลผลิตทำง
กำรเกษตรในท้องถิ่น
- กำรวิจัยตรวจสอบอำหำรในท้องถิ่น เพื่อคุ้มครอง
สุขภำพผู้บริโภค
- กำรศึกษำปัญหำสุขภำพในภำคกำรเกษตรเพื่อกำร
สร้ำงเสริมสุขภำพในกลุ่มเกษตรกร
- กำรศึกษำพันธุกรรมพืชที่หำยำกและพืชใกล้สูญพันธุ์
เช่นไม้ขำวดำ ขัณทดกรณ์ สมุนแว้ง และไม้ลำยตอก
- กำรวิจัยกำรปลูกผักแบบไร้ดิน (hydroponics) ครบ
วงจร(ระบบกำรปลูก ธำตุสำรอำหำร วัสดุปลูก ฯลฯ)

- แนวทำงกำรพัฒนำกำรแพทย์แผนไทย กำรแพทย์
พื้นบ้ำนและกำรแพทย์ทำงเลือก
- แนวทำงกำรพัฒนำกำรแพทย์แผนไทยที่สอดคล้อง
กับศำสนำอิสลำม เช่น Spa – Halal
- กำรพัฒนำระบบส่งเสริมสุขภำพของประชำชนโดย
ชุมชนมีส่วนร่วมบนฐำนภูมิปญ
ั ญำท้องถิ่นด้ำน
กำรแพทย์แผนไทย กำรแพทย์พื้นบ้ำนและกำรแพทย์
ทำงเลือก
- กำรอนุรักษ์และส่งเสริมกำรปลูกพืชสมุนไพรใน
ท้องถิ่น
- กำรพัฒนำสมุนไพรในรูปผลิตภัณฑ์ เช่น อำหำรเพื่อ
สุขภำพ และสปำ
- กำรวิจัยหำสำรออกฤทธิ์ทำงชีวภำพเพื่อรักษำโรค
ต่ำงๆ จำกพืชสมุนไพรภำคใต้
ทำง
วัฒนธรรม
และศำสนำ
ดังนั้น
ยุทธศำสตร์
กำรพัฒนำ
กลุ่มจังหวัด
ในด้ำนกำร
ท่องเที่ยวใน
แต่ละพื้นที่ทั้ง
14 จังหวัดจึง
มีควำม
หลำกหลำย
เมื่อนำมำ
พิจำรณำแล้ว
จะ
ประกอบด้วย
3 แผน
งำนวิจัย

4.1 การท่องเที่ยวตามอัตลักษณ์ของท้องถิ่น
รูปแบบของกำรท่องเที่ยวในภำคใต้มีควำม
หลำกหลำย แผนงำนวิจัยชิ้นนี้จะช่วยพัฒนำ
แหล่งท่องเที่ยวต่ำงๆให้มีศักยภำพสำมำรถรองรับ
นักท่องเที่ยวและเพิ่มรำยได้จำกกำรท่องเที่ยวให้
สูงขึ้น ตำมลักษณะของแต่ละท้องถิ่นอย่ำง
เหมำะสม จะมุ่งเน้นประเภทของ กำรท่องเที่ยว
เช่น กำรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชำติ กำร
ท่องเที่ยวทำงทะเล กำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ กำร
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร กำรท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศำสตร์และวัฒนธรรม และ MICE เป็นต้น
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- กำรท่องเที่ยวทำงทะเล /สุขภำพ /วัฒนธรรมและ
ประวัติศำสตร์ / Medical Tourism
- กำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพของประเทศไทยในตลำด
กลุ่มโลกมุสลิม
- เครือข่ำยกำรท่องเที่ยวในแต่ละจังหวัด
- ระบบ logistic ทัง้ ทำงบก ทะเลและอำกำศ

- พฤติกรรมและทัศนคตินักท่องเที่ยว/คนในจังหวัด
- Mice tourism (Meeting Intensive Convention
Exhibition Tourism)
- กำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพในตลำดโลกอิสลำม: สปำ
ฮำลำล
- กำรจัดกำรควำมรู้ในกำรให้บริกำรสุขภำพจำกบ่อน้ำ
ร้อน / น้ำแร่

4.2 การส่งเสริมอาชีพท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการ
ท่องเที่ยว
อำชีพที่เป็นเอกลักษณ์ในแต่ละท้องถิ่นเป็น
อีกหนึ่งกลไกในกำรขับเคลื่อนกำรท่องเที่ยวใน
ภำคใต้ เนื่องจำกควำมมีเสน่ห์และเอกลักษณ์
แผนงำนวิจัยนี้จึงเป็นกำรวิจัยที่จะช่วยยกระดับ
อำชีพท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักและพัฒนำอำชีพของ
ท้องถิ่นให้มีศักยภำพสูงขึ้น

- กำรพัฒนำศักยภำพเครือข่ำยและรูปแบบควำม
ร่วมมือในกำรบริหำรจัดกำรท่องเที่ยว
- กำรพัฒนำรูปแบบควำมหลำกหลำยร้ำนน้ำชำใน
พื้นที่ต่ำงๆ เช่น อ.เมือง จังหวัดนครศรีธรรมรำช เพื่อ
ส่งเสริมกำรท่องเที่ยว
- กำรพัฒนำรูปแบบควำมหลำกหลำยอัตลักษณ์
อำหำรมื้อเช้ำในแต่ละพื้นที่เพื่อเสริมกำรท่องเที่ยว
- กำรวิจัยศักยภำพบ่อน้ำร้อน น้ำแร่ในพื้นที่ต่ำงๆของ
ภำคใต้เพื่อกำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ
4.3 การตลาดของการท่องเที่ยว
- กำรพัฒนำระบบเตือนภัยและควำมปลอดภัยให้กับ
เป็นแผนงำนวิจัยที่ศึกษำพฤติกรรมและ
นักท่องเที่ยวทำงทะเล
ควำมต้องกำรของนักท่องเที่ยว สร้ำงนวัตกรรมที่ - กำรวิจัยรูปแบบกำรประชำสัมพันธ์ด้วยระบบ IT
ใช้ในกำรท่องเที่ยว เพื่อยกระดับกำรท่องเที่ยวให้ - กำรวิจัยกำรสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว
สร้ำงรำยได้และอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวไปพร้อม
กัน อีกทั้งเป็นแนวทำงในกำรกำหนดรูปแบบกำร
ท่องเที่ยวของแต่ละท้องถิ่นอย่ำงเหมำะสม
5 วิจัยเพื่อ
5.1 การค้าและการขนส่ง
- กำรวิจัยเพื่อพัฒนำรูปแบบของผลิตภัณฑ์ทำง
ยกระดับ
ภำคใต้เป็นอีกแหล่งพื้นที่สำคัญทั้งทำงด้ำน กำรเกษตรที่มีควำมเหมำะสมในกำรส่งออก
ประสิทธิภำพ กำรค้ำและกำรกระจำยสินค้ำ ซึ่งสร้ำงมูลค่ำ
- กำรวิจัยเพื่อสร้ำงมำตรฐำนสินค้ำทำงกำรเกษตรเพื่อ
และ
มหำศำลให้กับประชำชนในพื้นที่ แผนงำนวิจัยนี้ ส่งออก
มำตรฐำนกำร จึงจะศึกษำเกี่ยวกับรูปแบบทำงกำรค้ำประเภท - กำรวิจัยเพื่อพัฒนำศักยภำพทำงกำรตลำดให้แก่
ให้บริกำร
ต่ำงๆและเส้นทำงกำรกระจำยสินค้ำ เพื่อเพิ่ม
สินค้ำเกษตร
ด้ำนโลจิ
ช่องทำงกำรตลำด
- กำรวิจัย วิเครำะห์สภำพพื้นที่ตั้งด่ำนชำยแดนที่มี
สติกส์
ควำมเหมำะสมตำมลักษณะภูมิศำสตร์และเศรษฐกิจ
- กำรวิจัยหำแนวทำงแลกเปลี่ยนสินค้ำทำงกำรเกษตร
เพื่อประสิทธิภำพด้ำนกำรตลำด
- กำรวิจัยสถำนกำรณ์กำรค้ำชำยแดนไทย -มำเลเซีย
ทั้งในและนอกระบบ
- กำรวิจัยระบบกำรขนส่งสินค้ำเกษตรที่มีต้นทุนต่ำ
และถึงผู้บริโภคตรงเวลำ
- กำรศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำรปรับใช้กฎหมำยและ
กฎระเบียบของทำงภำครัฐเพื่อพัฒนำศักยภำพในกำร
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5.2 แผนงานวิจัยการพัฒนาศูนย์กลำงโลจิสติกส์
เพื่อกำรจำหน่ำยสินค้ำเกษตร อุตสำหกรรม และ
กำรท่องเที่ยว
กำรพัฒนำแผนด้ำนโลจิสติกส์เป็นสิ่งที่เพิ่ม
โอกำสและควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขันเป็น
อย่ำงมำก ซึ่ง ประเทศไทยยังมีจุดอ่อนทำงด้ำนนี้
อยู่มำก ต้นทุนด้ำนกำรขนส่งของสินค้ำไทยนั้นสูง
มำก ทำให้สู้สินค้ำต่ำงชำติไม่ได้ แผนงำนวิจัยนี้จะ
ศึกษำรูปแบบกำรพัฒนำระบบโครงสร้ำง

ทำธุรกิจ
- กำรวิจัยเพื่อศึกษำผลกระทบและแนวทำงแก้ไข
ผลกระทบจำกกำรเปิดกำรค้ำเสรี
- กำรวิจัยเพื่อสร้ำงช่องทำงกำรจำหน่ำยสินค้ำและ
กำรขนส่งที่เชื่อมโยงกับภูมิภำคและประเทศเพื่อน
บ้ำน
- กำรวิจัยปรับลดต้นทุนกำรขนส่งกำรจัดกำรสินค้ำคง
คลังและกำรกระจำยสินค้ำ
- กำรวิจัยเปลี่ยนกำรขนส่งทำงถนนไปสู่ทำงรำงและ
ทำงน้ำมำกขึ้น โดยเฉพำะรถไฟรำงคู่เพื่อกำรขนส่ง
สินค้ำ และรถไฟควำมเร็วสูงเพื่อขนส่งคนเพื่อกำร
ท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 2 การสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทางสังคม
ภำคใต้ มีควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรม เชื้อชำติและศำสนำสูง นอกจำกนี้ ในหลำยจังหวัดของภำคใต้มี
จำนวนแรงงำนต่ำงถิ่นและต่ำงด้ำวเป็นจำนวนมำก ดังนั้นกำรเสริมสร้ำงควำมสมำนฉันท์และควำมมั่นคงในพื้นที่จึง
เป็นพื้นฐำนที่จำเป็นอย่ำงยิ่งมุ่งเน้นกำรวิจัยในกำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของประเทศแบบมีส่วนของชุมชนในแต่ละ
พื้นที่อย่ำงแท้จริง โดยเฉพำะกำรวิจัยควำมเข้ำใจของ ‘คุณลักษณะเฉพาะ’ ของพื้นที่: มิติทางสังคม ศาสนา และ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม แบบมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่’ มุ่งเน้นกำรวิจัยในกำรเสริมสร้ำงธรรมำภิบำล
และควำมมั่นคงของประเทศแบบมีส่วนของชุมชนในแต่ละพื้นที่อย่ำงแท้จริง ประกอบด้วย 1 กลยุทธ์ 4 แผน
งำนวิจัย คือ
กลยุทธ์การวิจัย

แผนงานวิจัย

ประเด็นการวิจัย

1. วิจัยเพื่อกำรเสริมสร้ำง
ควำมมั่นคง ควำม
สมำนฉันท์และบูรณำกำร
กำรแก้ไขปัญหำ
สถำนกำรณ์ควำมไม่สงบใน
ประเทศ

1.1 ควำมมั่นคงในพื้นที่เพื่อสร้ำงควำม
เข้ำใจ/ควำมเป็นธรรมในกำรพัฒนำพื้นที่
แบบมีส่วนร่วม
แผนงำนวิจัยนี้จะศึกษำถึงแนวทำง
ในกำรบรรเทำสถำนกำรณ์กำรก่อควำม
ควำมไม่สงบในจังหวัดชำยแดนภำคใต้
โดยเน้นที่กำรสร้ำงควำมเข้ำใจ ควำมเป็น
ธรรม ให้เกิดขึ้นกับประชำชนทุกคนใน

- กำรวิจัยกำรพัฒนำหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อ
กำรอยู่ร่วมกันอย่ำงสันติสุข
- กำรวิจัยธรรมำภิบำล
- กำรวิจัยแนวทำงกำรสร้ำงสันติสุขใน
จังหวัดชำยแดนใต้
- กำรวิจัยกำรเรียน กำรอยู่ กำรทำงำน
ร่วมกันของพี่น้องชำยแดนใต้
- กำรวิจัยรูปแบบชุมชนไทยพุทธ-มุสลิม ที่
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พื้นที่และเน้นให้ประชำชนทุกคนมีส่วน
ร่วมในกำรแก้ไขปัญหำ

อยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข
- กำรวิจัยปัญหำสุขภำพจิตของประชำชน
ข้ำรำชกำร เยำวชนและเด็กในชำยแดนใต้
- กำรวิจัยและกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของ
เยำวชนในชำยแดนใต้
- กำรศึกษำสำเหตุกำรไม่ศึกษำต่อของ
เยำวชนในชำยแดนใต้
- กำรวิจัยและกำรพัฒนำควำมสำมำรถกำร
ใช้ภำษำในกำรสื่อสำรร่วมกันในชำยแดนใต้
- กำรวิจัยและกำรพัฒนำกระบวนกำรคิด
ของเด็กและเยำวชนใน 3 จังหวัดชำยแดน
ภำคใต้
- กำรศึกษำผลกระทบของนโยบำยภำครัฐใน
กำรแก้ปัญหำชำยแดนภำคใต้
- กำรศึกษำฐำนเศรษฐกิจและทุนทำง
วัฒนธรรมของชำวบ้ำนในจังหวัดชำยแดน
ภำคใต้
1.2 แรงงำนต่ำงถิ่น / แรงงำนต่ำงด้ำว
- กำรวิจัยที่เกี่ยวกับระบบกำรบริหำรจัดกำร
ในหลำยจังหวัดของภำคใต้มีจำนวน แรงงำนต่ำงด้ำวและแรงงำนต่ำงถิ่นที่มี
แรงงำนต่ำงถิ่นและต่ำงด้ำวเป็นจำนวน
ประสิทธิภำพ
มำก แรงงำนต่ำงด้ำวที่เข้ำมำทำงำนทั้งใน - ผลกระทบแรงงำนต่ำงด้ำวและแรงงำนต่ำง
ภำคกำรเกษตร เช่น สวนยำงพำรำ สวน ถิ่นต่อกำรพัฒนำพื้นที่และควำมมั่นคงของ
ปำล์มน้ำมัน กำรทำประมงมีผลกระทบ
รัฐในแต่ละพื้นที่
ด้ำนควำมมั่นคง กำรแพร่ระบำดของ
- กำรพัฒนำกฎหมำยและระเบียบทำง
โรคติดต่อ และยำเสพติแผนงำนวิจัยนี้จะ รำชกำรที่เหมำะสมกับกำรปฏิบัติต่อแรงงำน
ศึกษำเกี่ยวกับปริมำณ บทบำท ผลกระทบ ต่ำงด้ำว
ของแรงงำนต่ำงด้ำว รวมถึงกลไกในกำร
ควบคุมแรงงำนต่ำงด้ำวกำรวิจัยผลกระทบ
ทำงเศรษฐกิจและสังคมของแรงงำน
ต่ำงชำติต่อภูมิภำคใต้
1.3 กำรย้ำยถิ่นฐำนออกจำกพื้นที่ 3
จังหวัดชำยแดนใต้
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- กำรวิจัยที่เกี่ยวกับกำรสร้ำงควำมเชื่อมั่นใน
ควำมปลอดภัยในพื้นที่แก่ประชำชน กำร

ปัญหำกำรก่อควำมควำมไม่สงบใน
จังหวัดชำยแดนภำคใต้ เป็นสำเหตุสำคัญ
ที่ทำให้ประชำชนในพื้นที่ย้ำยออกไปอำศัย
ในพื้นที่อื่น แผนงำนวิจัยนี้จะศึกษำปัญหำ
และแนวทำงแก้ไขกำรย้ำยถิ่นฐำนกลับ
และคงอยู่ในพื้นที่นี้ต่อไป
1.4 วิวัฒนำกำรชุมชนและสภำพแวดล้อม
กระแสโลกำภิวัฒน์ที่เกิดขึ้น
ก่อให้เกิดควำมเปลี่ยนแปลงทำงสังคมขึ้น
อย่ำงมำกมำย ทั้งหมดนี้ส่งผลให้ชีวิตควำม
เป็นอยู่และสภำพสังคมเกิดกำร
เปลี่ยนแปลง ศึกษำเกี่ยวกับผลกระทบ
ของกำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคมและ
สภำพแวดล้อมที่มีต่อชีวิตควำมเป็นอยู่
อย่ำงไร และส่งผลกระทบต่อปัญหำควำม
มั่นคงหรือไม่เพียงใด

เสริมสร้ำงควำมมั่นคงในกำรประกอบอำชีพ
ที่เหมำะสมในพื้นที่
- กำรวิจัยและพัฒนำคุณภำพชีวิตและอำชีพ
ที่เหมำะสมของหญิงหม้ำยมุสลิมใน 3
จังหวัดชำยแดนภำคใต้
- กำรวิจัยที่เกี่ยวกับกำรวิจัยด้ำน
ประวัติศำสตร์ชุมชนและท้องถิ่น
- กำรวิจัยเพื่อสร้ำงควำมภำคภูมิใจและ
สำนึกรักบ้ำนเกิด
- กำรวิจัยที่เกี่ยวกับกำรสร้ำงเครือข่ำย
ชุมชนที่หลำกหลำยทำงศำสนำและ
วัฒนธรรม เพื่ออยู่ร่วมกันอย่ำงสันติสุข

ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 3 การสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทางวิทยาการและทรัพยากรบุคคล
มุ่งเน้นกำรวิจัยเพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้และต่อยอดภูมิปัญญำท้องถิ่น เพื่อกำรพัฒนำศักยภำพคน ยกระดับ
คุณภำพชีวิต และเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ วัฒนธรรม สุขภำพ
อนำมัย คุณภำพชีวิต กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งและกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันของท้ องถิ่นและสังคม ตลอดจนกำรเสริมสร้ำง
ศักยภำพของชุมชนที่เน้นกระบวนกำรมีส่วนร่วมในกำรแก้ไขปัญหำต่ำงๆ นอกจำกนี้ ยังมุ่งเน้นกำรพัฒนำศักยภำพ
เยำวชน ผู้ด้อยโอกำส ผู้พิกำรและผู้สูงอำยุ ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ 8 แผนงำนวิจัย คือ
กลยุทธ์การวิจัย
1. วิจัยเพื่อปฏิรูปกำรศึกษำ
กระบวนกำรเรียนกำรสอน
ทั้งในและนอกระบบ กำร
พัฒนำระบบสนับสนุนกำร
เรียนรู้ตลอดชีวิตที่
สอดคล้องกับวิถีชีวิตในแต่
ละท้องถิ่น

แผนงานวิจัย

ประเด็นการวิจัย

1.1 กำรศึกษำและวัฒนธรรม
ภำคใต้มีควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรม
สูง มุ่งเน้นกำรวิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรม
ท้องถิ่น ประวัติศำสตร์ท้องถิ่น กำร
รักษำอัตลักษณ์ของชุมชนและพื้นที่
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- กำรวิจัยศิลปะ
- กำรวิจัยวรรณกรรม
- กำรวิจัยสถำปัตยกรรม
- กำรวิจัยวิจิตรศิลป์
- กำรวิจัยคุณธรรม / จริยธรรม
- กำรวิจัยประวัติศำสตร์และโบรำณคดี

2. วิจัยเพื่อกำรจัดกำร
ปัญหำยำเสพติดและควำม
ปลอดภัยต่ำงๆ

1.2 กำรจัดกำรคุณภำพกำรศึกษำที่
สอดคล้องกับอัตลักษณ์
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำในจังหวัด
ชำยแดนภำคใต้มีค่ำต่ำที่สุดในประเทศไทย
อีกทั้งยังมีวัฒนธรรมที่แตกต่ำงจำกบริเวณ
อื่น ทำให้กำรจัดกำรศึกษำได้ผลเป็นที่ไม่
น่ำพอใจนัก แผนงำนวิจัยนี้จะศึกษำกำรจัด
กำรศึกษำที่สอดคล้องกับขนบธรรมเนียม
ประเพณีของท้องถิ่น และเพิ่มคุณภำพทำง
กำรศึกษำให้กับ
เด็กและเยำวชนในท้องถิ่น โดยเฉพำะใน 3
จังหวัดชำยแดนภำคใต้

- กำรวิจัยที่เกี่ยวกับกำรพัฒนำหลักสูตร
กำรศึกษำที่เหมำะสมกับท้องถิ่น
- กระบวนกำรพัฒนำคุณภำพและศักยภำพ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำใน 3 จังหวัดชำยแดน
ใต้
- กระบวนทัศน์และรูปแบบกำรศึกษำที่
เชื่อมโยงกับภูมิปัญญำท้องถิ่นและวิถีสังคม
และเศรษฐกิจในพื้นที่

2.1 กำรสร้ำงอำชีพในกลุ่มเด็กและเยำวชน
3 จังหวัดชำยแดนภำคใต้
เด็กและเยำวชนจำนวนมำกใน
จังหวัดชำยแดนภำคใต้ไม่มีอำชีพเมื่อ
สำเร็จกำรศึกษำ ทำให้เด็กและเยำวชน
กลุ่มนี้มีโอกำสเสี่ยงที่จะไปประกอบอำชีพ
ที่ผิดกฎหมำยหรือสร้ำงควำมเดือดร้อนให้
เกิดขึ้น แผนงำนวิจัยนี้จะศึกษำเกี่ยวกับ
โอกำสในกำรประกอบอำชีพของคนกลุ่มนี้
และหำแนวทำงในกำรสร้ำงอำชีพให้
เกิดขึ้น
2.2 ปัญหำยำเสพติดในกลุ่มเยำวชน
ปัญหำยำเสพติดเป็นอีกหนึ่งปัญหำ
สำคัญของทั้งภำคใต้และประเทศไทย แต่
ในภำคใต้นั่นยำเสพติดระบำดในกลุ่ม
เยำวชนเป็นจำนวนมำก นับเป็น
สถำนกำรณ์ที่น่ำเป็นห่วงอย่ำงยิ่ง แผน
งำนวิจัยนี้จะศึกษำแนวโน้มของปัญหำ กำร
เฝ้ำระวังทำงระบำดวิทยำของวัตถุเสพติด
นอกจำกนี้ยังส่งเสริมกำรให้ควำมรู้ควำม

- กำรวิจัยที่เกี่ยวกับกำรพัฒนำอำชีพ
ทำงเลือกที่เหมำะสมแก่กลุ่มเยำวชนใน 3
จังหวัดชำยแดนใต้

50

- กำรวิจัยที่เกี่ยวกับแนวทำงกำรลดปัญหำ
จำกกำรติดยำเสพติด
- กำรแก้ปัญหำสังคมเสื่อมโทรมอัน
เนื่องมำจำกปัญหำยำเสพติด
- บทบำทของชุมชนในกำรมีส่วนร่วมในกำร
ป้องกันและปรำบปรำมผู้มีอิทธิพล
- บทบำทของชุมชนในกำรมีส่วนร่วมในกำร
แก้ปัญหำยำเสพติดในกลุ่มเยำวชน

3. วิจัยเพื่อส่งเสริมควำม
เข้มแข็งและกำรเสริมสร้ำง
ภูมิคุ้มกันของท้องถิ่นและ
สังคม

เข้ำใจในเรื่องภัยของยำเสพติดและวิธีกำร
ป้องกัน
3.1 ศูนย์กำรเรียนรู้เกษตรพอเพียง
หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักคิด
พระรำชทำนที่สำคัญของประเทศไทยเป็น
เวลำหลำยปีแต่กำรทำควำมเข้ำใจและนำ
หลักคิดนี้มำปฏิบัติจริงยังทำได้ไม่ดีนัก
แผนงำนวิจัยนี้จะศึกษำภูมิปัญญำท้องถิ่นที่
สอดคล้องและนำมำใช้ให้เกิดประโยชน์
อย่ำงแท้จริง
3.2 ผู้สูงอำยุ
สังคมไทยกำลังย่ำงเข้ำสู่สังคม
ผู้สูงอำยุ กำรศึกษำเพื่อเตรียมควำมสู่กำร
เปลี่ยนแปลงอัตรำส่วนของวัยแรงงำน และ
แนวทำงในกำรดูแลผู้สูงอำยุจึงเป็นสิ่งที่
จำเป็นมำก

3.3 ผู้พิกำรและผู้ด้อยโอกำส
ปัญหำควำมเลื่อมล้ำทำงสังคม ทำ
ให้เกิดผู้ด้อยโอกำสเพิ่มขึ้นเป็นอย่ำงมำก
อีกทั้งผู้พิกำรก็สูญเสีย โอกำสทำงสังคม
เพิ่มขึ้นในสภำวะสังคมปัจจุบัน แผน
งำนวิจัยนี้จะศึกษำแนวทำงในกำร
ช่วยเหลือและดูแลกลุ่มคนเหล่ำนี้ และคืน
โอกำสทำงสังคมให้คนเหล่ำนี้มีชีวิตควำม
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น รวมทั้งกลุ่มผู้ได้รับ
ผลกระทบจำกปัญหำจังหวัดชำยแดน
(หญิงหม้ำยและเด็กกำพร้ำ)
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- กำรวิจัยรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียงที่
หลำกหลำยในแต่ละพื้นที่
- กำรวิจัยเพื่อจัดทำสื่อกำรเรียนรู้ต้นแบบวิถี
ชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
- กำรวิจัยเพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้ภูมิปัญญำ
ท้องถิ่นโดยปรำชญ์ชำวบ้ำนด้วยหลักทำง
วิทยำศำสตร์
- กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำศักยภำพ
ผู้สูงอำยุ
- กำรวิจัยระบบและมำตรกำรกำรส่งเสริม
กำรจัดกำร สวัสดิภำพและสวัสดิกำรผู้สูงอำยุ
ในอนำคตให้มีควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจ และ
สังคม
- กำรวิจัยกำรส่งเสริมบทบำทของผู้สูงอำยุใน
สถำบันสังคมและชุมชน รวมทั้งกำรนำ
ศักยภำพของผู้สูงอำยุมำใช้ในกำรพัฒนำ
ประเทศและกำรถ่ำยทอดภูมิปัญญำสู่สังคม
- กำรวิจัยกำรแพทย์และสุขภำพ และ Long
stay tourisms
- กำรวิจัยและกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของ
หญิงหม้ำยในจังหวัดชำยแดนภำคใต้
- กำรวิจัยและกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของเด็ก
เยำวชนกำพร้ำในจังหวัดชำยแดนภำคใต้
- แนวทำงกำรพัฒนำศักยภำพเยำวชน
ผู้ด้อยโอกำส ผู้พิกำรและผู้สูงอำยุเป็น
ทรัพยำกรที่มีคุณค่ำ

4. วิจัยเพื่อเสริมสร้ำง
สุขภำพ

4.1 สุขภำพ
เป็นกำรวิจัยเกี่ยวกับกำรเสริมสร้ำง
สุขภำพ กำรอนำมัยสิ่งแวดล้อม
ประสิทธิภำพกำรให้บริกำรทำงกำรแพทย์
กำรฟื้นฟูสมรรถภำพทำงกำยและจิตใจ
กำรป้องกันโรคอุบัติใหม่ วิทยำกำรใหม่ๆ
รวมไปถึงกำรวิจัยกำรแพทย์แผนไทยและ
กำรแพทย์ทำงเลือก

- กำรคุกคำมโรคติดต่อตำมชำยแดน
- ภำวะคุกคำมโรคติดเชื้อและโรคติดเชื้อที่
ซับซ้อน
- ปัญหำสุขภำพในภำคกำรเกษตรเพื่อกำร
เสริมสร้ำงสุขภำพในกลุ่มเกษตรกร
- กำรเสริมสร้ำงสุขภำพโดยชุมชนมีส่วนร่วม
บนพื้นฐำนภูมิปัญญำกำรแพทย์แผนไทย
กำรแพทย์พื้นบ้ำนและกำรแพทย์ทำงเลือก
- กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ยำจำกสมุนไพร
- กำรพัฒนำอำหำรสุขภำพจำกวัตถุดิบ
ท้องถิ่นและสมุนไพร

ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 4 การเสริมสร้างและพัฒนาทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การเสริมสร้างและ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สภำพพื้นที่ทำงภูมิศำสตร์ของภำคใต้มีควำมหลำกหลำยสูง ทั้งที่เป็น ภูเขำ ทะเลทั้งฝั่งอ่ำวไทยและฝั่งอันดำ
มัน ป่ำต้นน้ำ ทะเลสำบ พืน้ ที่น้ำจืด น้ำเค็ม น้ำกร่อย ดินเปรี้ยว ป่ำพรุ แม่น้ำและลุ่มน้ำสำยต่ำงๆ ดังนั้นจึงมี
เป้ำประสงค์กำรวิจัยคือ กำรพัฒนำองค์ควำมรู้และฐำนข้อมูลควำมรู้อย่ำงบูรณำกำรเพื่อกำรบริหำรและกำรตัดสินใจ
ทั้งในกำรพัฒนำและกำรแก้ปัญหำทุนทำงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิ ภำพอย่ำงเป็นระบบ โดย
ท้องถิ่นและชุมชนมีส่วนร่วม มุ่งเน้นกำรวิจัยเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกร ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ควำม
หลำกหลำยทำงชีวภำพ กำรฟื้นฟู กำรอนุรักษ์และกำรใช้ประโยชน์ทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงยั่งยืน โดยกำรมีส่วน
ร่วมของประชำชนและสังคม รวมทั้งกำรสร้ำงองค์ควำมรู้เกี่ยว กับทรัพยำกรดิน ทรัพยำกรน้ำ/ลม/แสงอำทิตย์ ภัย
ธรรมชำติทั้งทำงบกและทะเล ประกอบด้วย 7 แผนงำนวิจัย คือ
กลยุทธ์การวิจัย
1. วิจัยเพื่อกำรสร้ำงองค์
ควำมรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติ
ธรรมชำติและกำรป้องกัน

แผนงานวิจัย

ประเด็นการวิจัย

1.1 กำรกัดเซำะชำยฝั่ง
ปัญหำกำรกัดเซำะชำยฝั่ง เป็น
ปัญหำที่รุนแรงมำกในปัจจุบัน มีหลำย
พื้นที่ถูกน้ำทะเลกัดเซำะเข้ำมำเป็น
ระยะทำงหลำยร้อยเมตร และบำงพื้นที่
ถูกตะกอนทับถมทำให้พื้นที่ชำยหำดหรือ
ผืนป่ำหำยไป แผนงำนวิจัยนี้จะศึกษำ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจำกกำรกัดเซำะ

- กำรวิจัยเพื่อติดตำมควำม
เปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศทำงทะเล
และชำยฝั่ง
- กำรศึกษำกำรเปลี่ยนแปลง กำรชะ
ล้ำงพังทลำยของชำยฝั่งและแนว
ทำงกำรแก้ไข
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2. วิจัยเพื่อพัฒนำระบบกำร
บริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำ
แบบบูรณำกำร

รูปแบบวิธีกำรกำรป้องกันกำรกัดเซำะ
ชำยฝั่งที่เหมำะสม
1.2 อุบัติภัยธรรมชำติ
พื้นที่ภำคใต้ประสบอุบัติภัยทำง
ธรรมชำติหลำยรูปแบบ เช่น หลุมยุบ
แผ่นดินถล่ม ดินทรุดตัว กำรเตือนภัย
พื้นที่เสี่ยงภัย และน้ำท่วม แผนงำนวิจัย
นี้จะศึกษำอุบัติภัยที่เกี่ยวข้องกับพื้นดิน
เป็นหลัก อำทิ หลุมยุบ แผ่นดินถล่ม ดิน
ทรุดตัว และกำรเกิดสึนำมิ เพื่อหำ
วิธีกำรป้องกันและเตือนภัยบริเวณพื้นที่
เสี่ยงภัย
2.1 กำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำและกำรใช้
น้ำ
ภำคใต้มีทรัพยำกรน้ำให้ใช้
หลำกหลำย แต่ก็มักประสบปัญหำน้ำ
ท่วมอยู่เป็นประจำ แผนงำนวิจัยนี้จะ
ศึกษำแหล่งน้ำทำงเลือก และระบบกำร
ใช้น้ำ ระบบกำรตัดสินใจ กำรบริหำร
จัดกำรทรัพยำกรน้ำ เพื่อให้เกิดกำรใช้
ประโยชน์อย่ำงสูงสุดและมีประสิทธิภำพ

- กำรพัฒนำหลักสูตรกำรเรียนกำร
สอนธรณีพิบัติภัย ซึ่งจะรวมทั้ง
หลักสูตรในระบบและหลักสูตรนอก
ระบบ
- กำรวิจัยเพื่อสร้ำงกลไกกำรป้องกัน
ภัยพิบัติ
อย่ำงมีประสิทธิภำพ
- กำรวิจัยเพื่อถอดบทเรียนกรณีธรณี
พิบัติ

- กำรวิจัยเพื่อกำรบริหำรกำรใช้
ประโยชน์ทรัพยำกรน้ำแบบมีส่วนร่วม
วิจัยทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง
- กำรวิจัยเพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้ทุกมิติ
ทั้งด้ำนวิทยำศำสตร์และสังคมเพื่อ
กำรตัดสินใจในกำรบริหำรจัดกำร
แบบสมดุลแบบมีส่วนร่วมทุกภำคส่วน
- กำรวิจัยแหล่งน้ำและปริมำณน้ำ
ต้นทุน
- กำรวิจัยแหล่งน้ำผิวดิน
- กำรวิจัยแหล่งน้ำใต้ดิน
- วิจัยกำรศึกษำผลกระทบจำกกำร
จัดกำรทรัพยำกรน้ำ
- วิจัยระบบกำรใช้น้ำและกำรป้องกัน
น้ำท่วม
3. กำรวิจัยเพื่อสร้ำงองค์
3.1 กำรฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่ำไม้
- กำรศึกษำกำรจัดทำแนวเขตพื้นที่
ควำมรู้ในกำรอนุรักษ์และ
ภำคใต้มีทรัพยำกรป่ำไม้อยู่เป็น อนุรักษ์
ฟื้นฟูรวมทั้งกำรใช้ประโยชน์ จำนวนมำก แต่ในปัจจุบันมีจำนวนลดลง - กำรศึกษำรูปแบบกำรมีส่วนร่วมใน
เนื่องมำจำกกำรบุกรุกทำลำย แผน
กำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้
งำนวิจัยนี้จะเป็นกำรช่วยฟื้นฟูและ
- กำรวิจัยและพัฒนำเครือข่ำยในกำร
อนุรักษ์พื้นที่ป่ำประเภทต่ำงๆ (ป่ำต้นน้ำ จัดกำรทรัพยำกร เช่น เครือข่ำยป่ำ
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ป่ำพรุและพื้นที่ชุ่มน้ำ ป่ำชำยเลน) ให้
กลับมำอีกครั้ง นอกจำกนี้ยังเป็น
กำรศึกษำแนวทำงกำรใช้ประโยชน์อย่ำง
เศรษฐกิจพอเพียง ไม่ก่อให้เกิดควำม
เสียหำย
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ชุมชน เครือข่ำยกำรจัดกำรลุ่มแม่น้ำ
- กำรศึกษำกำรใช้ประโยชน์หรือกำร
พึ่งพิงทรัพยำกร
- กำรศึกษำแนวทำงในกำรจัดทำแนว
เขตอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยำกร
- กำรศึกษำพันธุ์ไม้ป่ำเพื่อนำไปปลูก
ผสมผสำนในพื้นที่เกษตรบริเวณต้น
น้ำลำธำร
- กำรศึกษำภูมิปัญญำท้องถิ่นในกำร
อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยำกร
- กำรศึกษำควำมรู้ ทัศนคติ และ
บทบำทขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต่อกำรจัดกำรทรัพยำกร
- กำรศึกษำแนวทำงกำรส่งเสริมกำรมี
ส่วนร่วมในกำรจัดกำรทรัพยำกร
- กำรศึกษำกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้
องค์กรและเครือข่ำยในกำรจัดกำร
ทรัพยำกร เช่น เครือข่ำยป่ำชุมชน
- เครือข่ำยกำรจัดกำรลุ่มน้ำ
- กำรวิจัยและพัฒนำเพื่อสร้ำง
เครือข่ำยกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกำร
อนุรักษ์ทรัพยำกร
- กำรวิจัยเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและ
สิ่งแวดล้อม
- กำรศึกษำรูปแบบกำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
ให้มีประสิทธิภำพ
- กำรวิจัยเพื่อจัดทำระบบสำรสนเทศ
และฐำนข้อมูลเกี่ยวกับ
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
- กำรวิจัยเพื่อวำงแนวทำงกำรมีส่วน
ร่วมในกำรใช้ทรัพยำกรน้ำอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและยั่งยืน

3.2 กำรบริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม
ปัจจุบันภำคใต้ในหลำยพื้นที่มี
ปัญหำเรื่องสิ่งแวดล้อม และมลพิษต่ำง
แผนงำนวิจัยนี้ศึกษำปัญหำสิ่งแวดล้อม
ทั้งขยะ น้ำเสีย และมลพิษต่ำงๆ เพื่อ
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- กำรศึกษำเพื่อสร้ำงวัฒนธรรมริม
แม่น้ำในพื้นที่ของจังหวัดภำคใต้
- กำรวิจัยเพื่อสร้ำงจิตสำนึกรักแม่น้ำ
แก่เยำวชนในพื้นที่
- กำรศึกษำควำมขัดแย้งในกำรใช้
ทรัพยำกรและแนวทำงในกำรแก้ไข
- กำรศึกษำรูปแบบกำรมีส่วนร่วมใน
กำรจัดกำรทรัพยำกร(สำเร็จและไม่
สำเร็จ) เป็นกรณีศึกษำแต่ละ
ทรัพยำกรกำรศึกษำแรงจูงใจในกำรมี
ส่วนร่วมในกำรจัดกำรทรัพยำกร
- กำรวิจัยเพื่อจัดหำน้ำให้เพียงพอต่อ
กำรบริโภคและกำรใช้ประโยชน์ทำง
เกษตรกรรมและอุตสำหกรรม
- กำรวิจัยและพัฒนำหลักสูตรท้องถิ่น
เกี่ยวกับกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
- กำรศึกษำเพื่อสร้ำงหลักสูตรท้องถิ่น
เกี่ยวกับกำรอนุรักษ์ทรัพยำกร
- กำรศึกษำรูปแบบในกำรสื่อสำรที่
เหมำะสมเพื่อกำรจัดกำรทรัพยำกร
- กำรวิจัยและพัฒนำเพื่อสร้ำงศูนย์
กำรเรียนรู้เพื่อกำรอนุรักษ์ทรัพยำกร
- กำรวิจัยด้ำนผลิตสื่อในเพื่อ
ประชำชนในพื้นที่มีควำมตระหนักใน
กำรอนุรักษ์และให้ควำมสำคัญในกำร
ดูแลทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม
- กำรวิจัยเพื่อพัฒนำระบบกำรกำจัด
ขยะของเสียและสิ่งปฏิกูลของ
เทศบำลตำบล / อบต. ของเสียและ
สิ่งปฏิกูล
- กำรวิจัยและพัฒนำปัญหำ

หำทำงป้องกันและแก้ไขปัญหำดังกล่ำว

สิ่งแวดล้อมของลุ่มน้ำทะเลสำบ
สงขลำ ลุ่มน้ำปำกพนัง ลุ่มน้ำสำยบุรี
ฯลฯ
3.3 พลังงำนทดแทนและภำวะโลกร้อน - กำรวิจัยพลังงำนฐำนชีวภำพ
วิกฤติด้ำนพลังงำนและปัญหำ
- กำรวิจัยพลังงำนจำกน้ำ
ภำวะโลกร้อนและประเด็นที่ทั่วโลกให้ - กำรวิจัยพลังงำนจำกลม
ควำมสนใจ บริเวณภำคใต้เองก็เป็น
- กำรวิจัยพลังงำนจำกแสงอำทิตย์
แหล่งสำคัญในกำรปลูกพืชพลังงำน
- กำรวิจัยภำวะโลกร้อน
ทดแทน แผนงำนวิจัยนี้จะศึกษำควำม - กำรวิจัยพลังงำนจำกคลื่นทะเล
เป็นไปได้ในกำรหำวัตถุดิบอื่นมำใช้เป็น - กำรวิจัยพลังงำนจำกขยะ
พลังงำนทดแทน และศึกษำผลกระทบที่ - กำรวิจัยกำรพัฒนำเทคโนโลยีและ
เกิดขึ้นจำกภำวะโลกร้อนและแนวทำง พลังงำนทดแทน
ป้องกันและแก้ไข
- กำรวิจัยกำรวิจัยกำรปรับตัวของ
อุตสำหกรรมต่อภำวะโลกร้อน
3.4 ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพและ
กำรใช้ประโยชน์
แผนงำนวิจัยนี้จะศึกษำระบบ
นิเวศน์ทำงธรรมชำติที่มีอยู่ควำมมี
ควำมสัมพันธ์กับวิธีชีวิตควำมเป็นอยู่
อย่ำงไร อีกทั้งยังศึกษำวิธีกำรป้องกัน
กำรถูกบุกรุกทำลำยอีกด้วย
ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 5 การบริหารจัดการความรู้ ผลงานวิจัย ทรัพยากร และภูมิปัญญาของประเทศ สู่การใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะด้วยยุทธวิธีที่เหมาะสม
เป็นยุทธศำสตร์ที่มีเป้ำประสงค์คือ กำรพัฒนำโครงสร้ำง เครือข่ำยกำรวิจัย ระบบและกลไกกำรบริหำร
จัดกำรควำมรู้ผลกำรวิจัยไปใช้ประโยชน์ในกำรพัฒนำพื้นที่ ท้องถิ่นและประเทศอย่ำงมีประสิทธิภำพ ประกอบด้วย
1 กลยุทธ์ กับ 2 แผนงำนวิจัย คือ
กลยุทธ์การวิจัย
1. วิจัยเพื่อพัฒนำ
โครงสร้ำง เครือข่ำย
กำรวิจัย ระบบกำร
บริหำรงำนวิจัยเพื่อ

แผนงานวิจัย

ประเด็นการวิจัย

1.1 กำรพัฒนำโครงสร้ำง เครือข่ำย
กำรวิจัย ระบบกำรบริหำรกำรวิจัย
ภำคใต้สู่กำรใช้ประโยชน์

- ระบบและโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนวิจัยใน
ระดับภูมิภำค
- กำรวิจัยกำรจัดกำรองค์ควำมรู้สู่กำรสื่อสำร
ระดับชุมชนฐำนรำก
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นำไปใช้ประโยชน์อย่ำง
มีประสิทธิภำพ
1.2 กำรวิจัยและประเมินผลเพื่อ
พัฒนำศักยภำพและควำมสำมำรถ
ด้ำนกำรวิจัย

- กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำฐำนข้อมูลเพื่อ
กำรบริหำรงำนวิจัยในระดับภูมิภำค
- ระบบกำรวิเครำะห์และประเมินผลเพื่อกำร
พัฒนำศักยภำพและควำมสำมำรถด้ำนกำร
วิจัยในระดับภูมิภำค
- กำรวิจัยควำมเชื่อมโยงผลงำนวิจัยที่
สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกลุ่ม
จังหวัดในพื้นที่
- กำรวิจัยงบประมำณค่ำใช้จ่ำยในกำรใช้องค์
ควำมรู้จำกผลกำรวิจัยไปใช้ในกำรตัดสินใจ
เพื่อกำรพัฒนำพื้นที่

5. กลุ่มเรื่องที่ควรวิจัยเร่งด่วนตามยุทธศาสตร์การวิจัย ภาคใต้ปี พ.ศ.2555-2559
จำก 5 ยุทธศำสตร์กำรวิจัยและแผนกำรวิจัยภำคใต้ปี พ.ศ. 2555-2559 ดังกล่ำว เมื่อนำมำพิจำรณำจัด
ควำมสำคัญ เป็นกลุ่มเรื่องที่ควรวิจัยเร่งด่วน โดยคำนึงถึงวิกฤตกำรณ์ที่เกิดขึ้น ควำมต้องกำรผลงำนวิจัยและควำมรู้
เพื่อเร่งแก้ไขปัญหำและนำไปสู่กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำภำคใต้โดยเร็ว ทำให้สำมำรถกำหนดเป็นกลุ่มเรื่องที่ควรวิจัย
เร่งด่วนรวม 12 กลุ่มเรื่อง (Priority-based Research Areas) โดยเน้นประเด็นทำงด้ำนกำรเกษตรและกำรเพิ่ม
มูลค่ำ กำรท่องเที่ยว สุขภำพ ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม โลจีสติกส์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สำคัญ
เพื่ออุตสำหกรรม ควำมปลอดภัยและควำมมั่นคงของรัฐโดยเฉพำะใน 3 จังหวัดชำยแดนใต้ ซึ่งจำกกำรประมำณกำร
โดยฐำนควำมจำเป็นด้ำนงบประมำณเพื่อกำรวิจัยจำกระดับหน่วยงำนต่ำงๆในภูมิภำคใต้ โดยมีรำยละเอียด ดังนี้
1. การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง
มุ่งเน้น : การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงควบคู่กับภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างความ
มั่นคงในการดารงชีวิต ขจัดความยากจนและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน เช่น
1) กำรต่อยอดองค์ควำมรู้จำกภูมิปัญญำท้องถิ่น เช่น จำกปรำชญ์เกษตร
2) จิตสำนึกชุมชน (คน)
3) กำรพัฒนำเกษตรอินทรีย์เพื่อกำรเพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้สูงขึ้น
4) กำรสร้ำงควำมเข้ำใจและแนวทำงแก่ชำวชนบทในพื้นที่ในกำรเผชิญหน้ำกับเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง
5) กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้ำนกำรเกษตรพอเพียงระหว่ำงชุมชน เป็นต้น
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2. ความมั่นคงของรัฐและการเสริมสร้างธรรมาภิบาล
มุ่งเน้น: การวิจัยเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐ คุณธรรม จริยธรรม การมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่
เพื่อสร้า งความเข้า ใจในการพัฒนาตามเศรษฐกิจที่เ ปลี่ยนแปลง เพื่อสร้ า งธรรมาภิบาล ความมั่น คงทั้งใน
ประเทศและกับประเทศเพื่อนบ้าน ปัญหาสถานการณ์ชายแดนภาคใต้และการพัฒนาขีดความสามารถในการ
จัดการความรู้เพื่อความมั่นคงของรัฐ เช่น
1) กรณี 3 จังหวัดชำยแดนภำคใต้: ปัญหำของเด็กและเยำวชนใน 3 จังหวัดชำยแดนภำคใต้ที่กระทบถึง
ควำมมั่นคง (ขำดกำรศึกษำ, ติดยำเสพติด) แนวคิดที่รุนแรง, กำรก่อกำรร้ำย
2) ผลกระทบควำมไม่สงบของจังหวัดชำยแดนภำคใต้ต่อพุทธศำสนำและกำรย้ำยถิ่นของคนไทยพุทธ
3) ปัญหำ (เพศ, พฤติกรรม, ค่ำนิยม) กระทบถึงควำมมั่นคงในจังหวัด (นครศรีธรรมรำช) และในพื้นที่
อื่นๆ
4) วิจัยสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจและควำมเป็นธรรมในกำรพัฒนำพื้นที่แบบมีส่วนร่วมในพื้นที่ที่หมำย
ต่ำงๆ โดยนโยบำยของรัฐบำล เช่น พื้นที่บริเวณ 3 กลุ่มจังหวัด โดยเฉพำะกลุ่มจังหวัดฝั่งอ่ำวไทย
5) ปัญหำแรงงำนต่ำงด้ำวบริเวณชำยแดน เช่นที่จังหวัดระนอง และจังหวัดอื่นๆ
6) กำรศึกษำเพื่อกำรตัดสินใจและพัฒนำในพื้นที่คลองกลำย
7) กำรศึกษำควำมสมดุลกำรพัฒนำอุตสำหกรรมกับชุมชนในแต่ละพื้นที่
8) กำรศึกษำกำรปรับตัวอำชีพทำงเลือกของชุมชนต่อกำรพัฒนำอุตสำหกรรมในพื้นที่
9) กำรสร้ำงควำมเข้ำใจและแนวทำงแก่ชำวชนบทในพื้นที่ในกำรเผชิญหน้ำกับเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง
10) กำรศึกษำแนวนโยบำยของรัฐ และกำรนำนโยบำยของรัฐ สู่ กำรปฏิบัติ กับกำรแก้ปัญหำควำม
ขัดแย้งในจังหวัดชำยแดนภำคใต้อย่ำงยั่งยืน
11) กำรสร้ำงนโยบำยของชำติโดยเน้น ‘คุณลักษณะเฉพำะ’ ของพื้นที่: มิติทำงสังคม ศำสนำและ
วัฒนธรรม
12) กำรวิจัยเพื่อกำรพัฒนำกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในพื้นที่ในกำรบิหำรและกำรจัดกำรลุ่มน้ำต่ำงๆ
3.การปฏิรูปการศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้
มุ่งเน้น: การจัดการศึกษาและรูปแบบการศึกษาที่เชื่อมโยงกับภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นใน
พื้นที่ โดยเฉพาะในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ รวมทั้งการบริหารจัดการเรียนรู้สู่ระบบเศรษฐกิจชุมชม เช่น
1) กำรจัดระบบกำรศึกษำที่เหมำะสมโดยเฉพำะในกรณี 3 จังหวัดชำยแดน
2) ด้ำนกำรใช้ภำษำท้องถิ่นกับภำษำทำงรำชกำร
3) กำรศึกษำเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกพลเมือง
4) ปัญหำควำมไม่สงบ ที่ส่งผลกระทบต่อกำรบริหำรจัดกำรศึกษำใน 3 จังหวัดชำยแดนภำคใต้
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5) แรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูในภำวะควำมไม่สงบใน 3 จังหวัดชำยแดนภำคใต้
6) รูปแบบกำรจัดกำรศึกษำภำยใต้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
4. การจัดการทรัพยากรน้า
มุ่งเน้น :

การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ใ นการตัดสินใจ เกี่ยวกับการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้าและระบบชลประทานในแต่ละพื้นที่แบบมีส่วนร่วมของผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพ
และมีความสมดุลอย่างยั่งยืน และการวิจัยปริมาณน้าต้นทุน เช่น
1) กำรวิจัยเพื่อกำรพัฒนำกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในพื้นที่ในกำรบิ หำรและกำรจัดกำรลุ่มน้ำต่ำงๆ
เช่น พื้นที่ลุ่มน้ำปำกพนัง ลุ่มน้ำตำปี - พุมดวง ทะเลสำบสงขลำ ลุ่มน้ำสำยบุรี
2) กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำแบบมีส่วนร่วม เช่น กรณี 3 น้ำ: น้ำจืด น้ำเค็มและน้ำกร่อยที่มี
ผลกระทบต่อกำรประกอบอำชีพทำงเลือกของชุมชนในแต่ละพื้นที่
3) ระบบตัดสินใจขององค์ควำมรู้ในกำรพัฒนำพื้นที่ลุ่มน้ำปำกพนัง ลุ่มน้ำตำปี ทะเลสำบสงขลำ ลุ่มน้ำ
สำยบุรี และลุ่มน้ำย่อยต่ำงๆ ที่มีผลกระทบต่อกำรประกอบอำชีพทำงเลือกของชุมชนในแต่ละพื้นที่
4) ปริมำณน้ำต้นทุน ฯลฯ
5.การพัฒนาพลังงานทดแทนและภาวะโลกร้อน
มุ่งเน้น : การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาพลังงานจากฐานชีวภาพและพลังงานทางเลือกอื่นตาม
ศักยภาพในแต่ละพื้นที่ เช่น ในด้านความคุ้มค่า ประสิทธิภาพ การประหยัดและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น
1) พลังงำนฐำนชีวภำพและพืชพลังงำน: ไบโอดีเซล / เอทำนอล
2) กำรใช้ประโยชน์จำกพลังงำนลม / พลังงำนน้ำ /พลังงำนแสงอำทิตย์เพื่อผลิตพลังงำนไฟฟ้ำ
3) กำรวิจัยควำมเป็นไปได้ในกำรนำแก๊สชีวภำพจำกน้ำเสียโรงงำนสกัดน้ำมันปำล์มมำใช้ประโยชน์ใน
ยำนพำหนะ
4) พลังงำนไฟฟ้ำขนำดเล็กเพื่อชุมชนชุมชนจำกพลังน้ำที่เทือกเขำหลวง
5) พลังงำนลม เช่น ตำมแนวชำยฝั่งตลอดแนวอำเภอปำกพนัง / อำเภอหัวไทร, ตำมแนวเทือกเขำ
(ช่องเขำ), พื้นที่เขำหลัก ต.กรุงชิง อ.นบพิตำ, พื้นที่ช่องเขำเสำธง อำเภอลำนสกำ / อำเภอช้ำงกลำง
และพื้นที่ช่องเขำ อำเภอร่อนพิบูลย์-อำเภอทุ่งสง เป็นต้น
6.การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรเพื่อการส่งออกและลดการนาเข้า
มุ่งเน้น : การวิจัยเกี่ยวกับการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและการเพิ่มผลิตภาพการผลิต เพื่อพัฒนา
ศักยภาพการส่งออกในกลุ่มสินค้าที่สร้างรายได้หลักจากการส่งออกและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชน รวมทั้งการ
พัฒนาเทคโนโลยีใหม่และการพัฒนาคุณภาพสินค้ามาตรฐานสินค้า ตลอดจนความปลอดภัยของอาหาร (Food
safety) เช่น
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1) กำรประมง
2) กำรเพำะเลี้ยงชำยฝั่ง
3) กำรแปรรูปอำหำรทะเล
4) กำรยืดอำยุ / กำรแปรรูปของผลไม้
5) กำรผลิตผลไม้นอกฤดูกำล
6) ระบบกำรขนส่งสินค้ำ (logistic)
7) อำหำรฮำลำล
8) ปำล์มครบวงจร: กำรแปรรูปต้นปำล์มน้ำมันที่หมดอำยุแล้ว เพื่อมูลค่ำเพิ่ม
7.การป้องกันโรคและการรักษาสุขภาพ
มุ่งเน้น : การวิจัยเกี่ยวกับการเสริมสร้างสุขภาพ ประสิทธิภาพการให้บริการทางการแพทย์ การติด
เชื้อ วิทยาการใหม่ๆ การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก สมุนไพร สปาและอาหารเสริม
เช่น
1) ภูมิปัญญำแพทย์แผนไทย
2) กำรผลิตอำหำรและสำรเสริมสุขภำพจำกสมุนไพรพื้นบ้ำน
3) กำรวิจัยเพื่อค้นหำสำรออกฤทธิ์ทำงชีวภำพจำกสมุนไพรเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ด้ำนกำร
เสริมสร้ำงสุขภำพและอำหำรเพื่อเพิ่มมูลค่ำผลผลิต (Valued-added product) และนวัตกรรมใหม่
(Innovation)
4) กำรผลิตผลิตภัณฑ์จำกพืชสมุนไพรไทยเพื่อขอรับมำตรฐำนฮำลำล
5) โรคติดต่อที่สำคัญ บริเวณชำยแดน
6) แนวทำงกำรให้บริกำรแพทย์แผนไทยตำมหลักศำสนำอิสลำม เช่น สปำฮำลำล
7) กำรใช้ประโยชน์จำก ‘บ่อน้ำร้อน’ / ‘น้ำแร่’ เพื่อสุขภำพที่หลำกหลำยในแต่ละจังหวัด
8. การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ
มุ่งเน้น : การวิจั ยเกี่ ยวกับ การบริ หารจัด การสิ่ง แวดล้อ มต่ า งๆ เช่น การอนุรั กษ์แ ละฟื้น ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น
1) กำรกัด เซำะชำยฝั่ ง / กำรงอกของพื้น ที่ช ำยฝั่ ง /ปั ญหำระบบนิ เ วศน์ที่ เปลี่ ย นแปลงไปจำกเดิ ม
ตัวอย่ำงเช่นที่หำดสระบัว จ. นครศรีธรรมรำช / กำรปรับตัวอำชีพทำงเลือกของชุมชน / กำรบุกรุกพื้น
ที่ดินที่งอกเพิ่มขึ้น
2) ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมในลุ่มน้ำต่ำงๆ เช่น ทะเลสำบสงขลำ ลุ่มน้ำสำยบุรี ทะเลน้อย
ลุ่มน้ำตำปี – พุมดวง ลุ่มน้ำปำกพนัง ฯลฯ
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3) กำรอนุรักษ์และฟื้นฟูป่ำต้นน้ำ ป่ำพรุ ป่ำชำยเลน
4) กำรเชื่อมต่อภูมิปัญญำท้องถิ่นกับควำมรู้ใหม่ในกำรแก้ปัญหำต่ำงๆ แบบมีส่วนร่วม
5) กำรใช้ประโยชน์จำกควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพเพื่อเศรษฐกิจในด้ำนต่ำงๆ
6) ปัญหำกำรกัดเซำะชำยหำดบริเวณหำดสะกอม และบริเวณอำเภอเมือง (เก้ำเส้ง) จังหวัดสงขลำ
7) ปัญหำกำรกัดเซำะชำยฝั่งบริเวณอำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมรำช
8) กำรอนุรักษ์และฟื้นฟูป่ำต้นน้ำ / ป่ำชำยเลน
9) กำรอนุรักษ์และฟื้นฟูป่ำพรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมรำช
10) กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมและกำรพัฒนำคุณค่ำควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ และกำรนำไปใช้
ประโยชน์
9.เทคโนโลยีใหม่และเทคโนโลยีที่สาคัญเพื่ออุตสาหกรรม
มุ่งเน้น : การวิจัยและพัฒนาเพื่อเสริสร้างเทคโนโลยีใหม่และเทคโนโลยีที่สาคัญที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม (Green Technology) สู่การพัฒนาอุตสาหกรรมทั้งอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาด
ใหญ่ที่เกี่ยวกับ ปาล์ม ยางพารา ไม้ผล การเพาะเลี้ยงชายฝั่ง อาหารทะเล เช่น
1) เทคโนโลยีควำมรู้ในชุมชน / พื้นที่กลุ่มจังหวัด
2) เทคโนโลยีอุตสำหกรรมปำล์มน้ำมัน
3) ปำล์มน้ำมัน / ยำงพำรำ อำหำรทะเล
4) ไม้ผลนอกฤดู / เทคโนโลยีหลังเก็บเกี่ยว
5) เทคโนโลยีอุตสำหกรรมระดับชุมชน ฯลฯ
6) กำรพัฒนำเครื่องปั่น (centrifuge) น้ำยำงข้น
7) เทคโนโลยีกำรแปรรูปไม้ยำงพำรำเพื่อลดต้นทุนในกำรผลิตและกำรใช้ประโยชน์อย่ำงมีประสิทธิภำพ
10. การบริหารจัดการท่องเที่ยว
มุ่งเน้น : การวิจัยเพื่อการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว การพัฒ นาแหล่งท่องเที่ยว การมีส่วน
ร่วมขิงชุมชนกับการพัฒนาการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวทางเลือกตามศักยภาพในแต่ละพื้นที่ เช่น
1) กำรท่องเที่ยวทำงทะเล /สุขภำพ /วัฒนธรรมและประวัติศำสตร์ / Medical Tourism
2) กำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพของประเทศไทยในตลำดกลุ่มโลกมุสลิม
3) เครือข่ำยกำรท่องเที่ยวในแต่ละจังหวัด
4) ระบบ logistic ทั้งทำงบก ทะเลและอำกำศ
5) พฤติกรรมและทัศนคตินักท่องเที่ยว/คนในจังหวัด
6) Mice tourism (Meeting Intensive Convention Exhibition Tourism)
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7) กำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพในตลำดโลกอิสลำม: สปำฮำลำล 8) กำรจัดกำรควำมรู้ในกำรให้บริกำร
สุขภำพจำกบ่อน้ำร้อน / น้ำแร่
11. สังคมผู้สูงอายุ
สังคมไทยกำลั งย่ำงเข้ำสู่สังคมผู้ สูงอำยุ กำรศึกษำเพื่อเตรียมควำมสู่กำรเปลี่ยนแปลงอัตรำส่ วนของวัย
แรงงำน และแนวทำงในกำรดูแลผู้สูงอำยุจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นมำก
มุ่งเน้น : การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ระบบและมาตรการส่งเสริม ดูแล การจัดการ
สวัสดิภาพและสวัสดิการผู้สูงอายุให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม การส่งเสริมบทบาทผู้สูงอายุใน
สถาบันสังคมและชุมชน รวมทั้งการนาศักยภาพของผู้สูงอายุมาใช้ในการพัฒนาประเทศและการถ่ายทอดภูมิ
ปัญญาสู่สังคม เช่น
1) กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำศักยภำพชีวิตผู้สูงอำยุตำมวัฒนธรรมไทย
2) ระบบและมำตรกำรกำรส่งเสริม กำรจัดกำร สวัสดิภำพและสวัสดิกำรผู้สูงอำยุในอนำคตให้มีควำมมั่นคง
ทำงเศรษฐกิจ และสังคม
3) กำรส่งเสริมบทบำทของผู้สูงอำยุในสถำบันสังคมและชุมชน รวมทั้งกำรนำศักยภำพของผู้สูงอำยุมำใช้ใน
กำรพัฒนำประเทศและกำรถ่ำยทอดภูมิปัญญำสู่สังคม
4) กำรแพทย์และสุขภำพ และ Long stay tourisms
5) ชุดโครงกำรวิจัย ‘ระบบ มำตรกำรกำรส่งเสริม กำรดูแลสุขภำพ และสวัสดิกำรผู้สูงอำยุให้มีควำมมั่นคง
ทำงเศรษฐกิจและสังคม’ (เช่น ประกอบด้วย (i) โครงกำรวิจัยเพื่อกำรนำศักยภำพผู้สูงอำยุในจังหวัดภำคใต้มำใช้ใน
กำรพัฒนำประเทศและกำรถ่ำยทอดภูมิปัญญำสู่สังคม

(ii) โครงกำรวิจัยกำรพัฒนำเสริมสร้ำงสุขภำพผู้สูงอำยุใน

จังหวัดภำคใต้ (iii) โครงกำรวิจัยเพื่อกำรส่งเสริมบทบำทของผู้สูงอำยุในสถำบันสังคมและชุมชน (iv) โครงกำรวิจัย
ระบบและมำตรกำรกำรส่งเสริมผู้สูงอำยุในจังหวัดภำคใต้)
12. ระบบโลจีสติกส์ (Logistic) และการส่งเสริมการค้าชายแดน
ภำคใต้มีที่ตั้งทำงภูมิศำสตร์ที่สำมำรถเชื่อมโยงสองฝั่งทะเล (ฝั่งอ่ำวไทยและฝั่งอันดำมัน) และเป็นเขต
ควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจแบบ IMT-GT แต่มีประเด็นปัญหำและอุปสรรคที่สำคัญ คือ พื้นที่มีลักษณะแคบและยำว
ทำให้มีค่ำใช้จ่ำยในกำรขนส่งสูง ต้นทุนสินค้ำกำรเกษตรสูง ขำดประสิทธิภำพในกำรขนส่งที่หลำกหลำยทั้งระบบ
ขำดกำรเชื่อมโยงโครงข่ำยคมนำคมระหว่ำงฝั่งอ่ำวไทยและฝั่งอันดำมันรวมถึงประเทศเพื่อนบ้ำนและภูมิภำคเอเซีย
มุ่งเน้น : การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์อย่างบูรณาการ ทั้งใน
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาประสิทธิภาพและมาตรฐานการให้บริการ ระบบบริหารจัดการ
ขนส่งที่เหมาะสม รวมทั้งการเชื่อมโยงระบบขนส่งและโลจิสติกส์ในภูมิภาคและเครือข่ายคมนาคมกับประเทศ
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เพื่ อ นบ้ า น เพื่ อ ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การค้ า การลงทุ น การท่ อ งเที่ ย ว ความมั่ น คง ตลอดจนส่ ง เสริ ม
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เช่น
1) ส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศผ่ำนกำรค้ำชำยแดนมำกขึ้น
2) ศูนย์กลำงกำรเชื่อมโยงระบบโลจิสติกส์ที่สมบูรณ์ และรองรับกำรเชื่อมโยงในภูมิภำค
3) กำรวิจัยเพื่อสร้ำงช่องทำงกำรจำหน่ำยสินค้ำและกำรขนส่งที่เชื่อมโยงกับภูมิภำคและประเทศเพื่อน
บ้ำน
4) ปรับลดต้นทุนกำรขนส่งกำรจัดกำรสินค้ำคงคลังและกำรกระจำยสินค้ำ
5) เปลี่ยนกำรขนส่งทำงถนนไปสู่ทำงรำงและทำงน้ำมำกขึ้น โดยเฉพำะรถไฟรำงคู่เพื่อกำรขนส่งสินค้ำ
และรถไฟควำมเร็วสูงเพื่อขนส่งคนเพื่อกำรท่องเที่ยว
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