








เอกสารแนบท้ายประกาศที่ ๑ 
ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ลงวันที ่ ๑๒  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

---------------------------------------------------------- 
ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีวัตถุประสงค์สนับสนุนทุนวิจัยเพ่ือตอบสนอง

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยด้านการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ รวมถึงสอดคล้องกับพันธกิจงานบริการวิชาการ งานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม การขยายผลการท างานหนุนเสริมชุมชนและสังคม ภายในพ้ืนที่งานบริการวิชาการของ
มหาวิทยาลัยฯ จึงก าหนดกรอบวิจัย และประเด็นวิจัยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยด้านการพัฒนา
เชิงพ้ืนที่ และก าหนดกรอบการสนับสนุนทุนวิจัยโครงการละไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท  รายละเอียดดังนี้ 

 

กรอบวิจัยท่ี ๑ การพัฒนานวัตกรรมสู่สงขลาเมืองน่าอยู่ (Innovative Songkhla Liable City)  
ขอบเขตการวิจัย (ระบุขอบเขตพ้ืนที่  กลุ่มเป้าหมาย  ผลลัพธ์ที่คาดหวังหรืออ่ืนๆ ให้นักวิจัยเข้าใจได้ตรงกัน) 

ขอบเขต เป็นการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนาชุมชน สังคมในจังหวัดสงขลา โดยนักวิจัย
ต้องมีทุนความรู้เดิมหรือมีนวัตกรรมต้นแบบที่มั่นใจว่าสามารถน าไปสู่การวิจัยในภาคสนามกับชุมชนสังคมได้
จริง เป็นไปตามทิศทางนโยบายและทิศทางของมหาวิทยาลัยฯ และมีพ้ืนที่เป้าหมายที่พร้อมเป็นชุมชนต้นแบบ
และเริ่มต้นกับโครงการชัดเจน และพ้ืนที่เป้าหมายตรงตามกรอบนโยบายของการพัฒนาจังหวัด  ทั้งนี้ให้รวมถึง
การพัฒนานวัตกรรมเพ่ือใช้ประโยชน์ในระดับนโยบายของเมืองสงขลา 
ประเด็นวิจัยท่ีเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย (ระบุประเด็นวิจัย หัวข้อย่อยเพ่ือให้นักวิจัยเข้าใจได้ตรงกัน) 

๑. นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม  เน้น 
๑.๑ นวัตกรรมเพ่ือการบริหารจัดการพ้ืนที่เสี่ยงภัย 
๑.๒ นวัตกรรมการจัดการพื้นที่สีเขียว 
๑.๓ นวัตกรรมโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.๔ นวัตกรรมด้าน Zero Waste 
๑.๕ นวัตกรรมเพ่ือความปลอดภัย 
๑.๖ นวัตกรรมพลังงานสะอาด 

๒. นวัตกรรมเพื่อการท่องเที่ยว/ท่องเที่ยวชุมชน  เน้น 
๒.๑ นวัตกรรมการจัดการเส้นทางการท่องเที่ยว (AI/AR/VR) 
๒.๒ นวัตกรรมสินค้าและบริการ 
๒.๓ กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว 
๒.๔ การพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ด้านการท่องเที่ยว 

๓. นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เน้น 
๓.๑ นวัตกรรมเพ่ือการสนับสนุนภาคอุตสาหกรรม 
๓.๒ นวัตกรรมด้านการศึกษา (Reskill/Upskill) 
๓.๓ เศรษฐกิจดิจิทัล 
๓.๔ Southern Economic Corridor (SEC)/Special Economic Zone (SEZ)   

๔. นวัตกรรมเพื่อสุขภาพ/ผู้สูงอายุ  เน้น 
๔.๑ นวัตกรรมอาหารและโภชนาการ 
๔.๒ กิจกรรมส าหรับผู้สูงอายุ (Reskill/Upskill) 
๔.๓ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการ 
๔.๔ สภาพแวดล้อมและที่พักอาศัย  



๔.๕ การจัดการภูมิทัศน์เมือง  
๕. นวัตกรรมเพื่อการเกษตรปลอดภัย  เน้น 

๕.๑ นวัตกรรมเพ่ือการเพาะปลูก (พืช) เลี้ยง (สัตว์)  
๕.๒ การจัดการฟาร์มอัจฉริยะ 
๕.๓ นวัตกรรมการจัดการผลิตผลการเกษตร 

 
กรอบวิจัยท่ี ๒ การพัฒนานวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย (พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช) 
ขอบเขตการวิจัย (ระบุขอบเขตพ้ืนที่  กลุ่มเป้าหมาย  ผลลัพธ์ที่คาดหวังหรืออ่ืนๆ ให้นักวิจัยเข้าใจได้ตรงกัน) 

ขอบเขต เป็นการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนาเศรษฐกิจในพ้ืนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช 
โดยนักวิจัยต้องมีทุนความรู้เดิมหรือมีนวัตกรรมต้นแบบที่ม่ันใจว่าสามารถน าไปสู่การวิจัยในภาคสนามกับชุมชน
สังคมได้จริง เป็นไปตามทิศทางนโยบายและทิศทางของมหาวิทยาลัยฯ และมีพ้ืนที่เป้าหมายที่พร้อมเป็นชุมชน
ต้นแบบและเริ่มต้นกับโครงการชัดเจน พ้ืนที่เป้าหมายตรงตามกรอบนโยบายของการพัฒนาจังหวัด
นครศรีธรรมราช  ทั้ งนี้ ให้รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือใช้ประโยชน์ในระดับนโยบายของเมือง
นครศรีธรรมราช  
ประเด็นวิจัยท่ีเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย (ระบุประเดน็วิจัย หัวข้อย่อยเพ่ือให้นักวิจัยเข้าใจได้ตรงกัน) 

๑. นวัตกรรมเพื่อการเพิ่มมูลค่ามังคุด เน้น 
๑.๑ การถ่ายองค์ความรู้และเทคโนโลยีมังคุด (Reskill/Upskill) 
๑.๒ การจัดการสวนมังคุดด้วยนวัตกรรม (Smart Farm) 
๑.๓ การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมส าหรับการเก็บเกี่ยว 
๑.๔ การเพ่ิมมูลค่ามังคุดด้วยนวัตกรรม 
๑.๕ การพัฒนาระบบตลาดดิจิทัล 
๑.๖ การพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Smart Farm, SMEs) 

๒. นวัตกรรมเพื่อการเพิ่มมูลค่าสัตว์เศรษฐกิจ (โค/แพะ)  เน้น 
๒.๑ การพัฒนาสายพันธุ์สัตว์เศรษฐกิจ) 
๒.๒ การถ่ายองค์ความรู้และเทคโนโลยีสัตว์เศรษฐกิจ (Reskill/Upskill) 
๒.๓ การพัฒนาระบบการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม 
๒.๔ การพัฒนากระบวนการผลิตเนื้อสัตว์เศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม 
๒.๕ การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ 
๒.๖ การพัฒนาระบบตลาดดิจิทัล 
๒.๗ การพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Smart Farm, SMEs) 

๓. นวัตกรรมเพื่อการจัดการการท่องเที่ยว  เน้น 
๓.๑ การพัฒนามาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว (Standard&Safety) 
๓.๒ การพัฒนาบุคลากรการท่องเที่ยว (Reskill/Upskill) 
๓.๓ การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการท่องเที่ยว (Big data, AR,RV)  
๓.๔ การพัฒนาเส้นทางและกิจกรรมการท่องเที่ยว 
๓.๕ การพัฒนาระบบตลาดดิจิทัล 
๓.๖ การพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (SMEs) 

 



กรอบวิจัยท่ี ๓ การพัฒนานวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจจังหวัดพัทลุง 
ขอบเขตการวิจัย (ระบุขอบเขตพ้ืนที่  กลุ่มเป้าหมาย  ผลลัพธ์ที่คาดหวังหรืออ่ืนๆ ให้นักวิจัยเข้าใจได้ตรงกัน) 

ขอบเขต เป็นการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนาเศรษฐกิจในพ้ืนที่จังหวัดพัทลุง ตามที่
มหาวิทยาลัยฯ ได้ลงนามความร่วมมือกับสหกรณ์โคนมจังหวัดพัทลุง โดยนักวิจัยต้องมีทุนความรู้เดิมหรือมี
นวัตกรรมต้นแบบที่ม่ันใจว่าสามารถน าไปสู่การวิจัยในภาคสนามกับชุมชนสังคมในพ้ืนที่เป้าหมายได้จริง เป็นไป
ตามทิศทางนโยบายและทิศทางของมหาวิทยาลัยฯ และพ้ืนที่เป้าหมายพร้อมเป็นชุมชนต้นแบบและเริ่มต้นกับ
โครงการชัดเจน อีกท้ังพ้ืนที่เป้าหมายตรงตามเงื่อนไขท่ีสหกรณ์โคนมพัทลุงก าหนด 
ประเด็นวิจัยท่ีเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย (ระบุประเด็นวิจัย หัวข้อย่อยเพ่ือให้นักวิจัยเข้าใจได้ตรงกัน) 

๑. นวัตกรรมเพื่อการสืบสานอาชีพพระราชทาน “การเลี้ยงโคนม” เน้น 
๑.๑ การถ่ายองค์ความรู้และเทคโนโลยีการเลี้ยงโคนม (Reskill/Upskill) 
๑.๒ การสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารสัตว์ 
๑.๓ การจัดการสุขภาพสัตว์ 
๑.๔ การแปรรูปและการจัดการผลผลิตนมโค 
๑.๕ การจัดการระบบโลจีสติกส์น้ านมดิบและผลิตภัณฑ์นม 
๑.๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการสมัยใหม่ของสหกรณ์โคนมพัทลุง 
๑.๗ การพัฒนาระบบตลาดดิจิทัล 
๑.๘ การพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Smart Farm, SMEs) 
๑.๙ การพัฒนาพื้นที่เพ่ือส่งเสริมการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์นม 

 
กรอบวิจัยท่ี ๔ การพัฒนานวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคใต้ฝั่งอันดามัน (พื้นที่จังหวัดตรัง) 
ขอบเขตการวิจัย (ระบุขอบเขตพ้ืนที่  กลุ่มเป้าหมาย  ผลลัพธ์ที่คาดหวังหรืออ่ืนๆ ให้นักวิจัยเข้าใจได้ตรงกัน) 

ขอบเขต เป็นการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนาเศรษฐกิจในพ้ืนที่จังหวัดตรัง เน้นการ
พัฒนาเศรษฐกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ชายฝั่ง ชุมชนชายฝั่ง เช่นการประมง การเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ า การแปรรูปอาหารทะเล อุตสาหกรรมประมง การท่องเที่ยวทางทะเล การขนส่งทางทะเล การใช้
พลังงานสีเขียว  โดยนักวิจัยต้องมีทุนความรู้เดิมหรือมีนวัตกรรมต้นแบบที่มั่นใจว่าสามารถน าไปสู่การวิจัยใน
ภาคสนามกับชุมชนสังคมได้จริง เป็นไปตามทิศทางนโยบายและทิศทางของมหาวิทยาลัยฯ และมีพ้ืนที่
เป้าหมายที่พร้อมเป็นชุมชนต้นแบบและเริ่มต้นกับโครงการชัดเจน พ้ืนที่เป้าหมายตรงตามกรอบนโยบายของ
การพัฒนาจังหวัดตรัง  ทั้งนี้ให้รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือใช้ประโยชน์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชายฝั่งใน
ระดับนโยบายของจังหวัดตรังด้วย   
ประเด็นวิจัยท่ีเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย (ระบุประเด็นวิจัย หัวข้อย่อยเพ่ือให้นักวิจัยเข้าใจได้ตรงกัน) 

๑. นวัตกรรมเพื่อการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่ง  เน้น 
๑.๑ การถ่ายองค์ความรู้ และเทคโนโลยีด้ านการประมงและการเพาะเลี้ ย งสัตว์น้ า 
(Reskill/Upskill) 
๑.๒ การจัดการประมงชายฝั่งและการประมงพาณิชย์ (Smart Fisheries) 
๑.๓ การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมส าหรับการเก็บเกี่ยว 
๑.๔ การเพ่ิมมูลค่าของผลผลิตสัตว์น้ า 
๑.๕ การพัฒนาระบบตลาดดิจิทัล 
๑.๖ การพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Smart Farm, SMEs) 



๒. นวัตกรรมเพื่อการบริหารจัดการทะเลและชายฝั่งและทรัพยากรชายฝ่ัง  เน้น 
๒.๑ การจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
๒.๒ การจัดการขยะทะเลและสิ่งแวดล้อมทางทะเล  
๒.๓ การใช้ประโยชน์จากพลังงานทางเลือก 
๒.๔ การประเมินและติดตามการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

๓. นวัตกรรมเพื่อการจัดการการท่องเที่ยว  เน้น 
๓.๑ การพัฒนามาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว (Standard&Safety) 
๓.๒ การพัฒนาบุคลากรการท่องเที่ยว (Reskill/Upskill) 
๓.๓ การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการท่องเที่ยว (Big data, AR,RV)  
๓.๔ การพัฒนาเส้นทางและกิจกรรมการท่องเที่ยว 
๓.๕ การพัฒนาระบบตลาดดิจิทัล 
๓.๖ การพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (SMEs) 

 
---------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบท้ายประกาศที ่๒ 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ลงวันที่  ๑๒  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
------------------------------------------------------------------ 

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีวัตถุประสงค์สนับสนุนทุนวิจัยตามนโยบาย 
ของมหาวิทยาลัยฯ และ การวิจัยต่อยอดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ  
ของมหาวิทยาลัยฯ จึงก าหนดกรอบวิจัย และประเด็นวิจัยให้สอดคล้องกับนโยบายสภามหาวิทยาลัย  
โดยก าหนดกรอบการสนับสนุนทุนวิจัยโครงการละไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท รายละเอียดดังนี้   
 

กรอบวิจัยท่ี ๕ การศึกษาวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับ กัญชา กัญชง ปลวก ผึ้ง เป็นต้น 
ขอบเขตการวิจัย (ระบุขอบเขตพ้ืนที่  กลุ่มเป้าหมาย  ผลลัพธ์ที่คาดหวังหรืออ่ืนๆ ให้นักวิจัยเข้าใจได้ตรงกัน) 

ขอบเขต เป็นการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ กัญชา  กัญชง  ปลวก  ผึ้ง  ทุกมิติ เน้นพันธุ์ที่มีในพ้ืนที่ที่ 
มหาวิทยาลัยรับผิดชอบ ได้แก่ จังหวัดสงขลา ตรัง และ นครศรีธรรมราช เพ่ือความยั่งยืน โดยการส ารวจข้อมูล
ทางชีวภาพ ข้อมูลวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น การปลูกรักษา และการใช้ประโยชน์  สู่นวัตกรรมเพ่ือชุมชน 
การแปรรูป ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ เพ่ือการใช้ประโยชน์เชิงพานิชย์ และสามารถน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ
ชุมชนและสังคมได้     
ประเด็นวิจัยท่ีเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย (ระบุประเด็นวิจัย หัวข้อย่อยเพ่ือให้นักวิจัยเข้าใจได้ตรงกัน) 

๑. การพัฒนานวัตกรรมการเพาะปลูกกัญชา  กัญชง  เพ่ือการเพ่ิมผลผลิต การแปรรูป ผลิตภัณฑ์ และ
บรรจุภัณฑ์  

๒. การพัฒนานวัตกรรมเกี่ยวกับสมาร์ทฟาร์ม 
๓. การวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์กัญชา  กัญชง  
๔. การพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการก าจัดปลวก ด้วยวิธีการทางชีวภาพ ที่สามารถผลิตเชิงพาณิชย์ได้ 
๕. การพัฒนาการเลี้ยงผึ้ง  เพ่ือผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ได้  

 

กรอบวิจัยท่ี ๖ การวิจัยต่อยอดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
ขอบเขตการวิจัย (ระบุขอบเขตพ้ืนที่  กลุ่มเป้าหมาย  ผลลัพธ์ที่คาดหวังหรืออ่ืนๆ ให้นักวิจัยเข้าใจได้ตรงกัน) 
แบ่งออกเป็น 

๑. การพัฒนานวัตกรรม การเพาะเลี้ยง ผลิตภัณฑ์ หรือบรรจุภัณฑ์จากกล้วย เพื่อความย่ังยืน 
ขอบเขต พ้ืนที่จังหวัดสงขลา กล้วยเป็นพืชที่ได้คัดเลือกเพ่ือด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ 

มีการส ารวจเก็บข้อมูลความหลากหลายของชนิด ข้อมูลวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น การปลูกรักษาพันธุกรรม
กล้วยพ้ืนเมือง น าเทคโนโลยีมาใช้ท าสมาร์ทฟาร์ม การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์กล้วยพ้ืนเมืองสู่ นวัตกรรม
เพ่ือชุมชน การท่องเที่ยว แปรรูป ท าผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ เพื่อการใช้ประโยชน์เชิงพานิชย์ ข้อมูลดังกล่าว
มีความส าคัญต่อชุมชน ผู้บริโภค และสามารถน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมได้ 
ประเด็นวิจัยท่ีเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย (ระบุประเด็นวิจัย หัวข้อย่อยเพ่ือให้นักวิจัยเข้าใจได้ตรงกัน) 

๑.๑ การพัฒนาวัตกรรมการเพาะปลูกกล้วยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการเจริญเติบโต การเพ่ิม
ผลผลิต การแปรรูป ผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ 

๑.๒ การพัฒนานวัตกรรมเกี่ยวกับสมาร์ทฟาร์ม 
๑.๓ การวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารจากกล้วย 
๑.๔ การวิจัยด้านการบริหารจัดการ การส่งเสริมการตลาด ผลิตภัณฑ์จากกล้วย 
๑.๕ การวิจัยด้านการจัดการเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างยั่งยืน 



 

๒. การพัฒนานวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ หรือบรรจุภัณฑ์จากทุเรียนเทศ เพื่อความย่ังยืน 
ขอบเขต พ้ืนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ทุเรียนเทศ เป็นพืชที่ได้คัดเลือกเพ่ือด าเนินงานโครงการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ มีการส ารวจเก็บข้อมูลทรัพยากรกายภาพ ชีวภาพ ข้อมูลวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
การปลูกรักษาพันธุกรรม ทุเรียนเทศ น าเทคโนโลยีมาใช้ท าสมาร์ทฟาร์ม การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์
ทุเรียนเทศ สู่นวัตกรรมเพ่ือชุมชน การท่องเที่ยว แปรรูป และท าผลิตภัณฑ์สารป้องกันการก าจัดศัตรูพืช เพ่ือ
การใช้ประโยชน์เชิงพานิชย์ ข้อมูลดังกล่าวมีความส าคัญต่อชุมชน สังคม และสามารถน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์
ต่อชุมชนและสังคมได้  
ประเด็นวิจัยท่ีเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย (ระบุประเด็นวิจัย หัวข้อย่อยเพ่ือให้นักวิจัยเข้าใจได้ตรงกัน) 

๒.๑ การพัฒนาวัตกรรมการเพาะปลูกทุเรียนเทศ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการเจริญเติบโต การเพ่ิม
ผลผลิต การแปรรูป ผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ 

๒.๒ การพัฒนานวัตกรรมเกี่ยวกับการป้องกันก าจัดศัตรูพืช 
๒.๓ การวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารทุเรียนเทศ 
๒.๔ การวิจัยด้านการบริหารจัดการ การส่งเสริมการตลาด ผลิตภัณฑ์ทุเรียนเทศ 
๒.๕ การวิจัยด้านการจัดการเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน 

 

๓ การพัฒนานวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ จากเสม็ดขาว และเสม็ดแดง เพื่อความย่ังยืน 
ขอบเขต พ้ืนที่จังหวัดตรัง มีเสม็ดขาว เสม็ดแดง ได้ถูกใช้เพ่ือด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ 

มีการส ารวจเก็บข้อมูลทรัพยากรกายภาพ ชีวภาพ ข้อมูลวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น การปลูกรักษาเสม็ดขาว 
และเสม็ดแดง การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรเสม็ดขาว และเสม็ดแดง สู่นวัตกรรมเพ่ือชุมชน การ
ท่องเที่ยว แปรรูป ท าผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ เพ่ือการใช้ประโยชน์เชิงพานิชย์ ข้อมูลดังกล่าวมีความส าคัญ
ต่อชุมชน ผู้บริโภค และสามารถน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมได้     
ประเด็นวิจัยท่ีเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย (ระบุประเด็นวิจัย หัวข้อย่อยเพ่ือให้นักวิจัยเข้าใจได้ตรงกัน) 

๓.๑ การพัฒนาวัตกรรมการเพาะปลูกเสม็ดขาว และเสม็ดแดง การเพ่ิมผลผลิต การแปรรูป ผลิตภัณฑ์ 
และบรรจุภัณฑ์  

๓.๒ การพัฒนานวัตกรรมเกี่ยวกับสมาร์ทฟาร์ม 
๓.๓ การวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารจากเสม็ดขาว และเสม็ดแดง  
๓.๔ การวิจัยด้านการบริหารจัดการ การส่งเสริมการตลาด ผลิตภัณฑ์จากเสม็ดขาว และเสม็ดแดง 
๓.๕ การวิจัยด้านการจัดการเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน 

 
---------------------------------- 




