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คำนำ
รายงานฉบั บนี้ จัดทาขึ้น เพื่อสรุป ผลการจัดค่ายเทคโนโลยี นวัตกรรมอาหาร ประจาปี พ.ศ.2560
ซึ่งศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจาภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
(ศวภ.2) ร่วมกับเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยีในพื้นที่กลุ่มจังหวัด “ร้อยแก่นสารสินธุ์ ” ร่วมกันจัดงานในครั้งนี้
โดยในปีนี้กาหนดหัวข้อในการจัดค่ายเป็นเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากแมลง ภายใต้แนวคิด “คัวแมลง
แจมครัวโลก” โดยมีการจัดกิจกรรม 2 ครั้ง ได้แก่
ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2560 ณ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยเป็น
การนานักศึกษาในระดับชั้นปริญญาตรี ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร สาขาเทคโนโลยีการอาหาร
สาขาวิศวกรรมหลั งการเก็บ เกี่ย ว สาขาธุรกิจอาหารและโภชนาการ สาขาพั ฒ นาผลิ ตภั ณ ฑ์ อาหาร สาขา
เทคโนโลยี ชี ว ภาพ ประมาณ 80 คน จากมหาวิ ท ยาลั ย ในพื้ น ที่ ก ลุ่ ม จั งหวั ด “ร้อ ยแก่ น สารสิ น ธุ์ ” ได้ แ ก่
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมลคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด และมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มาเข้าค่ายอบรมให้
ความรู้เพิ่มเติม โดยผู้เข้าค่ายจะได้รับความรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ความปลอดภัยอาหาร
การถนอมรักษา การแปรรูปแมลง ทรัพย์สินทางปัญญา การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ Business Plan
การพั ฒ นาโมเดลธุ ร กิ จ เรื่ อ งของแมลง การรั บ ฟั ง การเสวนาจากผู้ ป ระกอบการแมลง การศึ ก ษาดู
ห้องปฏิบัติการของอุทยาวิทยาศาสตร์ ผ่านวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ เช่น สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่ งชาติ สถาบัน วิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย คณาจารย์จากมหาวิทยาลั ย
มหาสารคาม ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมคะแนนเต็ม 10 ได้ 8.3 คะแนน
ครั้งที่ 2 จัดประกวดการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากแมลง ในวันที่ 5 มีนาคม 2560 ณ ห้างสรรพสินค้า
เสริมไทยคอมแพล็ก จังหวัดมหาสารคาม มีทีมที่เข้าร่วมการประกวด 17 ทีม และผู้ชนะเลิศการประกวดเป็น
ทีมจากมหาวิทยาลั ย มหาสารคาม รองชนะเลิ ศอัน ดับ 1 จากมหาวิท ยาลั ยราชภัฎ มหาสารคาม และรอง
ชนะเลิ ศ อั น ดั บ 2 จาก มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยีราชมลคลอี ส าน วิท ยาเขตขอนแก่ น ความพึ งพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมคะแนนเต็ม 10 ได้ 7.71 คะแนน
ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ(ศวภ.2) ขอขอบคุณ คลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย อาจารย์ที่
ปรึกษา และนักศึกษาผู้เข้าประกวดที่พัฒนาผลิตภัณฑ์จากแมลง อันจะเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาธุรกิจ เพื่อ
นาไปสู่ ประเทศไทย 4.0 ต่อไปในอนาคต
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ควำมเป็ นมำของโครงกำร
ค่ำยเทคโนโลยี นวัตกรรมอำหำร “คัวแมลง แจมครัวโลก”
1. หลักการและเหตุผล
รัฐบาลได้ประกาศนโยบายประชารัฐ สานพลังระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อ
สนับสนุน ส่งเสริม และเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิสาหกิจเพื่อสังคมและระบบเศรษฐกิจฐานราก (SMEs Startup & Social Enterprises) และพัฒนาผู้ประกอบการไทย ให้มีความเติบโตอย่างมีศักยภาพ เพื่อเป็นการสร้าง
ความเข้มแข็งจากภายใน “Strength from Within” ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SMEs และ Startup สามารถ
เข้าถึงแหล่งทุน และสนับสนุนให้มีการทาธุรกิจเพื่อสังคมมากขึ้น เพื่อเป็นการสร้างความเข็มแข็งให้กับชุมชน
โดยการร่ ว มกั น สร้ า ง “Business Model” เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ ชุ ม ชนด าเนิ น ธุ ร กิ จ บนฐานความรู้ ความคิ ด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม และเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม เพื่อให้เกิดพลังในการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและสังคม
อย่ างมั่น คง และยั่งยื น โดยภาครัฐจะเป็ น ผู้ สนับสนุนและผลักดันนโยบายส่ งเสริม SMEs และสร้างเวทีให้
ผู้ประกอบการไทยได้แสดงศักยภาพ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงยังพร้อมผนึกกาลังกับภาคเอกชน
และภาคส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการเพิ่มศักยภาพ SMEs ในรูปแบบต่างๆ อาทิ การดึงนักธุรกิจรายใหญ่ มา
เป็นพี่เลี้ยง คอยให้คาปรึกษา ให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการ การตลาด รวมทั้งดึงสถาบันการเงินเข้าร่วม
นอกจากนี้ ยังร่วมกับสถาบันการศึกษา และมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในการสร้างนักธุรกิจรุ่นใหม่ให้สามารถแสดง
ศักยภาพได้อย่างเป็นรูปธรรม เป็นต้น
ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม อุตสาหกรรมของประเทศจึงอาศัยผลิตผลเกษตรเป็นรากฐาน
ส าคั ญ อุ ต สาหกรรมส าคั ญ ที่ ใช้ ผ ลิ ต ผลเกษตรเป็ น วั ต ถุ ดิ บ ในสั ด ส่ ว นสู ง มาก คื อ อุ ต สาหกรรมอาหาร
ความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมอาหารจึงก่อให้เกิดการเพิ่มมูลค่าผลิตผลเกษตรและเพิ่มศักยภาพการค้ากับ
ต่างประเทศด้วยการส่งออกสิน ค้าอาหาร ดังนั้นธุรกิจไม่ว่าใหญ่ เล็กจึงต้องพัฒ นาเทคโนโลยีการผลิ ต เพิ่ ม
คุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ทันความต้องการผู้ซื้อ และมาตรฐานการค้าที่เข้มงวดขึ้นอยู่
ตลอด องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีอาหารจึงเป็นพื้นฐานสาคัญที่สุดของการพัฒ นาอุตสาหกรรมอาหารที่เป็น
ปลายทางสาคัญของผลิตผลเกษตรของประเทศไทยให้ก้าวหน้าต่อไป ซึ่งจะย้อนกลับไปสู่ความเป็นอยู่ทีดีขึ้น
ของเกษตรกรไทยในที่สุด
ศูน ย์ป ระสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจาภูมิภ าค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน (ศวภ. ๒) ได้เล็งเห็นความสาคัญและความจาเป็นที่นักเรียน/นักศึกษาคนรุ่นใหม่ต้องมีองค์ความรู้ด้าน
เทคโนโลยีอาหาร ได้รับการเสริมสร้างทักษะนอกห้องเรียนผ่านหัวข้อต่าง ๆ อาทิเช่น ความปลอดภัยอาหาร
การถนอมรัก ษา การแปรรูป อาหารต่างๆ และการออกแบบและพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ตามหลั ก วิช าการทาง
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ซึ่ ง เยาวชนที่ เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมจะได้ เรี ย นรู้ แ ละลงมื อ ท า (Hands-On) เกิ ด
ประสบการณ์ ต รงจากการฝึ ก ปฏิ บั ติ จ ริ ง เข้ า ใจในอาชี พ นั ก วิ ท ยาศาสตร์ก ารอาหารอย่ า งแท้ จ ริ ง โดยมี
ผู้เชี่ย วชาญคอยให้ คาแนะนาและกระตุ้น กระบวนการคิดและเรียนรู้ อย่างสร้างสรรค์ เพื่อสร้างผลิตภัณ ฑ์
อาหารโดยใช้ วั ต ถุ ดิ บ ในท้ อ งถิ่ น ของตนเอง ซึ่ งจะส่ ง ผลให้ เยาวชนเหล่ า นี้ เป็ น ก าลั งส าคั ญ ในการพั ฒ นา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร นาไปสู่การเตรียมความพร้อมในการก้าวไปสู่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่
(Startup) ของประเทศไทยต่อไปในอนาคต
ในวั น ที่ วั น ที่ 20 – 22 มิ ถุ น ายน 255๙ ศวภ.2 ได้ จั ด กิ จ กรรม “ค่ า ยเทคโนโลยี อ าหารและ
ผู้ ป ระกอบการรุ่ น เยาว์ (Food Tech and Young Startup Camp)” ณ ห้ อ งประชุ ม คณะเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อสร้างความเข้าใจ ความรู้ กระบวนการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหารผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ รวมทั้งส่งเสริมนักศึกษาสู่การเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ (Startup) ด้านพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหารด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งสิ้น 72 คน
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ดังนั้นเพื่อให้การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการอาหารสู่ชุมชนเกิดความยั่งยืน ศวภ. ๒ จึงร่วมกับ
เครือข่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้แก่ สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (พว.) ศูนย์การบรรจุหีบ
ห่อไทย (วว.) และคลินิกเทคโนโลยีในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง จัดกิจกรรม “ค่ายครัวแมลง แจม
ครัวโลก” เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนรุ่นใหม่ ได้พัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ต่อ
ยอดนาไปสู่การเป็นผู้ประกอบการใหม่ (Startup) ตามนโยบายการส่งเสริมของรัฐบาล ที่จ ะก้าวไปสู่นักธุรกิจ
รุ่นใหม่ต่อไปในอนาคต
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้ เพิ่มทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และ
มีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์การอาหาร
2.2 เพื่อสร้างจิตสานึกและความรู้ด้านความปลอดภัยอาหาร
2.3 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีฐานความรู้ทั้งด้าน วทน. การสร้างโมเดลธุรกิจ สู่การเป็นผู้ประกอบการรายใหม่
3. กลุ่มเป้าหมาย
ครั้งที่ 1 ประมาณ 60 คน ประกอบด้วย
1 นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3-4 สาขาเทคโนโลยีการอาหารหรือวิทยาศาสตร์ หากไม่มีสาขา
ดังกล่าว ให้คลินิกเทคโนโลยีพิจารณาคัดเลือกจากสาขาที่เกี่ยวข้องหรือเหมาะสม
2 พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (ร้อยแก่นสารสินธุ์) จานวน 20 ทีม ทีมละ 3 คน ดังนี้
- มหาวิทยาลัยขอนแก่น จานวน 3 ทีม รวม 9 คน
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น จานวน 3 ทีม รวม 9 คน
- มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จานวน 3 ทีม รวม 9 คน
- มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จานวน 3 ทีม รวม 9 คน
- มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จานวน 3 ทีม รวม 9 คน
- มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จานวน 5 ทีม รวม 15 คน
- อาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อให้คาปรึกษาช่วงพัฒนาผลิตภัณฑ์
ครั้งที่ 2 ประมาณ 150 คน ประกอบด้วย
1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งที่ 1 จานวน 60 คน
2. กลุ่มเป้าหมาย ผู้ประกอบการ จานวน 20 คน
3. คณะกรรมการ จานวน 5 คน
4. เจ้าหน้าที่เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี จานวน 6 แห่งๆ ละ 2 คน จานวน 12 คน
5. เจ้าหน้าที่ สป.วท. และ ศวภ. ๒ จานวน 5 คน
6. ผู้สนใจทั่วไป จานวน 48 คน
4. รูปแบบของกิจกรรม
ส่ งเสริ ม การเรี ย นรู้ ผ่ านกิจ กรรม การบรรยาย ภาคปฏิ บั ติ การทดลองทางด้านวิท ยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีการอาหาร การแปรรูปอาหารชนิดต่างๆ การทัศนศึกษา เป็นต้น เพื่อให้เยาวชนเกิดความสนใจและ
สามารถเรี ย นรู้ ด้ว ยตั ว เอง โดยในกิ จ กรรมจะมี การสอดแทรกความรู้แ ละพื้ น ฐานทางด้านวิท ยาศาสตร์ที่
เกี่ยวข้อง เช่น ความรู้ทางด้านเคมีอาหาร ความรู้ทางด้านจุลชีววิทยาอาหาร ฯลฯ โดยมีวิทยากร ดังนี้
4.1 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จานวน 1 คน
4.2 คณะบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จานวน 1 คน
4.3 สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จานวน 1 คน
4.4 ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย
จานวน 1 คน
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4.5 ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม (อุทยานวิทยาศาสตร์)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4.6 คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

จานวน 1 คน
จานวน 2 คน

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
5.1 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ ความเข้าใจและทราบความสาคัญของอุตสาหกรรมอาหารต่อการ
พัฒนาประเทศและความปลอดภัยของอาหาร
5.2 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนาความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมไปประยุกต์ใช้กับวิธีการแปรรูป
และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารในท้องถิ่น ตลอดจนเริ่มโมเดลธุรกิจของตนเอง
6. ระยะเวลาและสถานที่
ช่วงเวลาการจัดกิจกรรมแบ่งเป็น 2 ครั้ง
- ครั้งที่ 1 วันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2560 (วันเสาร์-อาทิตย์) ณ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- ครั้งที่ 2 วันที่ 5 มี นาคม 2560 (วั นอาทิ ตย์) ณ ศูนย์การค้าเสริมไทยคอมเพล็ กซ์ อาเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม
8. แผนการดาเนินงาน
กิจกรรม
1

ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
2560
2560
2560
2 3 4 1 2 3 4 1 2

1. ติดต่อประสานงาน ประชาสัมพันธ์โครงการ
2. คัดเลือกผู้เข้าเข้าร่วมโครงการ
3. เตรียมอุปกรณ์ เอกสารและสถานที่
4. ดาเนินการจัดกิจกรรมครั้งที่ 1
5. ติดต่อประสานงาน
6. เตรียมอุปกรณ์ เอกสารและสถานที่
7. ดาเนินการจัดกิจกรรมครั้งที่ 2
8. จัดทารายงานสรุปผลการดาเนินโครงการ
9. หน่วยงานรับผิดชอบ
7.1 ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจาภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน (ศวภ. ๒)
7.2 สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (พว.)
7.3 ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย (วว.)
7.4 คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
7.5 คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
7.6 ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม (อุทยานวิทยาศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ผลกำรดำเนินงำน ครั้งที่ ๑
การเข้าค่ายเทคโนโลยี นวัตกรรมอาหาร : คัวแมลง แจมครัวโลก
ระหว่างวันที่ 4 – 5 กุมภาพันธ์ 2560
ณ ห้องประชุม คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย
1. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (คณะเทคโนโลยี/คณะบัญชีและการจัดการ/
จานวน
อุทยานวิทยาศาสตร์/คลินิกเทคโนโลยี :วิทยากร นิสิต ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่)
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
จานวน
3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
จานวน
4. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จานวน
5. มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
จานวน
6. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
จานวน
7. สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จานวน
8. ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย
จานวน
9. ศูนย์ประสานงาน วท. ประจาภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
จานวน
รวมทั้งสิ้น

27 คน
11 คน
13 คน
7 คน
9 คน
17 คน
1 คน
1 คน
5 คน
91 คน

กิจกรรมการดาเนินโครงการ
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560
- พิธิเปิดกิจกรรม โดย ผศ.ดร.ศิริรัตน์ ดีศีลธรรม รองคณบดีคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- กล่าวรายงาน โดย นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ ผู้อานวยการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีประจาภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน (ศวภ. 2)
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กิจกรรมบรรยายและการศึกษาดูงาน
1 การบรรยาย เรื่อง “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร พัฒนาไทย อาหารปลอดภัย นาไทยก้าว
ไกลสู่ตลาดโลก”
โดย นายชายกร สินธุสัย ตาแหน่ง นักวิเคราะห์อาวุโส
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
สรุปเนื้อหาการบรรยาย
1) ความหมายของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม นิยามของ “ภูมิปัญญา”
2) ความรู้พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
3) ความรู้ด้านความปลอดภัยของอาหาร

นายชายกร สินธุสัย บรรยาย เรื่อง
“วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร พัฒนาไทย อาหารปลอดภัย นาไทยก้าวไกลสูต่ ลาดโลก”

2. การบรรยาย เรื่อง “ทรัพย์สินทางปัญญา”
โดย นางสาวอทิตยา โพนทอง ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่ทรัพย์สินทางปัญญา
อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สรุปเนื้อหาการบรรยาย
1) ความหมาย ประเภท ของทรัพสินทางปัญญา
2) องค์ความรู้เรื่องลิขสิทธิ์ การคุ้มครองลิขสิทธิ์
3) องค์ความรู้เรื่องทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับ
ทางการค้า ชื่อทางการค้า สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

นางสาวอทิตยา โพนทอง บรรยาย เรื่อง “ทรัพย์สินทางปัญญา”
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3. เสวนาร่วมกับผู้ประกอบการ และศึกษาดูงาน ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
-

3.1. กล่าวต้อนรับและแนะนาอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกอบด้วย
งานบ่มเพาะวิสาหกิจ (UBI)
งานบ่มเพาะวิสาหกิจเทคโนโลยี (TBI)
งานบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา (IPMO)
งานออกแบบนวัตกรรม (Innovation Design Centre)
งานโครงการพัฒนาขีดความสามารถของเอกชนทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่ (IRTC)
งานศูนย์แสดงและจาหน่ายสินค้ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม (MSU OUTLET)
โดย นาง สุกัญญา งามชมพู ผู้ช่วยผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ
ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

นางสุกัญญา งามชมพู แนะนาอุทยานวิทยาศาสตร์

3.2. เสวนร่วมกับผู้ประกอบการ นายสุรศักดิ์ วันริโก ผู้ประกอบการชาชักชิมชา
นายพัทธพงษ์ พงษ์เพชร ผู้ประกอบการดักแด้แปรรูป

เสวนร่วมกับผู้ประกอบการ

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมซักถาม ผู้ประกอบการ
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3.3. - เยี่ยมชมอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โดย เจ้าหน้าที่อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทดสอบ ผลิต และควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ชาสมุนไพร
โดย ดร.รัช นี นามมาตย์ สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช อาจารย์ประจาห้ องปฏิบัติการและให้
ข้อมูล ดังนี้ พืช แต่ล ะชนิ ดจะมีกรรมวิธีการผลิ ตที่แตกต่างกัน บางชนิดไม่ส ามารถทาได้ด้วยเครื่องอบแห้ ง
ธรรมดา หรือการคั่ว นวด โดยใช้แรงงานคน ซึ่งการทาชาสมุนไพรต้องใช้แรงงานคนสูงมากและทาได้ในปริมาณ
น้อย ไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด ห้ องปฏิบัติการนี้ สามารถรองรับการทดสอบ ผลิ ตชาจากพื ช
สมุนไพรไทยหลากหลายชนิด ที่มีสารออกฤทธิ์สาคัญในปริมาณสูง
- เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพทางเคมี กายภาพ และทางประสาทสัมผัส คณะเทคโนโลยี
โดย ดร.มนั ช ญา สั ง ข์ ศ รี อิ น ทร์ อ าจารย์ ป ระจ าห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารและให้ ข้ อ มู ล ดั ง นี้
ห้ องปฏิบั ติการนี้ จั ดให้ มีขึ้น เพื่อให้ บ ริการ ผู้ ป ระกอบการอาหาร ที่ผ ลิ ต อาหารบรรจุภ าชนะปิ ดสนิท ตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณะสุข ฉบับที่ 349 พ.ศ. 2556 เรื่อง “วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต
และการเก็บรักษา อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่เป็นกรดต่า และชนิดที่ปรับกรด” โดยมีข้อกาหนด
ด้านกระบวนผลิตที่ต้องผ่านการออกแบบกระบวนการและตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์จากหน่วยงานและบุ
คลาการที่ ผ่ า นการสอบคุ ณ สมบั ติ (Thermal process authority)นอกจากนี้ ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารยั งสามารถ
ให้บริการด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องแก่ผู้ประกอบการ ต่างๆ เช่น การตรวจวิเคราะห์และออกแบบผลิตภัณฑ์อาหาร
และเครื่องดื่ม
- เยี่ยมชมศูนย์จัดแสดงและจาหน่ายสินค้า มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (MSU OUTLET)
โดย คุณพัชรา ขวัญเมือง ให้ข้อมูลดังนี้ ศูนย์จัดแสดงและจาหน่ายสินค้าฯ จัดตั้งขึ้นเพื่อจัด
แสดงและทดลองจาหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เกิดจากกระบวนการวิจัยและพัฒ นาของนิสิต อาจารย์ บุคลากร
นักวิจัย หรือผลิ ตภัณ ฑ์ของกลุ่ มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการใหม่ที่ได้รับการสนับสนุนการ
ศึกษาวิจัยและพัฒนาจากโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (UBI) โดยไม่มุ่งหวังผล
กาไร

เยี่ยมชมอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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4. กิจกรรม science communication
วิทยากร โดย คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
สรุปผลการจัดกิจกรรม
1) แบ่งกลุ่มตามเดือน วันที่ วันเกิด ทากิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าร่วมกิจกรรม
2) แบ่งกลุ่มเป็น 6 กลุ่ม ทากิจกรรมการสื่อสารภายในกลุ่ม

กิจกรรม science communication

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560
1. การบรรยาย เรื่อง “Business Plan”
โดย ดร.อนิรุทธิ์ ผงคลี ตาแหน่งอาจารย์
คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สรุปเนื้อหาการบรรยาย
การบรรยายเป็นการชวนคุยชวนคิดถึงแผนธุรกิจ โดยผู้เข้าอบรมเป็นฝ่ายแสดงความคิดเห็น

ดร.อนิรุทธิ์ ผงคลี บรรยาย เรื่อง “Business Plan”
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2. การบรรยาย เรื่อง “การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์”
โดย นายสักขี แสนสุภา ตาแหน่ง ผู้อานวยการศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย
ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย (วว.)
สรุปเนื้อหาการบรรยาย
1) ความรู้เบื้องต้น การบรรจุหีบห่อหรือการบรรจุภัณฑ์
2) การพัฒนาบรรจุภัณฑ์โดยศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย
3) การทดสอบบรรจุภัณฑ์
4) การออกแบบกราฟฟิกบรรจุภัณฑ์
5) ตัวอย่างผลงานการพัฒนาบรรจุภัณฑ์
6) ปัญหาในการดาเนินงาน การผลิต การจัดจาหน่ายสินค้าโอทอป

นายสักขี แสนสุภา บรรยาย เรื่อง “การออกแบบและพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์”

3. การบรรยาย เรื่อง “แมลง”
โดย ดร.สุมลวรรณ ชุ่มเชื้อ ตาแหน่ง อาจารย์
คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สรุปเนื้อหาการบรรยาย
1) ความรู้เบื้องต้น เรื่องแมลง
2) คุณค่าทางโภชนาการของแมลง
3) อันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากการนาแมลงมาผลิตเป็นอาหาร
4) ตลาดแมลงในไทย และต่างประเทศ

ดร.สุมลวรรณ ชุ่มเชื้อ บรรยาย เรือ่ ง “แมลง”

- 13 -

4. ฝึกปฏิบัติการ (workshop) พัฒนาผลิตภัณฑ์ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ภายใต้หัวข้อ “แมลง”
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ดาเนินการโดยแบ่งกลุ่ม ผู้เข้าร่วมโครงการเป็น 4 กลุ่ม โดยมีดร.อัศวิน อมร
สิน เป็นวิทยากรแนะนาขั้นตอนการฝึกพัฒนาผลิตภัณฑ์ กิจกรรมที่ทาภายในกลุ่ม มีรายละเอียดกิจกรรม ดังนี้
1) ฝึกปฏิบัติการทอดแมลง การไล่น้ามันพืชออกจากแมลงโดยวิธีการสะบัด และการอบแห้งแมลง
โดยใช้อุณหภูมิ ไม่เกิน 90 องศาเซลเซียส 30 นาที เพื่อไล่นน้าออกจากตัวแมลง
2) ฝึกปฏิบัติการปรุงรสชาติโดยมีรสชาติให้เลือกใช้ ดังนี้ รสชีส รสบาร์บีคิว รสโนริสาหร่าย รสไก่
และรสต้มยา
3) ฝึกปฏิบัติการบรรจุอาหารลงในบรรจุภัณฑ์ และปิดผนึกบรรจุภัณฑ์

บรรยากาศการฝึกปฏิบตั ิการของผู้เข้าร่วม

- 14 -

สรุ ปแบบประเมินควำมพึงพอใจ
การเข้าค่ายเทคโนโลยี นวัตกรรมอาหาร : คัวแมลง แจมครัวโลก
ระหว่างวันที่ 4 – 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560
ณ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จากแบบสอบถาม จานวน 52 ชุด
ผลการประเมินความพึงพอใจมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
ตอนที่ 1
ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ
1.1 เพศชาย
1.2 เพศหญิง
2. หน่วยงาน
2.1 หน่วยงานใน วท.
2.2 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2.3 มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
2.4 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2.5 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
2.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
2.7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

จานวน 19 คน
จานวน 33 คน

คิดเป็นร้อยละ 36.54
คิดเป็นร้อยละ 63.46

จานวน 0 คน
จานวน 15 คน
จานวน 7 คน
จานวน 0 คน
จานวน 8 คน
จานวน 14 คน
จานวน 8 คน

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

0.00
28.85
13.46
0.00
15.38
26.92
15.38

ตอนที่ 2
ความพึงพอใจ/ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดค่ายเทคโนโลยี นวัตกรรมอาหาร : คัวแมลง แจมครัวโลก
ร้อยละระดับความพึงพอใจ
ประเด็นวัดความพึงพอใจ
5
4
3
2
1
1.การจัดกิจกรรม “ค่ายเทคโนโลยี นวัตกรรมอาหาร : คัวแมลง แจมครัวโลก” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 คิด
เป็นร้อยละ 81.35 ซึ่งอยู่ในระดับ พึงพอใจมาก สามารถแจกแจงได้ ดังนี้
1.1 การให้ข้อมูลข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าก่อนการจัดงาน

26.92 50.00 23.08 0.00 0.00

1.2 ความเหมาะสมของสถานที่จดั กิจกรรม เช่น ความสะอาด ความพร้อม
ของเครื่องมือ/อุปกรณ์

32.69 48.08 15.38 3.85 0.00

1.3 ความเหมาะสมของระยะเวลาการจัดกิจกรรม

21.15 51.92 23.08 0.00 3.85

1.4 ลาดับขั้นตอนและเนื้อหาสาระการจัดกิจกรรม

21.15 63.46 13.46 1.92 0.00

1.5 วิทยากรและเนื้อหาการบรรยาย

32.69 61.54 5.77

0.00 0.00

1.6 เอกสารประกอบการจัดกิจกรรม ความเหมาะสมของสื่อและอุปรณ์ที่ใช้ 21.15 67.31 11.54 0.00 0.00

ผู้เข้าร่วมประชุมมีระดับความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม “ค่ายเทคโนโลยี นวัตกรรมอาหาร : คัวแมลง แจม
ครัวโลก” ในภาพรวมมีความ พึงพอใจมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นย่อย
พบว่า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 4.10 3.87 4.04 4.27 และ4.10 ตามลาดับ
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2.เจ้าหน้าที่/ผู้ประสานงานในการจัดกิจกรรม “ค่ายเทคโนโลยี นวัตกรรมอาหาร : คัวแมลง แจมครัวโลก”
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.34 คิดเป็นร้อยละ 86.77 ซึ่งอยู่ในระดับ พึงพอใจมากที่สุด สามารถแจกแจงได้ ดังนี้
2.1 ความสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส กิริยามารยาท และการพูดจา

59.62 26.92 13.46 0.00 0.00

2.2 ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคคลิกลักษณะท่าทาง

46.15 48.08 5.77

0.00 0.00

2.3 ความเอาใจใส่กระตือรือร้น และความพร้อมในการอานวยความสะดวก 44.23 42.31 11.54 1.92 0.00
2.4 ความรู้ความสามารถในการตอบคาถามชี้แจงขอสงสัย ให้คาแนะนา
ช่วย
แก้ปัญหาได้อย่าง ถูกต้อง
2.5 การให้บริการต่อผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมอย่างเท่าเทียมกัน

40.38 50.00 5.77

3.85 0.00

40.28 48.08 9.62

1.92 0.00

ผู้เข้าร่วมประชุมมีระดับ ความพึงพอใจต่อ เจ้าหน้าที่/ผู้ประสานงานในการจัดกิจกรรม “ค่ายเทคโนโลยี
นวัต กรรมอาหาร : คัวแมลง แจมครัวโลก” ในภาพรวมมีความ พึงพอใจมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.34 เมื่อ พิ จ ารณาเป็ น รายประเด็น ย่ อ ยพบว่ า มี ค่ าเฉลี่ ยเท่ ากั บ 4.46 4.40 4.29 4.27 และ4.27
ตามลาดับ
3.การบรรยาย/ปฏิบัติ/ทัศนศึกษา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 คิดเป็นร้อยละ 84.81 ซึ่งอยู่ในระดับ พึงพอใจ
มากที่สุด สามารถแจกแจงได้ ดังนี้
3.1 การบรรยายหัวข้อ “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร พัฒนาไทย
อาหารปลอดภัย นาไทยก้าวไกลสู่ตลาดโลก”
โดย ผู้แทนสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (พว.)
3.2 การบรรยายหัวข้อ “ทรัพย์สนิ ทางปัญญา”
โดย ผู้แทนอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3.3 การบรรยายหัวข้อ “Business Plan”
โดย ดร.อนิรุทธิ์ ผงคลี คณะการบัญชีและการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3.4 การบรรยายหัวข้อ “การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์”
โดย ผู้แทนศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย
3.5 การบรรยายหัวข้อ “แมลง”
โดย ดร.สุมลวรรณ ชุ่มเชื้อ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3.6 science communication โดย คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด
3.7 ทัศนศึกษาดูงาน ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

50.00 40.38 3.85

5.77 0.00

36.54 50.00 9.62

3.85 0.00

40.38 44.23 9.62

5.77 0.00

34.62 53.85 5.77

3.85 1.92

50.00 42.31 3.85

0.00 3.85

32.69 55.77 9.62

0.00 1.92

42.31 44.23 9.62

1.92 1.92

3.8 workshop ร่วมกับผู้ประกอบการชาชัก ดักแด้กระป๋อง

44.23 46.15 5.77

1.92 1.92

ผู้เข้าร่วมประชุมมีระดับความพึงพอใจต่อ การบรรยาย/ปฏิบัติ/ทัศนศึกษา ในภาพรวมมีความ พึงพอใจมาก
ที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นย่อยพบว่า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35 4.19 4.19
4.15 4.35 4.17 4.23 และ4.29 ตามลาดับ
4.ผลที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม “ค่ายเทคโนโลยี นวัตกรรมอาหาร : คัวแมลง แจมครัวโลก” มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 คิดเป็นร้อยละ 81.23 ซึ่งอยู่ในระดับ พึงพอใจมาก สามารถแจกแจงได้ ดังนี้
4.1 ก่อน ท่านมีความรู้ ความเข้าใจและทราบความสาคัญของอุตสาหกรรม 7.69
อาหารต่อการพัฒนาประเทศ และความปลอดภัยของอาหาร มากน้อย
เพียงใด

42.31 40.38 3.85 5.77

- 16 4.2 หลัง ท่านมีความรู้ ความเข้าใจและทราบความสาคัญของอุตสาหกรรม
อาหารต่อการพัฒนาประเทศ และความปลอดภัยของอาหาร มากน้อย
เพียงใด
4.3 ท่านสามารถนาความรู้ที่ได้ จากการเข้าร่วมกิจกรรมไปประยุกต์ใช้กับ
วิธีก ารแปรรูป และพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารในท้ อ งถิ่ น ตลอดจนเริ่ ม
โมเดลธุรกิจของตนเอง ได้มากน้อยเพียงใด
4.4 ท่ านคิ ด ว่ าความรู้ ที่ ได้ จ ากการเข้ าร่ ว มกิ จ กรรมจะสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในการศึกษา/การประกอบอาชีพของท่านมากน้อยเพียงใด
4.5 มี ก ารเปิ ด โอกาสให้ ท่ า นมี ส่ ว นร่ ว มในการแสดงความคิ ด เห็ น /
ข้อเสนอแนะ

34.62 59.62 3.85

0.00 1.92

32.69 57.69 7.69

0.00 1.91

30.77 59.62 7.69

0.00 1.92

38.46 53.85 5.77

0.00 1.92

ผู้เข้าร่วมประชุมมีระดับความพึงพอใจต่อ ผลที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม ในภาพรวมมีความ พึงพอใจ
มาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นย่อยพบว่า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.42 4.25 4.19
4.17 และ4.27 ตามลาดับ
ตอนที่ 3
สรุปภาพรวมการจัดค่าย“ค่ายเทคโนโลยี นวัตกรรมอาหาร : คัวแมลง แจมครัวโลก”
เต็ม 10 คะแนน ได้ 8.3 คะแนน
ตอนที่ 4
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อปรับปรุงการจัดกิจกรรม “ค่ายเทคโนโลยี นวัตกรรมอาหาร : คัว
แมลง แจมครัวโลก” ในครั้งต่อไป (เนื้อหา/รูปแบบ/เครือข่าย)
- อยากให้มี Wokshop ช่วงการวางแผนธุรกิจ เพราะคิดว่าเป็นการส่วนที่มีความสาคัญมากในการที่จะเป็น
ผู้ประกอบการ และงบประมาณในการเตรียมตัวในการพัฒนาศักยภาพต่อที่น้อยเกินไป
- ควรมีการ Wokshop ช่วงการบรรยาย Business plan และการออกแบบพัฒนาบรรจุภัณท์
- ควรเพิ่ม Wokshop ในหัวข้อต่างๆที่มีในการอบรมเช่น Wokshop การทาแผนธุรกิจ
- นายชายกร พูดนอกเรื่องมากไป เพราะเป็นนิสิต/นศ.และอาจารย์ อาจไม่สนุก /กับข้าวอร่อยมาก
เจ้าหน้าที่บริการดีมาก
- อยากจะให้รายละเอียดทุกอย่างไม่เยอะแต่ครอบคุม เพราะจะได้มีเวลาให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีเวลาทา
ความเข้าใจ
- สถานที่จัดควรที่โรงแรม เนื้อหาควรมีมากก่าวนี้ มีกิจกรรมร่วมกันมากกว่านี้
- อยากให้เพิ่มการทา Wokshop ให้ละเอียดมากกว่านี้
- วิทยากรพูดเร็วมากจับใจความอยากมาก การประชาสัมพันธ์เรื่องห้องน้าบกพร่อง เก้าอี้ที่ใช้ในการอบรมมี
เสียงดัง
- อยากให้เพิ่มเวลาของการบรรยายในบางหัวข้อ Basiness plan ให้มากว่านี้เพราะมันจะช่วนให้วางแผน
ออกแบบผลิตภัณฑ์ได้มากขึ้น
- เป็นกิจกรรมที่ดีมาก ให้ทั้งความรู้และให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีส่วนร่วม อยากให้มีการจัดโครงการนี้ต่อไป
เรื่อยๆ
- อยากให้แจ้งเรื่องเครื่องแต่งกายที่เหมาะสมของ นศ.ที่เข้าร่วมงาน เพราะนศ.บางส่วน (ญ) ใส่กระโปรงเข้า
ร่วมกิจกรรม เพราะต้องให้เกิดความเรียบร้อยและให้เกียติสถานที่ แต่กิจกรรมในช่วงเย็นมีการวิ่ง เดิน นัง่ จึงทาให้
ลุก-นั่ง ไม่สะดวก
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ผลกำรดำเนินงำน ครั้งที่ 2
การประกวดการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากแมลง
ภายใต้โครงการ “ค่ายเทคโนโลยี นวัตกรรมอาหาร : คัวแมลง แจมครัวโลก”
วันที่ 5 มีนาคม ๒๕60
ณ ศูนย์การค้าเสริมไทยคอมเพล็กซ์ อาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย
1. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
4. มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
5. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
6. สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
7. หน่วยงานในจังหวัด
8. ผู้ประกอบการ
9. สื่อมวลชน
10.บุคคลทั่วไป
11.ศูนย์ประสานงาน วท. ประจาภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
รวมทั้งสิ้น

จานวน 27 คน
จานวน 11 คน
จานวน 12 คน
จานวน 12 คน
จานวน 16 คน
จานวน 1 คน
จานวน 7 คน
จานวน 2 คน
จานวน 5 คน
จานวน 92 คน
จานวน 5 คน
190 คน

กิจกรรมการดาเนินโครงการ
พิธีเปิดกิจกรรม
- กล่าวตอนรับผู้ร่วมงาน โดย รศ.ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล
รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รศ.ดร.ประยุกต์ ศรีวไิ ล กล่าวตอนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม
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- กล่าวเปิดกิจกรรม โดย นายศิริพันธ์ ขุ่มด้วง นายอาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

นายศิริพันธ์ ขุ่มด้วง นายอาเภอเมือง กล่าวเปิดกิจกรรม

- กล่าวรายงาน

โดย นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ ผู้อานวยการศูนย์ประสานงาน
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจาภูมิภาค
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (ศวภ. 2)

ผอ.ศวภ. 2 กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม
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คณะกรรมกำรตัดสิ นกำรประกวด
1. นายชายกร สินธุสัย
2. ผศ.ดร.วิชนาถ ทิวะสิงห์
3. นายพัทธพงษ์ พงษ์เพชร
4. นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ
5. ผศ.มลิจันทร์ ทองคา

สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้ประกอบการดักแด้แปรรูป
ผู้อานวยการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจา
ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
อาจารย์คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะกรรมการตัดสินการประกวด

การประกวดการพั ฒ นาผลิ ตภั ณ ฑ์ จากแมลง มี ที มที่ ส่ งผลงานเข้ าประกวด จ านวน 17 ที ม ได้ แก่
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ราชมงคลอี ส าน วิ ท ยาเขตขอนแก่ น 3 ที ม มหาวิ ท ยาลั ยราชภั ฏ ร้ อยเอ็ ด 4 ที ม
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 3 ทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 2 ทีม และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จานวน 5 ทีม
กติกาในการนาเสนอผลงาน การนาเสนอ 10 นาที และตอบคาถามคณะกรรมการ 5 นาที โดยมี
รายละเอียดการนาเสนอ ดังนี้
1. แนวคิดด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และความเป็นนวัตกรรม
2. แนวคิดและการออกแบบบรรจุภัณฑ์
3. ความคิดสร้างสรรค์ ความสวยงาม และคุณภาพของผลิตภัณฑ์
4. โมเดลธุรกิจ รูปแบบการสร้างธุรกิจ เพื่อการจาหน่าย
5. รูปลักษณ์/รสชาติ ความโดดเด่น
6. เทคนิคการนาเสนอ
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กำรนำเสนอผลงำนของผูเ้ ข้ำประกวด
๑. ทีม Triple M. มหำวิทยำลัยรำชภัฏร้อยเอ็ด
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ข้าวเกรียบหกขา
วัตถุดิบ : ดักแด้ แป้งมัน แป้งสาลี สีจากธรรมชาติ จิ้งหรีด
แนวคิด : ในกลุ่มชนหมู่บ้านนิยมใช้แมลงมาทาเป็นอาหาร และในท้องถิ่นได้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมจึงมี
ดักแด้เป็นผลผลิต ที่สามารถนามาเพิ่มมูลค่าโดยนามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ขนมข้าวเกรียบแมลงเพื่อเป็นของ
ว่างและเป็นของฝากสาหรับนักท่องเที่ยว

ทีม Triple M. นาเสนอผลิตภัณฑ์ : ข้าวเกรียบหกขา

๒. Bio Tech MSU มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ข้าวกรอบพิว-พา (Pupa Rice Cracker)
วัตถุดิบ : ข้าว ดักแด้ น้าแตงโม
แนวคิด : ดักแด้ เป็นแหล่งโปรตีนสูงที่หลายๆคนไม่กล้าบริโภคโดยเฉพาะโปรตีนชื่อว่า ”เลชิติน“ มี
ประโยชน์ ช่วยในการบารุงและพัฒ นาสมองได้ดี ข้าวนางเล็ด เป็นขนมพื้นบ้านของไทย มีความสาคัญทาง
วัฒนธรรม มีคุณค่าอาหาร (จากข้าว) และบริโภคง่าย
แรงบันดาลใจ : พัฒนากิจการแมลงที่มีอยู่ในท้องตลาดให้พัฒนาสู่ตลาดต่างประเทศ

ทีม Bio Tech MSU นาเสนอผลิตภัณฑ์ : ข้าวกรอบพิว-พา (Pupa Rice Cracker)
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๓. จิ้งหรี ดอินดี้ มหำวิทยำลัยกำฬสิ นธุ์
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ผงโรยข้าวจิ้งหรีดจานด่วน
วัตถุดิบ : จิ้งหรีด ปลาซาบะ เครื่องเทศและเครื่องปรุงรส
แนวคิด : ผู้คนส่วนมากนิยมรับประทานแมลง ในอนาคตแมลงจะเพิ่มจานวนมากขึ้น และแมลงมี
คุณค่าทางโภชนาการสูง อยากให้แมลงเป็นอาหารที่สามารถโรยใส่ข้าวสวย รับประทานได้ทันที
แรงบันดาลใจ : พื้นที่ใกล้เคียงมีการเลี้ยงจิ้งหรีดเป็นจานวนมาก ครอบครัวชอบรับประทานแมลง ซึ่ง
ในท้องตลาดมีขายเพียงแมลงทอดและแมลงบรรจุกระป๋อง จึงคิดทาผลิตภัณฑ์นี้

ทีม จิ้งหรีดอินดี้ นาเสนอผลิตภัณฑ์ : ผงโรยข้าวจิ้งหรีดจานด่วน

๔. ธุ รกิจอำหำรและโภชนำกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม
ชื่อผลิตภัณฑ์ : กะหรี่พัฟไส้ดักแด้ (Cocoon Puff)
วัตถุดิบ : ดักแด้
แนวคิด : เกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการเลี้ยงไหมกันมากและผลพลอยได้จากการเลี้ยง
ไหม คือ ดักแด้ไหม ซึ่งมีการนามาบริโภคกันเป็นอาหารพื้นบ้านที่มีสารอาหารโปรตีนสูง และมีกรดอะมิโนที่
สาคัญจานวนมาก จากข้อมูลการวิจัยพบว่าดักแด้ไหมสามารถเพิ่มการเรียนรู้ และความจา สามารถป้องกัน
ภาวะความจาบกพร่องที่พบในโรคสมองเสื่อม หรือ อัลไซเมอร์ นอกจากนั้นยังพบว่า สารสกัดจากดักแด้ไหม
สามารถลดโคเลสเทอรอลในกระแสเลือด และลดการเกิดหลอดเลือดตีบตัน
แรงบัน ดาลใจ : ผลิตภัณ ฑ์กะหรี่พัฟ เป็นอาหารว่างประเภทหนึ่งที่ผู้บริโภคชอบรับประทาน แต่
กระบวนการผลิตจะใช้กระบวนการทอด ทาให้มีปริมาณน้ามันตกค้างและซึมเข้าไปในเนื้อของผลิตภัณฑ์ ซึ่ง
ผู้บริโภคกลุ่มที่รักสุขภาพอาจจะหลีกเลี่ยงไม่ซื้อ ดังนั้นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์กะหรี่พัฟไส้ดักแด้ จะ
สร้างเอกลักษณ์และความแตกต่างจากสินค้าเดิมที่มีจาหน่ายอยู่ทั่วไป โดยการนาดักแด้มาใช้แทนเนื้อสัตว์ และ
นาเทคโนโลยีการอบด้วยไฟฟ้ามาใช้แทนการทอดด้วยน้ามัน ซึ่งจะส่งผลทาให้ ได้ผลิตภัณฑ์กะหรี่พัฟที่ดีต่อ
สุขภาพ

ทีม ธุรกิจอาหารและโภชนาการ นาเสนอผลิตภัณฑ์ : กะหรี่พัฟไส้ดกั แด้ (Cocoon Puff)
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๕. มทร.ขอนแก่น ๐๑ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน วิทยำเขตขอนแก่น
ชื่อผลิตภัณฑ์ : คั่วกลิ้งดักแด้
วัตถุดิบ : ดักแด้ ใบมะกรูด เครื่องแกง พริกไทยสด
แนวคิด : ดักแด้ เป็นวัตถุดิบหาได้ง่ายตามท้องถิ่น ซึ่งตอนนี้กาลังล้นตลาดเป็นอย่างมาก ดักแด้ยัง
เป็นแมลงที่มีคุณค่าทางอาหารสูง และยังช่วยในด้านการส่งเสริมสมรรถนะทางเพศของผู้ชายได้อีกด้วย ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับคนไทยสมัยนี้ที่กาลังนิยมรักษาสุขภาพด้วย โดยมีการลดรับประทานอาหารที่มีปริมาณไขมันมาก
หันมากรับประมานอาหารโปรตีนเพิ่มขึ้น จึงเป็นโอกาสให้คั่วกลิ้งดักแด้เป็นทางเลือกกับคนที่รักสุขภาพ เพราะ
อุดมด้วยโปรตีนและสมุนไพรไทยแท้

ทีม มทร.ขอนแก่น 01 นาเสนอผลิตภัณฑ์ : คั่วกลิ้งดักแด้

๖. Bio Fast Food มหำวิทยำลัยรำชภัฏร้อยเอ็ด
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ดักแด้ซี๊ด สามชาย
วัตถุดิบ : ดักแด้ ใบมะกรูด กระเทียม ใบมะกรูด น้าตาล
แนวคิด : เนื่องจากภาคอีสาน นิยมรับประทานอาหารที่มีรสจัด ประกอบกับในท้องถิ่นมีการเลี้ยง
ไหม จึงมีดักแด้เป็นผลพลอยได้เมื่อนาดักแด้ไปจาหน่ายจะได้ราคาต่าเพียงกิโลกรัมละ ๑๐๐-๑๒๐ บาท จึงมี
แนวคิดที่จะนาดักแด้มาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าของดักแด้เป็นน้าพริกนรกดักแด้

ทีม Bio Fast Food นาเสนอผลิตภัณฑ์ : ดักแด้ซี๊ด สามชาย
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๗. ๓ Food Tech MSU มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม
ชื่อผลิตภัณฑ์ : น้าปลาหวานสะดิ้ง
วัตถุดิบ : น้าตาลมะพร้าว น้าปลา แมลงสะดิ้ง พริกขี้หนู หอมแดง
แนวคิด : มะม่วงน้าปลาหวานเป็นของท่านเล่นที่คนส่วนใหญ่นิยมรับประทาน และแมลงสะดิ้งก็เป็น
สัตว์ที่มีการเพาะขายอย่างกว้างขวางมีวงจรชีวิตสั้น เราจึงเล็งเห็นว่าเอาสองอย่างที่ต่างขั้วกันมาอยู่ด้วยกัน จึง
นาเอาแมลงมาทดแทนกุ้ง เอาวัตถุดิบที่เรามีมาทดแทน เป็นน้าปลาหวานทางเลือกใหม่ รสชาติใหม่ เพราะกุ้ง
ดีๆหาซื้อยาก และใส่สีผสมอาหาร ซึ่งผลิตภัณฑ์ของเราไม่มี
แรงบันดาลใจ : ประเทศไทยมีศัตรูพืชหลายชนิด เช่น ตั๊กแตน หนอน เป็นต้น ดังนั้น คนโบราณจึง
นาแมลงจาพวกนี้มาประกอบอาหาร เช่น ทอด คั่ว การกินแมลงเป็นภูมิปัญ ญาท้องถิ่น เกิดจากการสั่ งสม
เรียนรู้ ผ่านการสังเกต ลองผิดลองถูก จนสามารถนามาใช้ในการดารงชีวิตจนมาถึงปัจจุบันและมีแนวโน้มจะ
เพิ่มขึ้นในอนาคตที่ผ่านมาอาหารแมลงเป็นอาหารของกลุ่มคนที่มีรายได้น้อยอาศัยอยู่ในชนบทแต่ ปัจจุบันเรา
จะหลีกเลี่ยงประชากรที่เพิ่มขึ้นไม่ได้ แมลงจึงเป็นแหล่งอาหารที่น่าสนใจเป็นแหล่งใหม่ของโลก

ทีม 3 Food Tech MSU นาเสนอผลิตภัณฑ์ : น้าปลาหวานสะดิ้ง

๘. จิ้งหรี ดอีสำน มหำวิทยำลัยกำฬสิ นธุ์
ชื่อผลิตภัณฑ์ : น้าพริกแมลง
วัตถุดิบ : จิ้งหรีด
แนวคิด : แมลงเป็นอาหารทางเลือก มีโปรตีนสูง มีการเพาะเลี้ยงเยอะ นามาแปรรูปโดยวิธีต่างๆ
เพื่อเพิ่มมูลค่าส่งเสริมให้มีรายได้เพิ่มขึ้น
แรงบันดาลใจ : ปัจจุบันน้าพริกทาจากวัตถุดิบหลายประเภท เช่น ปลา แมงดา เป็นต้น จึงมีความคิด
ที่จะนาแมลงมาทาเป็นน้าพริก ซึ่งเป็นการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลให้กับแมลง

ทีม จิ้งหรีดอีสาน นาเสนอผลิตภัณฑ์ : น้าพริกแมลง
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๙. Food Tech RMU มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม
ชื่อผลิตภัณฑ์ : กระเจี๊ยบแผ่นอบกรอบเสริมโปรตีนจากแมลง
วัตถุดิบ : กระเจี๊ยบเขียว แมงสะดิ้ง
แนวคิด : โปรตีน เป็นสารอาหารที่สาคัญสาหรับการเจริญเติบโตของเด็ก และผู้ใหญ่ แมลงเป็นแหล่ง
โปรตีนที่มีปริมาณเทียบเท่าหรือใกล้เคียงกับจากเนื้อสัตว์ ข้อดีของแมลงคือ เลี้ยงง่าย ใช้พื้นที่น้อย ให้ผลผลิต
ได้เร็ว กระเจี๊ยบเขียว มีสรรพคุณทางยาที่ช่วยรักษาเกี่ยวกับโรคกระเพาะอาหาร เมื่อนามาทาเป็นผลิตภัณฑ์
ดังกล่าว ทาให้มีทั้ง โปรตีน และสรรพคุณทางยา เหมาะสาหรับเด็ก และผู้ที่รักษาสุขภาพ

ทีม Food Tech RMU นาเสนอผลิตภัณฑ์ : กระเจี๊ยบแผ่นอบกรอบเสริมโปรตีนจากแมลง

๑๐. มทร.ขอนแก่น ๐๒ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน วิทยำเขตขอนแก่น
ชื่อผลิตภัณฑ์ : น้าพริกอ่องแมงสะดิ้ง
วัตถุดิบ : แมงสะดิ้ง พริกแห้ง กระเทียม หอมแดง กะปิ ต้นหอมผักชีหั่นฝอย รากผักชี คนอร์หมู
ก้อน มะเขือเทศลูกใหญ่ น้ามันสาหรับผัด น้าเปล่า
แนวคิด : ในปัจจุบันไม่มีผู้ที่ทาการสารวจว่าประเทศไทยมีผู้ผลิตน้าพริกจาหน่ายเป็นจานวนกี่ราย
แต่มีการประมาณคร่าวๆ มีกว่า 1,000 รายขึ้นไป และมีเกือบทุกจังหวัด เนื่องจากน้าพริกเป็นอาหารที่ทาได้
ง่าย แต่แม้ว่าน้าพริกจะมีหลากหลาย หลากชนิด แต่เมื่อชิมแล้วแทบจะแยกไม่ออกว่าเป็นยี่ห้อใด อาจเป็น
เพราะว่าผู้ประกอบการแต่ละรายมีสูตร และฝีมือในการทาน้าพริกที่ใกล้เคียงกัน
แรงบันดาลใจ : เนื่องจากทรัพยากรแมลงมีอยู่มาก โดยเฉพาะแมงสะดิ้งที่หาได้ง่าย เลี้ยงง่าย บวก
กั บ ตอนนี้ เข้ า สู่ สั ง คมผู้ สู ง อายุ และคนรั ก สุ ข ภาพมาก ท าให้ เป็ น โอกาสของน้ าพริ ก อ่ อ งแมงสะดิ้ ง ที่ มี
คุณประโยชน์ด้านโปรตีนและยังเป็นยาจากเครื่องเทศสมุนไพรต่างๆที่เป็นส่วนผสม

ทีม มทร.ขอนแก่น 02 นาเสนอผลิตภัณฑ์ : น้าพริกอ่องแมงสะดิ้ง

- 25 -

๑๑. ๓ เชฟรำชภัฏ มหำวิทยำลัยรำชภัฏร้อยเอ็ด
ชื่อผลิตภัณฑ์ : โป่งสะเดิด
วัตถุดิบ : ข้าวฮาง จิ้งหรีด ไข่ น้าตาล กะทิ น้ามัน น้าสมุนไพร
แนวคิด : ข้าวโป่ งเป็ น ขนมพื้ น บ้ านทางภาคอีส าน ท ามาจากข้าวเหนี ยวผสมกับ น้ าสมุ นไพรที่
เรียกว่า “เครือตดหมา” ซึ่งมีสรรพคุณทางยา ดังนั้นข้าวโป่งจึงมีคุณค่าทางโภชนาการที่ให้ สารอาหารกลุ่ม
คาร์โบไฮเดรตและพลังงานที่สูง
แรงบันดาลใจ : เนื่องจากได้เล็งเห็นข้าวโป่งเป็นขนมพื้นบ้านทางภาคอีสาน มีลักษณะรูปวงกลม
เมื่อนามาย่าง แผ่นข้าวโป่งจะมีขนาดใหญ่ทาให้การรับประทานข้าวโป่งนั้นมีความลาบาก นอกจากนี้ยังต้องการ
พัฒนาคุณค่าทางโภชนาการให้สูงยิ่งขึ้น และยังคงความเป็นวัฒนธรรมทางภาคอีสานไว้อีกด้วย

ทีม 3 เชฟราชภัฏ นาเสนอผลิตภัณฑ์ : โป่งสะเดิด

๑๒. จะเอ๋ บคั (JaAe-CleanBug) มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ขนมเมอแรงค์ (meringue) ตราบัคดร็อพ
วัตถุดิบ : หนอนไหม จิ้งหรีด ไข่ขาว สารให้ความหวาน แป้งข้าวโพด แป้งข้าวเจ้า เกลือ พริกไทยดา
แนวคิด : หนอนไหม (Silk Worm) เป็นผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมเลี้ยงไหมที่มีปริมาณมากถึงปี
ละ 10-12 ตัน จิ้งหรีด (Cricket) เป็นแมลงเศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่นิยมเลี้ยง และนามาบริโภคทั่วทุกภาคของ
ประเทศเนื่องจากมีรสชาติอร่อย กรอบ มัน และมีคุณค่าทางอาหารสูง ขนมขบเคี้ยว (Snack) ส่วนใหญ่เป็น
ของทอด มีสารอาหารไม่ครบถ้วน ขนมบางชนิดมีการใช้นม และน้าตาล ขนมบางชนิดมีส่วนผสมของแป้งสาลี
จะเป็นอันตรายต่อผู้ที่แพ้กลูเตน
แรงบันดาลใจ : พัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวชนิดใหม่ ที่ใช้แมลงเป็นส่วนประกอบหลัก ปราศจาก
กลูเตน ปราศจากน้าตาล และปราศจากนม มีโปรตีนสูง และใช้การอบแทนการทอด เหมาะสาหรับผู้บริโภคที่
ใส่ใจในสุขภาพและผู้ที่แพ้กลูเตน

ทีม จะเอ๋บัค (JaAe-CleanBug) นาเสนอผลิตภัณฑ์ : ขนมเมอแรงค์ (meringue) ตราบัคดร็อพ
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๑๓. จีบดักแด้ มหำวิทยำลัยกำฬสิ นธุ์
ชื่อผลิตภัณฑ์ : เกี๊ยวซ่าไส้ดักแด้
วัตถุดิบ : ดักแด้ ผักกะหล่า หอมหัวใหญ่ ผักชี กระเทียม ขิง กุยช่าย ไข่ไก่ พริกไทย น้ามันงา เกลือ
ผงชูรส ซอสหอยนางรม ซอสปรุงรส แป้งมัน แป้งอเนกประสงค์ เนยขาว แป้งข้าวเจ้า
แนวคิด : เพื่ อให้ เกิดผลิ ตภัณ ฑ์ ที่แปลกใหม่ ไม่ซ้ากับ คนอื่น ลดการแข่งขันทางการตลาด เพิ่ ม
ทางเลือกผู้บริโภคเกี๊ยวซ่า จากเดิมไส้ทาจากหมูมาเป็นทาจากดักแด้
แรงบันดาลใจ : เกี๊ยวซ่าส่วนมากไส้ที่ทาจากเนื้อหมู จึงอยากลองเอาดักแด้มาทาเป็นไส้ เพราะเป็น
วัตถุดิบหาง่าย และมีทุกฤดูกาล

ทีม จะเอ๋บัค (JaAe-CleanBug) นาเสนอผลิตภัณฑ์ : ขนมเมอแรงค์ (meringue) ตราบัคดร็อพ

๑๔. มทร.ขอนแก่น ๐๓ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน วิทยำเขตขอนแก่น
ชื่อผลิตภัณฑ์ : PUPA FRIAD
วัตถุดิบ : ดักแด้ พริกแกงเผ็ด แป้งโกกิ ใบมะกรูด ผงปรุงรส เกลือ น้าเปล่า
แนวคิด : ในสมัยก่อนนั้น คนในชุมชนอีสานบ้านเราได้มีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเพื่อนาใยไหมนั้น
มาทาเป็นเส้นด้ายในการทักทอผ้าเพื่อใช้ในการนุ่งห่ม จากไข่สู่หนอนไหมและกลายมาเป็นดักแด้ พอหนอนไหม
ได้ฝักตัวเป็นดักแด้แล้วชาวบ้านก็จะนามาต้มเพื่อสาวไหมเอาเส้นไหมหลังจากสาวไหมไปเรื่อยๆจนได้เส้นไหมที่
มีน้าหนักและคุณภาพดีแล้วก็จะเห็นตัวอ่อนของดักแด้ที่อยู่ภายในรังไหม ส่วนนี้ชาวบ้านจะถือว่าเป็นของเสียใน
การผลิตเส้นไหมจากของเสียผนวกกับวัฒนธรรมการกินของคนในท้องถิ่นดั้งเดิมจึงกลายมาเป็นอาหารในที่สุด
ดักแด้นั้นสามารถนามาประกอบอาหารได้หลายอย่างเช่น คั่ว ทอด ตาน้าพริก(ป่น) เป็นต้น
แรงบันดาลใจ : เพื่อให้ดักแด้เป็นที่รู้จักของคนแพร่หลายมากยิ่งขึ้นและสร้างมูลค่าเพื่อก่อให้เกิด
รายได้แก่คนในชุมชน ทางผู้จัดทาจึงเกิดไอเดียทา PUPAFRIED หรือดักแด้ทอด ซึ่งจะมีลักษณะคล้ายๆทอดมัน
ปลา เพื่อให้ทานง่ายขึ้นและลดการปะทะหน้าโดยตรงของคนไม่ชอบทานแมลง

ทีม มทร.ขอนแก่น 0๓ นาเสนอผลิตภัณฑ์ : PUPA FRIAD
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๑๕. GS RERU มหำวิทยำลัยรำชภัฏร้อยเอ็ด
ชื่อผลิตภัณฑ์ : บาร์สะดิ้ง
วัตถุดิบ : ข้าวฮางข้าวจ้าว น้าผึ้ง ข้าวฮางข้าวเหนียว มิกซ์เบอรี่ จิ้งหรีดผง เมล็ดทานตะวัน ดักแด้
ผง เมล็ดมะม่วงหิมพานต์ น้าตาลปิ๊บ ลูกเกด แบะแซ น้ามันพืช
แนวคิด : โปรตีนบาร์ เป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่มีผู้คนเริ่มให้ความสนใจเป็นจานวนมาก เพราะ
ผู้คนเริ่มหั น มาให้ ความสาคัญ กับ สุขภาพที่แข็งแรงปราศจากโรคภัยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โปรตีนบาร์มีคุณ ค่าทาง
โภชนาการสูง ทานง่าย พกพาสะดวก โดยเฉพาะสาหรับคนที่ต้องใช้พลังงานมาก
แรงบันดาลใจ : สมาชิกในกลุ่มคนหนึ่งเลี้ ยงจิ้งหรีดเป็นอาชีพเสริมแต่มีช่องทางการจาหน่ายเพียง
ช่องทางเดียวคือการขายปลีกที่หน้าฟาร์มเพียงอย่างเดียวเท่านั้น เนื่องจากการรับประทานแมลงเป็นที่นิยมอยู่
ในวงจากัด นอกจากนั้นสมาชิกในกลุ่มอีกคนหนึ่งไม่ชอบรับประทานแมลงเนื่องจากเคยรับประทานแมลงแล้ว
ขาแมลงติดคอและไม่ชอบรูปลักษณ์ภายนอกของตัวแมลงซึ่งสอดคล้องกับคนส่วนมากที่ปฏิเสธการรับประทาน
แมลงเพราะไม่ชอบรูปลักษณ์ภายนอกของตัวแมลง ดังนั้นหากเราจึงแปรรูปแมลงกินได้มาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทาน
ง่ายและเติมส่วนผสมอื่นๆ ให้น่ารับประทานมากขึ้น

ทีม GS RERU นาเสนอผลิตภัณฑ์ : บาร์สะดิ้ง

๑๖. ๔ FPD…MSU มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม
ชื่อผลิตภัณฑ์ : GYOZA PASADING
วัตถุดิบ : จิ้งหรีด
แนวคิด : การรับประทานแมลงเป็นอาหาร เป็นวัฒนธรรมการบริโภคและเป็นภูมิปัญญาที่สืบทอด
กันมา โดยในประเทศไทยพบแมลงที่กินได้ 154 ชนิด แต่ที่นิยมรับประทานคือ จิ้งหรีด ตั๊กแตน แมงกินนูน (จิ
นูน) ดักแด้ ได้ถูกนามาแปรรูปให้อยู่ในรูปของอาหารพื้นบ้านต่างๆ เช่น อ่อม คั่ว หมกและตาน้าพริก เป็นต้น

ทีม 4 FPD…MSU นาเสนอผลิตภัณฑ์ : GYOZA PASADING
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๑๗. สดิ้งสุ ดแซบ มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ผงโรยข้าวแมงสะดิ้ง (FURIKAKE SMALL CRICKETS)
วัตถุดิบ : จิ้งหรีด
แนวคิด : พัฒนาแมลงให้เป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ มีความปลอดภัย ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
สามารถถนอมและรักษาคุณภาพของอาหารจากแมลงได้ ไม่สุญเสียคุณค่าทางโภชนาการ
แรงบันดาลใจ : จิ้งหรีด หรือ แมงสะดิ้ง ปัจจุบันมีการส่งเสริมให้ เลี้ยงเป็นสัตว์เศรษฐกิจอย่าง
จริงจัง เป็นที่ต้องของตลาด สามารถสร้างเป็นอาชีพได้ และมีคุณประโยชน์ทางสารอาหารสูง โดยเฉพาะโปรตีน
แต่ยังมีผู้บริโภคบางกลุ่มที่ไม่กล้ารับประทานเมื่อเห็นภาพลักษณ์ ทาให้คิดจะแปรรูปแมงสะดิ้งให้เป็นอาหารที่
น่าบริโภค มีรสชาติแปลกใหม่ เพิ่มมูลค่า และขยายตลาดการจาหน่ายสู่สากล

ทีม สดิ้งสุดแซบ นาเสนอผลิตภัณฑ์ : ผงโรยข้าวแมงสะดิ้ง (FURIKAKE SMALL CRICKETS)
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ผลกำรประกวดกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์จำกแมลง
“คัวแมลง แจมครัวโลก”
จากการแข่งขันทุกทีมต่างมีความคิดสร้างสรรค์ มีการประยุกต์องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม จากการเข้าค่ายนาไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลาย ซึ่งในอนาคตอาจจะจาหน่ายได้
จริงในท้องตลาด นับเป็นการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ นักธุรกิจสายพันธุ์ใหม่ที่มีวิธีคิดการพัฒนาโดยการนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาปรับใช้ ตามแนวทาง Thailand 4.0 “ทาน้อย ได้มาก” ที่รัฐบาล
กาหนดไว้ในยุทธศาสตร์ 20 ปี ทีมที่ชนะการประกวดจะได้รับโลห์รางวัล ซึ่งมอบ โดยนายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ
ผอ.ศวภ. 2 จานวน 3 ทีม ดังนี้
๑. รำงวัลชนะเลิศ คือ ทีมจะเอ๋ บคั (JaAe-CleanBug) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สมาชิก ดังนี้
1. นายฐนันดร์ศักดิ์ เพชรภักดี
2. น.ส.นีรนุช แสนกล้า
3. น.ส.ปภัสราภรณ์ สมวงษา
อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.นิชชา จาเริญศักดิ์ศรี

ทีมจะเอ๋บัค (JaAe-CleanBug)

ขนมเมอแรงค์ (meringue) ตราบัคดร็อพ
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๒. รำงวัล รองชนะเลิ ศ อัน ดับ ๑ คื อ ที ม Food Tech RMU มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ มหาสารคาม
สมาชิก ดังนี้
1. น.ส.กฤติยา ชิณโพคัง
2. น.ส.กิ่งกาญจน์ ลาดหนองขุ่น
3. น.ส.ชนกาญจน์ ชิณราช
อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.พรพิษณุ ธรรมปัทม์

ทีม Food Tech RMU

กระเจี๊ยบแผ่นอบกรอบเสริมโปรตีนจากแมลง
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๓. รำงวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ คือ ทีม มทร.ขอนแก่น ๐๓ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตขอนแก่น สมาชิกดังนี้
1.นายจักรพันธ์ ไม้หอม
2.นายพีรากร แก้วเหล่า
3.น.ส.โกมลชนก เนียบตุ๊
อาจารย์ที่ปรึกษา อ.เดชาวัต มั่นกลาง และอ.ปนัดดา จันทะกุล

ทีม มทร.ขอนแก่น 0๓

PUPA FRIAD
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มอบใบประกำศนี ยบัตรแก่ทีมที่เข้ำร่ วม
อำจำรย์ที่ปรึ กษำ และคลินิกเทคโนโลยีเครื อข่ำย
1. มอบใบประกาศนียบัตรแก่ทีมที่เข้าร่วมประกวด ทีมที่เข้าร่วมการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากแมลง
ภายใต้โครงการ “ค่ายเทคโนโลยี นวัตกรรมอาหาร : คัวแมลง แจมครัวโลก” จานวน 17 ทีม มีผู้ เข้าร่วม
จานวน 51 คน โดยมีนายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ ผอ.ศวภ. 2 เป็นผู้มอบ

ผอ.ศวภ. 2 มอบใบประกาศนียบัตรแก่ทีมที่เข้าร่วมประกวด

2. มอบใบประกาศณี ยบั ต รแก่อาจารย์ที่ ปรึ กษาและมหาวิทยาลั ย มอบใบประกาศณี ยบัตรแก่
อาจารย์ที่ปรึกษาที่คอยให้ข้อเสนอแนะ ข้อมูลทางวิชาการ เป็นพี่เลี้ยงให้กับผู้เข้าประกวด จานวน 13 ท่าน
และมหาวิ ท ยาลั ย ที่ ให้ ก ารสนั บ สนุ น การจั ด กิ จ กรรมค่ ายเทคโนโลยี นวัต กรรมอาหาร จ านวน 5 ได้ แ ก่
มหาวิทยาลัย ราชภัฏ ร้อยเอ็ด มหาวิท ยาลั ยมหาสารคาม มหาวิทยาลั ยราชภัฏ มหาสารคาม มหาวิทยาลั ย
กาฬสิน ธุ์ มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ได้รับเกียรติจากนางฉวีวรรณ อรรค
เศรษฐัง ผู้อานวยการกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ เป็นผู้มอบ

ผู้อานวยการกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มอบใบประกาศณียบัตรแก่อาจารย์ที่ปรึกษา

ผู้อานวยการกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มอบใบประกาศณียบัตรแก่มหาวิทยาลัย
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สรุ ปแบบประเมินควำมพึงพอใจ
การประกวดการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากแมลง
ภายใต้โครงการ “ค่ายเทคโนโลยี นวัตกรรมอาหาร : คัวแมลง แจมครัวโลก”
ณ ศูนย์การค้าเสริมไทยคอมเพล็กซ์ อาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
วันที่ 5 มีนาคม 2560
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ค่ายเทคโนโลยี นวัตกรรมอาหาร : คัวแมลง แจมครัวโลก” ครั้งที่ 2 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
โดยได้รับ ความร่ว มมือ จากผู้เข้าร่ว มประเมินทั้งหมด จานวน 50 ท่าน เป็นอย่างดี และ ได้สารวจความ
คิดเห็น/ความพึงพอใจจากผู้มาขอรับบริการฯ เพื่อเป็นการปรับปรุงการดาเนินโครงการให้มีประสิทธิภ าพ
มากยิ่ง ขึ้น ให้แ ละเป็น แนวทางที่ดีสาหรับ การดาเนิน การในครั้ง ถัด ไป โดยประเมิน ความเห็น ด้านต่าง ๆ
ประกอบด้วย
ตอนที่ 1 : ข้อมูลเบื้องต้น
ตอนที่ 2 : ความพึงพอใจ/ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดค่ายเทคโนโลยี นวัตกรรมอาหาร : คัว
แมลง แจมครัวโลก
ตอนที่ 3 : ผลิตภัณฑ์ที่ท่านคิดว่าน่าสนใจ และสามารถผลิตเพื่อจาหน่ายสู่เชิงพาณิชย์ได้
ตอนที่ 4 : สรุป ภาพรวมการจัดค่าย“ค่ายเทคโนโลยี นวัต กรรมอาหาร : คัว แมลง แจมครัว
โลก” ครั้งที่ 2
ตอนที่ 5 : ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อปรับปรุงการจัดกิจกรรม “ค่ายเทคโนโลยี
นวัตกรรมอาหาร : คัวแมลง แจมครัวโลก” ครั้งที่ 2 ในครั้งต่อไป (เนื้อหา/รูปแบบ/
เครือข่าย)
ตอนที่ 6 : การจัดกิจกรรมครั้งต่อไปท่านคิ ดว่าควรใช้วัตถุดิบอะไรในการประกวด
โดยจากผลการส ารวจความพึง พอใจจากผู ้ป ระกอบการที่ข อรับ บริก ารในครั้ง นี้ สามารถ
ประเมินและสรุปผลความคิดเห็น ความพึงพอใจ/ได้ดังนี้
เกณฑ์การพิจารณา
การสารวจความคิดเห็นทั้ง 4 ด้านในครั้งนี้ใช้แบบสอบถาม (ตามแบบแนบ) เป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินระดับความคิดเห็น โดยมีเกณฑ์ที่ใช้ในการแปลความหมายข้อมูลใช้วิธีของ Likert
Scale แบบจาแนกแต่ละช่วงย่อยต่างกันแบ่งระดับคะแนนเป็น 5 ระดับโดยทาการกาหนดช่วงของการวัดที่
ความกว้างของอันตราภาคชั้น คือ 0.8 และกาหนดช่วงต่าง ๆ ได้ดังนี้ชัยพงษ์วิชัย, 2551)
ระดับ 5 คะแนนตั้งแต่ 4.21 - 5.00 หมายถึงระดับที่เห็นด้วย/พึงพอใจมากที่สุด
ระดับ 4 คะแนนตั้งแต่ 3.41 - 4.20 หมายถึงระดับที่เห็นด้วย/พึงพอใจมาก
ระดับ 3 คะแนนตั้งแต่ 2.61 - 3.40 หมายถึงระดับที่เห็นด้วย/พึงพอใจปานกลาง
ระดับ 2 คะแนนตั้งแต่ 1.81 - 2.60 หมายถึงระดับที่เห็นด้วย/พึงพอใจน้อย
ระดับ 1 คะแนนตั้งแต่ 1.00 - 1.80 หมายถึงระดับที่เห็นด้วย/พึงพอใจน้อยที่สุด
ดังนั้นเมื่อต้องการทราบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นหรือความพึงพอใจอยู่ในระดับใดให้
พิจ ารณาจากค่าคะแนนเฉลี่ย ที่คานวณได้ม าเปรียบเทียบกับ เกณฑ์ที่ได้กาหนดไว้และจากการการสารวจ
ความคิดเห็นของผู้เข้ารับบริการในครั้งนี้ ผู้ขอรับบริการในครั้งนี้มีความพึงพอใจโดยรวมต่อ โครงการ “ค่าย
เทคโนโลยี นวัตกรรมอาหาร : คัวแมลง แจมครัวโลก” ครั้งที่ 2
อยู่ในเกณฑ์ความพึงพอใจระดับ
มาก โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 3.80 คิดเป็นร้อยละ 76.00
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โดยสรุปแยกความพึงพอใจในแต่ละด้านได้ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลเบี้องต้น
เพศ

ชาย

ร้อยละ 29.17

หญิง

ร้อยละ 70.83

ตอนที่ 2 : ความพึงพอใจ/ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดค่ายเทคโนโลยี นวัตกรรมอาหาร : คัวแมลง แจมครัว
โลก
1) การจัดกิจกรรม “ค่ายเทคโนโลยี นวัตกรรมอาหาร : คัวแมลง แจมครัวโลก” ครั้งที่ 2
1.1)

การให้ข้อมูลข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าก่อนการจัดงาน
อยู่ในเกณฑ์ระดับ

1.2)

3.73

มาก

โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ

3.59

มาก

โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ

3.71

มาก

โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ

3.56

ช่องทางในการตอบรับ เช่น โทรศัพท์ โทรสาร และอีเมล์
อยู่ในเกณฑ์ระดับ

สรุป

โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ

ช่องทางการส่งผลิตภัณฑ์เข้าประกวดฯ
อยู่ในเกณฑ์ระดับ

1.6)

มาก

ลาดับขั้นตอนและเนื้อหาสาระการจัดกิจกรรม
อยู่ในเกณฑ์ระดับ

1.5)

3.57

ความเหมาะสมของระยะเวลาการจัดกิจกรรม
อยู่ในเกณฑ์ระดับ

1.4)

โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ

ความเหมาะสมของสถานที่จัดกิจกรรม เช่น ความสะอาด ความพร้อมของเครื่องมือ/อุปกรณ์
อยู่ในเกณฑ์ระดับ

1.3)

มาก

มาก

โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ

3.56

ความพึงพอใจการจัดกิจกรรม “ค่ายเทคโนโลยี นวัตกรรมอาหาร : คัวแมลง แจมครัวโลก”ครั้งที่
2
อยู่ในเกณฑ์ระดับ

มาก

โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ

3.62

2) เจ้าหน้าที่/ผู้ประสานงานในการจัดกิจกรรม “ค่ายเทคโนโลยี นวัตกรรมอาหาร : คัวแมลง แจมครัว
โลก” ครั้งที่ 2
2.1)

ความสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส กิริยามารยาท และการพูดจา
อยู่ในเกณฑ์ระดับ

2.2)

โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ

4.14

ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคคลิกลักษณะท่าทาง
อยู่ในเกณฑ์ระดับ

2.3)

มาก
มาก

โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ

4.12

ความเอาใจใส่กระตือรือร้น และความพร้อมในการอานวยความสะดวก
อยู่ในเกณฑ์ระดับ

มาก

โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ

3.99

- 35 -

2.4)

ความรู้ความสามารถในการตอบคาถามชี้แจงขอสงสัย ให้คาแนะนา ช่วยแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง
อยู่ในเกณฑ์ระดับ

2.5)

โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ

3.89

การให้บริการต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างเท่าเทียมกัน
อยู่ในเกณฑ์ระดับ

สรุป

มาก
มาก

โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ

3.99

ความพึงพอใจในภาพรวมต่อเจ้าหน้าที่/ผู้ประสานงานในการจัดกิจกรรม “ค่ายเทคโนโลยี
นวัตกรรมอาหาร : คัวแมลง แจมครัวโลก” ครั้งที่ 2
อยู่ในเกณฑ์ระดับ

มาก

โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ

4.03

มาก

โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ

3.77

มาก

โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ

3.61

โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ

3.77

โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ

4.03

โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ

3.83

3) การประกวดการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากแมลง
3.1)

ระยะเวลาในการนาเสนอ / ตอบคาถาม
อยู่ในเกณฑ์ระดับ

3.2)

รูปแบบการจัดการประกวดฯ
อยู่ในเกณฑ์ระดับ

3.3)

การนาเสนอผลงานของผู้เข้าประกวด
อยู่ในเกณฑ์ระดับ

3.4)

ความน่าสนใจของผลิตภัณฑ์ที่เข้าประกวด
อยู่ในเกณฑ์ระดับ

3.5)

มาก

ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
อยู่ในเกณฑ์ระดับ

สรุป

มาก

มาก

ความพึงพอใจต่อการประกวดการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากแมลง
อยู่ในเกณฑ์ระดับ

มาก

โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ

ตอนที่ 3 : ผลิตภัณฑ์ที่ท่านคิดว่าน่าสนใจ และสามารถผลิตเพื่อจาหน่ายสู่เชิงพาณิชย์ได้
ผงโรยข้าว

คิดเป็นร้อยละ

32.14

คั่วกลิ้ง

คิดเป็นร้อยละ

10.71

กระเจี้ยบอบกรอบเสริมโปรตีนจากแมลง คิดเป็นร้อยละ

14.29

Bug drop

คิดเป็นร้อยละ

17.86

น้าปลาหวาน

คิดเป็นร้อยละ

3.57

เกี๊ยวซ่าไส้ดักแด้

คิดเป็นร้อยละ

7.14

pupa fried

คิดเป็นร้อยละ

3.57

ข้าวกรอบพิวพา

คิดเป็นร้อยละ

7.14

น้าพริก

คิดเป็นร้อยละ

3.57

3.80
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ตอนที่ 4 : สรุป ภาพรวมการจัดค่าย“ค่ายเทคโนโลยี นวัตกรรมอาหาร : คัวแมลง แจมครัวโลก” ครั้งที่ 2
เต็ม 10 คะแนน ให้คะแนนเฉลี่ย 7.71 คะแนน
ตอนที่ 5 : ข้อคิดเห็ นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อปรับปรุงการจัดกิจกรรม “ค่ายเทคโนโลยี นวัตกรรม
อาหาร : คัวแมลง แจมครัวโลก” ครั้งที่ 2 ในครั้งต่อไป (เนื้อหา/รูปแบบ/เครือข่าย)
ด้านสถานที่
1. สถานที่ในการจัดงานควรมีที่นั่งรองรับผู้ชมมากกว่านี้ อยากให้จัดที่นั่งสาหรับบุคคลภายนอก
ให้มากขึ้นอากาศร้อน
2. การนาเสนอผลงานในห้างสรรพสินค้า ค่อนข้างมีเสียงรบกวนจากโฆษณา และเพลง นั่งฟัง
จากข้างหลังได้ยินเสียงไม่ชัดเจน
3. สื่อ วีดีทัศน์ควรมีความพร้อมมากกว่านี้ ควรมีโปรเจคเตอร์ขนาดใหญ่
4. โต๊ะจัดแสดงผลิตภัณฑ์มีขนาดเล็กเกินไป
5. สถานที่อบรม ควรมีความพร้อม ด้านความกว้างขวาง พื้นที่พัก ห้องน้า
ด้านการจัดการ
1. งบประมาณในการสนับสนุนน้อยเกินไป สาหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ไม่มีเงินรางวัล สงสาร
นิสิตและทุกคนที่ตั้งใจทา งบประมาณในการเตรียมการน้อยเกินไป สาหรับการเตรียมวัสดุ
อุปกรณ์ในการนาเสนอ
2. การแจ้งหรือ ประชาสัมพันธ์การเตรียมตัวในการนาเสนองานกระชั้นเกินไป การติดต่อให้
เตรียมการนาเสนอ ระยะเวลา และข้อมูลอื่นๆ ควรให้ข้อมูลรวดเร็วกว่านี้ เพราะจากงานนี้ ผู้
จัดงานให้ข้อมูลมาหลายครั้งจึงได้ข้อมูลที่ครบถ้วน
3. ควรแจ้ งกาหนด กฏเกณฑ์ กติกา ตั้งแต่ช่วงแรก ของการจัดกิจกรรม ไม่มีการแจ้งล าดับ
กิจกรรมที่แน่นอน
4. ลาดับการนาเสนอควรแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
5. การแจ้ ง และประชาสั ม พั น ธ์ ก ารแข่ ง ขั น ไม่ มี คุ ณ ภาพ ข้ อ มู ล ข่ า วสารควรดี ก ว่ า นี้ การ
ประชาสัมพันธ์ไม่ค่อยดีข่าวสารไม่ชัดเจน
6. ควรมีการจั ดครั้งต่อไป ควรจัดในช่วงปิดภาคเรียน เนื่องจากผู้เข้าร่วมจะได้มีเวลาในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์
7. อยากให้เพิ่มจานวนทีมประกวด
8. ควรมีรางวัลจูงใจมากกว่านี้ เพราะนักศึกษา ผู้เข้าร่วมการแข่งขันแต่ละทีม ล้วนทุ่มเวลาและ
ให้คุณค่าการทางานในครั้งนี้
9. ควรมีการแสดงวิธีการทาผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี ควรมีการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ แหล่งจาหน่าย
และผลสารวจในการนาเสนอผลงานว่ามีความเป็นไปได้ทางธุรกิจหรือไม่
10. อยากให้เวลาในการเตรียมผลิตภัณฑ์มากกว่านี้
11. กฏระเบียบไม่ชัดเจน รูปแบบการแข่งขันไม่ชัดเจน
ด้านการประกวด
1. ควรแจ้งแนวทางการจัดการอบรมสั มมนา หรือแจ้งแนวทางการจัดประกวดนวัตกรรมให้
ทราบ และมีระยะเวลาในการเตรียมตัวได้นานกว่านี้
2. การนาเสนอควรกระชับเวลาให้สั้นกว่านี้ เพื่อไม่ให้เป็นการน่าเบื่อ
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3. อยากให้เพิ่มคณะกรรมการในสาขาที่เกี่ยวข้องให้หลากหลายมากขึ้น และมีผลงานที่เกี่ยวข้อง
โดยตรง เช่น ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ด้าน packaging ด้าน marketing
ด้านชีวอนามัย และความปลอดภัย จากนั้นให้คณะกรรมการแต่ล่ะท่าน comment ในแต่ล่ะ
ด้านที่ตนเองมีความเชี่ยวชาญโดยตรง
4. ข้อเสนอแนะของกรรมการไม่เป็นกลาง ข้อกาหนดผลิตภัณฑ์ไม่ชัดเจน
5. กรรมการไม่มีความพร้อมด้านโภชนาการเท่ากับ อ. บางท่านการติในบางเรื่องไม่เหมาะ
ตอนที่ 6 : การจัดกิจกรรมครั้งต่อไปท่านคิดว่าควรใช้วัตถุดิบอะไรในการประกวด
ผัก ผลไม้ ผลไม้ท้องถิ่น ผักพื้น บ้าน พืชสมุนไพร สมุนไพรพื้นบ้าน ตะขบ มะยม มะละกอ ข้าว
ข้าวเม่าสารคาม ผลผลิตทางการเกษตรที่ต้องการช่วยเหลือเกษตรกร มันสาปะหลัง กล้วย ปลาเพราะ มีโปรตีน
และย่อยง่าย ปลาร้า
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กำรประชำสัมพันธ์ ค่ำยเทคโนโลยีนวัตกรรมอำหำร
“คัวแมลง แจมครัวโลก”
1. วันที่ 3 มีนาคม 2560 ผอ.ศวภ. 2 ให้ สัมภาษณ์รายการอีสานวันนี้ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่ง
ประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น เพื่อประชาสัมพันธ์ การจัดการประกวดการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากแมลง ภายใต้
โครงการ “ค่ายเทคโนโลยี นวัตกรรมอาหาร : คัวแมลง แจมครัวโลก” ณ ศูนย์การค้าเสริมไทยคอมเพล็กซ์
อาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

ที่มา (https://www.youtube.com/watch?v=3uAYeAaDNis)

2. วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ประชาสัมพันธ์ ในหัวข้อ เชิญ
ร่วมโครงการ ค่ายเทคโนโลยี นวัตกรรมอาหาร : คัวแมลง แจมครัวโลก ครั้งที่ 2

ที่มา (http://www.web.msu.ac.th/ssystem/msuev/smynws.php?evid=%20656)
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กำรนำเสนอข่ำว
ค่ำยเทคโนโลยีนวัตกรรมอำหำร
“คัวแมลง แจมครัวโลก”
1. วันที่ 7 มีนาคม 2560 รายการอีสานวันนี้ สทท. 11 ได้นาเสนอข่าวการจัดกิจกรรม ในหัวข้อข่าว
คัวแมลง แจมครัวโลก

ที่มา (http://tv11.prd.go.th/khonkaen/main.php?filename=nbt_kk)

2. รายการ TNN good morning ช่ อ ง TNN 24 ได้ น าเสนอข่ า วการจั ด กิ จ กรรม ในหั ว ข้ อ ข่ า ว
Thailand 4.0 คัวแมลง แจมครัวโลก

ที่มา (https://www.youtube.com/watch?v=t0N2PVB-zWI)
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3. รายการทุกข์ชาวบ้าน ออกอากาศเวลา 11.00 - 11.30 น. วันจันทร์ – วันศุกร์ ช่อง TNN24 ได้
นาเสนอข่าวการจัดกิจกรรม ในหัวข้อข่าว นวัตกรรมอาหาร คัวแมลง แจมครัวโลก

ที่มา (https://www.youtube.com/watch?v=s_HpAtwqWj8)

4. วันที่ 7 มีนาคม 2560 เว็บไซต์ คม ชัด ลึก นาเสนอข่าวการจัดกิจกรรม ในหัวข้อข่าว คัวแมลง
แจมครัวโลก

ที่มา (http://www.komchadluek.net/news/edu-health/263248)
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5. วันที 8 มีนาคม 2560 เว็บไซต์ MGR Online นาเสนอข่าวการจัดกิจกรรม ในหัวข้อข่าว หนอนไหมจิ้งหรีดแปรรูปขนม “เมอแรง” ผลงาน นศ.ม.สารคามคว้าชนะเลิศ

ที่มา (http://manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9600000023698)

6. วันที่ 8 มีนาคม 2560 เว็บไซต์บ้านเมือง นาเสนอข่าวการจัดกิจกรรม ในหัวข้อข่าว คัวแมลง แจม
ครัวโลก มองตลาดนวัตกรรมอาหาร

ที่มา (http://www.banmuang.co.th/news/education/75980)
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7. วันที่ 6 มีนาคม 2560 เว็บไซต์ WORKPIONT ช่อง 23 นาเสนอข่าวการจัดกิจกรรม ในหัวข้อ
ข่าว Stratup เด็กไทยก้าวสู่ยุค Thailand 4.0 กับค่าย "คัวเเมลง เเจมครัวโลก ครั้งที่ 2”

ที่มา (http://workpointtv.com/news/25541)

8. วันที่ 7 มีนาคม 2560 รายการเที่ยงเปิดประเด็น ช่อง 3 นาเสนอข่าวการจัดกิจกรรม ในหัวข้อ
ข่าว ประกวดอาหารแปรรูปจากแมลง แจมครัวโลก

ที่มา (https://www.youtube.com/watch?v=5rut5hTXGIA&feature=youtu.be)
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9. วันที่ 8 มีนาคม 2560 เพจตระเวนข่าว 3 ได้นาเสนอข่าวการจัดกิจกรรม

ที่มา (https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=
1073663582743367&id=536093409833723)

10. ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นาเสนอข่าวการจัดกิจกรรม ในหัวข้อข่าว มมส .
ร่วมกับกระทรวงวิทย์ฯ จัด ค่ายเทคโนโลยี นวัตกรรมอาหาร : คัวแมลง แจมครัวโลก

ที่มา (http://www.web.msu.ac.th/ssystem/msuhotnews/detailnews.php?hm=&hotnewsid=7095&uf=&qu)
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11. วัน ที่ 6 มีน าคม 2560 ส านัก งานประชาสั มพั น ธ์จังหวัด มหาสารคาม นาเสนอข่าวการจั ด
กิจกรรม ในหัวข้อข่าว นิสิต นักศึกษา ร้อยแก่นสารสินธุ์ โชว์ผลงานพัฒนาผลิตภัณฑ์จากแมลง แนวคิด “คัว
แมลง แจมครัวโลก” ตอบโจทย์สร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนประเทศสู่ Thailand 4.0

ที่มา (http://pr.prd.go.th/mahasarakham/ewt_news.php?nid=5446&filename=index)

12. หนังสื อพิ มพ์ ผู้ จัดการรายวัน 360 องศา ฉบับวันที่ 9 มีนาคม 2560 นาเสนอข่าวการจัด
กิจกรรม ในหัวข้อข่าว นศ.สารคาม “จับหนอนไหม-แมงสะดิ้ง” ทา “ขนมเมอแรง”
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13. หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 11 มีนาคม 2560 นาเสนอข่าวการจัดกิจกรรม ภาพข่าว ทีม
JaAe CleanBug มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ภำคผนวก
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รำยชื่อผูเ้ ข้ำร่ วมกิจกรรมค่ำย
ลาดับ

ชื่อทีม

มหาวิทยาลัย

1

Triple M.

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด

2

Biotech
MSU

มหาวิทยาลัย
มหาสาคาม

3

จิ้งหรีดอินดี้

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

4

ธุรกิจอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
และ
มหาสารคาม
โภชนาการ

5

มทร.
ขอนแก่น
01

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน วิทยา
เขตขอนแก่น

6

Bio fast
food

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด

ชื่อสมาชิก
น.ส.รัตติกาล ไวมาตย์
095-9587752
น.ส.ชนัญธิดา แก้ววงษา
093-5017706
น.ส.ธัญญาเรศ บุญวิเศษ
061-0727123
น.ส.อมรรัตน์ เทพวัง
090-2063209
yu_yu17@hotmail.com
น.ส.นิภาดา ประเสริฐ
088-7486725
mon0887486725@hotmail.com
น.ส.จุฑารัตน์ ไทยศิริ
062-5927553
jutharatdream@gmail.com
น.ส.วราภรณ์ มริษา
061-1796726
Waraphonmarisa@gmail.com
น.ส.เสาวลักษณ์ วรนาม
098-9589645
2499zomzaa@gmail.com
น.ส.เบญญาดา คาวัน
092-7595054
Queenjune5@gmail.com
น.ส.ปวีณา นาสมใจ
098-1391631
น.ส.ศิริพร ทักขินัย
น.ส.ทิพย์สดุ า วิสุงเร
098-1535949
นายพงศกร จันทร์พรม
094-3836960
น.ส.สุวัจจนีย์ ศรีขนเหี่ยว
093-5414973
น.ส.ขนิษฐา แซ่อึ้ง
089-6196494
นายวสันต์ อุทธา
062-1347845
นายธนาธิป ศรีวะรมย์
092-3672627
นายอภิสิทธิ์ ทรงแสง
093-4846297

อ.ที่ปรึกษา
ดร.สุรชัย รัตนสุข
081-7901803

ดร.สุมลวรรณ ชุ่มเชื้อ
089-7116018

ดร.ณัฐพงศ์ เจนวิพากษ์
081-9653882

ดร.สุนันท์ บุตรศาสตร์
086-7160257

อ.เดชาวัต มั่นกลาง
090-0254459
Chartree.mank@gmail.
com
อ.ปนัดดา จันทะกุล
082-1528310
ดร.สุรชัย รัตนสุข
081-7901803
surachai_med@hotmail
.com
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ชื่อทีม

มหาวิทยาลัย

7

3 สะดิ้ง

มหาวิทยาลัย
มหาสาคาม

8

จิ้งหรีด
อีสาน

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

9

Food Tech มหาวิทยาลัยราชภัฏ
RMU
มหาสารคาม

10

มทร.
ขอนแก่น
02

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน วิทยา
เขตขอนแก่น

11

3 เชฟราช
ภัฏ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด

12

JaAeCleanBug

มหาวิทยาลัย
มหาสาคาม

ชื่อสมาชิก
น.ส.ฐิติพร เหล็กกล้า
085-6455504
Thitiporn.sep1995@gmail.com
น.ส.สุดารัตน์ สาสิริ
088-0564733
Sudarat3ft@gmail.com
นายชาญณรงค์ โพธิสาร
098-6144074
Bella080839@hotmail.com
น.ส.อัจฉรา ปิยะพันธ์
061-0575620
นายสุรเดช วงษ์คาหาญ
092-1455643
Suradet4321@gmail.com
นายชนะศักดิ์ พลากิจ
098-2422478
น.ส.กฤติยา ชิณโพคัง
090-6562982
น.ส.กิ่งกาญจน์ ลาดหนองขุ่น
092-5158090
น.ส.ชนกาญจน์ ชิณราช
099-3232534
นายจีรศักดิ์ ป้อมน้อย
063-9523711
น.ส.เบญจพร แสนโภชน์
063-5016209
น.ส.จิรารัตน์ แก้วนารี
080-0085548
น.ส.ปนิดา สวัสดิ์ศักดิ์
093-4423615
น.ส.จิราภรณ์ วิจิตขจี
089-5720273
น.ส.รัชดาพร ปั้งลือ
082-7377694
นายฐนันดร์ศักดิ์ เพชรภักดี
088-7447554
Tanansak669@gmail.com
น.ส.นีรนุช แสนกล้า
093-5640406
neeranuch.sankla@gmail.com
น.ส.ปภัสราภรณ์ สมวงษา
085-0059664
Prapasaraporn.s@gmail.com

อ.ที่ปรึกษา
ดร.บุษกร ทองใบ

ดร.ณัฐพงศ์ เจนวิพากษ์
081-9653882

ดร.พรพิษณุ ธรรมปัทม์
080-1297755

อ.เดชาวัต มั่นกลาง
090-0254459
Chartree.mank@gmail.
com
อ.ปนัดดา จันทะกุล
082-1528310
ดร.อรอนงค์ ภูสีฤทธิ์
089-7105696
onanongk@hotmail.com
ดร.นิชชา จาเริญศักดิ์ศรี
094-9942566
Chamroensaksri@gmail.
com
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ชื่อทีม

มหาวิทยาลัย

13

จีบดักแด้

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

14

มทร.
ขอนแก่น
03

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน วิทยา
เขตขอนแก่น

15

GS RERU

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด

16

4
FPD…MSU

มหาวิทยาลัย
มหาสาคาม

17

สดิ้งสุดแซบ

มหาวิทยาลัย
มหาสาคาม

18

*

มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น

ชื่อสมาชิก

อ.ที่ปรึกษา

น.ส.นิรัชพร นามลฑา
098-6391734
Niraschaporn.2537@gmail.com
น.ส.สุภาพร โชยสีสุทธิ์
098-6391734
น.ส.นภวรรณ สงวนตระกูล
Napawan_jiwz@hotmail.com
นายจักรพันธ์ ไม้หอม
086-1681474
นายพีรากร แก้วเหล่า
099-0342681
น.ส.โกมลชนก เนียบตุ๊
080-4051947
น.ส.สุรีรตั น์ ใจใชย
092-7865856
น.ส.พิสมัย หนูพร
085-4660084
น.ส.สุภาวดี มาตจุฬา
091-3642207

ดร.ณัฐพงศ์ เจนวิพากษ์
081-9653882

น.ส.บัณฑรวรรณ ชานิยันต์
095-6709135
Givf_kk@hotmail.com
น.ส.ณัฐวิกา พรขุนทด
088-5951467
Natharikaporn
khunthod@gmail.com
น.ส.พรธีรา แสนพิลา
090-3591615
Phonteera0408@gmail.com
นายพงศกร ขันหมั่น
082-1440311
Deadzonenumber1@hotmail.com
น.ส.รุ่งทิวา พันธมูล
062-4380538
Tiwa16964@gmail.com
น.ส.บุญยาพร สะทองรอด
061-9548062
Oppahun94@gmail.com
นายพันศักดิ์ ส่งเสริม
นายศุภณัฐ ปะบุญเรือง
นางสาวรัชาภรณ์ กลิ่นบารุง

ดร.อังคณา จันทรพลพันธ์
081-5466099

อ.เดชาวัต มั่นกลาง
090-0254459
Chartree.mank@gmail.
com
อ.ปนัดดา จันทะกุล
082-1528310
ดร.นภศูล ศิรจิ ันทร์
095-6580926
nopphasul@gmail.com

ดร.ฤชุอร วรรณะ
093-5899818
Ruchuon.w@gmail.com

ดร. อัมพร แซ่เอียว
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19

ชื่อทีม
*

มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น

ชื่อสมาชิก

อ.ที่ปรึกษา

นายนนนพัทธ์ พระนอ
นางสาวอาจรีย์ เฟื่องแก้ว
นางสาวสุกัญญา แซ่ตัง

ดร. อัมพร แซ่เอียว

หมายเหตุ * ไม่สามารถเข้าร่วมประกวดได้ เนื่องจากติดสอบ
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คากล่าวรายงาน
การประกวดการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากแมลง
ภายใต้โครงการ “ค่ายเทคโนโลยี นวัตกรรมอาหาร : คัวแมลง แจมครัวโลก”
วันที่ 5 มีนาคม ๒๕60 เวลา 10.15 – 10.45 น.
ณ ศูนย์การค้าเสริมไทยคอมเพล็กซ์ อาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

*****************************************************
เรียน ท่าน วิรุจ วิชัยบุญ ปลัดจังหวัดมหาสารคาม
ในนามของผู้จัดงาน กระผมขอกราบขอบพระคุณท่านปลัดจังหวัดมหาสารคาม เป็น
อย่างสูง ที่ ให้เกียรติ มาเป็ นประธานเปิ ด กิจกรรมการประกวดการพั ฒ นาผลิตภั ณ ฑ์ จากแมลง
ภายใต้โครงการ “ค่ายเทคโนโลยี นวัตกรรมอาหาร : คัวแมลง แจมครัวโลก” ในวันนี้
จากนโยบายรัฐบาลที่ ต้ อ งการสร้ างโมเดล ประเทศไทย 4.0 หรื อ Thailand 4.0
เป็นการพัฒนา “เครื่องยนต์เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจชุดใหม่” ด้วยการแปลง “ความ
ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ” ของประเทศ 2 ด้าน คือ “ความหลากหลายเชิงชีวภาพ” และ “ความ
หลากหลายเชิงวัฒนธรรม” ให้เป็น “ความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน” โดยการเติมเต็มด้วยวิทยาการ
ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนาเพื่อนาพาประเทศให้
หลุ ด พ้ น จาก “รายได้ ป านกลาง” เป็ น ประเทศ “รายได้ สู ง ” จากเศรษฐกิ จ ที่ ขั บ เคลื่ อ นด้ ว ย
“ประสิทธิภาพ” เป็นเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย “นวัตกรรม” เพื่อยกระดับผลิตภาพ สร้างการมี
ส่วนร่วมอย่างเท่าเทียม ทั่วถึง และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยให้มหาวิทยาลัยและเด็กรุ่นใหม่มา
ทดลองผลิตสินค้าเพื่ออุตสาหกรรมใหม่ในอนาคต ขณะที่ภาครัฐช่วยหาเงินทุนและสินเชื่อเข้ามา
อุด หนุ น จึงสามารถสร้างสตาร์ทอั พ หรือ ธุรกิ จเกิด ใหม่ ได้ ม ากขึ้ น เป็ น พลั งสาคั ญ ในการช่ วย
ผลักดันการเติบโตเศรษฐกิจของประเทศ
คณะผู้จัดงาน ได้เล็งเห็นความสาคัญในการปลูกฝังเยาวชน คนรุ่นใหม่ให้มีองค์ความรู้
เพิ่มเติมนอกห้องเรียน ตามแนวทาง “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” และสนับสนุนรูปแบบการศึกษา
แนวใหม่ ที่เรียกว่า STEM อันประกอบด้วย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์
โดยบู รณาการองค์ ค วามรู้ทั้ง 4 สาขาวิช าเข้ าด้ วยกั น อี ก ทั้ งเพื่ อ ให้ เยาวชนที่ จ ะเติ บ โตไปเป็ น
ผู้ประกอบการในอนาคต ได้พัฒนาแนวคิดทางด้านการทาธุรกิจ สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกอนาคตที่มีความรวดเร็ว แข็งขันมากขึ้น
การจั ด กิ จ กรรมค่ า ยใน ครั้ ง นี้ จั ด ขึ้ น เป็ น ครั้ ง ที่ 2 โดยศู น ย์ ป ระสาน งาน
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจาภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน หรือ ศวภ.
2 ร่วมกับ สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย ศูนย์
ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และเครือข่าย
คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยกลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์ ร่วมกันดาเนินการ ตลอดระยะเวลา 2 วัน คือ
ตั้งแต่วันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2560 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับความรู้ที่หลากหลายจากผู้ เชี่ยวชาญ
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ในแต่ละด้าน อาทิเช่น ความปลอดภัยอาหาร การถนอมรักษา การแปรรูปแมลง ทรัพย์สินทาง
ปั ญ ญา การออกแบบและพั ฒ นาบรรจุ ภั ณ ฑ์ Business Plan แบ่ ง กลุ่ ม เพื่ อ จั ด ท าผลงานตาม
แนวความคิดการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่โดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น(แมลง) การศึกษาดูห้องปฏิบัติการ
ของอุทยาวิทยาศาสตร์ ซึ่งเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้เรียนรู้และลงมือทา (Hands-On) เกิด
ประสบการณ์ตรงจากการฝึกปฏิบัติจริง เข้าใจในอาชีพนักวิทยาศาสตร์การอาหารอย่างแท้จริง
โดยมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คาแนะนาและกระตุ้นกระบวนการคิดและเรียนรู้ อย่างสร้างสรรค์ เพื่อ
สร้างผลิตภัณฑ์อาหารโดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นของตนเอง ซึ่งจะส่งผลให้เยาวชนเหล่านี้เป็นกาลัง
สาคัญในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร นาไปสู่การเตรียมความพร้อมในการ
ก้าวไปสู่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ หรือ Startup ต่อไปในอนาคต
ผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย อาจารย์ นิสิต นั กศึกษา ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 - 4
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร สาขาเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิศวกรรมหลังการเก็บ
เกี่ยว สาขาการจัดการทั่วไป สาขาเทคโนโลยีการอาหาร สาขาธุรกิจอาหารและโภชนาการ สาขา
พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร สาขาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีการเกษตร
สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ และสาขาจุลชีววิทยา ประมาณ 80 คน
ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ คือ ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ความ
เข้าใจและทราบความสาคัญของอุตสาหกรรมอาหารต่อการพัฒนาประเทศและความปลอดภัยของ
อาหาร รวมทั้งสามารถนาความรู้ที่ได้ ไปประยุกต์ใช้กับวิธีการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
ในท้องถิ่น ตลอดจนการเริ่มต้นธุรกิจนาไปสู่การสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ หรือ startup
บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว ผมขอเรียนเชิญ ท่านปลัดจังหวัดมหาสารคาม (นายวิรุจ
วิชัยบุญ ) กล่าวเปิดกิจกรรมการประกวดการพัฒนาผลิ ตภัณฑ์จากแมลง ภายใต้โครงการ “ค่าย
เทคโนโลยี นวัตกรรมอาหาร : คัวแมลง แจมครัวโลก”
ขอเรียนเชิญ ครับ

- 53 -

คากล่าวพิธีเปิด
การประกวดการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากแมลง
ภายใต้โครงการ “ค่ายเทคโนโลยี นวัตกรรมอาหาร : คัวแมลง แจมครัวโลก”
โดย นายวิรุจ วิชัยบุญ ปลัดจังหวัดมหาสารคาม
วันที่ 5 มีนาคม ๒๕60 เวลา 10.15 – 10.45 น.
ณ ศูนย์การค้าเสริมไทยคอมเพล็กซ์ อาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
*******************************************************************************
เรียน
ท่านรองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้อานวยการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ
คณะกรรมการตัดสินการประกวด
ผู้เข้าประกวดจากจังหวัดร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคามและกาฬสินธุ์
แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน ทุกท่าน
ผมรู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดี ที่ได้มาเป็นประธานเปิดกิจกรรม การประกวดการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์จากแมลง ภายใต้โครงการ “ค่ายเทคโนโลยี นวัตกรรมอาหาร : คัวแมลง แจม
ครัวโลก” ในวันนี้
ประเทศไทย กาลังเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงด้านยุทธศาสตร์ที่สาคัญ เพื่อให้ประเทศมี
ความเข้มแข็งจากภายใน และสามารถปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก ดังนั้ นการใช้
กระบวนการแบบเดิม ๆ เพื่อไปสู่เป้าหมายใหม่จึงไม่สามารถดาเนินการได้อีก ต้องเปลี่ยนกระบวน
ทัศน์ของการพัฒ นาบนฐาน นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ ประชาชนในประเทศสามารถ
เรี ย นรู้ ปรั บ ตั ว ให้ ทั น การเปลี่ ย นแปลงได้ ต ลอดเวลา มี ทั ก ษะ ทั้ ง ด้ า น ความคิ ด สร้ า งสรรค์
นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เพื่อนามาต่อยอดสร้างความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบในการ
แข่งขัน นโยบายปัจจุบัน เน้นใน 5 กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย ประกอบด้วย กลุ่ม
อาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์
กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม กลุ่ม
ดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยี
สมองกลฝังตัว และกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง ทั้ง 5 กลุ่ม
เทคโนโลยีแ ละอุ ตสาหกรรมเป้ าหมาย จะเป็ น แพลทฟอร์ม ในการสร้าง New Startups ต่ างๆ
มากมาย อาทิ เทคโนโลยีการเกษตร (Agritech) เทคโนโลยีอาหาร (Foodtech) ซึ่งการพัฒนา
เพื่อ สร้างความเข้มแข็งจากภายในต้อ งพัฒ นาคนในพื้ นที่ หรือการพั ฒ นาเศรษฐกิ จฐานรากให้
เติบโตอย่างยั่งยืน โดยผ่านกลไกความร่วมมือระหว่าง ภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคเอกชน หรือ
ที่เรียกว่า ประชารัฐ
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จากรายงานของผู้ จั ด งาน ทุ ก ท่ า นจะเห็ น ได้ ว่ า จุ ด แข็ ง ของประเทศไทย คื อ
อุ ต สาหกรรมเกษตรและอาหาร เนื่ อ งด้ วยสภาพแวดล้ อ มต่ างๆ ของประเทศไทยที่ เหมาะสม
สาหรับการทาอาชีพเกษตรกรรม จึงทาให้ประเทศไทยสามารถผลิตวัตถุดิบและอาหารได้ปริมาณปี
ละจานวนมาก สามารถใช้เลี้ยงคนได้ทั้งประเทศและยังส่งขายต่างประเทศ การเตรียมและพัฒนา
กาลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับคลัสเตอร์อุตสากรรมการเกษตร
จึงเป็นสิ่งสาคัญยิ่ง ซึ่งจะก่อให้เกิดการพัฒนา นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และยังช่วยเพิ่มศักยภาพ
ขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทยต่อไป
การจัดกิจกรรมฯ ในครั้งนี้ จึงนับเป็นโอกาสที่ดี ที่จะทาให้เยาวชนของจังหวัด
กลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์ ซึ่งเป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาประเทศ ได้มีโอกาสเพิ่มพูนองค์ความรู้
เพิ่มทักษะ ทัศนคติ และแนวทางการเริ่มต้นพัฒนาธุรกิจด้านอาหาร ซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับ
ผลผลิตทางการเกษตรให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน ปลอดภัยต่อผู้บริโภค
สุดท้ายนี้ ผมขอขอบคุณ เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ที่ได้ดาเนินการจัดกิจกรรมในครั้งนี้
และขอขอบคุณผู้เข้าร่วมการประกวดทั้ง 17 ทีม อาจารย์ที่ปรึกษา ที่ตั้งใจและพร้อมที่จะ
พัฒนาศักยภาพของตนเอง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะนาความรู้ที่ได้จาการ
เข้าค่าย และการประกวดในครั้งนี้ กลับ ไปพั ฒ นาต่ อยอด น าไปสู่ก ารเนผู้ป ระกอบการที่ มี
คุณภาพในอนาคต และขอให้การจัดการกิจกรรมในครั้งนี้ประสบความสาเร็จตามวัตถุประสงค์
ทุกประการ
ขอบคุณครับ
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ตัวอย่ำงใบประกำศนี ยบัตร และโลห์รำงวัล
ใบประกาศนียบัตรมอบผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ใบประกาศนียบัตรมอบอาจารย์ที่ปรึกษา
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ใบประกาศนียบัตรมอบมหาวิทยาลัย

โลห์รางวัล
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ภำพบรรยำกำศภำยในงำนประกวด

พิธีเปิดกิจกรรม

พิธีกรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

คณะกรรมการ ชม ชิม ผลิตภัณฑ์

บรรยากาศการนาเสนอทีม ชนะเลิศ

บรรยากาศการนาเสนอทีม รองชนะเลิศอันดับ 1

บรรยากาศการนาเสนอทีม รองชนะเลิศอันดับ 2
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ผู้เข้าร่วมฟังการนาเสนอ

การเยี่ยมชมนิทรรศการของบุคลทัว่ ไป

กิจกรรมภายในงานเป็นที่สนใจของสื่อมวลชน

