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คณะผู้จัดทา
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กติกาการประกวด “ค่ายเทคโนโลยี นวัตกรรมอาหาร : คัวแมลง แจมครัวโลก” ครั้งที่ 2
วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2560
ณ ศูนย์การค้าเสริมไทยคอมเพล็กซ์ อาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
………………………………….

1. แนวคิดด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ความเป็นนวัตกรรม

โดยมีเวลานาเสนอ
ทีมละ 10 นาที
กรรมการซักถาม
5 นาที

2. แนวคิดและการออกแบบบรรจุภัณฑ์
3. ความคิดสร้างสรรค์ ความสวยงาม และคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์

4. โมเดลธุรกิจ รูปแบบการสร้างธุรกิจ
เพื่อการจาหน่าย
5. รูปลักษณ์/รสชาติ ความโดดเด่น

6. เทคนิคการนาเสนอ

ผลงาน 17 ทีม ของผู้เข้าประกวด
“ค่ายเทคโนโลยี นวัตกรรมอาหาร : คัวแมลง แจมครัวโลก” ครั้งที่ 2
วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2560
ณ ศูนย์การค้าเสริมไทยคอมเพล็กซ์ อาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

Triple M
มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด
แนวคิดเบื้องต้น / แรงบันดาลใจ
ในกลุ่มชนหมู่บ้านนิยมใช้แมลงมาทาเป็นอาหาร และ
ในท้ อ งถิ่ น ได้ ป ลู ก หม่ อ นเลี้ ย งไหมจึ ง มี ดั ก แด้ เ ป็ น ผลผลิ ต
ที่สามารถนามาเพิ่มมูลค่าโดยนามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ขนม
ข้าวเกรียบแมลงเพื่อเป็นของว่างและยังเป็นของฝากได้อีกด้วย

แผนธุรกิจ

สมาชิก 3 คน ประกอบด้วย
1. นางสาวรัตติกาล ไวมาตย์ เบอร์ติดต่อ 095-9587752
2. นางสาวชนัญธิดา แก้ววงษา เบอร์ติดต่อ 093-5017706
3. นางสาวธัญญาเรศ บุญวิเศษ เบอร์ติดต่อ 061-0727123
อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.สุรชัย รัตนสุข เบอร์ติดต่อ 081-7901803

ชื่อผลิตภัณฑ์
1. ชื่อผลิตภัณฑ์ ข้าวเกรียบหกขา
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Biotech MSU
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

แนวคิดเบื้องต้น / แรงบันดาลใจ
ดั ก แด้ เ ป็ น แหล่ ง โปรตี น สู ง ที่ ห ลายๆคนไม่ ก ล้ า
บริ โ ภคโดยเฉพาะโปรตี น ชื่ อ ว่ า ”เลชิ ติ น “ มี ป ระโยชน์
ช่วยในการบารุงและพัฒนาสมองได้ดี
ข้ำวนำงเล็ด
-ขนมพื้นบ้านของไทย
-มีความสาคัญทางวัฒนธรรม
-มีคุณค่าอาหาร (จากข้าว)
-บริโภคง่าย

สมาชิก 3 คน ประกอบด้วย
1. นางสาว อมรรัตน์ เทพวัง เบอร์ติดต่อ 090 – 2063209
2. นางสาวนิภาดา ประเสริฐ เบอร์ติดต่อ 080 - 7486725
3. นางสาวจุฑารัตน์ ไทยศิริ เบอร์ติดต่อ 062 - 5927553
อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.สุมลวรรณ ชุ่มเชื้อ
เบอร์ติดต่อ 089-7116018

แผนธุรกิจ

ชื่อผลิตภัณฑ์
1. ชื่อผลิตภัณฑ์ ข้าวกรอบพิว-พา (Pupa Rice Cracker)
มีคุณค่าทางโภชนาการ (แหล่งสารอาหารคาร์โบไฮเดรตและโปรตีน)
- นาเสนอผลิตภัณฑ์พื้นบ้านสู่ตลาดโลก
- ช่วยให้ผู้บริโภคที่ไม่กล้าบริโภคแมลงทั้งตัวสามารถบริโภคแมลง
โปรตีนได้
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จิง้ หรีดอินดี้
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
แผนธุรกิจ
สมาชิก 3 คน ประกอบด้วย
1. นางสาวเบญญาภา คาวัน เบอร์ติดต่อ 092-7595050
2. นางสาวเสาวลักษณ์ วรนาม เบอร์ติดต่อ 098-9589645
3. นางสาววราภรณ์ มริษา เบอร์ติดต่อ 061-1796726
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ณัฐพงศ์ เจนวิพากษ์
เบอร์ติดต่อ 081-9653882

ชื่อผลิตภัณฑ์
1. ชื่อผลิตภัณฑ์ ผงโรยข้าวจิ้งหรีดจานด่วน

แนวคิดเบื้องต้น / แรงบันดาลใจ
- บุคคลส่วนมากนิยมรับประทานแมลง
- ในอนาคตแมลงจะเพิ่มจานวนมากขึ้น และแมลงมีคุณค่าทาง
โภชนาการสูง
- ไม่อยากให้แมลงเป็นแค่อาหารทานเล่น
- อยากให้แมลงเป็นอาหารที่สามารถโรยใส่ข้าวแล้ว รับประทาน
ได้เลย

1.ลูกค้าหลักคือ ทุกเพศทุกวัยทั้ง วัยรุ่น วัยทางาน พนักงาน
และบุคคลทั่วไป
2. คุณค่าที่เสนอคือ คุณค่าทางโภชนาการ
3.ช่องทางการสร้างแบรนด์ จัดโชว์สินค้าผลิตภัณฑ์ให้ทดลอง
ชิมฟรีตามตลาดนัดทั่วไป และจัดโฆษณาสินค้าตามวิทยุ ตามโซ
เซียวออนไลน์ ต่างๆเป็นต้น
4.ลูกค้าสัมพันธ์ โดยจัดให้ทดลองชิมฟรี ถ้าลูกค้าสนใจชื้อ
ทางเราจะมีโปรโมชั่นซื้อ 1 แถม 1
5.รายได้ของธุรกิจ โดยคาดว่าประมาณ 50,000- 80,000
ต่อเดือน
6.ทรัพยากรที่สาคัญ
- วัตถุดิบ
-เครื่องจักรและอุปกรณ์
-ขั้นตอนการผลิต
-พนักงาน
7.กิจกรรมที่สาคัญ โดยเราจะยึด 5 ส. เป็นหลักและการผลิต
การบริการ การสร้างเครือข่าย
8.พันธมิตรที่สาคัญ พนักงาน ทุกคนในบริษัท และทุกสายงาน
9.โครงสร้างค่าใช้จ่าย
-จิ้งหรีด 3 กิโล กิโละ 150 บาท
-ปลาซาบะ 2 กิโล กิโลละ 40 บาท
-เครื่องเทศและเครื่องปรุงรสทั้งหมดรวม 300 บาท
-บรรจุภัณฑ์ 170 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,000 บาทถ้วน
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โคคูน (Cocoon)
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

สมาชิก 3 คน ประกอบด้วย
1. นางสาวปวีณา นาสมใจ เบอร์ ติดต่อ 098-1391631
2. นางสาวศิริพร ทักขินยั เบอร์ ติดต่อ 093-3591219
3. นางสาวทิพย์สดุ า วิสงุ เร เบอร์ ตดิ ต่อ 098-1535949
อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.สุนนั ท์ บุตรศาสตร์ เบอร์ติดต่อ
086-7160-257

ชื่อผลิตภัณฑ์
1. ชื่อผลิตภัณฑ์ กะหรี่พัฟไส้ดักแด้ (Cocoon Puff)
1.1 ผลิตภัณฑ์ กะหรี่พัฟ มี 2 ไส้ คือ ไส้ดักแด้ผงกะหรี่
และ ไส้ครีมดักแด้
1.2 บรรจุภัณฑ์ กระป๋องพลาสติกปิดผนึกด้วยฝา
อะลูมิเนียมโดยใช้เครื่องปิดผนึกฝากระป๋องและมีฝาพลาสติกสี
ทองปิดทับอีกชั้นหนึ่ง
1.3 ปริมาณบรรจุ 1 กระป๋องจานวน 3 ชิ้น
1.4 ราคาจาหน่าย กระป๋องละ 35 บาท
1.5 ตราผลิตภัณฑ์ ใช้รูปการ์ตูนหนอนดักแด้ไหม
อยู่บนใบหม่อน หรือใบมันสาปะหลัง มีอักษร คือ โคคูน
(Cocoon) สีเขียว อยู่บนพื้นสีเหลืองทอง
1.6 จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ มีโปรตีนสูง ลดไขมัน (ใช้
เทคโนโลยีการอบด้วยไฟฟ้าแทนการทอด)

แนวคิดเบื้องต้น / แรงบันดาลใจ
เกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการเลี้ ย ง
ไหมกันมากและผลพลอยได้จากการเลี้ยงไหม คือ ดักแด้ไหม
ซึ่งมีการนามาบริโภคกันเป็นอาหารพื้นบ้านที่มีสารอาหาร
โปรตีนสูง และมีกรดอะมิโนที่สาคัญจานวนมาก จากข้อมูล
การวิ จั ย พบว่ า ดั ก แด้ ไ หมสามารถเพิ่ ม การเรี ย นรู้ แ ละ
ความจาสามารถป้องกันภาวะความจาบกพร่องที่พบในโรค
สมองเสื่อม หรือ อัลไซเมอร์ นอกจากนั้นยังพบว่า สารสกัด
จากดักแด้ไหมสามารถลดโคเลสเทอรอลในกระแสเลื อ ด
และลดการเกิดหลอดเลือดตีบตัน
ผลิ ตภัณฑ์กะหรี่พัฟ ซึ่งเป็นอาหารว่างประเภท
หนึ่งที่ผู้บริโภคชอบรับประทาน แต่กระบวนการผลิตจะใช้
กระบวนการทอด ทาให้มีปริมาณน้ามันตกค้างและซึมเข้า
ไปในเนื้ อ ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ซึ่ ง ผู้ บ ริ โ ภคกลุ่ ม ที่ รั ก สุ ข ภาพ
อาจจะหลี ก เลี่ ย งไม่ ซื้ อ ดั ง นั้ น แนวทางในการพั ฒ นา
ผลิตภัณฑ์กะหรี่พัฟไส้ดักแด้ จะสร้างเอกลักษณ์และความ
แตกต่างจากสินค้าเดิมที่มี จาหน่ายอยู่ทั่วไป โดยการน า
ดักแด้มาใช้แทนเนื้อสั ตว์ และนาเทคโนโลยีการอบด้วย
ไฟฟ้ามาใช้แทนการทอดด้วยน้ามัน ซึ่งจะส่งผลทาให้ ได้
ผลิตภัณฑ์กะหรี่พัฟที่ดีต่อสุขภาพโดยมีไขมันลดลง

แผนธุรกิจ
- กลุ่มลูกค้า ผู้บริโภคทั่วไป กลุ่มที่รักสุขภาพ และผู้บริโภค
ที่เป็นมุสลิม
- จุดจาหน่าย ร้านขายของฝาก ศูนย์การค้าเสริมไทยคอม
เพล็กซ์ จังหวัดมหาสารคาม
- เป้าหมาย ยอดจาหน่าย 100 กระป๋อง ต่อวัน ดังนั้นเฉลี่ย
= 100 กระป๋อง x 35 บาท x 30 วัน = 105,000 บาท
ต่อหนึ่งเดือน
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มทร.ขอนแก่ น 01
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตขอนแก่น

แนวคิดเบื้องต้น / แรงบันดาลใจ
เป็นวัตถุดิบหาได้ง่ายตามท้องถิ่นซึ่งตอนนี้
กาลังล้นตลาดเป็นอย่างมากดักแด้ยังเป็นแมลงที่มี
คุณค่าทางอาหารสูงและยังช่วยในด้านกาส่งเสริมสร
รถนะทางเพศของผู้ชายได้อีกด้วยซึ่งเกี่ยวข้องกับคน
ไทยสมัยนี้ที่กาลังนิยมรักษาสุขภาพด้วยโดยมีการลด
รับประทานอาหารที่มีปริมาณไขมันมากหันมากรับ
ประมานอาหารโปรตีนเพิ่มขึ้นจึงเป็ นโอกาสให้ คั่ว
กลิ้ งดักแด้เป็นทางเลื อกกับคนที่รักสุ ขภาพเพราะ
อุดมด้วยโปรตีนและและสมุนไพรไทยแท้

สมาชิก 3 คน ประกอบด้วย
1. นายพงศธร จันทร์พรม เบอร์ติดต่อ 094-3836960
2. นางสาวสุวัจนีย์ ศรีขนเหี่ยว เบอร์ติดต่อ 093-5414973
3. นางสาวขนิษฐา แซ่อึ้ง เบอร์ติดต่อ 089-6196494
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์เดชาวัต มั่นกลาง
เบอร์ติดต่อ 090-0254459

แผนธุรกิจ
- เป็นกลุ่มลูกค้า อายุ 15 ปีขึ้นไปที่ชอบรับประทาน
อาหารรสเผ็ดร้อน
- ร้านขายของที่ระลึกของฝาก
- กลุ่มตัวแทนจาหน่ายทั้งรายเล็ก-ใหญ่

ชื่อผลิตภัณฑ์
คั่วกลิ้งดักแด้มีช่องทางการจัดจาหน่ายมี 4 ช่องทาง
ประกอบด้วย
- วางขายหน้าร้านของตน
- ขายผ่านทางอินเตอร์เน็ต เช่น FACEBOOK, LINE,
INSTAGRAM
- ร้านขายของที่ระลึกและของฝาก
- ผ่านตัวแทนจาหน่าย
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Bio-fast-food
มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด

แนวคิดเบื้องต้น / แรงบันดาลใจ
เนื่องจากภาคอีสาน นิยมรับประทานอาหารที่มีรสจัด
ประกอบกับในท้องถิ่นมีการเลี้ยงไหม จึงมีดักแด้เป็นผลพลอย
ได้ เ มื่ อ น าดั ก แด้ ไ ปจ าหน่ า ยจะได้ ร าคาต่ าเพี ย งกิ โ ลกรั ม ละ
๑๐๐-๑๒๐ บาท จึงมีแนวคิดที่จะนาดักแด้มาแปรรูปเพื่อเพิ่ม
มูลค่าของดักแด้เป็นน้าพริกนรกดักแด้

แผนธุรกิจ

สมาชิก 3 คน ประกอบด้วย
1. นายวสัน อุทธา เบอร์ติดต่อ 062-1347845
2. นายธนาธิป ศรีวะรมย์ เบอร์ติดต่อ 092-3972627
3. นางสาวอภิสิทธิ์ ทรงแสง เบอร์ติดต่อ 0934846297
อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.สุรชัย รัตนสุข
เบอร์ติดต่อ 081-7901803

ชื่อผลิตภัณฑ์
1. ชื่อผลิตภัณฑ์ ดักแด้ซี๊ด สามชาย
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สามสะดิง้
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
แนวคิดเบื้องต้น / แรงบันดาลใจ
เพราะมะม่วงน้าปลาหวานเป็นของท่านเล่นที่คนส่วน
ใหญ่นิยมรับประทาน และแมลงสะดิ้งก็เป็นสัตว์ที่มีการเพาะ
ขายอย่างกว้างขวางมีว งจรชีวิตสั้ น เราจึงเล็ งเห็ นว่าเอาสอง
อย่างที่ต่างขั้วกันมาอยู่ด้วยกัน จึงนาเอาแมลงมาทดแทนกุ้ง เอา
วั ต ถุ ดิ บ ที่ เ รามี ม าทดแทน เป็ น น้ าปลาหวานทางเลื อ กใหม่
รสชาติใหม่ เพราะ กุ้งดีๆหาซื้อยาก เพราะใส่สีผสมอาหาร ซึ้ง
ผลิตภัณฑ์ของเรา ไม่ใส่สี ไม่ใส่สารกันเสีย และไม่ใส่ผงชูรส

แผนธุรกิจ

สมาชิก 3 คน ประกอบด้วย
1. นายชาญณรงค์ โพธิสาร เบอร์ติดต่อ 098-6144074
2. นางสาวฐิติพร เหล็กกล้า เบอร์ติดต่อ 085-6455504
3. นางสาวสุดารัตน์ สาสิริ เบอร์ติดต่อ 088-0564703
อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.บุษกร ทองใบ

ชื่อผลิตภัณฑ์
1. ชื่อผลิตภัณฑ์ น้าปลาหวานสะดิ้ง
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จิง้ หรีดอีสาน
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
แผนธุรกิจ
สมาชิก 3 คน ประกอบด้วย
1. นายสุรเดช วงษ์คาหาญ เบอร์ติดต่อ 092-1455643
2. นายชนะศักดิ์ พลกิจ เบอร์ติดต่อ 098-2422478
3. นางสาวอัจฉรา ปิยะพันธ์ เบอร์ติดต่อ 061-0575620
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ณัฐพงศ์ เจนวิพากษ์
เบอร์ติดต่อ 081-9653882

ชื่อผลิตภัณฑ์
1. ชื่อผลิตภัณฑ์ น้าพริกแมลง

แนวคิดเบือ้ งต้น / แรงบันดำลใจ
- อาหารทางเลือก
- เป็นอาหารที่มีโปรตีนสูง
- มีการเพาะเลี้ยงเยอะ
- นามาเพิ่มมูลค่า
- แปรรูปโดยวิธีต่างๆ
- ส่งเสริมให้มีรายได้เพิ่มขึ้น

8

Food Tech RMU
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

รำงวัลรองชนะเลิศ
อันดับที่ 1

แนวคิดเบื้องต้น / แรงบันดาลใจ

สมาชิก 3 คน ประกอบด้วย
1. นางสาวกฤติยา ชิณโพคัง
เบอร์ 090-6562982
2. นางสาวกิ่งกาญจน์ ลาดหนองขุน เบอร์ 092-5158090
3. นางสาวชนกาญจน์ ชิณราช
เบอร์ 099-3232534
อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.พรพิษณุ ธรรมปัทม์ เบอร์ 080-1297755

แผนธุรกิจ

ชื่อผลิตภัณฑ์
1. ชื่อผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์กระเจี๊ยบแผ่นอบกรอบ
เสริมโปรตีนจากแมลง
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มทร.ขอนแก่ น 02
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตขอนแก่น
แนวคิดเบื้องต้น / แรงบันดาลใจ
ในปัจจุบันไม่มีผู้ที่ทาการสารวจว่าประเทศไทยมีผู้ผลิต
น้าพริกจาหน่ายเป็นจานวนกี่ราย แต่มีการประมาณคร่าวๆ มี
กว่า 1,000 รายขึ้นไป และมีเกือบทุกจังหวัด เนื่องจากน้าพริก
เป็นอาหารที่ทาได้ง่าย แต่แม้ว่าน้าพริกจะมีหลากหลาย หลาก
ชนิด แต่เมื่อชิมแล้วแทบจะแยกไม่ออกว่าเป็นยี่ห้อใด อาจเป็น
เพราะว่าผู้ ประกอบการแต่ล ะรายมีสู ตร และฝี มือในการท า
น้าพริกที่ใกล้เคียงกัน

สมาชิก 3 คน ประกอบด้วย
1. นายจีรศักดิ์ ป้อมน้อย เบอร์ติดต่อ 063-9523711
2. นางสาวเบจพร แสนโภชน์ เบอร์ติดต่อ 083-5016209
3. นางสาวจิรารัตน์ แก้วนารี เบอร์ติดต่อ 080-0085548
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์เดชาวัต มั่นกลาง
เบอร์ติดต่อ 090-0254459

ชื่อผลิตภัณฑ์

แผนธุรกิจ
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
1. ลูกค้าที่ตัวแทนจัดงานเทศกาลที่นาสินค้าไปแสดงที่งาน
ต่างๆ โดยมีการจัดซื้อครั้งละมาก
2. ลูกค้าตัวแทนจาหน่าย ลูกค้าที่มีหน้าร้านของตนเองนา
ผลิตภัณฑ์ไปฝากขาย
3. ลู กค้ากลุ่ มครอบครัว วัยทางาน ผู้ มีอายุ (ผู้ บริโ ภคคน
สุดท้าย) เป็นกลุ่มเป้าหมายรองเนื่องจากอัตราการซื้อน้อย
กว่าลูกค้าที่เป็นตัวแทน

1. ชื่อผลิตภัณฑ์ น้าพริกอ่องแมงสะดิ้ง
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3 เชฟราชภัฏ
มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด

แนวคิดเบื้องต้น / แรงบันดาลใจ
ข้ า ว โ ป่ ง เ ป็ น ข น ม พื้ น บ้ า น ท า ง ภ า ค อี ส า น
ทามาจากข้าวเหนียวผสมกับน้าสมุนไพรที่เรียกว่า “เครือตด
หมา” ซึ่งมีสรรพคุณทางยานอกจากนั้นข้าวโป่งจึงมีคุณค่า
ทางโภชนาการที่ ใ ห้ ส ารอาหารกลุ่ ม คาร์ โ บไฮเดรตและ
พลังงานที่สูง

สมาชิก 3 คน ประกอบด้วย

เราจึ ง เล็ ง เห็ น ข้ า วโป่ง เป็ น ขนมพื้ น บ้ า นทางภาค
อีสาน มีลักษณะรูปวงกลม เมื่อนามาย่างจะแผ่นข้าวโป่ง
ขนาดใหญ่ทาให้การรับประทานข้าวโป่งนั้นมีความลาบาก
ในการรับประทาน นอกจากนี้ยังต้องการพัฒนาคุณค่าทาง
โภชนาการให้สูงยิ่งขึ้น และยังคงความเป็นวัฒนธรรมทาง
ภาคอีสานไว้อีกด้วย

1. นางสาวปนิดา สวัสดิ์ศักดิ์ เบอร์ติดต่อ 093-4423615
2. นางสาววจิราภรณ์ วิจิตขจี เบอร์ติดต่อ 089-5720273
3. นางสาวรัชดาพร ปั้งลือ เบอร์ติดต่อ 082-7377694
อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.อรอนงค์ ภูสิฤทธิ์ เบอร์ติดต่อ 089-7105696
ดร.นภศูล ศิริจันทร์ เบอร์ติดต่อ 099 956 4451

ชื่อผลิตภัณฑ์

แผนธุรกิจ

1. ชื่อผลิตภัณฑ์ โป่งสะเดิด
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“จะเอ๋บัค” (JaAe-CleanBug)
รำงวัลชนะเลิศ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

แนวคิดเบื้องต้น / แรงบันดาลใจ

แผนธุรกิจ

สมาชิก 3 คน ประกอบด้วย
1. นายฐนันดร์ศักดิ์ เพชรภักดี เบอร์ติดต่อ 088-7447554
2. นางสาวนีรนุช แสนกล้า เบอร์ติดต่อ 093-5640406
3. นางสาวปัสราภรณ์ สมวงษา เบอร์ติดต่อ 085-0059664
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ นิชชา จาเริญศักดิ์ศรี
เบอร์ติดต่อ 061-9655446

ชื่อผลิตภัณฑ์
1. ชื่อผลิตภัณฑ์ “ขนมเมอแรงค์ (meringue) ตราบัคดร็อพ”
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จีบดักแด้
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
แผนธุรกิจ

สมาชิก 3 คน ประกอบด้วย
1. นางสาวนิรัชพร นามลฑา เบอร์ติดต่อ 098-6391734
2. นางสาวสุภาพร ไซยสีสุทธิ์ เบอร์ติดต่อ 061-0707634
3. นางสาวนภวรรณ สงวนตระกูล เบอร์ติดต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.ณัฎฐพงศ์ เจนวิพากษ์
เบอร์ติดต่อ 081-9653882

ชื่อผลิตภัณฑ์
1. ชื่อผลิตภัณฑ์ เกี๊ยวซ่าไส้ดักแด้

1. ลูกค้าหลักของเรา คือ กลุ่มวัยรุ่น และผู้ใหญ่
2. คุณค่าที่เราเสนอ คือ คุณค่าทางโภชนาการทางอาหาร
3.ช่องทางสร้างแบรนด์ คือ สร้างจุดเด่นให้กับผลิตภัณฑ์
และทาให้ลูกค้าจดจาได้ง่าย นาเสนอในทีวี สื่อออนไลน์
ต่างๆ เป็นต้น
4. ลู กค้าสั มพันธ์ คือ เรียนรู้ความต้องการที่แตกต่างกัน
ของลู ก ค้ า และตอบสนองความต้ อ งการของลู ก ค้ า ด้ว ย
สินค้า หรือบริการที่เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละคนมากที่สุด
เช่นการชื้อ 2 แถม 1
5. รายได้ของธุรกิจ 100,000 บาทต่อเดือน
6. ทรัพยากรที่สาคัญ ได้แก่ พนักงาน บุคลากร เครื่องจักร
วัตถุดิบ ทรัพยากรการเงิน ทรัพย์สินทางปัญญา
7. กิจกรรมที่สาคัญ คือ การผลิต การให้บริการ การสร้าง
เครือข่าย การทาความ หรือ 5 ส.
8. พันธมิตรที่สาคัญ คือ หุ่นส่วน และพนักงานทุกคนใน
บริษัท
9. โครงสร้างค่าใช้จ่าย คือ ต้นทุนในการสร้างคุณค่าสินค้า
และบริการ

แนวคิดเบื้องต้น / แรงบันดาลใจ
1. เพื่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่แปลกใหม่
2. ไม่ซ้ากับคนอื่น เพื่อลดการแข่งขันทางการตลาด
3. ดัดแปลงการทาไส้ของเกี๊ยวซ่าที่ทาจากหมูมาเป็นไส้ที่ทาจาดักแด้
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มทร.ขอนแก่ น 03
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตขอนแก่น

รำงวัลรองชนะเลิศ
อันดับที่ 2

แนวคิดเบื้องต้น / แรงบันดาลใจ

สมาชิก 3 คน ประกอบด้วย
1. นายจักรพันธ์ ไม้หอม เบอร์ติดต่อ 086-1681474
2. นางสาวพีรากร แก้วเหล่า เบอร์ติดต่อ 099-0342681
3. นางสาวโกมลชนก เนียบตุ๊ เบอร์ติดต่อ 080-4051947
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์เดชาวัต มั่นกลาง
เบอร์ติดต่อ 090-0254459

ชื่อผลิตภัณฑ์
1. ชื่อผลิตภัณฑ์ PUPAFRIED

ในสมัยก่อนนั้น คนในชุมชนอีสานบ้านเราได้มีการ
ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเพื่อนาใยไหมนั้นมาทาเป็นเส้นด้ายใน
การทั ก ทอผ้ า เพื่ อ ใช้ ใ นการนุ่ ง ห่ ม จากไข่ สู่ ห นอนไหมและ
กลายมาเป็นดักแด้ พอหนอนไหมได้ฝั กตัว เป็นดักแด้ แ ล้ ว
ชาวบ้านก็จะนามาต้มเพื่อสาวไหมเอาเส้นไหมหลังจากสาว
ไหมไปเรื่อยๆจนได้เส้นไหมที่มีน้าหนักแลคุณภาพดีแล้วก็จะ
เห็นตัวอ่อนของดักแด้ที่อยู่ภายในรังไหม ส่วนนี้ ชาวบ้านจะ
ถือว่าเป็นของเสียในการผลิตเส้นไหมจากของเสีย ผนวกกับ
วัฒนธรรมการกินของคนในท้องถิ่นดั้งเดิมจึงกลายมาเป็น
อาหารในที่สุด

แผนธุรกิจ
แน่ ะ น า = จะเป็ น ช่ ว งเปิ ด ตั ว ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ะให้ ผู้ บ ริ โ ภค
ทดลองชิม PUPA FRIED เพื่อเป็นการนาเสนอผลิ ตภัณฑ์
ทางด้านรสชาติและรูปลักษณะ
ช่วงเติบโต = พอผู้บริโภคพอรู้จักผลิตภัณฑ์ของเราแล้ว
ในช่ ว งนี้ ต้ อ งต่ อ ยอดให้ ลู ก ค้ า เกิ ด ความภั ก ดี ใ นสิ น ค้ า
อาจจะใช้ ด าราหรื อ นั ก แสดง ให้ ม ามี ส่ ว นร่ ว มในการ
นาเสนอสินค้า เพื่อให้คนจดจา
ช่วงเติบโตเต็มที่ = ในขั้นนี้ต้องตอกยาและจัดรายการ
ส่งเสริมการขายให้มากยิ่งขึ้น เช่น งานแมลงโลก เป็นต้น
เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และให้ธุรกิจมีผลประกอบการ
ต่อยอดไปเรื่อยๆ
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GS RERU
มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด
แนวคิดเบื้องต้น / แรงบันดาลใจ
โปรตีนบาร์ เป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่มีผู้คนเริ่ม
ให้ ค วามสนใจเป็ น จ านวนมาก เพราะผู้ ค นเริ่ ม หั น มาให้
ความส าคัญกับสุ ขภาพที่แข็งแรงปราศจากโรคภัยเพิ่ ม ขึ้ น
เรื่อยๆ โปรตีนบาร์มีคุณค่าทางโภชนาการสูง ทานง่าย พกพา
สะดวก โดยเฉพาะสาหรับคนที่ต้องใช้พลังงานมาก

แผนธุรกิจ

สมาชิก 3 คน ประกอบด้วย
1. นางสาวพิสมัย หนูพร เบอร์ติดต่อ 085-4660084
2. นางสาววสุภาวดี มาตจุฬา เบอร์ติดต่อ 091-3642207
3. นางสาวสุรีรัตน์ ใจไชย เบอร์ติดต่อ 092-7865856
อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.นภศูล ศิริจันทร์ เบอร์ติดต่อ 095-6580926
ดร.อรอนงค์ ภูสีฤทธิ์เบอร์ติดต่อ 089 710 5696

ชื่อผลิตภัณฑ์
1. ชื่อผลิตภัณฑ์ บาร์สะดิ้ง
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4 FPD…MSU
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

แนวคิดเบื้องต้น / แรงบันดาลใจ

สมาชิก 3 คน ประกอบด้วย
1. นางสาวพรธีรา แสนพิลา เบอร์ติดต่อ 090-3591615
2. นางสาวณัฐริกา พรขุนทด เบอร์ติดต่อ 088-5951467
3. นางสาวปัณฑรวรรณ ชานิยันต์ เบอร์ติดต่อ 095-6709135
อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.อังคณา จันทรพลพันธ์
เบอร์ติดต่อ 081-5466099

ชื่อผลิตภัณฑ์

การรับประทานแมลงเป็นอาหาร มาจากวัฒนธรรม
การบริโภคและเป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมา โดยในประเทศ
ไทยพบแมลงที่ กิ น ได้ 154 ชนิ ด แต่ ที่ นิ ย มรั บ ประทานคื อ
จิ้งหรีด ตั๊กแตน แมงกินนูน(จินูน) ดักแด้ ได้ถูกน าแปรรูปให้
อยู่ในรูปของอาหารพื้นบ้านต่างๆ เช่น อ่อม คั่ว หมกและตา
น้าพริก

แผนธุรกิจ

1. ชื่อผลิตภัณฑ์ เกี๊ยวซ่า
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แมงสะดิง้ สุดแซบ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

แนวคิดเบื้องต้น / แรงบันดาลใจ
- คลิปวีดีโอการทาผงโรยข้าวรสต้มยา
- สูตรที่เหมาะสาหรับคนไทยที่ชอบรับประทานอาหารรสจัด
- ศึกษาดูผลิตภัณฑ์ผงโรยข้าวของญี่ปุ่น
- วัตถุดิบการทาผงโรยของญี่ปุ่นข้าวส่วนใหญ่จะ
- ได้มาจากปลาแห้งหรือธัญพืช
- ประยุกต์ใช้แมงสะดิ้งมาเป็นวัตถุดิบทดแทน โดยยังคง
คุณค่าแหล่งโปรตีนด้านโภชนาการ

สมาชิก 3 คน ประกอบด้วย

จิ้งหรีด หรือ แมงสะดิ้ง
- ปัจจุบันมีการส่งเสริมให้เลี้ยงเป็นสัตว์เศรษฐกิจ
- อย่างจริงจังตลาดมีความต้องการปริมาณสูง
- น่าสนใจในการสร้างอาชีพใหม่
- มีคุณประโยชน์ทางสารอาหารสูงโดยเฉพาะโปรตีน

1. นายพงศกร จันหมั่น เบอร์ติดต่อ 082-1440311
2. นางสาวรุ่งทิวา พันธมูล เบอร์ติดต่อ 062-4380538
3. นางสาวบุญยาพร สะทองรอด เบอร์ติดต่อ 061-9548062
อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ฤชุอร วรรณะ
แผนธุรกิจ
เบอร์ติดต่อ 093-5819818

ชื่อผลิตภัณฑ์
1. ชื่อผลิตภัณฑ์ ผงโรยข้าวแมงสะดิ้ง
(FURIKAKE SMALL CRICKETS)
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ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจาภูมิภาค
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (ศวภ. 2)
ชั้น 4 อาคาร พิมลกลกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
โทร. 0-4320-3532-33 โทรสาร 0-4320-3534

