
	 3	ทีมนิสิต	ชั้นปีที่	4	ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์	
คณะอตุสาหกรรมเกษตร	มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารตอบโจทย์ 
ความต้องการของผู้บริโภคทั้งปัจจุบันและอนาคต	
คว้ารางวัล	 Grand	 Prize	 รางวัลชนะเลิศ	 รางวัล 
รองชนะเลศิ	รวม	6	รางวลั	จากการประกวดนวตักรรม 
อาหาร	“Food	Innopolis	Innovation	Contest	2021” 
จัดโดย เมืองนวัตกรรมอาหาร	(Food	Innopolis)	 
ส�านกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาต ิ 
(สวทช.)	กระทรวงการอดุมศึกษา	วทิยาศาสตร์	วจิยั
และนวัตกรรม	(อว.) ร่วมกับ Food	Factors	บรษิทั 
ในเครอืบญุรอดบรวิเวอรี	่บรษิทั	เคซจี	ีคอร์ปอเรชัน่	 
จ�ากดั และ บรษิทั	ซีพีเอฟ	(ประเทศไทย)	จ�ากดั	(มหาชน)	 
ในรูปแบบออนไลน์	บนโลกเสมอืนจรงิแบบ	Metaverse	 
โดยมี	 นักเรียน	 นิสิตนักศึกษา	 และผู้ประกอบการ 
ด้านอาหารจากทัว่ประเทศ	 ส่งผลงานเข้าประกวดกว่า	 
200	ทีม	และผ่านเข้ารอบชงิชนะเลศิ	42	ทีม 
	 Food	Innopolis	Innovation	Contest	2021	
จัดขึ้นภายใต้หัวส�าคัญ 2 หัวข้อ ได้แก่ หัวข้อ	Food	
Heritage	Innovation หรือ นวัตกรรมจากมรดก
ภูมิปัญญาอาหาร โดยน�ากระบวนการวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการคิดสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหาร  และ หัวข้อ	 Future	
Lifestyle	 Food	 Innovation  หรือ	 นวัตกรรม
อาหารส�าหรบัการใช้ชีวิตแห่งอนาคต เพือ่ตอบโจทย์
ความต้องการของผูบ้ริโภคทีม่พีฤตกิรรมการใช้ชวีติ
เปลี่ยนแปลงไปในอนาคต	 โดยทีมนิสิตจากคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร	์
ซึ่งเป็นนวัตกรรุ ่นใหม่	 สามารถรังสรรค์ผลงาน
นวัตกรรมอาหารที่โดดเด่น	 ได้รับรางวัลนวัตกรรม
อาหารในรุ่น	 Light	Weight	 ระดับนิสิตนักศึกษา
ปริญญาตรี	 ทั้ง	 2	 หัวข้อ	 ได้รับเงินรางวัล	 ทั้งสิ้น	
180,000	บาท	พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร 

    การแข่งขนั หวัข้อ	Food	Heritage	Innovation	
หรอื	นวตักรรมจากมรดกภมิูปัญญาอาหาร	ซึง่	 
มก.	ได้รบัรางวลั	2	ทมี ได้แก่ ทีม Rice Gun Muk 
และทีม Courage หมาน้อยผู้กล้าหาญ
	 				ทมี	Rice	Gun	Muk	ได้รับ	4	รางวลั	จาก	ผลติภณัฑ์	
“มงคลไอศกรีมวีแกนรสข้าวแช่”	ดังนี้

 �	รางวัล	Grand	Prize	เงินรางวัล	50,000	บาท
 �	รางวลั	ชนะเลศิ	Food	Heritage	Innovation	
เงินรางวัล	50,000	บาท	
 �	รางวลั	Best	Presentation	เงนิรางวลั	10,000	บาท		
 �	รางวลั	Best	Business	Plan	เงินรางวลั	10,000	บาท
  สมาชิกในทีมประกอบด้วย  น.ส.พิชามญชุ	์ 
เรืองรตันธรณ์	น.ส.กนษิฐา	กล้าไพร	ีน.ส.ณฎัฐ์ธดิา	 
สังข์ฉิมกัลยากร  และน.ส.ปาลิตา	 พจนา	 โดยม	ี
รศ.ดร.ปิติพร	 ฤทธิเรืองเดช และผศ.ดร.อุศมา	 
สุนทรนฤรังษ ีเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

สุดยอด “นวัตกรรุ่นใหม่” 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มก. คว้ารางวัล GRAND PRIZE และ 

รางวัลชนะเลิศ Food Innopolis Innovation Contest 2021
Story	:	Yupadee Klairasamee
ฉบับที่	1	:	28	มกราคม	2565

ทีม	Rice	Gun	Muk

 น.ส.พิชามญชุ์	 เรืองรัตนธรณ์	หรือ น้องว่าน	
หวัหน้าทมี Rice Gun Muk บอกว่า รูส้กึดใีจและภาค
ภูมิใจ  เพราะกว่าจะออกมาเป็นผลิตภัณฑ์นี้ได้ก็ผ่าน
อะไรมาเยอะมาก  ขอขอบพระคุณอาจารย์ที่ปรึกษา
ทั้ง  2  ท่าน  ที่เป็นทั้งก�าลังใจและให้ความช่วยเหลือ
ในทุก  ๆ  เรื่อง  ขอบคุณภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ ์ 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร  ที่ให้การสนับสนุนและ
อ�านวยความสะดวกในการแข่งขันอย่างเตม็ทีกั่บนสิติ
ทุกทีม รวมทั้งเพื่อน ๆ  ที่อดทนไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค 
และทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจจนมีวันนี้ ถ้าหากขาดใคร
ไปสักคนก็คงไม่มีวันนี้ค่ะ
 ส�าหรับการน�าเสนอผลงานท่ีท�าให้ชนะเลิศการ
ประกวดในครั้งน้ี  เป็นเพราะผลิตภัณฑ์ไอศกรีม 
“มงคล” ของเรามคีณุภาพทีด่ ีรสชาตอิร่อย มคีวาม
เป็นเอกลักษณ์  และตอบโจทย์ท้ังการแข่งขันและ
ตอบโจทย์ผู้บริโภคในชีวิตจริง  เม่ือผลิตภัณฑ์ของ
เรามีคุณสมบัติที่ดีอย่างครบถ้วน  จึงมีความม่ันใจ 
ในการน�าเสนอต่อคณะกรรมการและม่ันใจว ่า
สามารถส่งต่อสิง่ด ีๆ  ให้แก่ผูบ้รโิภคได้อย่างแน่นอน 
จึงท�าให้ทีมเราประสบความส�าเร็จในการแข่งขัน        

 ผลิตภัณฑ์	 “มงคลไอศกรีมวีแกนรสข้าวแช่”	
เป็นไอศกรีมสูตรลดน�้าตาลปราศจากไขมันทรานส ์
ในส่วนของตัวไอศกรีมท�ามาจากน�้านมข้าว  โดย 
คัดสรรวัตถุดิบที่มั่นใจได้ว่าเป็นวีแกน กลิ่นและรส
ที่เป็นเอกลักษณ์ของเครื่องเคียงข้าวแช่  เพิ่มความ
สดช่ืนด้วยเยลลี่มะลิ  ซ่ึงเป็นไฮไลท์ของผลิตภัณฑ์ 
ด้วยเนื้อสัมผัสที่แปลกใหม่จากข้าวพองอบกรอบ
เคลอืบซอสลกูกะปิทผีลติจากโปรตนีพชื เป็นไอศกรมี 
ที่เหมาะกับทุกเพศทุกวัย  จึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบ
โจทย์ผูบ้รโิภคทีร่กัสขุภาพชืน่ชอบไอศกรมีและข้าวแช่ 

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์มงคลไอศกรีมวีแกน 
รสข้าวแช่	

  1. มีความเป็นเอกลักษณ์  มีความเป็นไทย  
ซึ่งได้แรงบันดาลใจมาจากข้าวแช่
  2. มีรสชาติที่แปลกใหม่  ตัวไอศกรีมท�ามา
จากน�้านมข้าว
  3. มเีนือ้สมัผสัทีม่มีติจิากเยลลีก่ลิน่ดอกมะลิ  
ยิ่งเคี้ยวจะยิ่งท�าให้ได้กลิ่นหอมจากดอกมะลิ 
 4.  เพิม่รสสัมผสัจากข้าวพองอบกรอบเคลอืบ
ซอสกะปิที่มีรสชาติเข้มข้น  ที่พัฒนามาจาก 
ลูกกะปิซึ่งเป็น1ในเครื่องเคียงข้าวแช่



   ทีม	Courage	หมาน้อยผู้กล้าหาญ	ได้รับ	 
1	รางวัล จาก	ผลิตภัณฑ์	“Gummy	Puppy”	
ได้แก่  รางวัล	รองชนะเลิศอันดับ	2	เงินรางวัล	
10,000	บาท

  สมาชิกในทีมประกอบด้วย	 น.ส.กวินธิดา	 
พทิกัษ์วงศา	น.ส.พทัธนันท์	พมิสาร	และน.ส.นศิาชล	 
แซ่ลิ้ม โดยมี	 รศ.ดร.ปิติพร	 ฤทธิเรืองเดช	 และ 
ผศ.ดร.อศุมา	สุนทรนฤรังษี	เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 
 ผลติภณัฑ์	“Gummy	Puppy” เป็นขนมทีพ่ฒันา
ขึ้นจากคุณค่าของวัตถุดิบมรดกภูมิปัญญาไทย  
คือ “ใบเครือหมาน้อย” ที่มีสรรพคุณช่วยชะลอการ 
ดดูซมึของระดบัน�า้ตาลในเลอืด โดยน�ามาพฒันาและ 
สร้างคุณค่าให้เกิดเป็น  ขนมกัมมี่เยลล่ี  เป็นขนม
ทางเลือกใหม่ส�าหรับเด็กที่เป็นเบาหวาน อีกทั้งยังได ้
พัฒนาสูตรกัมมี่เยลลี่  ที่ลดน�้าตาลลงถึง  40% 
แคลอรี่ต�่า  และเสริมใยอาหารจากใบเครือหมาน้อย  
แต่ยังคงความอร่อย  เค้ียวสนุกด้วยเนื้อสัมผัสที่ 
แตกต่างและรสชาตทิีถ่กูใจจากน�า้ผลไม้แท้ 100%

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์	Gummy	Puppy	
 1.  เป็นขนมกมัม่ีเยลลีท่ีผ่ลติจากน�า้ผลไม้แท้ 
เหมาะเส�าหรับเด็กที่เป็นโรคเบาหวาน 
  2.  เป็นขนมหวานทางเลอืกเพือ่สขุภาพส�าหรบั 
เด็กทั่วไป ช่วยปรับลดพฤติกรรมการติดหวาน 
  3. มีประโยชน์ต่อสุขภาพและเสริมใยอาหาร
จากใบเครือหมาน้อย  ช่วยชะลอการดูดซึมของ
ระดับน�้าตาลในเลือด 
  4. มีเนื้อสัมผัสและรสชาติอร่อยไม่หวาน  
ดีต่อสุขภาพ รับประทานได้ทั้งครอบครัว

 น.ส.กวินธิดา	พิทักษ์วงศา หรือ น้องมี่	บอกว่า 
“ใบเครอืหมาน้อย” ทีน่�ามาท�า Gummy	Puppy	นัน้  
เป็นพืชชนิดหนึ่งถือเป็นมรดกภูมิปัญญาไทย  ซึ่ง 
ชาวบ้านทางภาคอสีานน�ามาท�าเป็น ‘วุน้’ ให้ลกูหลาน
รบัประทานเป็นขนมกนัมาอย่างยาวนาน ซึง่นอกจาก
จะอร่อยแล้ว  ยังมีสรรพคุณที่มีประโยชน์มากมาย  
ทมีเราจงึมคีวามพร้อมทีจ่ะน�าเสนอ ใบเครอืหมาน้อย	
มาท�าให้เกิดเป็นนวัตกรรมทางอาหารที่สร้างคุณค่า
และคุณประโยชน์ในวงกว้าง
  โดยเน้นเป้าหมายทีก่ลุม่เดก็เบาหวาน รวมถงึเดก็ ๆ   
ทั่วไป  ได้รับประทานขนมที่อร่อยและดีต่อสุขภาพ 
ด้วยความตั้งใจให้ผลงานให้ออกมาดีที่สุด  เพื่อยาก
เห็นผลลัพธ์  คือ  นวัตกรรมทางอาหารที่ได้น�าเสนอ
ในครัง้น้ีว่า สกัวนัหนึง่อาจจะเกดิคณุค่ากบัคนจ�านวน
มากต่อไป

ผลติภณัฑ์มทีโลฟวแีกน  เป็นผลติภณัฑ์ Plant-based  
มคีวามสะดวกพร้อมรบัประทาน และยงัมสีารอาหาร
ที่หลากหลาย  ซึ่งสามารถตอบโจทย์ความต้องการ
ของผู้บริโภคยุคใหม่ได้เป็นอย่างดี 

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์	มีทโลฟวีแกน
 1. เป็นอาหารที่เหมาะกับการใช้ชีวิตของคน 
ยุคใหม่ ทั้งปัจจุบันและอนาคต

  2. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่มีขายในท้องตลาด
  3. เป็นผลิตภัณฑ์ที่แปลกใหม่ มีรสชาติอร่อย
  4. เป็นอาหารพร้อมรับประทาน ไม่เสียเวลา
ในการปรุง
  5. เป ็นอาหารที่มีวิตามิน  แร ่ธาตุ  และ 
คณุประโยชน์มากมาย

  ส่วนการน�าเสนอผลงานน้ัน  ทีมเราฝึกซ้อมมา
เป็นอย่างดี มีความมั่นใจและน�าเสนอได้อย่างราบรื่น  
มีประสิทธิภาพ  โดยเน้นให้เห็นถึงศักยภาพ ความ 
แปลกใหม่  และการแก้ปัญหาของผู้บริโภคกลุ่ม 
เป้าหมาย  ขอขอบพระคุณอาจารย์ท่ีปรึกษา  และ
ขอบคุณเพื่อน  ๆ  ทุกคนที่ท�าให้ทีม  5	 Shades	 
น�าเสนอผลงานได้ตรงจดุ ตอบโจทย์ผูบ้รโิภคยคุใหม่ 
จนสามารถคว้าชัยชนะได้ส�าเร็จ

ทีม	Courage

ทีม	5	Shades

   ส่วนการแข่งขันหัวข้อ	 Future	 Lifestyle	
Food	 Innovation  หรือ นวัตกรรมอาหาร
ส�าหรับการใช้ชีวิตแห่งอนาคต	ทีม	5	Shades	
จาก	 มก.	 ได้รับ	 1	 รางวัล	 จาก	 ผลิตภัณฑ์	
“มีทโลฟวีแกน”   ได ้แก ่   รางวัลชนะเลิศ	 
เงินรางวัล	50,000	บาท

 สมาชิกในทีมประกอบด้วย	 น.ส.กานต์พิสุทธ์ิ	 
เสวิสิทธิ์	 น.ส.กชพร	 วิสุทธินันท์	 นายกฤตนัย	 
พรมพชิยั	นายกฤษกร	สฐุติวินชิ และ น.ส.ฉตัรสดุา	 
ภัทรมนทกานติ  โดยมี	 รศ.ดร.หทัยรัตน์	 ริมคีร	ี 
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
 ผลิตภัณฑ์	 “มีทโลฟวีแกน” เป ็นอาหารที่ 
เลียนแบบเน้ือสัตว์พร้อมรับประทานเพียงอุ ่น 
ให้ร้อนด้วยไมโครเวฟ สามารถรับประทานเป็น 
อาหารมื้อหลัก  หรือรับประทานเป็นอาหารทาน
เล่นคู่กับข้าว  หรือ  สลัดผัก  เสริมด้วยกรดอะมิโม 
ที่จ�าเป็น  วิตามินบี  12  และโอเมก้า  3  อีกทั้งยังมี 
คุณประโยชน์จากผัก  5  สี  เพ่ือให้ได้สารอาหารที่
จ�าเป็นต่อร่างกายและแร่ธาตทุีห่ลากหลาย นอกจาก
จะได้รบัคณุประโยชน์และความอร่อยแล้ว ยงัสามารถ
ช่วยลดภาวะโลกร้อนได้อีกด้วย
	 น.ส.กานต์พิสุทธิ์	 เสวิสิทธิ์	 หรือ  น้องเพลง	 
บอกว่า ผลิตภัณฑ์ “มีทโลฟวีแกน” เป็นอาหาร 
ที่เหมาะส�าหรับการใช้ชีวิตของคนยุคใหม่  โดยทาง
ทีมของเราคิดว่าสิ่งที่ผู้บริโภคยุคใหม่ต้องการ  คือ 
ความแปลกใหม่และความรวดเร็ว  จึงได้คิดค้น 


