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โครงการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารและเคร่ืองดื่ม 
Start-up Innovative F&B Products Competition 

 
ผู้ด าเนินโครงการ  สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่ประเทศไทย (วว.) 

คณะอตุสาหกรรมเกษตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

บริษัท ยบูีเอ็ม เอเชีย (ประเทศไทย) จ ากดั  

 

ชื่อโครงการ   โครงการประกวดนวตักรรมผลติภณัฑ์อาหารและเคร่ืองดืม่ 

 Start-up Innovative F&B Products Competition 

 

ระยะเวลาโครงการ 1 ปี ( กนัยายน 2560 – ตลุาคม 2561) 

 
หลักการและเหตุผล   

อตุสาหกรรมอาหารของไทยนัน้เป็นอตุสาหกรรมหลกัที่สร้างการขบัเคลือ่นเศรษฐกิจของประเทศ โดยในปี 2559 

ที่ผ่านมาประเทศไทยเป็นประเทศส่งออกเป็นอนัดบั 1 ในกลุ่ม CLMV (กมัพูชา ลาว พม่า เวียดนาม) และเป็นผู้ส่งออก

อาหารส าเร็จรูปอนัดบั 13 ของโลก โดยคาดการณ์กนัวา่แนวโน้มอตุสาหกรรมอาหารใน ปี2560 จะเติบโตขึน้ร้อยละ 8 ทัง้นี ้

ด้วยปัจจยัด้านภมูิศาสตร์ในการเป็นศนูย์กลางของประเทศแถบอาเซียน การมีทรัพยากรธรรมชาติ และผลผลิตทางการ

เกษตรที่อดุมสมบรูณ์ รวมทัง้เทคโนโลยีและนวตักรรมการผลติที่ทนัสมยัยงัช่วยเพิ่มมลูค่าผลผลติทางการเกษตร พร้อมทัง้

ท าให้ประเทศไทยเป็นฐานการผลติอาหารในภมูิภาคอาเซียน สอดรับกบันโยบายของภาครัฐในการท าให้ไทยเป็น “ครัวไทย

สูค่รัวโลก (Kitchen of the World)”  

ดงันัน้หากผู้ประกอบการไทยสามารถประยกุต์ใช้เทคโนโลยีและนวตักรรมในการเพิ่มมลูค่าวตัถดุิบจากผลิตผล

ทางการเกษตรโดยน ามาพฒันาเป็นสว่นผสมของอาหารและเคร่ืองดื่มจะสง่ผลให้เกิดมีความแตกต่าง การน าส่วนผสม

อาหารไปใช้ในการผลติผลติภณัฑ์ตามความต้องการของตลาดเป็นการสร้างมลูคา่เพิ่มจากอาหารและเคร่ืองดื่มปกติ ซึง่จะ

เป็นอีกปัจจยัหนึง่ที่ช่วยสง่เสริมศกัยภาพในการผลติ และสร้างความแตกตา่งของผลติภณัฑ์อาหารและเคร่ืองดื่ม เนื่องจาก

สว่นผสมอาหารนอกจากเป็นสิง่ที่สร้างความหลากหลายให้กบัผลติภณัฑ์มีความสอดคล้องกบัความต้องการของผู้บริโภค

ได้ดียิ่งขึน้แล้ว ยงัช่วยท าให้ผลติภณัฑ์นัน้ๆมีคณุคา่ในด้านตา่ง ๆ ไมว่า่จะเป็นทางด้านโภชนาการ ด้านกายภาพ หรือด้าน

เคมี อนัหมายถึงเป็นการน าวตัถดุิบไปใช้ประโยชน์ได้อยา่งมีประสทิธิภาพด้วยเช่นกนั 

ทัง้นี ส้ถาบันวิ จัยวิทยาศาสต ร์และเทคโนโลยี แห่ งประ เทศไทย  (วว. )  คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ และ บริษัท ยูบีเอ็ม เอเชีย (ประเทศไทย) จ ากัด ได้เล็งเห็นถึงความส าคญัของการพฒันา
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ผู้ประกอบการรุ่นใหม ่(Start-up) ให้มีขีดความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานนวตักรรมบนความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี และนวตักรรม โดยใช้สว่นผสมอาหารเป็นตวัขบัเคลื่อนในการพฒันาธุรกิจด้านอาหารและเคร่ืองดื่ม จึงได้จดั

กิจกรรมประกวดนวตักรรมผลิตภณัฑ์อาหารและเคร่ืองดื่ม (Start-up Innovative F&B Products Competition) ขึน้ เป็น

ครัง้แรก ภายในงาน Food ingredients Asia 2017 (Fi Asia 2017) ณ ศนูย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา 

กรุงเทพฯ  

วัตถุประสงค์ของโครงการ  

1. เพื่อสนบัสนนุผู้ประกอบการรุ่นใหมใ่นการใช้นวตักรรมสว่นผสมอาหารมาเป็นสว่นประกอบในการพฒันา

ผลติภณัฑ์อาหารและเคร่ืองดืม่ 

2. เพื่อเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนได้คดัเลอืกผลติภณัฑ์อาหารและเคร่ืองดื่มทีม่ีคณุภาพและศกัยภาพจากการเข้า

ร่วมโครงการประกวดน าไปพฒันาสูเ่ชิงพาณิชย์ตอ่ไป 

3. เพื่อสง่เสริมให้เกิดการพฒันาผลติภณัฑ์และธุรกิจนวตักรรมประเภทสว่นผสมอาหารจากวตัถดุิบในท้องถ่ินเพื่อ

สร้างคณุคา่ให้กบัผลติภณัฑ์ 

 
กลุ่มเป้าหมาย 

- บคุคลทัว่ไป สญัชาติไทย 

- กลุม่ Start-up และ Smart SMEs 

 
เป้าหมายของโครงการ  

1. เพื่อสนบัสนนุผู้ประกอบการรุ่นใหม ่ได้ท าการคิดค้นและพฒันาผลติภณัฑ์ประเภทอาหารและเคร่ืองดื่ม รวมถงึ

สว่นผสมอาหาร เพื่อเป็นการพฒันาขีดความสามารถในการผลติโดยใช้วตัถดุิบในประเทศ  

2. เพื่อสง่เสริมการวจิยัและพฒันาด้านผลติภณัฑ์  ขบัเคลือ่นให้ประเทศไทยรักษาสถานภาพการเป็นผู้น าด้านการ

ผลติอาหารและเคร่ืองดืม่ในภมูิภาคอาเซยีน  
 

การแบ่งประเภทการประกวด หลกัๆ ดงันี ้

1. ผลติภณัฑ์ประเภทอาหารเพื่อสขุภาพ 

2. ผลติภณัฑ์ประเภทเคร่ืองดืม่เพื่อสขุภาพ 

ตวัอยา่งผลติภณัฑ์เพื่อสขุภาพ ได้แก่ อาหารเพื่อผู้สงูอาย ุนกักีฬา ฟังก์ชนันลั และ อาหารเชิงโภชนาการ   
(Aging & Elderly, Athlete and Functional Foods) 
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ก าหนดการ 

ก าหนดการ กิจกรรม หมายเหตุ 

5 ก.ค. 2560 ประกาศแนวทางการประกวด (THEME) และก าหนดการแข่งขัน 
ทาง www.fiasia.com และ 
ช่องทางตา่งๆ 

19 ก.ค. 2560 Press Conference  

5 ก.ค. - 31 ส.ค. 
2560 

เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมแข่งขนั  
โดยให้สง่ใบสมคัรพร้อม สง่ Business Model Canvas และ คลปิวีดีโอน าเสนอ

ผลงาน ความยาวไมเ่กิน 7 นาที 
Fi Asia 

12 ก.ย. 2560 

น าเสนอแนวคดิและผลิตภณัฑ์ต้นแบบ 

(ทีมละ 7 นาที และตอบค าถามคณะกรรมการ 6 นาที)  

พร้อมทัง้คณะกรรมการพิจารณาผลติภณัฑ์ 

 

12 ก.ย. 2560 ประกาศผลการตัดสนิ 
Fi Asia วว. และ 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

14 ก.ย. 2560 
ประกาศผลงานที่ได้รับรางวัลพร้อมมอบรางวัล 

ในงานประชมุนานาชาติ 

Fi Asia วว. และ 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

13-15 ก.ย. 

2560 

จัดโปรแกรม Business Matching ส าหรับผู้ได้รับรางวัลกับบุคคลที่สนใจ

ผลิตภณัฑ์ 
Fi Asia 
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เกณฑ์การพิจารณาตัดสนิ โดยจะจดัให้มกีารน าเสนอผลงานในวนัท่ี 12 กนัยายน 2560 

แตล่ะทีมน าเสนอผลงาน พร้อมทัง้น าตวัอยา่งผลติภณัฑ์ให้คณะกรรมการพิจารณา   

หัวข้อที่ประเมิน รายละเอียดของการประเมินในแต่ละหัวข้อ น า้หนัก (%) 

1. ความเป็นนวตักรรม   การแสดงออกถงึความคิดสร้างสรรค์บนพืน้ฐานความรู้ ซึง่น าไปสูก่ารผลติได้
ในทางการค้า โดย ต้องมีหลกัฐานทางวิทยาศาสตร์ และใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ในการพฒันาผลติภณัฑ์ 

 ผลติภณัฑ์มีความแตกตา่งจากเดิมที่มีอยูใ่นท้องตลาดและใช้หลกัคิดทาง
วิทยาศาสตร์ในการสร้างนวตักรรม 

 มีความใหมใ่นระดบัประเทศหรือสากล 

 ทดแทนการน าเข้าเนื่องจากในประเทศไมม่ีผู้ผลติ ไมเ่คยมีผู้ใดท าเร่ืองนีม้า
ก่อน 

 มีผู้ท ามาแล้วแตย่งัไมไ่ด้ผล ต้องท าซ า้ และยงัไมเ่ป็นเชิงพาณิชย์ 

 ไมม่ีสทิธิบตัรในเร่ืองดงักลา่ว 

 ไมส่ามารถลอกเลยีนแบบได้ง่าย 

30 

2. ความสามารถในการ

พฒันาผลติภณัฑ์

ต้นแบบ 

 ช่ือเร่ืองตรงตามแนวคดิผลติภณัฑ์  

 แนวคิดผลติภณัฑ์ตรงกบัแนวทางการจดัการประกวด  

 กระบวนการมีความเหมาะสมและมีความชดัเจน มีกระบวนการสงัเคราะห์ 

แนวคิดเพื่อให้เกิดผลติภณัฑ์ใหม ่(เช่น การส ารวจตลาด การตรวจเอกสาร 

การตรวจสอบสทิธิบตัร การใช้เทคนิคตา่งๆ ในการหาแนวคิด การประเมิน

และการคดัเลอืกแนวคิดเบือ้งต้น เป็นต้น)  

 มีการใช้กระบวนการวจิยัอยา่งเป็นระบบ (เช่น มีการวางแผนโครงการ มีการ 

วางแผนการทดลอง มีแผนการวิเคราะห์ข้อมลูทางสถิติ แผนการประเมิน

คณุภาพตา่งๆ ประกอบการตดัสนิใจ เพื่อให้ได้ตวัผลติภณัฑ์ต้นแบบ)  

25 

3. ความเป็นไปได้ทาง

ธุรกิจและมีความ

รับผิดชอบตอ่สงัคม  

 แสดงความเป็นไปได้ในการน าไปขยายผลในเชิงธุรกิจได้ (ขายได้)  

 มีความเป็นไปได้ในเร่ืองการผลติ การตลาด เทคโนโลยี ความปลอดภยัในการ

บริโภค อายกุารเก็บรักษาเหมาะสมในเชิงพาณิชย์และกฎหมาย  

 มีความรับผิดชอบตอ่สงัคม / สิง่แวดล้อม และการอนรัุกษ์วฒันธรรมไทย  

10 

4. ความคิดริเร่ิม

สร้างสรรค์  
 แสดงออกถงึความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ที่อยูบ่นพืน้ฐานของความรู้ / เข้าใจใน

เนือ้หาวชิาการ ผสมผสานกบัความเข้าใจในบริบทการใช้งานของผู้บริโภค  

10 

5. ความสอดคล้องกบั

แนวทางการจดังาน 

(THEME)  

 ผลติภณัฑ์สอดคล้องกบัแนวคิดที่ก าหนด  

 ช่ือผลติภณัฑ์ตรงตามแนวคิดผลติภณัฑ์และแนวทางการจดัการประกวด  

15 
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6. ความถกูต้องของ

เนือ้หาในการน าเสนอ

ด้วยเอกสาร  

 มีการทวนสอบในเร่ืองเอกสารท่ีเขียนมาอยา่งถกูต้อง ทัง้ด้านเนือ้หาทาง

วิชาการและด้านการลอกเลยีนเอกสาร  

 มีที่มาและแหลง่อ้างอิงถกูต้อง 

10 

7. การเลอืกใช้

กระบวนการผลติที่

เหมาะสม  

 ขัน้ตอนและกระบวนการผลติที่เหมาะสม มีความชดัเจน และผลติภณัฑ์มี

รสชาติและ รสสมัผสัที่ดี   

- กระบวนการผลติ 

- การเลอืกใช้สว่นผสม สว่นประกอบอาหาร 

- ผลติภณัฑ์สดุท้าย   

20 

8. ความถกูต้องตาม

หลกัวิชาการ  
 ต้องมกีารสร้างแนวคิด และ/หรือ การคดัเลอืกแนวคิด และ/หรือ การทดสอบ

แนวคิด   

 ความถกูต้องทางวิชาการและจรรยาบรรณวิชาชีพ   

 มีการประยกุต์ใช้ความรู้อยา่งเหมาะสม   

15 

9. แนวความคิดด้าน

ความปลอดภยัอาหาร  
 ค านงึถึงความปลอดภยัตอ่ผู้บริโภคและมีฉลากโภชนาการถกูต้อง  

 มีการวางแผนหรืออยูร่ะหวา่งการค านวณอายกุารเก็บรักษาที่ถกูต้อง  

 มีการออกแบบ ใช้เทคโนโลยีในการยืดอายรัุกษาและ การเลอืกระบบการ

บรรจแุละวสัดบุรรจทุี่เหมาะสม (Package Design) 

10 

10. ความสามารถใน

การตอ่ยอดทางธุรกิจ 
 สามารถน าไปขยายผลในเชิงธุรกิจได้ (ขายได้) 15 

11. การน าเสนอผลงาน 

และตอบค าถาม 
 การล าดบัเร่ืองราว เช่ือมโยงความคิดด ี 

 ภาพโปสเตอร์ (พรีเซ็นเทชัน่) น าเสนอผลงาน มีข้อความสือ่สารชดัเจน เข้าใจ

ง่าย มีความนา่สนใจ   

 ตอบได้ตรงค าถามและถกูต้อง  

 บคุลกิภาพด ีพดูจาชดัถ้อยชดัค า มีมารยาทในการตอบและปฏิภาณ ไหวพริบ

ในการตอบ 

15 

รวมคะแนน  175 
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การให้การสนับสนุนการผลิตผลงาน 

1. ผู้จดัการประกวด โดยบริษัท ยบูีเอ็ม เอเชีย (ประเทศไทย) จ ากดั จะให้การสนบัสนนุเงินทนุเพื่อน าไปพฒันา

ผลติภณัฑ์และจดัการจบัคูธุ่รกิจ (Business Matching) ในงาน Fi Asia 2017 

2. ผู้จดัการประกวด โดยมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ จะสนบัสนนุในด้านเคร่ืองมือและองค์ความรู้ที่เก่ียวข้องในการ

พฒันาผลติภณัฑ์ต้นแบบ 

3. ผู้จดัการประกวด โดย วว. จะสนบัสนนุในด้านองค์ความรู้ที่เก่ียวข้องในการพฒันาผลติภณัฑ์ต้นแบบ 
  

รางวัลตอบแทน 

1. รางวลัชนะเลศิอนัดบั 1 (ประเภทละ 1 รางวลั ) 

รางวลัละ 80,000 บาท พร้อม บตัรโดยสารเคร่ืองบินและที่พกัเพือ่ดงูานท่ีงาน Food Ingredients Asia 2018  ณ 

ประเทศ อินโดนีเซยี 

2. รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั 1 ( ประเภทละ 1 รางวลั ) 

รางวลัละ 50,000 บาท 

3. รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั 2 ( ประเภทละ 1 รางวลั ) 

รางวลัละ 20,000 บาท เพื่อสง่เสริมให้เกิดนวตักรรมที่ตอ่เนื่อง   

4. รางวลัชมเชย   

รางวลัละ 4,000 บาท  

 

 

 
 
 
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

ติดตอ่ คณุอมัพิกา เมิกขว้าง 
โทร 02-642-6911 ตอ่ 515 
อีเมลล์ fi-competition@ubm.com 
เว็ปไซต์ www.fiasia.com 

 

  

 



 

 
 

 

โครงการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารและเคร่ืองดื่ม 

ใบสมัคร 

ชื่อโครงการ: ___________________________________________________________________________________ 

ชื่อผู้ประกอบการ:_______________________________________________________________________________ 

ประเภทสินค้า: 

□ ผลติภณัฑ์ประเภทอาหารเพ่ือสขุภาพ  

□ ผลติภณัฑ์ประเภทเคร่ืองดื่มเพ่ือสขุภาพ 

ชื่อผลิตภณัฑ์: __________________________________________________________________________________ 

รายละเอียดสินค้า: เช่น ลกัษณะเดน่, กลุม่เปา้หมายหลกั, ประโยชน์, บรรจภุณัฑ์-อายกุารเก็บรักษา เป็นต้น (ไมเ่กิน 150 คํา)  

แนบรูปภาพ แผนภาพ หรือ Diagram  (หากม)ี (ขนาดไฟล์รวมกนัไมเ่กิน 5 MB) 

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________ 

 

สมาชิกในทีม: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

ที่ปรึกษา: (หากมี) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

  



 

 

• ทา่นคือ □ Start-up or □ Smart SMEs 

• ผลติภณัฑ์ถกูพฒันาในประเทศไทย โดยคนไทย □ ใช่ □ ไม่ใช่ 

• ทา่นเคยได้รับรางวลัจากการประกวดจากหนว่ยงานอ่ืนมาก่อน □ ใช่ □ ไม่ใช่ 

หากใช่ โปรดระบ ุ____________________________________________________________________ 

ผู้ติดต่อหลัก: 

ช่ือ________________________________________  ตําแหนง่___________________________________ 

อีเมลล์_____________________________________  โทรศพัท์___________________________________ 

เวบ็ไซต์_______________________________________________________________________________ 

ท่ีอยู_่_________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

เงื่อนไข 

1. ต้องเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีสมบรูณ์หรือผลิตภณัฑ์ต้นแบบท่ีพร้อมสําหรับการนําไปผลิต (Prototype) มีเปา้หมายในการนําไปใช้การผลิตเป็น

ผลิตภณัฑ์จริง 

2. ต้องไม่ลอกเลียนแบบผลิตภณัฑ์ของผู้ อ่ืน หรือต้องไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ อ่ืน  

3. ทรัพย์สินทางปัญญาในผลิตภณัฑ์ท่ีส่งเข้าประกวดและท่ีเกิดจากการพฒันาผลิตภณัฑ์ตามโครงการฯ เป็นของผู้ส่งเข้าประกวด 

4. ผู้ เข้าประกวดยินยอมให้ผู้จดังานใช้รูปภาพหรือผลิตภณัฑ์ต้นแบบในการประชาสมัพนัธ์กิจกรรมท่ีเก่ียวข้องในครัง้ตอ่ไป 

5. ภายหลงัการประกวด ผู้ เข้าประกวดจะต้องระบอุงค์กรผู้ ให้สนบัสนนุในการพฒันาสินค้าต้นแบบ เม่ือมีการนําเสนอผลิตภณัฑ์ในท่ี

สาธารณะ 

 

ข้าพเจ้ายอมรับเง่ือนไขและขอยืนยนัว่าข้อมลูท่ีกรอกข้างต้นเป็นความจริง 

 

ผู้เข้าประกวด  

 

____________________________________ 

 

(____________________________________) 

 

  

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

ติดตอ่ คณุอมัพิกา (ตัก๊) 

โทร 02-642-6911 ตอ่ 515 

fi-competition@ubm.com 

www.fiasia.com 
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