
โครงการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น
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มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ด�าเนินโครงการยุทธศาสตร์ราชภัฏ

เพ่ือการพัฒนาท้องถิน่ โดยบูรณาการความร่วมมือกับผู้ประกอบการในการส่งเสริมผลิตภัณฑ์

หนึง่ต�าบล หนึง่ผลิตภัณฑ์ (OTOP) ใน 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์

ทัง้การสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่หรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์เดิมให้มีคุณภาพดียิง่ขึน้ ด้านการออกแบบ

บรรจุภัณฑ์ตราสินค้าและเรือ่งเล่าผลิตภัณฑ์ รวมถึงการส่งเสริมด้านการตลาดใน 2 พ้ืนทีค่วาม

รับผิดชอบของมหาวิทยาลัย ได้แก่ พ้ืนทีจ่ังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระแก้ว เพ่ือสร้างมูลค่าและ

ความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์ โดยการดึงเสน่ห์จากวัฒนธรรมพ้ืนบ้านมาสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์

ให้เกิดจุดเด่น มีรูปแบบเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ (identity) ทีส่ะท้อนสะท้อนถึงความคิดในเชิง

ภูมิปัญญา และยกระดับคุณภาพชีวิตและผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ มาตรฐานสามารถสร้างอัตรา

การเพ่ิมผลิตภาพ เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทัง้ตลาดในประเทศและต่างประเทศ

รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ธนานันต์
ประธานกรรมการโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ชุมชนท้องถิน่ OTOP

The Beginning
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1
น�้ำคั้นต้นอ่อน 
ข้ำวสำลี
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ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์

“สุดยอดอาหารต้านมะเร็ง
ฉายาเลือดสีเขียว”

ต้นอ่อนข้าวสาลี wheatgrass ได้รับขนานนามว่าเป็น 
superfood ทีแ่ข็งแกร่งสุดในการล้างสารพิษใน
ร่างกายด้วยวิธีธรรมชาติ ซึง่ต้นอ่อนข้าวสาลีใน 
ปริมาณ 30 กรัม มีสารอาหารเทียบเท่ากับ          
ผักใบเขียว 1 กิโลกรัมเลยทีเดียว
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1. เพ่ิมอายุขัยของเม็ดเลือดแดงในผู้ปว่ยโลหิตจาง
ชนิดธาลัสซีเมีย (1) คุณสมบัติสารต้านอนุมูลอิสระใน
น�้าคั้นต้นอ่อนข้าวสาลีปอ้งกันความเสียหายของเม็ด
เลือดแดงจากการลดภาวะเครียดออกซิเดชันที่มีผลต่อ
การแตกของเม็ดเลือดแดงในผู้ปว่ยโรคโลหิตจางชนิด
ธาลัสซีเมียโดยมีสาเหตุมาจากความผิดปรกติทาง
พันธุกรรมในการสร้างเม็ดเลือดแดงท�าให้เม็ดเลือด
แดงอายุสั้น ถูกท�าลายได้ง่าย

2. การต้านการอักเสบ (2) ยับยั้งการท�างานของยีนที่
ควบคุมการอักเสบในร่างกาย ช่วยลดการสร้างสารที่
ก่อให้เกิดการอักเสบในโรคข้ออักเสบ,ทางเดินอาหาร
อักเสบ, ผิวหนังอักเสบได้ดีขึ้น เป็นต้น

1. M. Chauhan.(2014). A pilot study on wheat grass juice 
for its phytochemical, nutritional and therapeutic poten-
tial on chronic diseases. International Journal of Chemi-
cal Studies, 2(4): 27-34

2. Sharma et al.(2013).Therapeutic potential of wheat-
grass (Triticum aestivum L.) for the treat-mentof chronic 
diseases. South Asian J Exp Biol, 3 (6) Special: 308-313

3. ยับยั้งการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็ง (An-
ti-proliferative effect) (1) ยับยั้งความเสียหาย
จากอนุมูลอิสระที่ท�าลายเซลล์และยับยั้งการแพร่
กระจายของเซลล์และยีนที่ก่อให้เกิดมะเร็ง

การดื่มน�้าจากต้นอ่อนข้าวสาลี 30 มิลลิลิตร จะเทียบเท่ากับการที่เราได้รับ
สารอาหารที่มีประโยชน์จากผักถึง 1 กิโลกรัม

Photo by pitbol via https://hellokhunmor.com/
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จุดประสงค์ในการท�างาน

การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์

การพัฒนาบรรจุภัณฑ์และเรื่องเล่า

การพัฒนาด้านการตลาดและแผนธุรกิจ



Branding Development
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คือ ความแข็งแรง ด้วยน�้าคั้นต้นอ่อนข้าวสาลี 
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้สุขภาพร่างกายดีขึ้น 
ด้วยการออกแบบได้น�าลักษณะของต้น Wheat 
Grass และ ตัว R ที่ย่อมาจากชื่อ Racha 
Wehatgrass มาผสมผสาน โดยเลือกใช้สีใน
การออกแบบจากสีของต้นข้าวอ่อนสาลีที่มีสีสัน
สบายตา และดูมีความเป็นธรรมชาติมาใช้เป็น
โทนสีหลัก

C 44

M 11

Y 82

K 0

C 0

M 73

Y 88

K 0

ฉลากส�าหรับบรรจุภัณฑ์แบบหลอด

C 64

M 37

Y 69

K 18

Healthy



Product
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Marketing Strategy
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OFFLINE MEDIA
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จัดท�าสื่อในรูปแบบ Brochure เพ่ือส่ง
เสริมการขายและให้ข้อมูลความรู้แก่ผู้ที่
สนใจในตัวสินค้าและเพ่ือน�าไปจัดแสดง
ในงานต่างๆ ซึ่งเป็นการสร้างการรับรู้
ถึงแบรนด์ได้อีกทางหนึ่ง



WE GO
ONLINE
TOO
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เราเลือกใช้ Facebook 
Page เป็นช่องทางสือ่สารกับ
ลูกค้า กลุ่มผู้ติดตามรวมถึงผู้
ทีใ่ห้ความสนใจกับตัวสินค้า
เป็นหลักเนือ่งจากการเข้าถึง
ง่ายต่อกลุ่มเปา้หมาย รวมทัง้
การซือ้โฆษณาผ่านทาง 
Facebook และ Google 
Ads เพ่ือโปรโมทสินค้าให้
ตรงตามกลุ่มเปา้หมายอย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
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Result

การที ่มหาวิทยาลัยวไลยลงกรณ์ เข้ามาพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เรา
มีส่วนส�าคัญมากในการเพ่ิมความน่าเชือ่ถือให้กับผลิตภัณฑ์น�้า
คัน้ต้นอ่อนข้าวสาลีของเรา ลูกค้าเพ่ิมขึน้อย่างเห็นได้ชัด ซึง่
ส่วนใหญ่ก็จะเสิร์จจากอินเทอร์เน็ต หาข้อมูลแล้วมาเจอ แล้วมี
แหล่งอ้างอิงจากวไลยลงกรณ์ท�าให้เพ่ิมความน่าเชือ่ถือ ลูกค้า
ก็กล้าทีจ่ะตัดสินใจได้ง่ายขึน้ทีจ่ะสัง่น�้าคัน้ต้นอ่อนข้าวสาลีจาก
ร้านเรา

ผู้ประกอบการ
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2
วาฟเฟลิเห็ดกรอบ
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Brand Story

เริม่จากความฝันวัยเยาว์ของเด็กต่างจังหวัดคนหนึง่ทีบ่้าน
แวดล้อมด้วยธรรมชาติของผู้ก่อตัง้คือนายสุรวัช กลิน่อาจ  
ซึง่อดีตเป็นผู้บริหารด้านวิศวกรรมและการผลิตในโรงงานที่
มีชือ่เสียงหลายแห่งทัง้ไทยและญีปุ่น่ในระหว่างทีท่�างานได้มี
โอกาสไปศึกษาดูงานทีป่ระเทศญีปุ่น่หลายครัง้ และได้มีโอกาส
พบเห็นการด�าเนินชีวิตของเกษตกรและผลิตภัณฑ์แปรรูปของ
เกษตรกรในญีปุ่น่ทีผ่สมผสานระหว่างธรรมชาติและเทคโนโลยี 
ท�าให้อยากสานต่อความฝันในวัยเด็กทีอ่ยากหันหน้าสู่ธรรมชาติ
อีกครัง้ จึงได้ท�าการศึกษาทดลองเพาะเลีย้งเห็ดชนิดต่างๆและ
ลาออกมาท�าฟาร์มเพาะเห็ดชือ่ว่า ฟาร์มเห็ดกลางบ้าน ตัง้แต่ปี 
พ.ศ. 2557

Photo by woocom via https://www.redhousefarm.biz/



Photo by http://www.thailandmall.net/
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ลดปริมาณน�้าตาลในเลือด 
ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเนื้อร้าย

ลดอาการอักเสบ บ�ารุงประสาทตา
ช่วยปรับสภาพความดันโลหิต 
ลดอาการก่อโรคของจุลินทรีย์

เห็ดนี้ดีอย่างไร
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วิธีการและการคงสีของเห็ดนางนวลสีชมพู    
พบว่าการน�าเห็ดไปลวกในน�้า แล้วค่อยน�ามา    
อบแห้ง จะยังช่วยให้สีของเห็ดมีสีชมพู แต่
เนือ่งจากผู้ประกอบการไม่สามารถผลิตเห็ดสด
ตามระยะทีด่�าเนินการได้ จึงงดการศึกษาเรือ่ง
การคงสีของเห็ดนางนวลสีชมพู และแก้ปัญหา
ด้วยการใช้เห็ดนางนวลสีชมพูแบบอบแห้ง
ทดแทน

การพัฒนา
คุณภาพผลิตภัณฑ์

จากการศึกษาปริมาณเห็ดนางนวลสีชมพูอบแห้ง 
ทีเ่สริมลงไปในผลิตภัณฑ์วาฟเฟลิกรอบ ทีร่ะดับ
ร้อยละ 0 (Control), ร้อยละ 5, ร้อยละ 10  
และร้อยละ 15 (จากน�้าหนักแปง้สาลี) จากการ
ประเมินทางประสาทสัมผัส พบว่า การเสริมผง
เห็ดนางนวลสีชมพูปริมาณร้อยละ 5 เป็นที่
ยอมรับมากทีสุ่ด
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Logo and Packaging

ตราสัญลักษณ์ทีส่ือ่ถึงสินค้าโดยมีสไตล์ทีน่่ารัก
สดใสและใช้มาสคอตมาเพ่ิมความน่าสนใจและ
ดึงดูดสายตาได้เพ่ิมมากยิง่ขึน้



Product
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ขนมทานเล่นที่ท�าจากเห็ด
นางนวลอุดมไปด้วยคุณค่า
ทางสารอาหาร
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Marketing

ลงโฆษณาเพ่ือการมองเห็นผ่านเฟสบุ๊ค เพ่ือกระตุ้น

ยอดขาย โดยผ่านการยิง ads เลือกกลุ่มลูกค้า และ

การลงผ่านรูป และวิดีโอ

ลงโฆษณาเพ่ือการมองเห็นผ่าน Google ท�าการ 

analysis และวิเคราะห์กลุ่มลูกค้า ค�าค้น ผ่านข้อความ

สร้าง VDO Content  ส�าหรับน�าเสนอข้อมูลสินค้า 

เผยแพร่ผ่าน Social Media

สร้าง Business Canvas
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Result

ศริมา กลิน่อาจ พนักงานประจ�าทีห่ันมาท�าอาชีพเสริมด้วยการ

เพาะเห็ด โดยเฉพาะเห็ดสีชมพู โดยทางมหาวิทยาลัยราชภัฏว

ไลยลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เล็งเห็นเอกลักษณ์ทีแ่ตก

ต่างของเห็ดพันธุ์นี ้นอกจากจะสีสวยแล้วยังมีรสชาติทีด่ี จึง

ได้วิจัยค้นคว้าสูตรในการแปรรูปขนมวาฟเฟลิจากเห็ดสีชมพู 

ซึง่ผลก็ออกมาเป็นทีน่่าพอใจส�าหรับผู้ประกอบการ ด้วย

รสชาติทีอ่ร่อย กรอบ หอม รวมถึงได้มีการออกแบบบรรจุ

ภัณฑ์ส�าหรับบรรจุผลิตภัณฑ์ให้ดูน่ารับประทานยิง่ขึน้ โดยได้

ทดลองท�าขายผลตอบรับเป็นไปในทิศทางทีด่ี โดยในอนาคตจะ

ท�าจ�าหน่ายรวมถึงจะถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สมาชิกในวิสาหกิจ

อีกด้วย
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3
หมูหยองเจ๊ไน้
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จุดประสงค์ในการท�างาน

พัฒนาหมูหยองเป็นอาหารทานเล่นจากเนือ้สัตว์ประเภทสแนคฟูด

การพัฒนาบรรจุภัณฑ์และเรือ่งเล่าเกีย่วกับผลิตภัณฑ์

การพัฒนาด้านการตลาดและแผนธุรกิจ
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การพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์

อาหารทาน
เล่นที่มีเนื้อ
สัมผัสกรอบ

ผลิตจากหมูหยองตราเจ๊ไน้เป็นวัตถุดิบหลัก หรือสามารถน�าไป

พัฒนาเป็นสินค้าชนิดใหม่ทีค่ล้ายหมูหยองได้
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Packaging

บรรจุภัณฑ์แบบซอง
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Packaging

บรรจุภัณฑ์แบบกล่อง
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Product

หมูแท่ง
กรอบ
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Marketing

จัดท�าสื่อโฆษณาเพ่ือส่งเสริมการขายด้วย
เอกลักษณ์ที่มีความโดดเด่นของตัวสินค้า



Result

31

อาหารทีใ่ครหลายคนคุ้นรสชาติดีอย่างหมูหย็อง หรือคน

ปทุมธานีอาจจะเคยลิม้รสหมูหย็อง ตราเจ๊ไน้ ทีด่�าเนินกิจการมา

นานจากรุ่นพ่อแม่สู่รุ่นลูก ศรินยา เอกพิชัยโอฬาร จึงอยากให้มี

การพัฒนาสินค้าใหม่เพ่ือเข้าถึงกลุ่มการตลาดใหม่ ๆ ทางวไลย

ลงกรณ์เล็งเห็นวัตถุดิบคุณภาพจึงได้คิดค้นสูตรหมูแท่งกรอบ 

เพ่ือเป็นอีกหนึง่สินค้าทางเลือกให้กับแบรนด์ โดยทางผู้

ประกอบการสามารถใช้อุปกรณ์และวัตถุดิบทีม่ีด�าเนินการผลิต

ได้โดยไม่ต้องมีอุปกรณ์เพ่ิม รวมถึงออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้

เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ใหม่ ทางผู้ประกอบการเองรู้สึกพอใจ 

และคิดว่าหากผลิตจ�าหน่ายจริงน่าจะได้ผลตอบรับทีด่ีจากลูกค้า

เดิม และลูกค้าใหม่อีกด้วย
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4
หมูกรอบสยาม
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“ จากความฝันของผมทีต่ัง้ใจจะท�าหมูกรอบให้เป็นหมูกรอบมันน้อย 
มีชัน้คอลลาเจน หนังกรอบ พองฟู หอมอร่อย รสชาติกลมกล่อม 
แบบทีค่นไม่ชอบกินหมูกรอบยังต้องเปลีย่นใจ ผมลองผิดลองถูก
มาแรมปี ในการพัฒนาหมูกรอบ มันบด และน�้าจิม้สูตรเด็ด ผม
ปรับปรุงพัฒนาสูตรและแสวงความรู้อยู่เสมอ เพ่ือให้หมูกรอบทีอ่ยู่
ในมือของทุกท่านเป็นหมูกรอบในดวงใจของทุกคนในครอบครัว ”
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จุดประสงค์ในการท�างาน

การปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพการแทง
หนังหมูเพ่ือลดระยะเวลาในการผลิตหมูกรอบ
1. ออกแบบและก�าหนดรายละเอียดครือ่งแทงหนังหมูทีใ่ช้ในการ
ผลิตหมูกรอบ 
2. ผลิตเครือ่งแทงหนังหมูต้นแบบ 
3. ทดสอบประสิทธิภาพของเครือ่งแทงหนังหมูในการลดระยะ
เวลาขัน้ตอนการผลิต และศึกษาผลของการใช้เครือ่งแทงหนัง
หมูต่อคุณภาพหมูกรอบ
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อุปกรณ์การ
แทงหนังหมู
แบบเดิม

ต้นแบบ
เครื่องแทง
หนังหมู
กึ่งอัตโนมัติ
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การพัฒนาด้าน
บรรจุภัณฑ์

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ส�าหรับขายหน้างานให้
มีความเหมาะสมและสะดวกต่อการใช้งาน 
โดยคงไว้ซึง่โทนสี (เขียว-เหลือง) ทีเ่ป็น
เอกลักษณ์เฉพาะของบรรจุภัณฑ์เดิม และ
เพ่ิมเติมค�าขอบคุณลูกค้า ตามความ
ต้องการของผู้ประกอบการ 

พัฒนาตราสินค้าจากเดิมให้มีความโดดเด่น
ขึน้ มีความน่าสนใจ ดึงดูดกลุ่มเปา้หมาย
และมีความเป็นเอกลักษณ์

ปรับเรือ่งเล่าผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับตัว
ผลิตภัณฑ์ ให้เห็นจุดเด่นทีแ่ท้จริงของ
ผลิตภัณฑ์ เพ่ือดึงดูดกลุ่มเปา้หมาย โดยให้
มีใจความทีก่ระชับ กะทัดรัดและได้ใจความ
ทัง้ภาษาไทย อังกฤษ และจีน
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ปรับเรือ่งเล่าผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับตัวผลิตภัณฑ์ ให้
เห็นจุดเด่นทีแ่ท้จริงของผลิตภัณฑ์ เพ่ือดึงดูดกลุ่มเปา้หมาย 
โดยให้มีใจความทีก่ระชับ กะทัดรัดและได้ใจความทัง้ภาษา
ไทย อังกฤษ และจีน

Storytelling
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Marketing

เพ่ิมช่องทางการจัดจ�าหน่ายออนไลน์ให้มากยิ่งขึ้นและใช้

สื่อ Social Media เป็นช่องทางหลักในการติดต่อสื่อสาร

กับกลุ่มลูกค้าเพ่ืออัพเดทความเคลื่อนไหวต่างๆของ

แบรนด์

Social Media is King



Result

หมูกรอบอาหารโปรดของใครหลายคน แต่ไม่ใช่ส�าหรับประพันธ์ 

จันทร์เทศ เลยคิดทีอ่ยากจะท�าหมูกรอบให้คนทีไ่ม่ชอบหมูกรอบ

รับประทาน จึงได้หมูกรอบทีม่ันน้อย หนังกรอบ เนือ้นุ่ม แต่ยัง

มีจุดอ่อนคือเรือ่งความเร็วในการท�า โดยทางวไลยลงกรณ์จึง

เข้ามาพัฒนาเครือ่งแทงหมูเพ่ือร่นระยะเวลากระบวนการผลิต 

รวมถึงพัฒนากล่องบรรจุภัณฑ์ให้มีความทันสมัย เพ่ือเพ่ิม

มูลค่าทางการตลาดได้อีกทางหนึง่ อีกเรือ่งทีเ่ป็นเรือ่งใหม่คือ

การท�า Google Ads (กู-เกิล้-แอดส์) หรือ การตลาดผ่านกู

เกิล้ และการท�า SEO (เอส-อี-โอ) อีกด้วย

39
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5
กล้วยแปรรูป
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จากผลไม้ท้องถิ่น

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัตถุดิบที่มีในชุมชนได้แก่
กล้วยและมะขาม มาแปรรูป Mix & match 
เป็นของที่รับประทานเล่นคู่กับเครื่องดื่ม   
ชา กาแฟ
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การพัฒนาสินค้า

ปรับปรุงไส้กล้วยกวนผสมมะขามแบบนิม่ โดยใช้กลีเซอรีน 3 % เปรียบเทียบวิธี
การอบด้วยตู้อบลมร้อน กับตากด้วยแสงแดด และน�าไปทดสอบทางด้านต่างๆ
ดังนี้
• ด้านประสาทสัมผัส ด้านลักษณะปรากฏ สี กลิน่ รสชาติ เนือ้สัมผัส และความ
ชอบโดยรวม
• ด้านกายภาพ โดยวัดค่าสีของกล้วยกวนและไส้กล้วยม้วน
• ด้านเคมี วัดค่า aw ของแผ่นกล้วย ไส้กวน ที ่0 วัน และกล้วยม้วนสอดไส้ ที ่
1วัน 15วัน และ30 วัน ด้านจุลินทรีย์เมือ่เก็บรักษาครบ 1 เดือน ตรวจเชือ้
จุลินทรีย์ทัง้หมด และยีสต์และรา

สู่การแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่า



ผลการด�าเนินงาน
ไส้กล้วยกวนมีความยืดหยุ่นและป้ันได้ง่ายขึ้น

43
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Packaging
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Product
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Result

กล้วยพืชพ้ืนบ้านของใครหลายคน แต่ส�าหรับชาวบ้านละลุ 

กล้วยคือพืชเศรษฐกิจทีส่ร้างรายได้ให้กับชุมนุมมายาวนาน ใน

ช่วงทีก่ล้วยออกผลจ�านวนมากการแปรรูปน�าไปขายถือว่าสร้าง

รายได้ได้ดี แต่วิธีการก็จะเป็นไปตามภูมิปัญญาชาวบ้าน ทางว

ไลยลงกรณ์จึงได้ศึกษาวิจัยจนได้สูตรกล้วยม้วนสอดไส้ 

นอกจากความอร่อยทีเ่พ่ิมขึน้ รูปลักษณ์หน้าตาของผลิตภัณฑ์

ก็ถือว่าสะดุดตาด้วยบรรจุภัณฑ์ทีส่ดใส และความร่วมมือร่วมใจ

ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ก�าลังจะได้วางจ�าหน่ายใน

หลายแห่งในจังหวัด ซึง่อุไร ปัทถานนท์ บอกว่าการมีโครงการ

ของมหาวิทยาลัยเข้ามา ท�าให้สินค้าของชาวบ้านมีมูลค่าเพ่ิมขึน้ 

และยังช่วยให้ชุมชนเข้มเข็ง สร้างงานสร้างรายได้ให้ชาวบ้าน

รู้สึกมัน่คงอีกด้วย

ทางมหาวิทยาลัยมาส่งเสริมให้เราชุมชน
ของเราเข้มแข็งขึ้น มีรายได้ที่จะขาย
ผลผลิตให้กับทางกลุ่มได้ ท�าให้เรามั่นใจที่
จะช่วยเหลือตัวเอง ช่วยเหลือกันและกัน  
ท�าให้เราไม่ต้องออกไปสู่สังคมภายนอก 
ท�าให้เรามั่นใจขึ้นค่ะ ว่าเราจะอยู่ได้ด้วย
ความมั่นคง

ชาวบ้าน
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6
ข้าวไรซ์เบอร์รี่ 
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ข้าว Riceberry 
คืออะไร?

ขา้วขาวหอม
มะลิ 105 

+ 
ขา้วหอมนลิ

เป็นข้าวทีเ่กิดขึน้ใหม่ จากการผสมข้ามพันธุ์ระหว่าง

ข้าวเจ้าหอมนิล และข้าวขาวดอกมะลิ 105 มีลักษณะ

เป็นข้าวเจ้าสีม่วงเข้ม ซึง่สีม่วงเข้มทีพ่บในข้าวไรซ์เบ

อรี ่(Riceberry) เกิดขึน้ตามธรรมชาติมีส่วน

ประกอบเป็นสารแอนโทไซยานิน ซึง่ก็คือรงค์วัตถุหรือ

สารสี ทีส่ามารถละลายน�้าได้ดี และจัดอยู่ในกลุ่มของ

ฟลาโวนอยด์หรือสารต้านอนุมูลอิสระ ทีม่ีประสิทธิภาพ

สูง นอกจากนีข้้าวไรซ์เบอรี ่(Riceberry) ยังมีเมล็ด

เรียวยาว ผิวมันวาว มีกลิน่หอมเป็นเอกลักษณ์ แถม

ยังมีรสชาติหวาน กลมกล่อมชวนรับประทาน สามารถ

ปลูกได้ตลอดทัง้ปี โดยมีอายุเก็บเกีย่วประมาณ 130 

วัน นอกจากนีร้�าข้าวและน�้ามันร�าข้าวจากข้าวไรซ์เบอรี ่

(Riceberry) ยังมีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระทีด่ี ซึง่

ทางการแพทย์นิยมน�าไปใช้ท�าผลิตภัณฑ์อาหารโภชนา

บ�าบัดด้วย



จมูกข้าวไรซ์เบอร์รี่
แหล่งของสาร
อาหารเสริม
ภูมิคุ้มกัน
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ระบบภูมิคุ้มกันทัง้หมดของร่างกายทีท่�าหน้าที่
ปอ้งกันไม่ให้เชือ้โรคหรือสิง่แปลกปลอมเข้ามา
ท�าอันตรายต่อร่างกายหรือเมือ่หลุดเข้ามาแล้ว
ระบบภูมิคุ้มกันก็จะพยายามก�าจัดออกไปโดยเร็ว
และมีประสิทธิภาพ การทีร่่างกายมีภูมิคุ้มกันที่
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพจึงเป็นสิง่ทีจ่�าเป็น 
จากข้อมูลเบือ้งต้นของจมูกข้าวไรซ์เบอร์รีม่ีสาร
เด่นๆทีม่ีคุณสมบัติเป็นสารเสริมภูมิคุ้มกัน 
(Immune Booster) ได้แก่

อัลฟาโทโคเฟอรอล
α-tocopherol

แกมมาโอไรซานอล
γ-oryzanol

แอนโทไซยานิน
Anthocyanin



50

Branding

Brief:
พัฒนาตราสินค้าใหม่ให้รู้สึก
ถึงความเป็นธรรมชาติและ
บ่งบอกถึงผลิตภัณฑ์มาก
ยิง่ขึน้
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“สวน” หมายถึง พ้ืนทีอ่ยู่อาศัยรวมไปถึง
พ้ืนทีก่ารท�าเกษตรต่างๆ

“สอง” หมายถึง สองเรา ในการเริม่ต้น
สร้างครอบครัวกับภรรยา

“แสน” หมายถึง แสนสนุกและแสนสบาย 
ซึง่เป็นรากฐานทีทุ่กคนควรมี
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ข้าวทีด่ี ต้องดีตัง้แต่ต้นน�้าจนถึงปลายน�้า 

การเพาะปลูกต้องมีความรับผิดชอบค่อสิง่

แวดล้อม สังคม และผู้บริโภคจึงจะพูดได้

เต็มปากอย่างภาพภูมิใจว่าเป็นข้าวทีด่ี
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 สูตรอาหารเพ่ิมภูมิคุ้ม

กันโรคที่มีเครื่องดื่ม

จมูกข้าวไรซ์เบอร์รี่เป็น

ส่วนผสม

การพัฒนา Product

ค่าพลังงาน 

51.18 
kcal/ซอง
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Click here to 
watch video

หล
นป

ลาเค็ม

101 K

ca
l

1 
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Click here to 
watch video

ไขต่
ุ๋น

69 Kc

al

2
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Click here to 
watch video

สล
ัดท

ูน่า

320 Kc
al

3
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Click here to 
watch video

โย
เก

ริ์ต
นมถั่วเหลือง

160 Kc
al

4
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Click here to 
watch video

สัง
ขย

าจิม้
หนมปัง

257 Kc
al

5
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Click here to 
watch video

ชา
นม

ไขม่
ุก

196 Kc
al

6
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Click here to 
watch video

วุ้น

กะทิ

170 Kc
al

7
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Result

จากการปว่ยเป็นโรคเหน็บชาของสมพร เรืองเดช แพทย์จึง

แนะน�าให้เขาเปลีย่นมารับประทานข้าวไม่ขัดสีหรือข้าวไรซ์เบอร์รี่

แทน หลังจากนัน้อาการดีขึน้ จึงเกิดแนวคิดอยากพัฒนาต่อย

อดจากอาชีพเกษตรกรปลูกข้าวไรซ์เบอร์รีก่ว่าสิบปี ให้กลาย

เป็นผลิตภัณฑ์เพ่ือรักษาสุขภาพเพ่ือเพ่ิมมูลค่า โดยเฉพาะส่วน

ของเยือ่หุ้มเมล็ดข้าวและจมูกข้าวทีเ่ป็นส่วนทีม่ีประโยชน์ทีสุ่ด 

เดิมทีจะมีลูกค้าเป็นผู้สูงวัย ทางวไลยลงกรณ์จึงเข้ามาแนะน�า

ในด้านการท�าการตลาดเพ่ือขยายกลุ่มเปา้หมาย คิดค้นสูตร

แปรรูปเป็นไอศครีม และชาดริป เพ่ือเจาะกลุ่มการตลาดคนรุ่น

ใหม่ ซึง่คาดว่าหากผ่านช่วงโควิดไปคงได้ลงมือท�าอย่างจริงจัง 

และน่าจะขายได้มากขึน้ในอนาคต
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7
เครื่องป้ันดินเผา
เบญจรงค์
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ประวัติการท�า
เครื่องเบญจรงค์

การท�าเครือ่งเบญจรงค์ถือได้ว่า เป็นงานด้าน
ศิลปหัตถกรรมของไทยทีม่ีมาตัง้แต่สมัยโบราณ 
เครือ่งถ้วยเบญจรงค์ของไทยในอดีตใช้การสัง่ท�า
ทีป่ระเทศจีนตามความคิดและลวดลายของไทย 
การสัง่ท�านัน้จะมีช่างของไทยเดินทางไปควบคุม
การผลิตเพ่ือให้ได้รูปลักษณะทีเ่ป็นแบบไทย สมัย
กรุงศรีอยุธยาและสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ช่วง
ศตวรรษที ่18 และ 19 เครือ่งถ้วยเบญจรงค์
ของราชวงศ์ไทยชัน้สูงได้สัง่ท�าทีเ่มืองจิงเต๋อเจิน้ 
และจากเตาเผาทีม่ณฑลฝูเจีย้นและกวางตุ้ง 
เครือ่งเบญจรงค์ทีส่ัง่ท�าจากเมืองจิงเต๋อเจิน้ มัก
เป็นของใช้ในราชส�านักเพราะเนือ้ดินป้ันละเอียด 
แกร่ง และช่างมีฝีมือดี เขียนลายได้ละเอียด
สวยงาม
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เครื่องประดับอัตลักษณ์...  

มรดกอันทรงคุณค่าของไทย
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เริม่ต้นจากผู้ประกอบการมีประสบการณ์ในการท�างานในโรงงานท�า
เบญจรงค์ จึงมีแนวคิดทีจ่ะสร้างเป็นธุรกิจของตนเอง และอยาก
ส่งเริม่ผลงานศิลปะเบญจรงค์ให้เป็นทีรู่้จักมากยิง่ขึน้ ทัง้นีผู้้
ประกอบการมีแนวคิดทีจ่ะสร้างสรรค์ผลงานผลิตภัณฑ์เบญจรงค์
ในรูปแบบต่างๆเพ่ือเป็นการขยายตลอดในอนาคต

Our Story
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การออกแบบตราสินค้า ได้แรงบัลดาลใจจาก 3 สิง่ดังนี้
1. จัว่เรือนไทย โดยสือ่ถึงความเป็นไทย และค�าว่าบ้านเบญจรงค์
2. ผีเสือ้ แสดงถึงความสวยงาม และความเป็นอิสระ
3. B เป็นตัวย่อของค�าว่า Bannbenjarong
ทัง้นีก้ารออกแบบตราสินค้าให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์เบญจรงค์ที่
เป็นการถ่ายทอดความเป็นไทยและความงดงามทางศิลปะ

Brand Development

Concept: งามอย่างไทย
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Packaging
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ผลิตภัณฑ์เครื่อง
ประดับเบญรงค์
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ลงโฆษณาเพ่ือการมอง
เห็นผ่าน Facebook เพ่ือ
กระตุ้นยอดขายโดยการ
ยิง Ads เลือกกลุ่มลูกค้า 
และการลงผ่านรุป และ
วีดีโอ

ลงโฆษณาเพ่ือการมอง
เห็นผ่าน Google ท�าการ 
Analysis และวิเคราะห์
กลุ่มลูกค้า Key Word 
ผ่านข้อความ

สร้าง VDO Content 
ส�าหรับน�าเสนอข้อมูล
สินค้า เผยแพร่ผ่าน So-
cial Media

สร้าง Business Canvas

Marketing
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Result

อีกหนึง่งานหัตถกรรมทีเ่ป็นเอกลักษณ์ของฝีมือคนไทย 

เครือ่งป้ันดินเผาเบญจรงค์ทีต่้องอาศัยความปราะณีตและ

ช�านาญ นพรัตน์ บุ้งทอง ท�าเครือ่งป้ันดินเผาเบญจรงค์มานาน

กว่า 6 ปี ส่วนใหญ่ลูกค้ามักซือ้เป็นของขวัญของฝาก โดยใน

ช่วงโควิด-19 ยอดขายลดลงเป็นอย่างมาก โดยทางวไลยลง

กรณ์เห็นความส�าคัญของการพัฒนาด้านการตลาด ด้วยการ

เจาะกลุ่มตลาดใหม่ในออนไลน์ แนะน�าวิธีการซือ้โฆษณาทางเฟ

ซบุ๊ก และพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือให้เข้าถึงกลุ่มเปา้หมายใหม่ ๆ 

ได้มากขึน้ ผลตอบรับเป็นไปในทางทีด่ีขึน้มาก เนือ่งจากมีลูกค้า

ใหม่ ๆ เข้าถึงสินค้าได้มากยิง่ขึน้ อนาคตคงท�ายอดขายได้

มากกว่าทีเ่ป็นอยู่
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8
ผ้าทอบ้านพรสวรรค์
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ชุมชนบ้านพรสวรรค์ หมู่บ้านเล็กๆ ทีเ่ป่ียมไปด้วยสุข ชาวบ้านใช้
ชีวิตกันแบบเรียบง่าย พออยู่พอกินจนได้ขึน้ชือ่ว่าเป็น “ชุมชน
ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง” มีการสืบสานภูมิปัญญาดัง้เดิมนัน้คือ
การทอผ้า ซึง่เป็นภูมิปัญญาทีส่ืบทอดมาตัง้แต่บรรพบุรุษทีม่ีถิน่ฐาน
เดิมมาจากภาคอีสาน มีผีมือด้านการทอผ้า การปลูกหม่อน เลีย้งไหม 
เดิมทอผ้าเพ่ือใช้ในครัวเรือน ปัจจุบันประยุกต์และแปรรูปเพ่ือออก
จ�าหน่ายจนเกิดรายได้ในชุมชน

สินค้าของหมู่บ้านพรสวรรค์จึงกลายเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนทีไ่ด้รับ
ความนิยมในหมู่ชาวบ้านและข้าราชการได้รับรางวัล OTOP 5 ดาว 
และสินค้ามาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) จากอุตสาหกรรม 
จังหวัดสระแก้ว รางวัลการันตีเหล่านีไ้ม่เพียงเพราะคุณภาพของผ้า
ขาวม้าทีม่ีความแน่นละเอียด เนือ่งจากการน�าวัตถุดิบจากปกของคอ
เสือ้โรงงานมาทอ ท�าให้ได้ผ้าทีห่นานุ่ม ผืนใหญ่ ลายเรียงเส้นสวย สี
ไม่ตก หากแต่กลุ่มทอผ้าบ้านพรสวรรค์เป่ียมไปด้วยวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญา ความรัก ความสามัคคี การสือ่สารของคนในชุมชน ทีจ่ะ
ต้องร่วมด้วยช่วยกัน คิดค้น วางแผน ตัง้แต่กระบวนการคัดเลือก
วัตถุดิบ การออกแบบผลิตภัณฑ์ การสร้างลายผ้า การจับคู่สีที่
สวยงาม ทันสมัย ซึง่สิง่เหล่านีล้้วนมาจากการผนึกก�าลังของกลุ่มที่
เข้มแข็ง ท�าให้ผ้าทอบ้านพรสวรรค์เป็นทีรู่้จักมาจนถึงปัจจุบัน

Our Story
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    “
หากนึกถึงเสื้อ
กั๊กผ้าขาวม้า
ต้องนึกถึงกลุ่ม
ทอผ้าบ้าน
พรสวรรค์

    “
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Product

หมวกผ้า
ขาวม้า
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Product

เสื้อกั๊กผ้า
ขาวม้าส�าหรับเด็ก
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Product

เสื้อกั๊กผ้า
ขาวม้า
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Logo & Packaging
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Marketing

Website is a must
เนือ่งจากพฤติกรรมการซือ้ของผู้บริโภคเปลีย่นไป ผู้ประกอบการจึง
ต้องปรับเปลีย่นตามให้ทันเข้ากับโลกยุค 2020 ดังนัน้ การสร้าง
เวปไซต์เผือเป็นจุดประชาสัมพันธ์และการช่องทางการซือ้ขายจึงเป็น
สิง่จ�าเป็น

http://www.pronsawanotop.com/



79

Result

กว่าสามทศวรรษทีช่าวบ้านบ้านพรสวรรค์ท�าหัตถกรรมทอผ้า

มาสืบต่อกันมาตัง้แต่บรรพบุรุษ สมัย ลากุลเพีย และวิสาหกิจ

ชุมชนรับมรดกทางภูมิปัญญามาพัฒนาต่อ ตัง้แต่ปลูกหม่อน

เลีย้งไหมและทอผ้า โดยเฉพาะผ้าขาวม้า จนกลายมาเป็นอีก

หนึง่อาชีพทีส่ร้างรายได้นอกเหนือจากการท�าเกษตรกรรม 

มหาวิทยาลัยวไลยลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เล็งเห็น

คุณค่าของงานหัตถกรรมสุดประณีต จึงคิดค้นการเพ่ิมมูลค่า

ของสินค้าโดยการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ดูทันสมัย เพ่ือขยาย

กลุ่มเปา้หมายทางการตลาด และค้นคว้าวิธีการย้อมสีเส้นด้าย

ด้วยสีจากธรรมชาติ เป็นการต่อยอดและลดต้นทุนการผลิต 

เพ่ือสร้างรายได้จากยอดขายเพ่ิมมากขึน้อย่างถ้วนหน้า
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9
ผ้าทอมือบ้านวังยาว
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จุดเริ่มต้น

กลุ่มผ้าทอมือบ้านวังยาวเกิดขึน้จากการรวมตัวของสตรี
เพียงไม่กีค่น กว่าจะได้ผ้าข้าวทีส่วยงามแต่ละผืน ผู้ถักทอ
ทุกคนต้องอาศัยทัง้เวลา ความอดทน และความรัก ตัง้แต่
ขัน้ตอนการเตรียมด้าย ไปจนถึงการสอดขัดด้ายแต่ละเส้น
เข้าด้วยกันอย่างบรรจง การเปลีย่นแปลงของเส้นด้ายสู่
ผืนผ้าขาวม้าคุณภาพดี มีเนือ้สัมผัสแน่น และลวดลายที่
สะดุดตาของกลุ่มบ้านวังยาว ก็เปรียบเหมือนกับการ
เปลีย่นแปลงสัณฐานของไข่ทีฟ่กัออกมาเป็นหนอน   
กลายเป็นดักแด้ และผีเสือ้สีสวยงามในทีสุ่ด
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แนวความคิด

แนวทางการพัฒนาคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ในครัง้นีอ้ยู่ภายใต้
แนวความคิดของ
การรณรงค์ลดโลกร้อน 
เพ่ือปลุกจิตส�านึกให้คนเห็นคุณค่าในการ
ใช้วัสดุทดแทน เช่น การใช้ถุงผ้าแทน
การใช้ถุงพลาสติก ซึง่ข้อดีของถุงผ้าก็
คือ สามารถน�ากลับมาใช้ซ�้าได้ ซัก
ท�าความสะอาดง่าย นุ่มสบายมือ เป็น
มิตรกับสิง่แวดล้อม ย่อยสลายง่าย ช่วย
ลดปริมาณของขยะมูลฝอย ไม่ท�าให้เกิด
ก๊าซเรือนกระจก ช่วยลดปัญหาโลกร้อน 
และบ่งบอกภาวะรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิง่แวดล้อมของผู้ใช้อีกด้วย
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จากผ้าขาวม้า

สู่ผลิตภัณฑ์

ที่หลากหลาย
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Product
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กระเปา๋ผ้า
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กระเปา๋เป้
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ตุ๊กตาผีเสื้อ
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Logo Development

หนึง่ในผลิตภัณฑ์ทีน่�ามาเป็นเครือ่งหมาย
การค้าหรือต้นแบบของโลโก้ ซึง่เป็น
แนวคิดทีไ่ด้มาจากอุทยานแห่งชาติ     
ปางสีดา จังหวัดสระแก้ว ซึง่เป็นแหล่ง
ท่องเทีย่วทีไ่ด้รับความสนใจเป็นอย่างมาก 
โดยเฉพาะความงามของผีเสือ้จ�านวนมาก 
จนเป็นทีม่าให้เกิดแนวคิดในการสร้าง
แบรนด์ทีม่ีเรือ่งราวของความเป็นท้องถิน่
ของชาวจังหวัดสระแก้วควบคู่กันไปด้วย
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Storytelling

เพราะโลกนี้ 
ต้องมีผีเสื้อ

ผีเสือ้เป็นสัตว์จ�าพวกแมลงซึง่เป็นสิง่มี
ชีวิตทีส่�าคัญต่อระบบนิเวศ เพราะแมลงมี
ส่วนช่วยในการขยายพันธุ์ของพืช มีนัก
วิทยาศาสตร์ได้กล่าวไว้ว่า ทุกชีวิตบนโลก
จะต้องสิน้สุดลงหากไม่มีแมลงอยู่ในระบบ
นิเวศ นัน่แสดงให้เห็นความส�าคัญของ
แมลงอย่างมาก ซึง่เป็นทีม่าให้เกิดเรือ่งเล่า
บนตัวผลิตภัณฑ์ผ้าทอทีม่ีความหมายและ
คุณค่าตามมา
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Packaging

เราเลือกใช้ถุงกระดาษซึ่ง
ย่อยง่ายตามแนวคิดใน
การท�างาน
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Marketing

Update Facebook Page

สร้าง Website 
wongyaootop.com

สร้าง Content บน 
Facebook Page
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Result

ผ้าขาวม้าทอมือบ้านวังยาว อ.วังน�้าเย็น จ.สระแก้ว มีชือ่เสียงที่

ใครก็เล่าขาน ด้วยความสวยงามมีเอกลักษณ์ และทนทานต่อ

การใช้งาน อีกทัง้ยังทอมืออีกด้วย โดยทางวไลยลงกรณ์เห็น

ว่าผลิตภัณฑ์ยังสามารถต่อยอดและสร้างมูลได้อีกมาก จึงได้

ออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยการน�าเอาผีเสือ้ สัตว์ประจ�าท้องถิน่

มาสร้างเอกลักษณ์ให้คนจดจ�า รวมถึงดีไซน์ให้มีความทันสมัย

น่าใช้งาน ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าได้กว้างมากยิง่ขึน้ โดยชาวบ้าน

กลุ่มผ้าทอมือบ้านวังยาวเองก็พอใจในการออกแบบ และจะน�า

แนวทางทีท่างมหาลัยพัฒนามาให้ พัฒนาต่อไป 
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10
สมุนไพรแปรรูป 
ดาวอินคา 
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สรรพคุณ

1. ช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือด
กรดไขมันโอเมก้า 3 และสารไฟโตสเตอรอล มี
ฤทธิช์่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือด โดยสามารถ
ยับยัง้การดูดซึมคอเลสเตอรอลในระบบทางเดิอ
นอาหารได้ นอกจากนีส้ารต้านอนุมูลอิสระในกลุ่ม
ฟโีนลิกและแคโรทีนอยด์ ยังมีคุณสมบัติปอ้งกัน
การออกซิเดชัน่ของไขมัน ดังนัน้ถัว่ดาวอินคาและ
น�้ามันสกัดจากถัว่ดาวอินคา น่าจะเป็นประโยชน์ต่อ
การลดไขมันในเลือด

2. ลดความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด
ด้วยสรรพคุณของกรดไขมันโอเมก้า 3 สารไฟโต
สเตอรอล และสารต้านอนุมูลอิสระทีม่ีอยู่ในถัว่
ดาวอินคา ซึง่มีคุณสมบัติช่วยลดการดูดซึม
คอเลสเตอรอลไม่ดีเข้าสู่เส้นเลือด ทัง้ยังปอ้งกัน
การเกิดออกซิเดชัน่ของไขมัน จึงท�าให้ถัว่ดาวอิน
คามีสรรพคุณช่วยปอ้งกันและลดความเสีย่งโรค
หัวใจและหลอดเลือดได้

3. ถั่วดาวอินคา ช่วยลดน�้าหนัก
 กรดไขมันโอเมก้า 3 ในเมล็ดถัว่ดาวอินคา มี
คุณสมบัติด้านการสร้างสมดุลฮอร์โมนของ
ร่างกาย ช่วยลดการหลัง่สารคอร์ติซอลหรือสาร
แห่งความเครียดทีส่่งผลให้เราหิวบ่อย อยากกิน
อาหารรสหวานและอาหารจังก์ฟูด้บ่อย ๆ หรือ
สรุปง่าย ๆ คือสามารถช่วยลดความอยากอาหาร
ลงได้ ท�าให้เราควบคุมน�้าหนักได้ดีขึน้นัน่เองค่ะ

4. บ�ารุงกระดูก
กรดไขมันโอเมก้า 3 ในถัว่ดาวอินคายังมี
สรรพคุณช่วยให้ร่างกายดูดซึมแคลเซียมมาบ�ารุง
กระดูกได้ดีขึน้ อีกทัง้ยังช่วยรักษาความแข็งแรง
ของเยือ่หุ้มเซลล์ ลดการอักเสบของหลอดเลือด 
และลดความเสีย่งโรคไขข้อได้อีกด้วย

5. บ�ารุงผิวและผม
นอกจากกรดไขมันชนิดดีแล้ว ในถัว่ดาวอินคายัง
อุดมไปด้วยวิตามินอี และวิตามินเอทีช่่วยบ�ารุงสุข
ภาพผิวและผม ช่วยปอ้งกันสารต้านอนุมูลอิสระ
อันเป็นต้นเหตุของการอักเสบ ช่วยลดริว้รอย 
และช่วยบ�ารุงผิวให้ชุ่มชืน้ ดังนัน้ก็ไม่ต้องแปลก
ใจหากจะเห็นผลิตภัณฑ์ประเภทเครือ่งส�าอางทีม่ี
ส่วนผสมจากสารสกัดของถัว่ดาวดินคาวาง
จ�าหน่ายในบ้านเรา

6. โปรตีนสูง
เมล็ดถัว่ดาวอินคาเป็นแหล่งโปรตีนทีส่�าคัญ โดย
เมล็ดถัว่ดาวอินคาปรุงสุก 100 กรัมมีสัดส่วน
ของโปรตีนมากถึง 27% ดังนัน้คนทีก่ินมังสวิรัติ 
หรือในคนทีต่้องการโปรตีนเข้าไปเสริมสร้างกล้าม
เนือ้ในร่างกาย ถัว่ดาวอินคาก็เป็นอีกทางเลือก
หนึง่ทีไ่ม่ควรมองข้ามนะคะ

ถั่วดาวอินคา 
สรรพคุณล�้าค่า
จัดว่าเป็น      
ซูเปอร์ฟูด้
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Product Development

จากสมุนไพร
กลายเป็นสบู่
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Product & Packaging

 สูตร ๑ สีเขียว                              

เป็นสบู่กลีเซอรีนผสมสารสกัดใบดาวอินคาและว่านหาง
จระเข้ มีสรรพคุณลดความมันบนใบหน้า ช่วยลดการเกิด
สิวและสิวอักเสบ
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Product & Packaging

 สูตร ๒ สีส้ม                                   

เป็นสบู่กลีเซอรีนผสมสารสกัดเถาและเปลือกดาวอินคา   
มีสรรพคุณช่วยลดฝา้ กระ จุดด่างด�าและลดริว้รอยบน
ใบหน้า
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Storytelling
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Marketing

จัดสร้างร้านค้าออนไลน์บน
เพจเฟสบุ๊กโดยเปลีย่น
โครงสร้างหน้าเพจจาก
ธุรกิจชุมชน เป็นร้านค้า
ชุมชน เพ่ือสามารถสร้าง
หมวดหมู่สินค้า สร้างโพสต์
สินค้าทีส่ามารถระบุราคา
ขายและขัน้ตอนการซือ้ขาย
ผ่านทางโปรแกรม Mes-
senger

สร้างระบบช�าระเงินออนไลน์
โดยใช้บัญชีของผู้ประกอบ
เพ่ือรับช�าระเงินค่าสินค้า

เมือ่ตัง้ค่าระบบช�าระเงินแล้ว 
และมีการช�าระผ่านระบบ ผู้
ดูแลระบบจะสามารถสรุป
ยอดขายหรือรายได้ของร้าน
ค้าได้สะดวกกว่าการโอนเงิน
ผ่านระบบอืน่
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Result

ดาวอินคา สมุนไพรไทยทีใ่ครหลายคนรู้จักดี ในรูปแบบของ

การชงดืม่จากเมล็ดหรือเปลือกไม้ แต่การแปรรูปมาท�าสบู่อาจ

จะยังไม่คุ้นนัก ปัทมา สีดาวงษ์ น�ามาคิดต่อยอกจากธุรกิจของ

พ่อแม่ โดยการใช้ใบและเถามาท�าสบู่ โดยวไลยลงกรณ์เองได้

เข้ามาส่งเสริมในส่วนของวิจัยค้นคว้าเรือ่งคุณสมบัติของดาว

อินคา และคิดค้นสูตรส�าหรับการท�าผลิตภัณฑ์ด้านความงาม 

โดยพบว่าดาวอินคามีคุณสมบัติช่วยลดสิว ควบคุมความมัน 

จุดด่างด�า และช่วยให้ใบหน้ากระจ่างใส รวมถึงออกแบบ

ผลิตภัณฑ์ทีเ่หมาะสมให้ด้วย ซึง่ได้ทดลองขายผลตอบรับค่อน

ข้างดีทัง้ในส่วนของยอดขายและผลลัพธ์ของผลิตภัณฑ์
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อ้างอิง
https://healthplatz.co
https://www.redhousefarm.biz
https://www.hongthongrice.com
https://www.benjarong.net
https://health.kapook.com
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ทัง้หมดนีค้ือความส�าเร็จของความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐอย่างมหาวิทยาลัย การ

ปกครองส่วนท้องถิน่ และชาวบ้าน ร่วมบูรณาการการท�างานตามพระราชด�าริของพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมหาวิทยาลัยวไลยลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ น้อมน�าศาสตร์พระ

ราชาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการต่อยอดองค์ความรู้ไปสู่ชมชน เพ่ือสร้างความเป็นอยู่ 

และวิถีชีวิตทีพ่ึ่งพาตัวเองได้ พร้อมทัง้ไม่หยุดพัฒนา และมีแนวโน้มจะขยายไปสู่ชุมชนอืน่ใน

อนาคต จากชนบทสู่สังคมทีย่ัง่ยืนต่อไป


