โครงการ “Innovations for Street Food”
อาหารไทย เป็น อาหารที่ชาวต่างชาตินิยมรับประทาน ซึ่งมีจุดเด่นในเรื่องของรสชาติความอร่อย
รวมถึงรูปแบบของอาหารที่มีความหลากหลาย ถือเป็นมรดกทางภูมิปัญญาที่สะท้อนถึงศิลปะ วัฒนธรรมและ
วิถีชีวิตของคนไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีวิวัฒนาการในการปรับเปลี่ยนเพื่อให้เข้ากับวิถีชีวิต ในปัจจุบัน
แต่ยังคงรักษาเอกลักษณ์ของอาหารไทยไว้ หนึ่งในเอกลักษณ์ที่โดดเด่นและมีชื่อเสียงไปทั่วโลก คือ การค้าขาย
อาหารบนบาทวิถีซึ่งมีอยู่ทุกพื้นที่ หรือที่เรียกว่าอาหารริมทาง (Street Food) โดยในปัจจุบันธุรกิจการจาหน่าย
อาหารริมทางมีหลากหลายรูปแบบ ทั้งรูปแบบรถเข็น หาบเร่ แผงลอย ตู้ขายของขนาดเล็ก หรือ คีออสก์
(Kiosk) และฟู้ดทรัก (Food Truck) เป็นต้น ทั้งนี้ รัฐบาลได้ให้การส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวด้าน
อาหารทั้ ง ในเชิ ง คุ ณ ภาพและภาพลั ก ษณ์ โดยวางเป้ า หมายให้ ป ระเทศไทยเป็ น จุ ด หมายปลายทาง ใน
การท่องเที่ยวของชาวต่างชาติ
สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในฐานะหน่วยงานด้านการวิจัย การประดิษฐ์คิดค้น และ
นวั ต กรรมของประเทศ ได้ เ ล็ ง เห็ น ถึ ง ความส าคั ญ ของการยกระดั บ ธุ ร กิ จ อาหารริ ม ทางให้ ไ ด้ ม าตรฐาน
ความสะอาด และความปลอดภัย พัฒ นา Street Food ไทย สู่ Street Food ยุคสร้างสรรค์ด้ว ยงานวิจัย
สิ่ งประดิ ษฐ์ และนวัต กรรม เพื่อตอบสนองต่ออุ ตสาหกรรมอาหารริม ทาง ทั้ง นี้ เป็น การสร้างมูล ค่ าเพิ่ ม
และรายได้ให้กับร้านอาหาร มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนทางอาชีพ ถือเป็นกลไกสาคัญในการพัฒนาระบบ
เศรษฐกิจฐานรากของประเทศ รวมถึงตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้มีความ
เข้มแข็ง วช. จึงได้จัดให้มีโครงการ “Innovations for Street Food” นี้ขึ้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกิดการพัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ที่ช่วยยกระดับมาตรฐาน
การบริหารจัดการความสะอาด ความปลอดภัย และสุขลักษณะสาหรับอาหารริมทาง
(Street Food)
2. เพื่อสร้างเวทีในการนาเสนอผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของเยาวชนให้เกิดการพัฒนา
ต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์ในมิติต่าง ๆ
กลุ่มเป้าหมาย
นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
ประเภทการประกวด
1. อุปกรณ์ เครื่องมือประกอบอาหาร หรือ อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้กับธุรกิจการจาหน่ายอาหารริมทาง
2. การออกแบบรถเข็น ขนาดไม่เกิน ความกว้าง 1.5 x ความยาว 2.0 เมตร
(ตามขนาดพื้นที่ของจุดผ่อนผันที่ กทม. กาหนด)
การให้รางวัล
การให้รางวัลแบ่งเป็น 2 ประเภท มีดังนี้
1. อุปกรณ์เครื่องมือประกอบอาหาร หรือ อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้กับธุรกิจการจาหน่ายอาหารริมทาง
รางวัลชนะเลิศ
จานวน ๑ รางวัล ๆ ละ 5๐,๐๐๐ บาท
และประกาศนียบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ จานวน ๑ รางวัล ๆ ละ 4๐,๐๐๐ บาท
และประกาศนียบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ จานวน ๑ รางวัล ๆ ละ 3๐,๐๐๐ บาท
และประกาศนียบัตร
รางวัลชมเชย
จานวน ๒ รางวัล ๆ ละ 1๐,๐๐๐ บาท
และประกาศนียบัตร
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-22. การออกแบบรถเข็น ขนาดไม่เกิน ความกว้าง 1.5 x ความยาว 2.0 เมตร
(ตามขนาดพื้นที่ของจุดผ่อนผันที่ กทม. กาหนด)
รางวัลชนะเลิศ
จานวน ๑ รางวัล ๆ ละ 3๐,๐๐๐ บาท
และประกาศนียบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ จานวน ๑ รางวัล ๆ ละ 2๐,๐๐๐ บาท
และประกาศนียบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ จานวน ๑ รางวัล ๆ ละ 1๐,๐๐๐ บาท
และประกาศนียบัตร
รางวัลชมเชย
จานวน ๒ รางวัล ๆ ละ 5,๐๐๐ บาท
และประกาศนียบัตร
อนึ่ ง หากไม่มีผ ลงานสมควรได้ร างวัล ชนะเลิ ศ หรือรางวัล รองชนะเลิ ศ อันดับ 1 หรือรางวัล รอง
ชนะเลิศอันดับ ๒ และมีเงินรางวัลที่ยังไม่ได้จ่าย แต่มีผลงานในลาดับรองลงมาที่สมควรได้รับรางวัล ให้นาเงิน
รางวัล
ไปเพิ่มจานวนรางวัลในระดับรองลงมาได้
คุณสมบัติของผลงานที่เสนอขอรับรางวัล
1. ผลงานที่เสนอขอรับรางวัลต้องสอดคล้องกับประเภทของการประกวด
2. ผลงานที่เ สนอขอรั บ รางวัล ต้องแสดงออกถึง การพัฒ นาเทคโนโลยีที่ มีความชาญฉลาดในการ
ประดิษฐ์คิดค้นหรือการดัดแปลง โดยมุ่งเน้นความสะอาด ปลอดภัย ความสะดวกในการใช้งาน ใช้วัสดุในการ
ประดิษฐ์ ที่เป็ น มิตรต่อสิ่ งแวดล้ อม หาได้ง่าย มีต้นทุนต่า โดยประยุกต์องค์ความรู้จากการวิจัย หรือหลั ก
วิชาการที่เกี่ยวข้องมาสนับสนุนการประดิษฐ์คิดค้น
๓. เป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ หรือพัฒนาจากของเดิม และไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวด
ของ วช. มาก่อน ทั้งนี้ ไม่เป็นผลงานที่ลอกเลียนแบบหรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น
4. เป็นผลงานที่มีการออกแบบที่ชัดเจน และสามารถนาไปจัดทาต้นแบบอย่างเป็นรูปธรรม และใช้
งานได้จริง
คุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด
นิสิต นักศึกษา ที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับของอาชีวศึกษา อุดมศึกษา และประชาชนทั่วไป โดยสามารถ
สมัครได้ในนามบุคคล หรือเป็นทีม ๆ ละได้ไม่เกิน 4 คน (รวมอาจารย์ที่ปรึกษา)
การเสนอผลงานเข้าร่วมประกวด
ผู้สนใจและประสงค์จะเสนอผลงานเข้าร่วมประกวด จะต้องจัดทาเอกสารตามที่ วช. กาหนด ดังนี้
๑. แบบฟอร์มการเสนอผลงานเข้าร่วมประกวด
๒. แบบฟอร์มสรุปข้อมูลโดยย่อของผลงานที่เข้าร่วมประกวด (ประเภทอุปกรณ์เครื่องมือ)
3. แบบร่างสเกตช์ในกระดาษขนาด A4 พร้อมระบุรายละเอียดวัสดุ ขนาดชิ้นงาน สีสัน และรูปแบบ
การใช้งาน (ประเภทออกแบบรถเข็น)
4. หนังสือยืนยันความเป็นเจ้าของผลงาน
5. ซีดีข้อมูล 1 แผ่น ประกอบไปด้วย
- รายละเอียดข้อมูลตาม ข้อ ๑ – 4 บันทึกข้อมูลในรูปแบบ Word และในรูปแบบ PDF
- รูปภาพของผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่ชัดเจน 3 - 5 ภาพ แบบร่างสเกตช์โดยบันทึกเป็นไฟล์ JPG
หรือ PNG
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-3การจัดทาเอกสารตามข้อ 1 – 4 ให้ผู้เสนอผลงานจัดพิมพ์ด้ว ยตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด
16 พอยท์ (ถ้ามี) และจัดเรียงเอกสารตามข้อ ๑ - ๓ เย็บเข้าเล่มให้เรียบร้อย จานวน 10 ชุด (ฉบับจริง ๑ ชุด
และสาเนา 9 ชุด) โดยระบุที่เอกสารว่า ต้นฉบับ/ สาเนา พร้อมแนบซีดีข้อมูล (ข้อที่ 5) กับต้นฉบับ ส่งมายัง
ฝ่ายส่งเสริมและสร้างคุณค่างานวิจัย กองประเมินผลและจัดการความรู้ การวิจัย สานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) เลขที่ ๑๙๖ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐
เกณฑ์การพิจารณา
1. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความแปลกใหม่
2. ความโดดเด่นของผลงาน
3. การเลือก หรือประยุกต์ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสม ประหยัด มีความคงทนแข็งแรง ปลอดภัย
4. สามารถใช้ประโยชน์ และมีความเหมาะสมในการใช้งานจริง
การพิจารณาตัดสินให้รางวัล
วช. เป็ น ผู้ พิ จ ารณาคั ด เลื อ กและตั ด สิ น สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ที่ ส มควรได้ รั บ รางวั ล ฯ ซึ่ ง ด าเนิ น งานโดย
คณะกรรมการตัดสินรางวัลฯ ทั้งนี้ ผลการตัดสินของ วช. ให้เป็นที่สุด จะอุทธรณ์มิได้ และหากพบหลักฐาน
ในภายหลังว่าผลงานที่ได้รับรางวัลขาดคุณสมบัติในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง วช. พิจารณาเพิกถอนผลการตัดสินและ
เรียกคืนรางวัลที่รับไปแล้วทั้งหมด
ระยะเวลาในการดาเนินงาน
๑. การรับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 12 ตุลาคม 2561 ในวัน และเวลาราชการ
๒. ผลงานที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการฯ จะต้องนาเสนอผลงานรอบตัดสินตามวัน
และสถานที่ ที่ วช. กาหนด
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. เกิดการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมอาหารริมทาง
2. เกิดการพัฒนาต่อยอด และนาไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม
3. นักวิจัย นักประดิษฐ์คิดค้นได้มีโอกาสในการนาเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
นาไปสู่การเชื่อมโยงระหว่างนักวิจัย นักประดิษฐ์ และผู้ประกอบการ
4. ยกระดับมาตรฐานความสะอาด และความปลอดภัยของอุตสาหกรรมอาหารริมทาง
ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายส่งเสริมและสร้างคุณค่างานวิจัย กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย
สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
เลขที่ ๑๙๖ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๕๖๑ ๒๔๔๕ ต่อ ๕๐7 - ๕๐๙
โทรสาร ๐ ๒๕๗๙ ๒๒๘๘, ๐ ๒๕๗๙ ๐๔๕๕
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