ผลงานทีได้ รับรางวัลนวัตกรรมข้ าวไทยปี 2559
รางวัลที1 กลุ่มอุตสาหกรรม
ชือโครงการ
เจ้ าของโครงการ

:
:

ขีเถ้ าแกลบเสริมฤทธิการชะลอการสุกของผลไม้ (Anti Ripening Pack)
ดร.กิตติ เมืองตุ้ม
อุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคเหนือ ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์
ผู้ร่วมพัฒนาผลงาน : บริ ษัท โรงสีข้าว ต.ประเสริ ฐ อุตรดิตถ์ จํากัด
ความเป็ นนวัตกรรม : เป็ นนวัตกรรมระดับโลกด้ านผลิตภัณฑ์ ขีเถ้ าแกลบเสริ มฤทธิ การชะลอการสุกของ
ผลไม้ ด้ วยการปรั บปรุ งคุณสมบัติค วามเป็ นรู พรุ น ของขี เถ้ าแกลบ โดยการใช้ สาร
Glycerol เพือเพิมประสิทธิภาพการจับสารในรู พรุ น และการใช้ สารทีสามารถกักเก็บ
ได้ ในรู พรุ นขีเถ้ าแกลบ คือสารเคมีในกลุ่ม KMnO4และ Propylene glycol เพื อ
ประโยชน์ในการทําให้ ชะลอการสุกของผลไม้ ได้ จากการศึกษาสามารถ ชะลอการสุก
ของกล้ วยหอมได้ 2 สัปดาห์ (25 g ขีเถ้ าชะลอความสุกต่อกล้ วย 1 หวี หรื อ 8 ผล)
ชะลอการสุกของทุเรี ยนได้ 2 สัปดาห์ (150 g ขีเถ้ าชะลอความสุกต่อทุเรี ยน 2 ผลทีมี
นําหนักเฉลียผลละ 2 Kg) และชะลอการสุกของลางสาดได้ 1 สัปดาห์ (150 g ขีเถ้ า
ชะลอความสุกต่อลางสาด 2 Kg)
ผลประโยชน์ทีจะได้ รับ : สร้ างมูลค่าเพิมให้ กับขีเถ้ าแกลบประมาณ 10 เท่าโดยกลุ่มเป้าหมายหลักคือกลุ่มผู้
ส่งออก ผลไม้ และเกษตรกร รวมทังการส่งจําหน่ายปลีกตามห้ างและร้ านค้ าปลีก เพือ
กลุม่ ผู้บริ โภคผลไม้ ทีต้ องการเก็บผลไม้ ไว้ ได้ นาน โดยไม่ใส่ต้ เู ย็น

รางวัลที 2 กลุ่มอุตสาหกรรม
ชือโครงการ
เจ้ าของโครงการ

: GREENMOM VEGETABLE & FRUIT WASHING LIQUID
: นางสาวปิ ยมาศ บุญชืน และ นางสาวสุภธั ตรา อารี ย์พงศา
บริ ษัท สยามเนเชอรัล โปรดักซ์ จํากัด
ความเป็ นนวัตกรรม : เป็ นนวัตกรรมระดับประเทศด้ านการผลิตนํายาล้ างผักและผลไม้ ทีปราศจากสารเคมี
ด้ วยการทําปฏิกิริยา (Saponification) ของนํามันรํ าข้ าวผสมกับด่าง ทํ าให้ เกิดเป็ น
เกลือของกรดไขมัน (หรื อเรี ยกอีกย่างว่าสบู่ธรรมชาติ) สามารถชําระล้ างคราบสกปรก
ที ด่างทับ ทิ ม ไม่ส ามารถล้ างออกได้ ง่ ายขึน รวมถึง สารยาฆ่ าแมลงและสารเคมี ที
เคลือบอยู่บนผักและผลไม้ ทีเคลือบเป็ นพิษบางๆ ยากต่อการล้ างด้ วยนําเปล่า จึงมี
ประสิทธิภาพในการชําระล้ างได้ ดี และมีความปลอดภัยสูงเนืองจากผลิตจากนํามันรํ า
ข้ า วด่ า งธรรมชาติ และนํ าเปล่ า โดยไม่ มี ส ารกัน เสี ย และสารเคมี อื นๆ ตกค้ า ง
หลงเหลือในผักและผลไม้ หลังล้ างด้ วยนํายานี
ผลประโยชน์ทีจะได้ รับ : สร้ างมูลค่าเพิมให้ กบั นํามันรํ าข้ าวประมาณ 6 เท่า เป็ นทางเลือกให้ กบั ผู้บริ โภค และ
โรงงานอุตสาหกรรมอาหารทีมีการใช้ ผกั และผลไม้ เป็ นส่วนประกอบอาหาร

รางวัลชมเชย กลุ่มอุตสาหกรรม
ชือโครงการ
เจ้ าของโครงการ

: “ริคคาดี” ทอฟฟี จากรําข้ าวโปรตีนสูง
: นางจงรัก ธนูพนั ธุ์ชยั
ห้ างหุ้นส่วนจํากัด ลูกจงรัก
สนับสนุนวิชาการ
: ผศ.ดร.นําทิพย์ วงษ์ ประทีป
อุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบลู สงคราม
ความเป็ นนวัตกรรม : เป็ นนวัตกรรมระดับประเทศด้ านผลิตภัณฑ์ลกู อมเคียวหนึบโปรตีนสูง ทีใช้ โปรตีนจาก
รํ าข้ าวหลังการบี บนํ ามันด้ วยวิธีการสกัดเย็นเป็ นส่วนผสม ซึงการใช้ ส่วนผสมของ
นํ าตาลโมเลกุลเดียวและโมเลกุลคู่ผสมกันในอัตราส่วนที เหมาะสม พร้ อมกับการ
เลือกใช้ ไขมันทังชนิ ดอิมตัวและไม่อิมตัว เพื อกํ าจัดรสขมแล้ วผ่านกระบวนการให้
ความร้ อนทีอุณหภูมิและเวลาทีเหมาะสมทําให้ โมเลกุลจับตัวขึนใหม่จนเกิดโครงสร้ าง
ร่ างแหทีส่งผลทําให้ เนือสัมผัสของผลิตภัณฑ์เคียวหนึบและนุ่ม ไม่เละ หรื อแตกร่ วน
ขณะทีผลิตภัณฑ์ทีได้ มีโปรตีนสูง มีรสชาติ และเนือสัมผัสทีผู้บริ โภคให้ การยอมรับ
ผลประโยชน์ทีจะได้ รับ : สร้ างมูลค่าเพิมให้ กบั รํ าข้ าว 35 เท่า ด้ านภาพรวมตลาดลูกอมในปี 2558 คาดว่าจะมี
มูลค่า 8.20 พันล้ านบาท หรื อเติบโตร้ อยละ 6-7 จากปี ทีผ่านมา แบ่งออกเป็ นกลุ่มลูก
อมเม็ดแข็งสัดส่วนร้ อยละ 43 เติบโตร้ อยละ 11.8 กลุ่มลูกอมเคียวหนึบสัดส่วนร้ อย
ละ 18 ลดลงร้ อยละ 1.1 กลุ่มเยลลีเคียวหนึบ สัดส่วนร้ อยละ 16 เติบโตร้ อยละ 6.4
กลุม่ ลูกอมอัดเม็ดสัดส่วนร้ อยละ 14 เติบโตร้ อยละ 2.2 และอืนๆ ร้ อยละ 9 เติบโตร้ อย
ละ 8.4

รางวัลชมเชย กลุ่มอุตสาหกรรม
ชือโครงการ
เจ้ าของโครงการ

: เครื องดืมไรซ์ เบอร์ รีไซเดอร์ (READY TO DRINK RICEBERRY CIDER)
: นางสาวบรรชร คัดนัมพรเลิศ
บริ ษัท ลณิชา อินเตอร์ เนชันแนล จํากัด
สนับสนุนด้ านวิชาการ : สํานักงานพัฒนาการวิจยั การเกษตร (องค์การมหาชน) หรื อ สวก.
อนุสิทธิบตั ร
: เลขทีคําขอ 1043001739
อย.
: เลขที 13-2-08758-001-4
ความเป็ นนวัตกรรม : เป็ นนวัตกรรมระดับประเทศด้ านผลิตภัณฑ์ นําส้ มสายชูหมักพร้ อมดืมจากข้ าวไรซ์
เบอร์ รี โดยเริ มจากการย่อยแป้งข้ าวให้ เปลียนเป็ นนําตาลด้ วยเอนไซม์ แล้ วนํามาหมัก
ไวน์ด้วยเชือยีสต์ Saccharomyces cerevisiae sub. Kyokai ระยะเวลา 15-20 วัน
ซึงสามารถผลิตแอลกอฮอล์ร้อยละ 16.05 และหมักนําส้ มสายชูแบบวางนิงจากไวน์
ข้ าวไรซ์เบอร์ รี ด้ วยเชือ A. aceti TISTR 345 สามารถผลิตกรดอะซิติกได้ ร้อยละ 8
ภายในระยะเวลาทังหมด 9 วัน ปริ มาณสารต้ านอนุมูลอิสระเท่ากับ 363.15 µg/ml
ตามวิธี ABTS และ 157.88 µg/ml ตามวิธี DPPH และพัฒนาสูตรนําส้ มสายชูหมัก
พร้ อมดืมทีผสมนําผลไม้
ผลประโยชน์ทีจะได้ รับ : สร้ างมูลค่าเพิ มให้ กับข้ าวไรซ์เบอร์ รี 35 เท่า ตลาดเครื องดืมเพือสุขภาพมีแนวโน้ ม
เติบโตอย่างต่อเนือง ดังเห็นได้ จากตลาดนําผลไม้ ในปั จจุบันมีมูลค่า 1.2 หมืนล้ าน
บาท แบ่งเป็ นกลุ่มนําผลไม้ 100% มูลค่า 4.5 พันล้ านบาท กลุ่มนําผลไม้ 40-99%
มูลค่า 700 ล้ านบาท กลุม่ นําผลไม้ 20-40% มูลค่า 3.3 พันล้ านบาท และกลุ่มซูเปอร์
อีโค หรื อนําผลไม้ ทีตํากว่า 20% มูลค่า 1.8 พันล้ านบาท

รางวัลที 1 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ชือโครงการ
เจ้ าของโครงการ

: “ไรซ์ เบอร์ รีช็อคโกครั น” อาหารเช้ าจากข้ าวไทย
: นางสาวพิมพ์พิชชา อินทะจันทร์
วิสาหกิจชุมชน บ้ านท่าทอง (999-93 ม.6 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก)
สนับสนุนวิชาการ
: ผศ.ดร.นําทิพย์ วงษ์ ประทีป
อุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบลู สงคราม
ความเป็ นนวัตกรรม : เป็ นนวัตกรรมระดับ ประเทศด้ านผลิตภัณฑ์ช็อคโกครัน อาหารเช้ าจากข้ าวไทย เป็ น
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารเช้ าจากข้ าวไรซ์ เ บอร์ รี จากการนํ า ข้ าวไรซ์ เ บอร์ รี มาผ่ า น
กระบวนการให้ ความร้ อนทําให้ เกิดกระบวนการเจลาติไนซ์ ด้ วยปริ มาณอะไมโลสสูง
ทําให้ เม็ดข้ าวแยกตัวออกจากกัน จากนันนําไปลดความชืนและอบให้ เกิดการพองตัว
จากนันนําไปเคลือบผิวด้ วยช็อคโกแลตเพือรักษาความกรอบของผลิตภัณฑ์
ผลประโยชน์ทีจะได้ รับ : สร้ างมูลค่าเพิ มให้ กับข้ าวไรซ์ เบอร์ รี 10 เท่า ตลาดอาหารเช้ าซีเรี ยลเป็ นตลาดที มี
ความเติบโตอย่างต่อเนืองในอัตราเฉลียประมาณ 10-20% ต่อปี โดยในปี 2549 มี
มูลค่ารวมของตลาดประมาณ 600 ล้ านบาท ขยายตัวประมาณ 20% ต่อปี ซึงเป็ นผล
จากการที ผลิ ตภัณฑ์ ซีเ รี ย ลได้ รับ การยอมรั บมากขึน ประกอบกับ วิถีชี วิต และการ
ดํ า เนิ น ชี วิ ต ของพ่ อ แม่ ยุ ค ใหม่ มี ค วามเร่ ง รี บ ผลิ ต ภัณ ฑ์ อ าหารเช้ า ซี เ รี ย ลจึ ง เป็ น
ทางเลือกใหม่ทีเข้ ามาตอบสนองความต้ องการดังกล่าว โดยซีเรี ยลรสช็อกโกแลตเป็ น
รสชาติทีผู้บริ โภคชาวไทยคุ้นเคยและนิ ยมสูงสุด ส่งผลให้ ตลาดส่วนนี มีการเติบโต
อย่างรวดเร็ วและต่อเนืองโดยมีมลู ค่าสูงถึง 300 ล้ านบาท หรื อประมาณครึ งหนึงของ
ตลาดรวมทังหมดซึงเนสท์เล่ เป็ นผู้นําตลาดส่วนนีในปั จจุบนั

