ข้ อมูลโครงการ
การประกวดนวัตกรรมข้ าวไทย ปี 2559
มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดการประกวด
นวัตกรรมข้ าวไทยประจําปี มาตังแต่ปี 2550 เพือคัดเลือกนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ข้าวไทย รวมทังกระบวนการผลิตทีเป็ น
นวัตกรรมเกียวข้ องกับข้ าวไทย ทีมีศกั ยภาพในการพัฒนาสูเ่ ชิงพาณิชย์ อันจะก่อให้ เกิดประโยชน์ทงในด้
ั านเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ

วัตถุประสงค์
1. เพือส่งเสริ มให้ เกิดการพัฒนานวัตกรรมข้ าวไทย ซึงรวมทังผลิตภัณฑ์และ
กระบวนการผลิต โดยการประกาศเกียรติคณ
ุ และมอบรางวัล
2. เพือกระตุ้นให้ เกิดความตืนตัวและพัฒนาความใฝ่ รู้ด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมข้ าวไทย
3. เพือเป็ นขวัญกําลังใจและยกย่องผู้ค้นคิดและผลักดันนวัตกรรมข้ าวไทยจนบรรลุผล

ลักษณะของผลงานทีส่ งเข้ าประกวด
1. ผลิ ตภัณฑ์ ทีเป็ นนวัตกรรมสร้ างมูลค่าเพิมจากส่วนต่างๆ ของข้ าว (ข้ าวเปลือก ข้ าวกล้ อง ข้ าวสาร
ปลายข้ าว/ข้ าวหัก แป้งข้ าว แกลบ รํ าข้ าว ฟางข้ าว ฯลฯ) โดยเป็ นการสร้ างความรู้ ใหม่หรื อใช้ ภมู ิปัญญา
พืนบ้ านมาประยุกต์ ให้ เกิดผลิตภัณฑ์ทีมีความเป็ นไปได้ สงู ในเชิงพาณิชย์โดยมีข้าวเป็ นส่วนประกอบ
สําคัญ
2. กระบวนการผลิ ต ทีเป็ นนวัตกรรมเกียวข้ องกับผลิตภัณฑ์ข้าวไทย
หมายเหตุ : ผลงาน ต้ องไม่เคยได้ รับรางวัลระดับชาติมาก่อน และอยูใ่ นเชิงพาณิชย์มาไม่เกิน 2 ปี

ประเภทผู้สมัคร :
1. กลุ่มอุตสาหกรรม ผู้เสนอผลงานเป็ นผู้ประกอบการอุตสาหกรรม หรื อมาจากองค์กรภาครัฐระดับชาติ
หรื อสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา
2. กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้เสนอผลงานทีไม่อยูใ่ นกลุม่ แรก

เกณฑ์ ในการตัดสิน
1.
2.
3.
4.
5.

ความเป็ นนวัตกรรมของผลงาน
ความคิดสร้ างสรรค์
การสร้ างมูลค่าเพิมแก่ข้าวไทย
ศักยภาพในการพัฒนาสูเ่ ชิงพาณิชย์
ผลประโยชน์ทีได้ รับทางสังคม เศรษฐกิจ และสิงแวดล้ อม
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6. ความมีเอกลักษณ์ และคุณค่าทีนําเสนอต่อลูกค้ าหรื อแสดงถึงความสามารถในการเพิมประสิทธิภาพการ
ผลิต เพิมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ หรื อเพิมผลผลิต อย่างมีนยั สําคัญ

การพิจารณาตัดสิน
การตัดสินและรางวัลของทัง 2 กลุม่ แยกออกจากกัน

รางวัลของแต่ ละกลุ่ม
รางวัลที 1
รางวัลที 2
รางวัลที 3
รางวัลชมเชย

80,000 บาท พร้ อมโล่พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
40,000 บาท
20,000 บาท
10,000 บาท (2 รางวัล)

การดําเนินการ :
ในปี 2559 มีผลงานส่งเข้ าประกวดทังสิน 57 ผลงาน มาจากกลุม่ อุตสาหกรรม 43 ผลงาน และมาจากกลุม่ วิสาหกิจ
ชุมชน 14 ผลงาน ผลงานเป็ นประเภทอาหาร 25 ผลงาน เครืองสําอาง 19 ผลงาน กระบวนการผลิต 3 ผลงาน อุปกรณ์
เครื องจักร 2 ผลงาน และอืน ๆ อีก 8 ผลงาน
คณะกรรมการตัดสินฯ ได้ ให้ รางวัลแก่ผลงานต่อไปนี (รายละเอียดตามแนบ)
รางวัลกลุม่ อุตสาหกรรม
 รางวัลที 1
: ขีเถ้ าแกลบเสริ มฤทธิการชะลอการสุกของผลไม้ (Anti Ripening Pack)
 รางวัลที 2
: GREENMOM VEGETABLE & FRUIT WASHING LIQUID
 รางวัลชมเชย
: “ริ คคาดี” ทอฟฟี จากรํ าข้ าวโปรตีนสูง
 รางวัลชมเชย
: เครื องดืมไรซ์เบอร์ รีไซเดอร์ (READY TO DRINK RICEBERRY CIDER)
รางวัลกลุม่ วิสาหกิจชุมชน
 รางวัลชมเชย
: “ไรซ์เบอร์ รีช็อคโกครัน” อาหารเช้ าจากข้ าวไทย
งานแถลงข่าวการประกาศผลการตัดสิน จะจัดขึนในวันที 3 ตุลาคม 2559 เวลา 13.30 น. – 15.00 น. ณ ห้ องกรุงเทพฯ
2 ชัน M โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้ าว กรุงเทพฯ (กําหนดการตามแนบ)
งานพิธีมอบรางวัลฯ จะจัดขึนในงานวันนวัตกรรมแห่งชาติ วันที 5 ต.ค. 2559 (เวลา 8.00 น. – 15.30 น. ณ ห้ อง
วิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้ าว กรุงเทพฯ (กําหนดการตามแนบ)
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