การประกวดนวัตกรรมข้ าวไทย ปี
ผลงานทีได้ รับรางวัล
การประชุมคณะกรรมการตัดสินนวัตกรรมข้ าวไทยปี
จัดขึนเมือวันจันทร์ ที กันยายน
เวลา . –
. น. ณ ห้ องประชุม ชัน อาคารวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพฯ
คณะกรรมการตัดสินประกอบด้ วยผู้ทรงคุณวุฒิ ท่าน ประกอบด้ วย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล (ประธานกรรมการ)
คุณจารุวรรณ วนาสิน ดร.สมศรี อรุณินท์ และ ดร.ขวัญใจ โกเมศ มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ คุณชาญวิทย์ รัตนราศรี
สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ดร.ลัดดาวัลย์ กรรณนุช อดีตรองอธิบดีกรมการข้ าว คุณดรุณี เอ็ดเวิร์ดส
สมาคมวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทางอาหาร อาจารย์พชั รี ตังตระกูล สถาบันค้ นคว้ าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์

คณะกรรมการตัดสินกับผลงานทีส่งเข้ าประกวด
ผลงานทีได้ รับรางวัลนวัตกรรมข้ าวไทย ปี

มี 7 ผลงาน ดังนี

กลุ่มอุตสาหกรรม
รางวัลที
GANFAI (Green and Fire Retardant Acoustic Decorative Item)
นางสาวกรรจิต นาถไตรภพ
ห้ างหุ้นส่วนจํากัด เจริ ญไตรภพ

GANFAI เป็ นนวัตกรรมระดับโลกด้ านผลิตภัณฑ์ฉนวนกันความร้ อนและดูดซับเสียงสําหรับตกแต่งอาคารและทีอยู่อาศัย
จากฟางข้ าวและเยือกระดาษ ประกอบด้ วยขันตอนการเตรี ยมแผ่นฉนวนโดยส่วนผสมฟาง
ข้ าวกับเยือกระดาษในอัตราส่วน : ถึง : แล้ วอัดขึนรู ปโดยแม่พิมพ์ จากนันแช่ใน
สารละลายสารหน่วงไฟ แล้ วอบแห้ ง ทําให้ ได้ ผลิตภัณฑ์ทีมีคุณสมบัตินําหนักเบาความ
หนาแน่น . – . กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร มีคา่ ความทนแรงดึงสูงสุดถึง นิวตัน
ต่อเซนติเมตร มีคา่ สัมประสิทธิการนําความร้ อนเพียง . – . วัตต์ มีค่าความต้ าน
การลุกไหม้ ตามมาตรฐาน ISO
:
เป้าหมายหลักคือ เป็ นวัสดุตกแต่งอาคาร
บ้ าน และเฟอร์ นิเจอร์ จากวัสดุธรรมชาติ โดยเป็ นผลิตภัณฑ์ทางเลือกให้ กับสถาปนิกและ
วิศวกร

รางวัลที
ข้ าวเม่ าแห้ งกึงสําเร็จรูป
ผศ.ดร.วิริยา พรมกอง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ข้ าวเม่าแห้ งกึงสําเร็ จรูป เป็ นนวัตกรรมระดับประเทศด้ านการผลิตผลิตภัณฑ์ข้าวเม่าแห้ งกึงสําเร็ จรูป คือการนําข้ าวใน
ระยะเม่าหรื อระยะแป้งอ่อน มาผ่านกระบวนการแช่ในสารละลายเกลือ เพือทําให้ องค์ประกอบของเมล็ดข้ าวมีความ
แข็งแรงแล้ วทําแห้ ง เป็ นผลให้ ได้ ข้าวเต็มเมล็ดหลังผ่านกะเทาะเปลือก แล้ วผ่านการอบแห้ งลดความชืนอีกครังหนึง ทําให้
สามารถเก็บข้ าวได้ เป็ นระยะเวลานานทีอุณหภูมิห้อง และทําให้ คณ
ุ สมบัติหลังการหุงข้ าวมีความนุม่ มีสเี ขียว มีรสหวาน
เล็กน้ อย และมีกลินเหมือนข้ าวเม่าสด การประยุกต์ใช้ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีร่วมกับภูมิปัญญาท้ องถิน ทําให้ ยงั รักษา
ผลิตภัณฑ์พนบ้
ื านและมีคณ
ุ ภาพสูง

รางวัลที
Facial Cleansing Powder Set
นายสุพฒ
ั น์ เลาระวัตร
บริ ษัท สกินเทคอินเตอร์ โปรดักส์ จํากัด
Facial Cleansing Powder Set เป็ นนวัตกรรมระดับประเทศด้ านผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดผิวหน้ า ทีมีลกั ษณะ
ผลิตภัณฑ์เป็ นผงและมีสว่ นผสมหลักเป็ นข้ าวพืนเมือง (สูตรข้ าวเขาวง สูตรข้ าวลืมผัว สูตรข้ าวสังข์หยด และสูตรข้ าวหอม
มะลิ) โดยการนําผงแป้งข้ าวมาผ่านการปรับปรุงคุณภาพด้ วยการใช้ เทคโนโลยี “Cold Plasma” ทําให้ ผงข้ าวมีพืนทีผิว
ขรุขระอย่างสมําเสมอ ส่งผลให้ มีคณ
ุ สมบัติดดู ซับสิงสกปรกบนผิวหน้ าได้ ดีขนึ รวมทังเป็ นการฆ่าเชือจุลนิ ทรี ย์ในผงแป้ง
ข้ าว ร่วมกับการพัฒนาสูตรเป็ นผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดแบบผง เป็ นการสร้ างมูลค่าเพิมให้ กบั เกษตรกรในรูปแบบของ
contact farming และยกระดับผลิตภัณฑ์จากข้ าวพันธุ์พนเมื
ื อง

รางวัลชมเชย ผลิตภัณฑ์ รักษาผมร่ วงและกระตุ้นการงอกใหม่ ของเส้ นผม
จากสารประกอบเชิงซ้ อนข้ าวเหนียวดํา
นางสาวอนงค์นชุ ต๊ ะคํา
บริ ษัท คอสเมเฮลท์ แชนเนล จํากัด
ผลิตภัณฑ์รักษาผมร่วงและกระตุ้นการงอกใหม่ของเส้ นผมจากสารประกอบเชิงซ้ อนข้ าวเหนียวดํา เป็ นนวัตกรรมระดับประเทศ
ด้ านผลิตภัณฑ์รักษาผมร่วงและกระตุ้นผมงอกจากสารประกอบเชิงซ้ อนข้ าวเหนียวดํา อยูใ่ นรูปของแฮร์ โทนิคและแชมพูคอนดิชนั
เนอร์ โดยสารสกัดจากเปลือกหุ้มเมล็ดข้ าวเหนียวดําจะช่วยกระตุ้นการเจริ ญของ hair epithelial cell ซึงเป็ นการขยายระยะ
เจริ ญเติบโตของผมทดแทนการใช้ ยาเคมีทมีี จําหน่ายอยูใ่ นท้ องตลาด สารสกัดจะถูกทําให้ อยูใ่ นรูปแบบของสารประกอบโลหะ
เชิงซ้ อนด้ วยการเติมสารละลายเกลือของโลหะทรานซิชนั จากนันผ่านกระบวนการรี ฟลักซ์ เพือเพิมความคงตัว ไม่สลายตัวง่าย
เมือโดนแสง ความร้ อน หรื อสภาวะเป็ นด่าง เป็ นผลิตภัณฑ์ทางเลือกให้ กบั ผู้บริ โภคทีใช้ ยาเคมีทีจําหน่ายอยูใ่ นท้ องตลาด ของ
ผู้มีปัญหาผมร่วง เนืองจากจะเกิดผลข้ างเคียงเมือใช้ ติดต่อกันเป็ นระยะเวลานาน

รางวัลชมเชย Dr.O Anti-Aging Skin Essence (Ultrasonix Extraction)
นางสาววรรณภา ไชยาโส
บริ ษัท สยาม เนเชอรัล โปรดักซ์ จํากัด
Dr.O Anti-Aging Skin Essence เป็ นนวัตกรรมระดับประเทศด้ านผลิตภัณฑ์บํารุงผิว Essence ทีมีการเพิม
ประสิทธิภาพในการระงับกลินกาย โดยเฉพาะผู้ทีมีอายุ ปี ขนไปซึ
ึ
งเกิดจากความสามารถในการควบคุมปฏิกิริยา
oxidation ของร่างกายลดลง ด้ วยนําเถ้ าแกลบทีมีซิลกิ ้ าประมาณร้ อยละ – มาสกัดด้ วยกระบวนการ ultrasonic
extractionจะทําหน้ าทียับยังการทํางานของเอนไซม์ lipoxidaseทีเป็ นตัวเร่งในการทําให้ เกิดกลิน และนอกจากนันนําด่าง
เถ้ าแกลบยังมีแร่ธาตุตา่ งๆ ทีสามารถดูดซับซับกลินไวภายในและภายนอกโมเลกุล โดยจะเกิดปฏิกิริยาสะเทินกรด fatty
acid เป็ นทางเลือกของผลิตภัณฑ์ในกลุม่ ผลิตภัณฑ์ชะลอวัย ทีเพิมเติมคุณสมบัติในการระงับกลินกายเข้ ามาไว้ ใน
ผลิตภัณฑ์

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
รางวัลที
เซรัมบํารุ งผิวพิเศษ
นางสาวภฤชฎา ศรี เหนียง
วิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากทรัพยากรชีวภาพในชุมชน

เซรัมบํารุงผิวพิเศษ เป็ นนวัตกรรมระดับประเทศด้ านผลิตภัณฑ์เซรัมบํารุงผิว ด้ วยการนําข้ าวไรซ์เบอร์ รีมาผ่าน
กระบวนการหมักด้ วยเชือราในกลุม่ ของ Aspergillus เป็ นจุลนิ ทรี ย์ทีมีความสามารถสูงในการสร้ างเอนไซม์ออกมาย่อย
ผนังเซลล์และโปรตีนของพืชโดยไม่สร้ างสารพิษ ทําให้ ได้ สารออกฤทธิทางชีวภาพในกลุม่ ของสารประกอบฟี นอลจากข้ าว
ในปริ มาณเพิมขึนจากการสกัดสารแบบทัวไป แล้ วทําสารสกัดทีได้ มาพัฒนาสูตรพืนฐานตํารับเซรัม เป็ นการยกระดับ
ผลิตภัณฑ์ชมุ ชนให้ เป็ นทียอมรับ ด้ วยการใช้ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเข้ ามาประยุกต์ใช้

รางวัลชมเชย ผลิตภัณฑ์ จากกระดาษฟางข้ าว
นางอุไรวรรณ ภูว่ ตั ร
วิสาหกิจชุมชนกลุม่ ชาข้ าวกํา(ข้ าวลืมผัว)
ผลิตภัณฑ์จากกระดาษฟางข้ าว เป็ นนวัตกรรมระดับประเทศด้ านผลิตภัณฑ์กระดาษจากฟางข้ าว ใช้ ฟางข้ าวทีเป็ นของ
เหลือทิงจากกระบวนการผลิตข้ าว ด้ วยการนําฟางข้ าวมาลดขนาดด้ วยการสับและป่ นละเอียด แล้ วผ่านการให้ ความร้ อน
จนได้ เยือฟางข้ าวแล้ วผสมกับแป้งมันสําปะหลังซึงทําหน้ าทีเป็ นตัวประสาน แล้ วผ่านการร่อนเยือขึนรูปเป็ นกระดาษ หาก
ต้ องการความแข็งแรงเพิมขึน สามารถนําลังกระดาษหรื อกระดาษข้ อสอบเก่าจากโรงเรี ยนมาผ่านกระบวนการต้ มให้ ได้ เยือ
กระดาษ แล้ วผสมอัตราส่วนเยือฟางข้ าวต่อเยือกระดาษรี ไซเคิล เท่ากับ : จะทําให้ กระดาษมีความแข็งแรงมากขึน
เป็ นการนําของเหลือทิงจากกระบวนการแปรรูปข้ าวมาสร้ างมูลค่าเพิม อีกทังยังลดปั ญหาการเผาฟางข้ าว ซึงเป็ นปั ญหา
หมอกควันในพืนทีและเกษตรกรมีรายได้ เพิมในช่วงพักการทํานา
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