
การประกวดสูตรอาหารนานาชาติปรุงจากข้าวไทย
International Rice Recipe Contest

ที่มาของโครงการ :
RICE PLUS AWARD 2018 คือรางวัลการประกวดระดับชาติ ท่ีมอบให้แก่ผู้ชนะการประกวด ภายใต้การด�าเนิน

โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าเพิ่มสินค้าข้าวส่งออกเชิงพาณิชย์ จัดโดยกระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้า
ต่างประเทศ ร่วมกับองค์กรพันธมิตร เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมข้าวไทย และยกระดับจากความเป็นสินค้าโภคภัณฑ ์
สู่ความเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพ ที่เกิดจากการต่อยอดด้วยนวัตกรรมสร้างสรรค์ พร้อมสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับข้าวไทยและ
ขยายการบริโภค ตลอดจนการส่งออกข้าวไทยในตลาดโลก สอดรับกับนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของ
รัฐบาลภายใต้โมเดล “Thailand 4.0”

การประกวดสตูรอาหารนานาชาติปรงุจากข้าวไทย หรอื International Rice Recipe Contest เป็นหนึง่ในกจิกรรม
การประกวดที่จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ภาพลักษณ์ คุณภาพ และความหลากหลายของข้าวไทย กระตุ้นการบริโภคข้าวไทยใน 
กลุ่มเป้าหมายชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยการตอกย�้าสร้างการรับรู้ถึงคุณประโยชน์และความโดดเด่นของข้าวไทยผ่าน 
สูตรอาหารที่สร้างสรรค์อย่างหลากหลาย

คุณประโยชน์ของข้าวไทย
ข้าวไทยเป็นสุดยอดธัญญาหารที่ เป ี ่ยมคุณประโยชน์และคุณค่าทางโภชนาการ  

ซึ่งเเพร่หลายสู่การรับรู้ของชาวโลกในปัจจุบัน พร้อมไปกับวิถีการบริโภคสมัยใหม่ที่ใส่ใจสุขภาพ 
ข้าวไทยมีหลากหลายสายพันธุ์ รวมถึงข้าวคุณลักษณะพิเศษหลากสีสัน ท่ีอุดมไปด้วยคุณค่า 
สารอาหารและคุณประโยชน์ที่แตกต่างกัน เช่น โพลีฟีนอล แอนโทไซยานิน วิตามินอี ลูทีน  
เบต้าแคโรทนี แกมมาออไรซานอล การรบัประทานข้าวให้หลากสหีลากสายพันธุเ์ป็นประจ�ามส่ีวน 
ช่วยป้องกันโรค โดยเฉพาะข้าวพื้นเมืองของไทยที่มีสีเข้มซึ่งมีสารต้านอนุมูลอิสระในปริมาณสูง

ผู้รับผิดชอบโครงการ :

 กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าต่างประเทศ ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตร

ระยะเวลาด�าเนินการ :
 ตุลาคม 2560 – มิถุนายน 2561

วัตถุประสงค์ :

 1.เพื่อเผยแพร่คุณภาพ ความหลากหลาย และคุณลักษณะพิเศษของข้าวไทย

 2.เพื่อให้ผู้บริโภคทั่วโลกได้รู้จักและคุ้นเคยกับข้าวไทยในฐานะอาหารจานหลักและเมนูทางเลือก

 3.เพื่อกระตุ้นให้เกิดการบริโภคข้าวไทยเพิ่มขึ้น ทั้งในและต่างประเทศ

 4.เพื่อเผยแพร่ภาพลักษณ์ประเทศไทยในฐานะแหล่งผลิตข้าวคุณภาพดีของโลก

 5.เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและถ่ายทอดสีสันมนต์เสน่ห์ของสูตรอาหารจากข้าวไทยให้ทั่วโลกได้ประจักษ์



หลักเกณฑ์การประกวด
ประเภทผู้สมัคร :
  แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
   1.บุคคลทั่วไป
   2.สถาบัน
ประเภทการประกวด :
  แบ่งออกเป็น 2 ประเภทรางวัล ได้แก่
   1.สูตรอาหารจานหลัก
   2.สูตรอาหารว่างหรือของหวาน

กติกา :
1. สูตรอาหารที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานการคิดค้นและสร้างสรรค์ด้วยตนเอง
2.จัดส ่งสูตรอาหารเข ้าร ่วมประกวดในรูปแบบไฟล ์ เอกสาร (Microsoft Word หรือ ไฟล ์  pdf) 

  พร้อมระบุรายละเอียดครบถ้วน (ตามใบสมัครการประกวด) โดยครอบคลุมดังนี้
- ชือ่สตูรอาหาร (ภาษาไทย/องักฤษ) พร้อมระบปุระเภททีส่่งเข้าประกวด (อาหารจานหลกั หรอือาหารว่าง/ของหวาน)
- ภาพถ่ายอาหารปรุงส�าเร็จจากสูตรอาหารที่ส่งเข้าประกวด เป็นภาพที่เห็นอาหารชัดเจนและไม่ผ่านกระบวนการ 

  ตกแต่งภาพ ในกรณีที่มีวิดีโอ ผู้สมัครสามารถแนบลิ้งค์ได้ในเว็บไซต์สมัครการประกวด หรือทางอีเมล
- เขียนอธิบายถึงที่มา แนวคิด และแรงบันดาลใจ
- เขียนอธิบายถึงวัตถุดิบและเครื่องปรุงที่ใช้ โดยระบุปริมาณและสัดส่วนอย่างชัดเจน ครบถ้วน
- เขียนอธิบายถึงวิธีท�าแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน เข้าใจง่าย สามารถท�าตามสูตรได้ไม่ยาก
- ระบุชื่อ – นามสกุล ของผู้ส่งสูตรอาหารเข้าประกวด พร้อมที่อยู่และเบอร์ติดต่อ (โทรศัพท์ / อีเมล )

เกณฑ์การตัดสิน :
• แนวคิดริเริ่มสร้างสรรค์
• ความโดดเด่นของข้าวไทยในฐานะวัตถุดิบหลักที่น�ามาสร้างสรรค์
• สีสันความสวยงามน่ารับประทานของอาหาร
• คุณค่าทางโภชนาการ
• รสชาติ (เมื่อปรุงตามสูตร)

ขั้นตอนการตัดสิน :
• ผู้สนใจสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ผ่าน 3 ช่องทาง คือ ผ่านเว็บไซต์ ทางอีเมล และทางไปรษณีย์
• คณะกรรมการคัดกรองพิจารณาคัดเลือกผลงาน เพ่ือผ่านเข ้าสู ่รอบคัดเลือก จ�านวน 40 ผลงาน  

  (พิจารณาจากใบสมัคร + สูตรอาหาร + ภาพถ่ายอาหารที่ปรุงตามสูตร)
• คณะกรรมการฯ คัดเลือกสูตรอาหารเพื่อเข้าสู่รอบสุดท้าย จ�านวน 20 สูตร (อาหารจานหลัก 10 สูตร อาหารว่าง 

  / ของหวาน 10 สูตร)
• การประกาศผลรางวัลชนะเลิศ และพิธีมอบรางวัลช่วงเดือนพฤษภาคม 2561



การส่งผลงาน :
• ส่งใบสมัครและผลงานสูตรอาหารทางเว็บไซต์ www.riceplusaward.com
  โดยแนบไฟล์ที่ระบุในกติกาครบถ้วน หรือ
• ส่งใบสมัครและผลงานฯ ทางไปรษณีย์โดยจ่าหน้าซองถึง
  ส�านักงานเลขานุการคณะกรรมการด�าเนินการประกวด “RICE PLUS AWARD 2018”
  23/15 ซอยร่วมฤดี ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 หรือ
• ส่งใบสมัครและผลงานฯ ทาง อีเมล : riceplusaward@gmail.com
  ระบุชื่อในอีเมลว่า “การประกวดสูตรอาหารนานาชาติปรุงจากข้าวไทย” พร้อมแนบไฟล์ตามที่ระบุในกติกา

หมายเหตุ : เลือกส่งช่องทางใดทางหนึ่งก็ได้ ส�านักงานเลขานุการฯ จะแจ้งตอบกลับทางอีเมลเมื่อได้รับใบสมัคร

ระยะเวลาการด�าเนินงาน :
• เปิดรับผลงานสูตรอาหารที่ส่งเข้าประกวด : วันนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2561
• การพิจารณาคัดกรองและคัดเลือกผลงานผ่านเข้ารอบ : มีนาคม – เมษายน 2561
• การพิจารณาตัดสิน พร้อมการประกาศผลและพิธีมอบรางวัล : เดือนพฤษภาคม 2561

รางวัล
1) การประกวด : สูตรอาหารจานหลัก

2) การประกวด : สตูรอาหารว่างหรอืของหวาน

ประเภทสถาบัน (Institutional Category)

รางวัลที่ 1 ถ้วยรางวัลเกียรติยศ  
พร้อมเงินรางวัล 20,000 บาท

รางวัลที่ 2 โล่เกียรติยศ  
พร้อมเงินรางวัล 15,000 บาท

รางวัลที่ 3 โล่เกียรติยศ  
พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท

ประเภทบุคคลทั่วไป (Individual Category)

รางวัลที่ 1 ถ้วยรางวัลเกียรติยศ  
พร้อมเงินรางวัล 20,000 บาท

รางวัลที่ 2 โล่เกียรติยศ  
พร้อมเงินรางวัล 15,000 บาท

รางวัลที่ 3 โล่เกียรติยศ  
พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท

ประเภทสถาบัน (Institutional Category)

รางวัลที่ 1 ถ้วยรางวัลเกียรติยศ  
พร้อมเงินรางวัล 20,000 บาท

รางวัลที่ 2 โล่เกียรติยศ  
พร้อมเงินรางวัล 15,000 บาท

รางวัลที่ 3 โล่เกียรติยศ  
พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท

ประเภทบุคคลทั่วไป (Individual Category)

รางวัลที่ 1 ถ้วยรางวัลเกียรติยศ  
พร้อมเงินรางวัล 20,000 บาท

รางวัลที่ 2 โล่เกียรติยศ  
พร้อมเงินรางวัล 15,000 บาท

รางวัลที่ 3 โล่เกียรติยศ  
พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท



หมายเหตุ :
 - คณะกรรมการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์จากการคัดเลือก กรณีตรวจพบว่าคุณสมบัติของผู้สมัคร 

    ไม่ครบถ้วนตามข้อก�าหนด

 - คณะกรรมการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 - หากพบการน�าผลงานของผู้อื่นมาส่งเข้าประกวดให้คณะกรรมการฯ มีสิทธิเพิกถอนรางวัล 

 - ผลการตัดสินของคณะกรรมการฯ ตัดสินถือเป็นสิ้นสุด

 - กรมการค้าต่างประเทศขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ผลงานที่ได้รับรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ 

    ทราบล่วงหน้า

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ส�านักงานเลขานุการคณะกรรมการด�าเนินการประกวด

“RICE PLUS AWARD 2018”
23/15 ซอยร่วมฤดี ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

     โทร. 02 254 6898 ต่อ 56     E-mail riceplusaward@gmail.com

     www.riceplusaward.com      www.facebook/riceplusaward
           www.facebook.com/dft2go


