ข่าวประจาวัน จันทร์ ที่ 25 ธันวาคม 2560
พาณิชย์ฯ ปลุกกระแสข้าวไทยยุค 4.0 ประกวดรางวัล “RICE PLUS AWARD 2018 ข้าว...ก้าวใหม่
งานแถลงข่าวเปิดตัวการประกวดรางวัล “RICE PLUS AWARD 2018 : ข้าว...ก้าวใหม่ ” จัดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ ณ ห้อง
ประชุมบุรฉัตรไชยากร กระทรวงพาณิช ย์ โดยมีนายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ รองอธิบดีรักษาราชการแทนอธิบดีกรมการ ค้า
ต่างประเทศ เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงฯ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของโครงการประกวดฯ
นาโดยนายสันติ เศวตวิมล “ท่านประธาน” เชฟกระทะเหล็กประเทศไทย กูรูอาหารเจ้าของตานานแม่ช้อยนางรา นายวิชิต มุ
กุระ เชฟอาวุโสระดับอินเตอร์ของเมืองไทย ม.ล.ขวัญทิพย์ “เชฟป้อม” เทวกุล หนึ่งในกรรมการแห่งรายการ มาสเตอร์เชฟไทย
แลนด์ ม.ล.คฑาทอง ทองใหญ่ นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญและผู้อานวยการสานักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อ
การค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ดร.เอกก์ ภทรธนกุล ผู้อานวยการแบรนด์เซ็นเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ
ประธานหลักสูตร Master in Branding and Marketing รวมถึงเป็นเจ้าของผลงานหนังสือขายดี “อัจฉริยะการตลาด” นาย
สมประสงค์ พยัคฆพันธ์ ประธานคลัสเตอร์เครื่องสาอางไทย ดร.ธนธรรศ สนธีระ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยาม เนเชอรัล
โปรดักซ์ จากัด เจ้าของหลายรางวัลนวัตกรรมสร้างสรรค์ และผู้ทรงคุณวุฒิอีกหลายท่าน
นายอดุลย์เปิดเผยว่า รัฐบาลตระหนักดีถึงความสาคัญของการพัฒนาและยกระดับศักยภาพในการแข่งขันเพื่อให้ไทย
สามารถยืนหยัดในฐานะผู้นาในตลาดข้าวของโลก ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นการส่งออกข้าวในปริมาณมากแต่ยัง มุ่งเน้นเรื่องคุณภาพ
มาตรฐาน รวมทั้งการนานวัตกรรมมาพัฒนาต่อยอดให้ข้าวกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย โดยแนวทางดังกล่าวสอดคล้อง
กับนโยบายขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศภายใต้โมเดล ‘ประเทศไทย 4.0’ ที่มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิจไปสู่เศรษฐกิจเน้นมูลค่า หรือ Value-Based Economy ซึ่งหนึ่งในเป้าหมายก็คือ การเปลี่ยนจากผลิตสินค้า ‘โภค
ภัณฑ์’ ไปสู่สินค้าเชิง ‘นวัตกรรม’ เพื่อสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนให้กับประเทศไทย”
การประกวดรางวัล RICE PLUS AWARD 2018 : ข้าว...ก้าวใหม่ นับเป็นครั้งแรกที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับห่วงโซ่อุปทานข้าว
ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้ผนึกกาลังความร่วมมือเพื่อสร้างพลังขับเคลื่อนอุตสาหกรรมข้าวไทยให้ก้าวต่อไปอย่างมั่นคงและยั่งยืน
ด้วยความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ซึ่งจะแสดงให้ผู้บริโภคทั่วโลกได้รับรู้ถึงศักยภาพของข้าวไทย ทั้งในเรื่องของคุณภาพ
ความหลากหลาย รสชาติและคุณประโยชน์ที่มากมาย รวมทั้งการพลิกโฉมข้าวไทยจากสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้านวัตกรรมที่
สร้างมูลค่าเพิ่มเชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรม ผ่านเวทีการประกวดระดับนานาชาติครั้งสาคัญของคนไทยที่จัดขึ้นในครั้งนี้
การประกวดรางวัล “RICE PLUS AWARD 2018 : ข้าว...ก้าวใหม่ ” ประกอบด้วย 2 กิจกรรม
ได้แก่ การ
ประกวดสูตรอาหารนานาชาติปรุงจากข้าวไทย (International Rice Recipe Contest) และการประกวดผลิตภัณฑ์นวัตกรรม
จากข้าวไทย (Innovative Rice Product Contest) ซึ่งมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและบุคคลแนวหน้ าจากวงการอาหาร
การตลาด และนวัตกรรม มากกว่า 10 ท่าน เป็นผู้พิจ ารณา คัดกรองผลงานและตัดสินการประกวด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
โครงการฯ ยังได้รับเกียรติจากนางพรรณพิมล ชัญญานุวัตร ผู้อานวยการสานักงานการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) เชฟ
นอร์เบิร์ต คอสเนอร์ เจ้าของตานานความอร่อยแห่งโรงแรมโอเรียนเต็ล มร.เมอร์โค เคลเลอร์ เชฟใหญ่ผู้มีประสบการณ์จาก
ภัตตาคารระดับมิชลินสตาร์

ดร.อุรุวรรณ แย้มบริสุทธิ์ อาจารย์นักวิจัยเจ้าของผลงานมากมายและงานเขียน “โภชนาการกับเด็ก (พิชิตอ้วน)”
นายสุทธิพงษ์ สุริยะ Food Stylist เจ้าของ 12 รางวัลจากหลายเวทีระดับโลกรวมทั้งเวที Gourmand World Cookbook
ตลอดจนตัวแทนบริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จากัด
นายอดุลย์กล่าวว่า “การประกวดสูตรอาหารนานาชาติปรุงจากข้าวไทยได้รับแรงบันดาลใจและต่อยอดมาจากการประกวด
สูตรอาหารนานาชาติจ ากข้าวหอมมะลิไทยที่กระทรวงพาณิช ย์ได้ เคยจัดขึ้นเมื่อปี 2543 ซึ่ง ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าฯ พระราชทานถ้วยรางวัล แก่ผู้ช นะเลิศ และโปรดเกล้าฯ
พระราชทานสูตรอาหาร ‘ไข่พระอาทิตย์’ สาหรับตีพิมพ์เผยแพร่ในหนังสือรวบรวมสูตรอาหารต้นตารับข้าวหอมมะลิไทยใน
ครัวนานาชาติ หากแต่การประกวดสูตรอาหารนานาชาติปรุงจากข้าวไทยในครั้งนี้จะไม่จากัดเฉพาะข้าวหอมมะลิเท่านั้น เพราะ
เราต้องการเผยแพร่คุณค่าข้าวหลากหลายสายพันธุ์ของไทยให้เป็นที่ประจักษ์แก่ผู้บริโภคทั่วโลก รวมทั้งส่งเสริมให้มีการบริโภค
ข้าวไทยมากขึ้นในกลุ่มเป้าหมายชาวไทยและต่างชาติ
ทั้ง นี้ หลัก เกณฑ์ที่ ใช้ ตัดสิ นการประกวดสู ตรอาหารนานาชาติ ปรุ ง จากข้ าวไทย จะพิ จ ารณาจากแนวคิ ดริ เริ่ ม
สร้างสรรค์ ความโดดเด่นของข้าวในฐานะโจทย์หลัก รสชาติ คุณค่าทางโภชนาการ และสีสัน โดยเปิดรับผลงานจากผู้ที่รักการ
สร้างสรรค์ศิลปะแห่งรสชาติ ทั้งเชฟ บุคลากรด้านอาหาร โรงแรม ภัตตาคาร ร้านอาหาร สถาบันสอนทาอาหาร นักเรียน
นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจทั่วไปทั้งในและต่างประเทศ
สาหรับการประกวดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากข้าวไทยมีวัตถุประสงค์สาคัญเพื่อส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับข้าว
ไทย และผลักดันให้ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากข้าวไทยทั้งที่เป็นอาหารและไม่ใช่อาหาร มีโอกาสในการเข้าสู่ตลาดเชิงพาณิชย์
อย่างเป็นรูปธรรม โดยหลักเกณฑ์การตัดสินจะพิจารณาจากแนวคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความโดดเด่นของข้าวในฐานะโจทย์หลัก
ความแปลกใหม่และความซับซ้อนของนวัตกรรม รูปลักษณ์และบรรจุภัณฑ์ คุณประโยชน์ต่อผู้บริโภค ต่อเศรษฐกิจ และสังคม
และที่สาคัญยิ่งคือการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับข้าวในเชิงพาณิชย์ ทั้งนี้ การรับสมัครผลงานจะเปิดรับเฉพาะผู้ผลิตผู้ประกอบการ
ไทย ทั้ง นักวิจัย กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหรือสนับสนุนด้านนวัตกรรมในประเทศ
ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการ “RICE PLUS AWARD 2018 : ข้าว...ก้าวใหม่ ” เพื่อร่วมเป็นส่วน
หนึ่งในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมข้าวไทยให้ก้าวไกลยิ่งกว่าเดิม พร้อมชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ เงินรางวัล และโอกาสทางธุรกิจ
มากมาย โดยเปิดรับผลงานตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ผ่านทั้งช่องทางออนไลน์และทางไปรษณีย์
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.riceplusaward.com หรือที่เฟซบุ๊ก RicePlusAward และเฟซบุ๊ก dft2go หรือ
ติดต่อที่อีเมล riceplusaward@gmail.com และโทร. 02 254 6898 ต่อ 56 (คมชัดลึกออนไลน์ 25122560)

