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บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
ในฐานะที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเอเธนส์ เป็นกลไกของกระทรวงการต่างประเทศใน
ต่างประเทศในการผลักดันยุทธศาสตร์ของกระทรวงการต่างประเทศและนโยบายของรัฐบาลในการ
ส่งเสริมอาหารไทยและประชาสัมพันธ์ประเทศไทยในกรีซ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเอเธนส์จึงมี
พัน ธกิจ ในการดาเนิน การตามยุ ทธศาสตร์ของกระทรวงการต่างประเทศในยุโ รป ปี 2556-2560
นโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน
2557 ให้ปี 2558 เป็น “ปีท่องเที่ยววิถีไทย 2558” (2015 Discover THAINESS) และนโยบายครัวไทยสู่
ครัวโลก ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นครัวของโลก (Kitchen of the World) โดย
สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ดาเนินโครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่อาหารไทยและประเทศไทยในกรีซ
มาอย่างต่อเนื่องทุกปี แต่เนื่องจากกรีซกาลังประสบปัญหาทางด้านเศรษฐกิจที่รุนแรงอย่างต่อเนื่อง
ยาวนานมากว่ า 7 ปี ซึ่ ง กรี ซ จะต้ อ งใช้ เ วลาอี ก นานกว่ า ที่ จ ะแก้ ไ ขปั ญ หาดั ง กล่ า วได้ ด้ ว ยเหตุนี้
สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงต้องหาวิธีดาเนินการที่เหมาะสมและดีที่สุดในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่
อาหารไทยและประเทศไทยในกรี ซ ท่ า มกลางสถานการณ์ วิ ก ฤติ ท างเศรษฐกิ จ ของกรี ซ โดย
สถานเอกอั ค รราชทู ต ฯ ได้ ท าการศึ ก ษา วิ เ คราะห์ เ พื่ อ หาวิ ธี ก ารที่ เ หมาะสมและดี ที่ สุ ด ในการ
ดาเนินการท่ามกลางสถานการณ์ที่ไม่ปกติของกรีซดังกล่าว
ที่ผ่ านมาการดาเนิ น การประชาสั มพันธ์เผยแพร่อาหารไทยและประเทศไทยของสถาน
เอกอัครราชทูตฯ เป็นการดาเนินการในกรุงเอเธนส์ แต่ยิ่งนับวันสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของกรีซยิ่ง
เลวร้ายลงทาให้คนกรีกสนใจแต่เรื่องปากท้องของตน และยังไม่สนใจเรื่องของชาติอื่น ดังนั้น ผู้เขียน
จึงเห็นว่า การดาเนินการด้วยวิธีดังกล่าวยังไม่เพียงพอ เห็นได้จากอาหารไทยยังไม่ค่อยเป็นที่นิยมและ
แพร่หลายในกรีซ ผู้เขียนจึงได้ศึกษาหาสาเหตุว่าเป็นเพราะเหตุใดอาหารไทยจึงไม่เป็ นที่นิยมในกรีซ
พร้อมกันนั้นได้ศึกษาหาวิธีการที่จะส่งเสริมอาหารไทยในกรีซให้เป็นที่แพร่หลายมากขึ้นเพื่อเป็นการ
รักษาพื้นที่ของความเป็นไทยในด้านอาหารและประเทศไทยในด้านต่างๆ อาทิ การท่องเที่ยว ศิลปะ
วัฒนธรรม เพื่อให้คงอยู่ในความสนใจของคนกรีกรวมทั้งนักท่องเที่ยวต่างชาติจานวนมากที่เดินทางไป
ท่องเที่ยวที่กรีซ
ผู้เขียนได้นาแนวคิดทฤษฎีการวิเคราะห์วิธี SWOT (SWOT Analysis) มาใช้ในการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมต่างๆ ซึ่งจะทาให้สามารถมองเห็นจุดแข็ง จุดอ่อนของหน่วยงาน และทราบถึงโอกาส
และอุปสรรคในการดาเนินงานตามแผนงานทาให้การกาหนดเป้าหมาย และวิธีการดาเนินงานเป็นไปได้
อย่างเหมาะสมที่สุด ยิ่งไปกว่านั้นเอกอัครราชทูตฯ คนปัจจุบัน (นายจุมพล มนัสช่วง) ได้กาหนดกลยุทธ์
ในการดาเนินการประชาสัมพันธ์เผยแพร่อาหารไทยและประเทศไทยโดยเน้นเป้ าหมายเพื่อให้อาหาร
ไทยเป็นที่คุ้นเคยและไม่ห่างหายไปจากสายตาของคนกรีกซึ่งกาลังประสบภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ
อย่างรุนแรง โดยมีหลักการว่า ในขณะที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ดาเนินการประชาสัมพันธ์เผยแพร่
อาหารไทย สถานเอกอัครราชทูตฯ จะต้องดาเนินการประชาสัมพันธ์เผยแพร่เอกลัก ษณ์ของประเทศ
ไทยไปพร้อมกันด้วยซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์สินค้าอาหารไทยสาเร็จรูปและสินค้าไทยเพื่อส่งเสริมให้คน
กรีกและคนต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวที่กรีซหาโอกาสเดินทางไปยังไทยให้มากขึ้น พร้อมทั้งผลักดัน

จ
ให้มีการนาเข้าสินค้าอาหารไทย รวมทั้งสินค้าไทยโดยผู้บริษัทผู้นาเข้าของกรีซให้มากขึ้น ซึ่ง กลยุทธ์ที่
สถานเอกอัครราชทูตฯ ใช้มี 3 วิธี คือ 1) การใช้วิธีเชิงรุกโดยการสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานของ
รั ฐ แ ล ะ ภ า ค เ อ ก ช น ทั้ ง ใ น เ มื อ ง ห ล ว ง แ ล ะ ใ น ต่ า ง จั ง ห วั ด ที่ มี ศั ก ย ภ า พ
2) การเข้าร่วมในงานเทศกาลของกรีซทั้งที่จัดในเมืองหลวงและในต่างจังหวั ดที่มีศักยภาพ และ 3)
การสาธิตวิธีการทาอาหารโดยร่วมมือกับบริษัท/ร้านขายสินค้าอาหารเอเชียและอาหารไทยในกรุง
เอเธนส์
ผลจากการวางกลยุทธ์และกาหนดวิธีการดาเนินภารกิจทั้ง 3 วิธี ดังกล่าวประสบผลสาเร็จ
อย่างเป็นรูปธรรม กล่าวคือ ปัจจุบันมีร้านอาหารกรีกที่เพิ่มเมนูอาหารไทยในร้านเพิ่มขึ้นอีก 4 ร้าน
จากเดิมที่มีร้านอาหารไทยที่มีรสชาติไทยแท้เพียง 1 ร้าน และร้านอาหารที่มีเมนูอาหารไทยอีกเพียง 2
ร้านเท่านั้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่า คนกรีกนิยมรับประทานอาหารไทยมากขึ้นกว่าแต่ก่อน นอกจากนั้น
จ านวนคนกรี กที่เดิ น ทางมาประเทศไทยได้ เ พิ่ม ขึ้น ในช่ว งปี 2556-2557 อย่างไรก็ดี ยังพบว่ า มี
ข้ อ จ ากั ด ในการด าเนิ น การ อาทิ การสนั บ สนุ น จากหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง งบประมาณที่ จ ากั ด
ซึ่งผู้เขียนได้มีข้อเสนอแนะเพื่อกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาให้ การ
สนั บ สนุ น สถานเอกอัครราชทูตฯ ซึ่งได้แก่ การสนั บสนุนทางด้านงบประมาณ ความร่ว มมือของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์และเอกสารเผยแพร่ การขยายฐานการเผยแพร่
อาหารไทยไปยังกรีซ การจัดส่งผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารไทย การเข้าร่วมงานเทศกาลที่สาคัญๆ ของกรีซ
และการประชาสัมพันธ์เผยแพร่อาหารไทยและประเทศไทยด้วยวิธีอื่น
กล่าวโดยสรุปคือ การดาเนินการประชาสัมพันธ์เผยแพร่อาหารไทยและประเทศไทยในกรีซ
ท่ามกลางสถานการณ์วิกฤติทางเศรษฐกิจของกรีซ จะต้องดาเนินการในเชิงรุกต่อไปและกระทาอย่าง
ต่อเนื่องถึงแม้ว่าจะต้องมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นบ้างก็ตาม เพื่อให้การดาเนินการประชาสัมพันธ์เผยแพร่
อาหารไทยและประเทศไทยท่ามกลางสถานการณ์วิกฤติทางเศรษฐกิจของกรีซขยายวงกว้างขึ้นซึ่งหาก
ทาได้ก็จะเท่ากับเป็นการรักษาพื้นที่ของความเป็นไทยในกรีซไว้ได้
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กิตติกรรมประกาศ
ในการจัดทารายงานการศึกษาและวิเคราะห์การดาเนินการประชาสัมพันธ์เผยแพร่อาหาร
ไทยและประเทศไทยในกรีซท่ามกลางสถานการณ์วิกฤติทางเศรษฐกิจของกรีซฉบับนี้ ผู้เขียนประสงค์
จะเสนอมุมมองอีกแง่มุมหนึ่งเพื่อให้กระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาไปพิจารณา
สนั บ สนุ น ให้ ก ารด าเนิ น ภารกิ จ ของสถานเอกอั ค รราชทู ต ณ กรุ ง เอเธนส์ ขยายวงกว้ า งอย่ า งมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
การจัดทารายงานฉบับนี้สาเร็จลงได้อย่างสมบูรณ์เป็นเพราะผู้เขียนได้รับคาแนะนาที่เป็น
ประโยชน์ อ ย่ า งยิ่ ง จากผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ ง คื อ คณะอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา 3 ท่ า น ได้ แ ก่
เอกอัครราชทูต เพ็ญศักดิ์ ชลารักษ์ เอกอัครราชทูต จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล และผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. อรทัย ก๊กผล รวมทั้งเอกอัครราชทูต จุมพล มนัสช่วง ซึ่งได้กรุณาให้คาแนะนาในเบื้องต้นในเรื่อง
ของกรอบความคิดในการจัดทารายงาน
ในโอกาสนี้ ผู้เขียนจึงขอขอบพระคุณบุคคลที่มีรายชื่อข้างต้นที่มีส่วนสาคัญที่ทาให้รายงาน
ฉบับนี้มีคุณค่ายิ่งขึ้นซึ่งผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า มุมมองและข้อเสนอแนะในรายงานจะเป็นประโยชน์
ต่อการจัดทายุทธศาสตร์ของกระทรวงการต่างประเทศในยุโรปโดยเฉพาะในประเทศที่ประสบวิกฤติ
ทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงในโอกาสต่อไป
สุ ดท้ายนี้ ผู้ เขีย นขอขอบคุณสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการ
ต่างประเทศ ที่ได้จัดหลักสูตรนั กบริการการทูต รุ่นที่ 7 ปี 2558 ซึ่งผู้เขียนได้มีโ อกาสเข้ารั บการ
ฝึกอบรมในปีนี้
เอื้อพงศ์ อ่วมพิทยา
กรกฎาคม 2558
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
1.1.1 กรีซเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคยุโรปตอนใต้ มีประชากรจานวนประมาณ 11.3
ล้านคน (ปี 2557) และมีคนไทยอาศัยอยู่ประมาณกว่า 400 คน คนไทยส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 70 เป็น
ผู้หญิงไทยที่แต่งงานกับคนกรีก ส่วนที่เหลือมีอาชีพรับจ้างทางานบ้าน ผู้ช่วยพ่อครัว พนักงานนวด
แผนไทยและสปา ร้านอาหารไทยในกรีซที่มีรสชาติไทยแท้มีเพียงร้านเดียวคือ ร้านเรือนไทย ซึ่งดาเนิน
กิจการมาตั้งแต่ปี 2543 จนถึงปัจจุบันโดยสามีคนกรีกและภริยาคนไทยเป็นเจ้าของ และมีร้านอาหาร
ที่ขายอาหารไทยและมีเมนูอาหารชาติอื่นรวมอยู่ด้วยอีก 1 ร้าน ชื่อ ร้าน Royal Thai ซึ่งเพิ่งดาเนิน
กิจการเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยมีเจ้าของเป็นคนฟิลิปปินส์ นอกนั้นเป็นร้านอาหารของคนกรีกซึ่งขาย
อาหารกรีก อาหารเมดิเตอร์เรเนียน และมีอาหารไทยรวมอยู่ในเมนูด้วยเพียง 2 ร้าน เปิดกิจการอยู่ใน
กรุงเอเธนส์ 1 ร้าน และที่เกาะ Mikonos ซึ่งเป็นเกาะที่มีชื่อเสียงทางด้านท่องเที่ยวของคนวัยหนุ่มสาว
อีก 1 ร้าน
1.1.2 การดาเนินการส่งเสริมอาหารไทยและประเทศไทยที่ผ่านมาจะเป็นการดาเนินการ
ในกรุงเอเธนส์ เช่น ช่วงปี 2554-2555 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเอเธนส์ ได้ดาเนินโครงการ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่อาหารไทยและประเทศไทย โดยได้จั ดแสดงอาหารไทยและการแกะสลักผลไม้
ไทยพร้อมทั้งเผยแพร่เอกสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยวไทย ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีไทย และจัดงาน
เลี้ยงรับรองที่โรงแรม Astir Palace ซึ่งเป็นโรงแรมระดับ 5 ดาวที่ตั้งอยู่ในบริเวณชายหาดที่เป็นที่นิยม
ไปพักผ่อนของคนกรีกในเมืองหลวง โดยทางโรงแรมได้จัดเทศกาลอาหารนานาชาติในเดือนกันยายน
ของทุกปีซึ่งอยู่ในช่วงปลายฤดูร้อนที่คนกรีกยังพักร้อนอยู่ และสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เข้าร่วมจัด
แสดงอาหารไทยและประชาสัมพันธ์ประเทศไทยนานเป็นเวลา 1 สัปดาห์ โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ
ได้เชิญคณะทูตานุทูต กงสุล (อาขีพ) และกงสุ ลกิตติมศักดิ์ต่างประเทศประจากรีซ เจ้าหน้าที่ระดับสูง
ของกระทรวงการต่างประเทศของกรีซ รัฐสภา หน่วยงานของรัฐ นักธุรกิจ คนที่อยู่ในวงสังคมชั้นสูง
ของกรีซ เข้าร่วมพิธีเปิดงาน โดยเอกอัครราชทูตฯ เป็นผู้เปิดงาน และหลังจากวันนั้นจนถึงสิ้นสุด
สัปดาห์ โรงแรม Astir Palace ได้เปิดให้ประชาชนทั่วไปรวมทั้งลูกค้าที่พักในโรงแรมเข้ารับประทาน
อาหารไทยตามปกติ
อย่างไรก็ดี สถานเอกอัครราชทูตฯ เห็นว่า การประชาสัมพันธ์เผยแพร่อาหารไทย
และประเทศไทยในวิธีดังกล่าวยังไม่เพียงพอเนื่องจากกรีซกาลังอยู่ในช่วงวิกฤติทางเศรษฐกิจอย่าง
หนัก คนกรีกรวมทั้งคนต่างชาติที่มารับประทานอาหารในโรงแรม Astir Palace มีไม่มากนัก และการ
ดาเนินการของสถานเอกอัครราชทูตฯ ยังอยู่ในเมืองหลวง อาหารไทยจึงยังไม่ค่อยเป็นที่นิยมและ
แพร่หลายในกรีซ สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงได้ศึกษาหาสาเหตุว่าเป็นเพราะเหตุใดอาหารไทยจึงไม่
เป็นที่นิยมในกรีซ พร้อมกันนั้นได้ศึกษาหาวิธีการที่จะส่งเสริมอาหารไทยในกรีซให้เป็นที่แพร่หลาย
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มากขึ้น รวมทั้งเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวต่างชาติจานวนมากที่เดินทางไปท่องเที่ยวในกรีซ เนื่องจาก
กรีซเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมแห่งหนึ่งของโลกจนทารายได้ให้แ ก่กรีซเป็น
อันดับ 1
1.1.3 อย่างไรก็ดี สถานเอกอัครราชทูตฯ ก็ต้องเผชิญกับปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อ
การดาเนินการส่งเสริมอาหารไทยและประเทศไทย คือ ปัญหาสภาพเศรษฐกิจของกรีซที่ตกต่าย่าแย่
จนเข้าขั้น เป็ น วิกฤติทางเศรษฐกิจ มากว่า 7 ปีจนถึงปัจจุบันและยังไม่มีแนวโน้ม ที่จะฟื้นขึ้นได้ใน
อนาคตอันใกล้ ปัญหาวิกฤติทางเศรษฐกิจของกรีซเหมือนกับประเทศในยุโรปหลายประเทศแต่ปัญหา
ของกรีซรุนแรงและยาวนานซึ่งเป็นอุปสรรคสาคัญต่อการดาเนินการของสถานเอกอัครราชทูต ณ
กรุงเอเธนส์ กล่าวคือ ในภาพรวมปัญหาวิกฤติทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในประเทศอื่นๆ ในยุโรปแบ่งเป็น
3 ลักษณะ แต่สาหรับกรีซได้ประสบปัญหาวิกฤติทางเศรษฐกิจทั้ง 3 ลักษณะ ได้แก่ วิกฤติการคลังจาก
การขาดดุลการคลังและหนี้สาธารณะ เช่น กรีซ และโปรตุเกส วิกฤติธนาคารจากหนี้เสียสูงและทุนไม่
พอ ธนาคารขาดสภาพคล่อง เช่น กรีซ ไอร์แลนด์ และสเปน และวิกฤติทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการตัด
ลดการขาดดุล งบประมาณ เอกชนขาดสภาพคล่ อง ธุรกิจล้ มละลาย อัตราการว่างงานสู ง ทาให้
เศรษฐกิ จ หดตั ว อย่ า งรุ น แรง ได้ แ ก่ กรี ซ ไอร์ แ ลนด์ ไซปรั ส โปรตุ เ กส และสเปน ซึ่ ง เห็ น ได้ ว่ า
กรีซประสบปัญหาวิกฤติทางเศรษฐกิจอย่างหนักอีกทั้งยังเป็นปัญหาที่ต่อเนื่ องมาตั้งแต่ปี 2552 จนถึง
ขั้ น ที่ ก รี ซ ต้ อ งขอความช่ ว ยเหลื อ ทางการเงิ น จากสหภาพยุ โ รป (European Union หรื อ EU)
International Monetary Fund (IMF) แ ล ะ European Central Bank (ECB) ห รื อ ที่ เ รี ย ก ว่ า
“เจ้าหนี้ 3 ฝ่าย หรือ Troika” นับตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นมา
1.1.4 สาเหตุของการเกิดปัญหาทางเศรษฐกิจจนกลายเป็นวิกฤติทางเศรษฐกิจของกรีซมา
จากปัญหาสาคัญที่เกิดจากการที่กรีซใช้จ่ายเงินเกินตัวโดยวิกฤติทางเศรษฐกิจได้เริ่มตั้งแต่ช่วงหลังของ
ปี 2517 ภายหลังจากที่รัฐบาลทหารที่เข้ามายึดอานาจการปกครองโดยวิธีรัฐประหารเมื่อปี 2510
ภายใต้การนาของ Colonel George Papadopoulos นายกรัฐมนตรี ได้หมดอานาจลงเนื่องจาก
รัฐบาลทหารใช้กาลังปราบปรามประชาชนที่ประท้วงรัฐบาลที่ประสบความล้มเหลวในการเข้า ไป
แทรกแซงในไซปรัสเป็นผลให้ตุรกีส่งกาลังทหารเข้าไปในไซปรัสและยึดครองไซปรัสบางส่วน จนเกิด
เหตุการณ์นองเลือด และหลั งจากนั้นเป็นต้นมา รัฐบาลทุกชุดได้ดาเนินนโยบายประชานิยมโดยการ
จัดหาเงินอุดหนุนให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนทาให้รัฐบาลมีรายจ่ายมากกว่ารายรับทาให้กรีซ
มีหนี้สาธารณะต่อผลผลิตมวลรวมภายในประเทศ (GDP) เกิน 100% และภายหลังจากที่กรีซได้เข้า
ร่วมเป็นสมาชิกอันดับที่ 10 ของสหภาพยุโรป (EU) และเข้าร่วมเป็นสมาชิกยูโรโซน (Eurozone) และ
เปลี่ยนมาใช้เงินสกุลยูโรแทนการใช้เงินสกุลพื้นเมืองคือ ดรักมา เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2543 กรีซ
สามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้ได้สะดวก ทาให้กรีซกู้ เงินเพิ่มขึ้นเพื่อนาเงินมาใช้จ่ายสาหรับภาครัฐที่นับวัน
จะยิ่งขยายตัว จนทาให้ปลายปี 2552 ภาระหนี้สินของกรีซมีจานวนมากขึ้นจนนักลงทุนเกิดความ
กังวลว่ากรีซอาจประสบกับปั ญหาการชาระหนี้คืน ปัญหาทางเศรษฐกิจดังกล่าวได้บานปลายจน
กลายเป็นวิกฤติทางเศรษฐกิจ ซึ่งสาเหตุประการสาคัญ ได้แก่
1) การทุ่มเงินไปกับระบบราชการ เนื่องจากจานวนเจ้าหน้าที่ของรัฐมีมากถึงกว่า
3 ล้ านคน (จ านวนประชากรทั้งหมดประมาณ 11.3 ล้ านคน) โดยรัฐ บาลจ่ายเงินเดือน และเงิน
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ช่วยเหลือสวัสดิการและผลประโยชน์ต่างๆ อย่างเต็มที่ อาทิ เงินโบนัสในช่วงวันหยุดอีสเตอร์ และวัน
ปีใหม่
2) ระบบประกั น สั ง คม รั ฐ บาลกรี ซ ใช้ ง บประมาณจ านวนมากกั บ การให้
สิทธิประโยชน์แก่ผู้รับประกันสังคม นอกจากนั้น ยังมีกองทุนอีกจานวนมาก อาทิ กองทุนประกันสังคม
หลั ก กองทุน ประกัน สั งคมสมทบ กองทุนประกันสุ ขภาพ จึงทาให้ ระบบประกันสั งคมของกรีซ มี
กองทุนจานวนมากแบ่งตามสาขาอาชีพ เช่น กองทุนประกันสังคมสาหรับทนายความ แพทย์ ผู้สื่อข่าว
พนักงานธนาคารแห่งชาติ การไฟฟ้า เป็นต้น จึงอาจกล่าวได้ว่า ระบบราชการและระบบประกันสังคม
ของกรีซเป็น “นโยบายประชานิยม” ของรัฐบาลกรีซในอดีต
3) การหลบเลี่ยงภาษีหลากหลายรูปแบบโดยประชาชนส่วนใหญ่มักจะหลีกเลี่ยงที่
จะไม่เสียภาษีโดยเฉพาะผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ และผู้ประกอบการเดินเรือระหว่างประเทศซึ่งส่วน
ใหญ่จะดาเนินธุรกิจในลักษณะ offshore โดยจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในต่างประเทศ
4) อั ต ราการคอร์ รั ป ชั่ น ที่ สู ง มาก นอกจากนั้ น ยั ง มี ส าเหตุ ม าจากการใช้
งบประมาณอย่างมหาศาลกับการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก เมื่อปี 2547
1.1.5 เมื่อปี 2553 กรีซได้ขอความช่วยเหลือทางการเงินจากสหภาพยุโรป (European
Union ห รื อ EU) International Monetary Fund (IMF) แ ล ะ European Central Bank (ECB)
หรือ ที่เรียกว่า “เจ้าหนี้ 3 ฝ่าย หรือ Troika” ระยะที่ 1 เป็นเงินจานวน 110 พันล้านยูโร เมื่อปี 2553
และระยะที่ 2 เป็นเงินจานวน 130 พันล้านยูโร เมื่อปี 2555 โดยเจ้าหนี้ 3 ฝ่ายได้ยื่นเงื่อนไขให้กรีซ
ปฏิบัติตามมาตรการรัดเข็มขัด (Austerity measures) อย่างเคร่งครัดเพื่อ “สร้างวินัยทางการคลัง ”
เป็นการแลกเปลี่ยนกับการรับความช่วยเหลือดังกล่าว มาตรการรัดเข็มขัดที่กรีซถูกกาหนดให้ ต้อง
ปฏิบัติ ได้แก่
1) การลดรายจ่ายของภาครัฐ อาทิ ลดเงินเดือน ลดโบนัส ลดบานาญ ลดสัดส่ วน
การจ้างงานทดแทนผู้ที่เกษียณอายุ ลดสัดส่วนเงินสมทบกองทุนประกันสังคม การยุบรวมหน่วยงาน
ของรัฐเข้าด้วยกัน
2) การจัดเก็บรายได้เพิ่ม อาทิ การขึ้นอัตราภาษีต่างๆ เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)
ภาษีสรรพสามิต ภาษีน้ามันเชื้อเพลิง ภาษีอสังหาริมทรัพย์
3) การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน อาทิ การ
แปรรูปรัฐวิสาหกิจ การแก้ไขกฎหมายต่างๆ เพื่อลดขั้นตอนในการประกอบธุรกิจและเพื่อดึงดูดการ
ลงทุน การเปิดเสรีอาชีพสงวน
อย่างไรก็ดี กรีซไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการรัดเข็มขัดได้ทุกเรื่อง อีกทั้งการ
ปฏิรูปการคลังยังดาเนินไปอย่างล่าช้าเนื่องจากทุกรัฐบาลที่ผ่านมาถูกแรงกดดันทางการเมืองภายใน
และประชาชนที่ต่อต้านการดาเนินการตามมาตรการรัดเข็มขัดดังกล่าว
1.1.6 เมื่อปี 2554 สภาพเศรษฐกิจของกรีซตกต่าสุดขีดและถึงแม้ต่อมาสภาพเศรษฐกิจ
ของกรีซได้ผ่อนคลายลงบ้างและค่อยๆ กระเตื้องขึ้นมาจากจุดต่าสุดเล็กน้อยอย่างช้าๆ จนถึงปี 2557
เนื่องจากรัฐบาลชุดก่อนนาโดยนาย Antonis Samaras นายกรัฐมนตรี (พรรค New DemocracyND ซึ่งมีแนวนโยบาย Liberal-conservative) ได้ดาเนินมาตรการรัดเข็ มขัดอย่างเคร่งครัดเพื่ อ ที่
รัฐบาลจะได้มีเงินเพียงพอที่จะนาไปชาระหนี้ดังเห็นได้จากตัวเลขบ่งชี้สภาพเศรษฐกิจของกรีซข้างล่างนี้
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ตารางที่ 1 ตัวเลขบ่งชี้สภาพเศรษฐกิจของกรีซ
1)
2)
3)
4)
5)
6)

ข้อมูลทางเศรษฐกิจ
อัตราการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ
(% Real GDP Growth)
ดุลบัญชีงบประมาณ
(% GDP)
ปริมาณหนี้สาธารณะ
(ล้านยูโร)
(คิดเป็น % ของ GDP)
ผลผลิตมวลรวม
ประชาชาติ (GDP)
(มูลค่า : ล้านยูโร)
อัตราการว่างงาน
อัตราเงินเฟ้อ

2552
-3.3 %

2553
-3.5 %

2554
-6.9 %

2555
-6.0 %

2556
-3.9 %

2557
0.6 %

2558*
2.9 %

-11.1 % -10.1 %

-9.8 %

-5.8 %

-2.3 %

-2.0 %

-1.5 %

299.682 329,513 355,658 340,600 319,133 318,000 316,900
129.7 % 148.3 % 170.6 % 175.6 % 174.9 % 177.7 % 171,4 %
231,081 222,251 208,532 194,003 182,438 178,944 184,870
10.4 %
1.21 %

14.5 %
4.7 %

21.3 %
3.33 %

26 %
0.9 %

27.5 %
-0.9 %

25.5 %
-1.5%

25 %
-0.3%

หมายเหตุ * ตัวเลขประมาณการ
ที่มา: กระทรวงการคลังของกรีซ
และเพื่อแสดงให้เห็นอัตราการเติบโตของกรีซในช่วงระหว่างปี 2552-2557 ผู้เขียน
จึงได้นากราฟแสดงอัตราการเติบโตของกรีซเมื่อเทียบกับยูโรโซนในภาพรวม โดยจะเห็นว่า เมื่อปี
2554 อั ต ราการเติ บ โตของกรี ซ ตกต่ าลงถึ ง ขี ด สุ ด และหลั ง จากนั้ น เมื่ อ ปี 2555 เป็ น ต้ น ไปสภาพ
เศรษฐกิจจึงค่อยๆ กระเตื้องขึ้นมาอย่างช้าๆ ดังนี้

แผนภูมิที่ 1 กราฟแสดงอัตราการเติบโตของกรีซเทียบกับยูโรโซน
ที่มา : Eurostat
อย่างไรก็ดี สภาพทางเศรษฐกิจของกรีซก็ยังคงอยู่ในภาวะที่ตกต่าและรัฐบาลยังไม่
สามารถชาระหนี้แก่ Troika ได้หมด และยังคงมีปัญหาเรื่องภาคเอกชนและการธนาคารขาดสภาพ
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คล่อง ภาคเอกชนประสบปัญหาการกู้เงินเพื่อนาไปดาเนินธุรกิจ แม้รัฐบาลจะพยายามรณรงค์ให้มีการ
เพิ่มการส่งออกสินค้าและลดการนาเข้าสินค้าเพื่อลดการขาดดุลการค้ากับต่างประเทศที่มีมาโดยตลอด
กอปรกับโครงสร้างเศรษฐกิจของกรีซมีขนาดเล็กและไม่แข็งแรง ขาดอุตสาหกรรมหนักพื้นฐานทาให้
กรีซต้องพึ่งพาการนาเข้ามาก นอกจากนั้น อัตราการว่างงานของกรีซยังคงสูงอยู่ คือ ในปี 2557 อยู่ใน
ระดับ 25.5% แม้จะลดลงจากปีก่อนๆ คือ 27 % แต่ก็ยังอยู่ในระดับสูงที่สุดเมื่อเทียบกับยูโรโซน และ
แม้ว่า รัฐบาลกรีซจะคาดการณ์ว่า อัตราการว่างงานในปี 2558 น่าจะลดลงเหลือ 25 % แต่กรีซก็
ยังคงต้องการความช่วยเหลือทางการเงินจาก Troika อยู่ต่อไป

แผนภูมิที่ 2 อัตราการว่างงานของกรีซเปรียบเทียบกับของยูโรโซน
ที่มา : Eurostat
เมื่อรัฐบาลชุดปัจจุบันนาโดยนาย Alexis Tsipras นายกรัฐมนตรี (หัวหน้าพรรค
Coalition of the Radical Left-SYRIZA ซึ่งมีแนวนโยบายรัฐสวัสดิการและซ้ายจัด) ได้รับเลือกตั้ง
เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2558 โดยนาย Alexis Tsipras ได้รับชัยชนะจากการชูนโยบายคัดค้านการ
ปฏิบัติตามมาตรการรัดเข็มขัดของ Troika ได้เจรจาต่อสัญญาเงินกู้ (ตามที่ได้สัญญากับประชาชนเมื่อ
ครั้งหาเสียงในการเลือกตั้งทั่วไป) ซึ่งหมดอายุเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2558 (เดิมสัญญาเงินกู้หมดอายุลง
เมื่อสิ้นเดือนธันวาคม 2557 และเนื่องจากกรีซยังไม่พร้อมที่จะออกจากโครงการเงินกู้เพราะยังไม่
สามารถหารายได้เพีย งพอที่จ ะบริ หารประเทศและช าระหนี้ได้ จึงได้มีการขอต่ออายุสั ญญาเงิน กู้
ออกไปอีก 2 เดือน) ออกไปอีก 4 เดือน คือเดือนมีนาคมจนถึงเดือนมิถุนายน 2558 โดยมีเงื่อนไขที่
Troika กาหนดให้กรีซจะต้องจัดทารายละเอียดแผนปฏิรูปทางเศรษฐกิจที่จะนาไปสู่การปฏิบัติที่เป็น
รูปธรรม โดยต้องเสนอแผนปฏิรูปทางเศรษฐกิจที่มีการแจกแจงรายละเอียดถึงวิธีการหารายได้เพื่อให้
เพียงพอกับรายจ่ายของรัฐ และเกินพอที่จะชาระหนี้จานวนมหาศาลด้วย ในขณะที่ต้องลดรายจ่าย
ภาครัฐลงอีกเพื่อให้ Troika พิจารณาเห็นชอบเพื่อแลกกับการอนุมัติเบิกจ่ายเงินกู้ก้อนสุดท้าย จานวน
7.2 พันล้านยูโร อย่างไรก็ดี กรีซยังไม่สามารถจัดทารายละเอียดแผนปฏิรูปทางเศรษฐกิจได้ ซึ่งทาให้
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Troika ผิดหวังเป็นอย่างมากและไม่สามารถอนุมัติเบิกจ่ายเงินกู้ก้อนสุดท้าย จานวน 7.2 พันล้านยูโร
ให้แก่กรีซได้ จนกระทั่งสัญญาเงินกู้ได้สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ซึ่งทาให้กรีซไม่ได้เงินกู้
ก้อนใหม่และไม่สามารถชาระเงินที่กู้ยืมมาเมื่อถึงกาหนดชาระตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2558 และงวด
ต่อๆ ไปได้จนในที่สุด รัฐบาลของกรีซต้องทาประชามติเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2558 เพื่อให้ประชาชน
เลือกว่าจะยอมรับมาตรการรัดเข็มขัดของ Troika โดยตอบ YES หรือไม่ยอมรับซึ่งหมายถึงการเสี่ยง
ต่อการที่กรีซต้องออกจากยูโรโซน (ไม่ใช้เงินสกลุยูโรอีกต่อไป และกลับมาใช้เงินสกุลพื้นเมือ งคื อ
ดรักมา) โดยตอบ NO ซึ่งผลการลงประชามติที่ออกมาคือ ประชาชนร้อยละ 61 ตอบ NO และร้อยละ
39 ตอบ YES ซึ่งนายกรัฐมนตรีของกรีซหวังที่จะใช้ผ ลจากการทาประชามติดังกล่าวทาให้การเจรจา
ต่อรองกับกลุ่มประเทศเจ้าหนี้มีน้าหนัก แต่เมื่อสถานการณ์บีบบังคับ ธุรกิจเดินต่อไปไม่ได้ ธนาคาร
ต้องปิดลงเพราะขาดสภาพคล่อง ประชาชนเดือดร้อนแสนสาหัส รัฐบาลกรีซจึงต้องกลับมาตอบรับ
มาตรการของกลุ่มประเทศเจ้าหนี้อีกครั้ง จนในที่สุดกลุ่มประเทศเจ้าหนี้จึงต้องหารือกันอีกครั้งในเรื่อง
เงินกู้งวดสุดท้ายที่จะให้แก่กรีซ อย่างไรก็ดี ผู้เขียนเห็นว่า แม้ว่ากรีซจะได้รับเงินกู้งวดสุดท้าย และกรีซ
จะยังคงอยู่ในยูโรโซนต่อไป สถานการณ์วิกฤติทางเศรษฐกิจของกรีซก็ยังคงหนักหนาสาหัสอยู่ดีและ
กรีซก็จะยังไม่มีเงินที่จะใช้หนี้ให้แก่กลุ่มประเทศเจ้าหนี้
1.1.7 สถานการณ์วิกฤติทางเศรษฐกิจของกรีซไม่เพียงแต่ส่งผลทาให้ฐานะทางเศรษฐกิจ
ของประชาชนย่าแย่ลง การใช้จ่ายของประชาชนฝื ดเคืองขึ้นเนื่องจากประชาชนมีกาลังซื้อไม่มาก
เท่านั้น แต่ยังส่งผลต่อการค้าระหว่างไทยและกรีซถึงแม้ว่ามูลค่าการค้าระหว่างไทยและกรีซจะไม่มาก
โดยไทยได้เปรียบดุลการค้ามาอย่างต่อเนื่อง และมีผลต่อการดาเนินการประชาสัมพันธ์เผยแพร่อาหาร
ไทยและประเทศไทยในกรีซ
ตารางที่ 2 การค้าระหว่างไทยและกรีซในปี 2557
มูลค่า : ยูโร
การค้า
2553
2554
2555
2556
2557
% ป.ป.
1. ไทยส่งออก 164,415,490 124,428,383 104,326,303 95,603,348 106,833,317 11.75
2. ไทยนาเข้า 26,074,341 18,461,857 50,085,869 31,745,328 36,101,083 13.72
3. การค้ารวม 190,489,831 142,890240 154,412,172 127,348,676 142,934,400 12.24
4. ดุลการค้า 138,341,149 105966,526 54,240,434 63,858,020 70,732,234 10.76

ที่มา: สานักงานสถิติแห่งชาติกรีซ
1.1.8 นอกจากปัจจัยต่างๆ ดังกล่าวแล้ว ปัจจัยด้านลักษณะนิสัยของคนกรีกที่เป็นอนุรักษ์
นิยม (Conservative) ไม่ค่อยชอบทดลองอาหารของชนชาติอื่น ถ้าคนกรีกไม่คุ้นเคยหรือไม่เคยชิม
อาหารไทยมาก่อน ก็มักจะปฏิเสธที่จะทดลองเพราะคนกรีกมีความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ของ
อาหารของตน เนื่องจากตามประวัติศาสตร์ของกรีซ อาหารกรีกมีความเป็นมายาวนานมากว่า 4,000
ปี ถือได้ว่าเป็ น อาหารบุ ก เบิ กอาหารชาติตะวันตก (Forerunner of Western cuisine) มีอิทธิพล
แพร่หลายผ่านไปทางโรมันโบราณเข้าไปยังยุโรป 1 มีผลต่อการดาเนินโครงการดังกล่าวเช่นเดียวกัน
1 แหล่งที่มา: www2.thaieurope.net/รายงานการวิเคราะห์ลักษ/
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อย่างไรก็ดี สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเอเธนส์ ได้มองเห็นปัจจัยส่งเสริมการดาเนินโครงการดังกล่าว
ในขณะเดียวกันเนื่องจากลักษณะของอาหารกรีกเน้นสีสัน ปรุงด้วยผักหลากหลายชนิดและเป็นอาหาร
สุขภาพจนได้ชื่อว่าเป็นอาหารที่ควบคุมน้าหนัก (The healthy Mediterranean diet) อาทิ Greek
salad Lentil soup ซุปมะนาวสไตล์กรีก Green salad ที่ปรุงด้วยน้ามันมะกอก มะเขือเทศ และผัก
หลายชนิด และใช้เครื่องปรุงที่เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นสมุนไพรที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย
เช่นเดียวกับอาหารไทย อาทิ กระเทียม โหระพา หัวหอม สะระแหน่ พริก อบเชย (Cinnamon) ยี่หร่า
กานพลู ธัญพืช2 เนื่องจากอาหารกรีกเป็นอาหารที่มีรสชาติจัดกว่าอาหารเมดิเตอร์เรเนียนอื่นๆ ซึ่ง
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเอเธนส์ มองเห็นว่า น่าจะเป็นจุดขายและส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และ
เผยแพร่อาหารไทยได้เป็นอย่างดี กอปรกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเอเธนส์ ในฐานะหน่วยงาน
ราชการจะต้องผลักดันนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมอาหารไทยโดยสนับสนุนให้คนไทยในกรีซที่เปิด
ร้านอาหารไทยอยู่ แล้วมีลู กค้ามากขึ้น และให้ร้านอาหารกรีก และ/หรืออาหารเมดิเตอร์ เรเนียนเพิ่ ม
เมนูอาหารไทย หรือที่มีเมนูอาหารไทยอยู่แล้วให้มีมากขึ้นเพื่อให้อาหารไทยเป็นที่แพร่หลายในกรีซ
ซึ่งจะเชื่อมโยงถึงการนาเข้าเครื่องปรุงอาหารและสินค้าอาหารไทยในกรีซเพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลไปสู่การ
ทาให้คนกรีกและนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ไปท่องเที่ยวในกรีซเลือกที่จะเดินทางไปพักผ่อนในประเทศ
ไทยด้วย
1.1.9 ด้วยสภาพแวดล้อมและเหตุผ ลข้างต้น สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงได้ศึกษาและ
ประเมิน ปั ญหาที่เกิดขึ้น โดยกาหนดวัตถุประสงค์ในการประชาสั ม พันธ์เผยแพร่ อาหารไทยและ
ประเทศไทยในสถานการณ์ที่ไม่ปกติเช่นนี้ด้วยการมุ่งที่จะทาให้คนกรีก “ตระหนักรู้ถึงความเป็นไทย
และรับกระแสนิยมไทย” ก่อนเป็นอย่างน้อย เพื่อที่จะเป็นแรงกระตุ้นให้คนกรีก (รวมถึงคนต่างชาติที่
พานักอยู่ในกรีซและนักท่องเที่ยวต่างชาติในกรีซ) ให้ ความสนใจ หันมารับประทานอาหารไทยเป็น
ทางเลือกและนิยมอาหารไทยในที่สุด รวมทั้งรู้จักแหล่งท่องเที่ยว เอกลักษณ์วัฒนธรรมของไทย และ
หาโอกาสเดินทางไปประเทศไทยมากขึ้นซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกระทรวงการต่างประเทศ
และนโยบายของรัฐบาล ดังนี้
1) ยุทธศาสตร์ของกระทรวงการต่างประเทศในยุโรป ปี 2556-2560: กลยุทธ์
กลุ่ ม ประเทศที่ 2 (กลุ่ ม นอร์ ติ ก EFTA ยุ โ รปตะวั น ตก และยุ โ รปใต้ ) ทางด้ า นเศรษฐกิ จ การค้ า
การลงทุน โดยเฉพาะการเพิ่มปริมาณนักท่องเที่ยวคุณภาพ โดยเน้นการเป็นประตูการท่องเที่ยวสู่
อาเซียน ยกระดับภาพลักษณ์ประเทศสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพสาหรับตลาดนักท่องเที่ยว
ระดับกลางและบน และกลยุทธ์ทางด้านสังคม วัฒนธรรม ภาพลักษณ์ โดยเฉพาะการส่งเสริมกระแส
นิยมไทยและภาพลักษณ์ที่ดีของไทยและให้ชุมชนไทยมีบทบาทมากขึ้ น ทั้งนี้ การกาหนดยุทธศาสตร์
ดังกล่าวเนื่องจากเห็นว่า ยุโรปอยู่ในช่วงที่ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ และวิกฤติทางเศรษฐกิจใน
ยุโรปก็คือโอกาส และประเทศไทยควรเร่งใช้ประโยชน์จากนโยบาย “มุ่งเอเชีย” ของยุโรปเพื่อบรรลุ
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic objectives)3
2 แหล่งที่มา : en.wikipedia.org/wiki/Greece_cuisine และ www.visitgreece.gr/en/gastronomy/

regional_cuisine/local_flavours_of_the_greek_cuisine.
3 สานักนโยบายและแผน กระทรวงการต่างประเทศ, แผนยุทธศาสตร์รายภูมิภาค พ.ศ. 2556-2560.

8
2) นโยบายส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วไทยตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เมื่ อ วั น ที่ 11
พฤศจิกายน 2557 ให้ปี 2558 เป็น “ปีท่องเที่ยววิถีไทย 2558” (2015 Discover THAINESS) คาว่า
“THAINESS” มีความหมายถึง วัฒนธรรมไทย หรือ Thai Culture ซึ่งทุกสิ่งที่มีในประเทศไทย ไม่ว่า
จะเป็นคน ประเพณี วิถึชีวิต สถาปัตยกรรม ธรรมชาติ ภาษา การแต่ง กาย เป็นต้น ที่ถูกส่งมอบจาก
รุ่นสู่รุ่นหรือถูกปรับปรุงให้สอดคล้องกับการดารงชีวิตในปัจจุบันซึ่งอาจจะมีลักษณะเป็นแบบดั้งเดิม
(Traditional) หรือแบบร่วมสมัย (Comtemporary) เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและแสดงเอกลักษณ์ของ
คุณสมบัติของคนไทยและเอกลักษณ์ด้านวัฒนธรรมในฐานะที่ประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งของประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) ในปี 2015 ด้วย
3) นโยบายครัวไทยสู่ครัวโลก ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็น
ครัวของโลก (Kitchen of the World) โดยมุ่งดาเนินการอย่างเป็นระบบเพื่อให้มีการขยายตัว ของ
ร้านอาหารไทยจานวนมาก ซึ่งจะส่งผลดีต่อการสร้างภาพลักษณ์ที่ ดีของประเทศ รวมทั้งการส่งเสริม
การท่องเที่ยวไทย การส่งออกสินค้าอาหารและสินค้าอื่นๆ4
1.1.10 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเอเธนส์ ได้ทาการศึกษาและวิเคราะห์ห าวิธีก ารที่
เหมาะสมกับสถานการณ์วิกฤติทางเศรษฐกิจและลักษณะนิสัยและพฤติกรรมการรับประทานของคน
กรีกในการดาเนินโครงการการประชาสัมพันธ์เผยแพร่อาหารไทยและประเทศไทย ซึ่งผลจาการศึกษา
และวิเคราะห์หาวิธีการดาเนิน การ พบว่า วิธีการที่เหมาะสมในการดาเนินการท่ามกลางสถานการณ์
วิกฤติทางเศรษฐกิจในกรีซและได้ผลมากที่สุดมี 3 วิธี ได้แก่
1) การใช้ วิ ธี เ ชิ ง รุ ก โดยการสร้ า งและกระชั บ ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งสถาน
เอกอัครราชทูต ณ กรุงเอเธนส์ กับหน่วยงานของรัฐ และภาคเอกชน ทั้งในเมืองหลวงและในต่างจังหวัด
ที่มีศักยภาพเพื่อเชิญชวนให้ร่วมมือกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเอเธนส์ ในการดาเนินภารกิจ
2) การเข้าร่วมในงานเทศกาล/กิจกรรมที่รัฐบาลของกรีซ/ภาคเอกชนจัดขึ้นทั้งใน
เมืองหลวงและในเมืองต่างๆ ที่มีศักยภาพ
3) การสาธิตวิธีการทาอาหารไทยโดยการร่วมมือกั บบริษัท/ร้านขายสินค้าอาหาร
เอเชียและอาหารไทยในกรุงเอเธนส์
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเอเธนส์ มีความมุ่งหวังให้ กระทรวงการต่างประเทศและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตระหนักว่า แม้ว่าการดาเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์เผยแพร่อาหารไทยในกรีซ
จะมีปัจจัยเกื้อหนุนทั้งจุดแข็ง โอกาส แต่ก็มีจุดอ่อน และความท้าทายอยู่ด้วย ซึ่งแตกต่างจากการ
ดาเนินกิจกรรมในลักษณะเดียวกันของสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ไทยหลายแห่งในยุโรป

4 แหล่งที่มา: www.thaifoodtoworld.com/home/governmentpol.php.
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1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1.2.1 เพื่อให้ กระทรวงการต่า งประเทศและหน่ว ยงานที่ เ กี่ยวข้ องกับ การด าเนิ น การ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่อาหารไทยและประเทศไทยในกรีซมีความเข้าใจและมองเห็นภาพของสภาพ
ปัญหาวิกฤติทางเศรษฐกิจของกรีซที่ส่งผลกระทบต่อการดาเนินภารกิจของสถานเอกอัครราชทูต ณ
กรุงเอเธนส์ ให้ตรงกันยิ่งขึ้น
1.2.2 เพื่อเป็ น ข้ อเสนอแนะให้ ก ระทรวงการต่ างประเทศ และหน่ว ยงานที่ เ กี่ย วข้ อ ง
มองเห็นโอกาส ช่องทาง และตระหนักถึงความต่อเนื่ องในการดาเนินการประชาสั มพันธ์ เผยแพร่
อาหารไทยและประเทศไทยในประเทศซึ่งอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ปกติ คือ สถานการณ์วิกฤติทาง
เศรษฐกิ จ โดยหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งให้ ค วามร่ ว มมื อ กั บ สถานเอกอั ค รราชทู ต ณ กรุ ง เอเธนส์
อย่างเต็มที่เพื่อผลักดันให้อาหารไทยเป็นที่กล่าวถึงติดปากของคนกรีก รวมทั้งคนต่างชาติที่อยู่ในกรีซ
และได้รับความนิยมแพร่หลายในกรีซต่อไป
1.3 ขอบเขตการศึกษา
1.3.1 การค้ น คว้ า หาข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น ที่ ม าของสาเหตุ ข องปั ญ หา สภาพปั ญ หาวิ ก ฤติ ท าง
เศรษฐกิจนับตั้งแต่กรีซเริ่มประสบปัญหาอย่างหนักตั้งแต่ปี 2552 จนกระทั่งเศรษฐกิจของกรีซตกต่า
สุดเข้าสู่สภาวะวิกฤติเมื่อปี 2554 รวมทั้งสถานการณ์วิกฤติทางเศรษฐกิจของกรีซในปัจจุบัน
1.3.2 วิธีการดาเนินการของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเอเธนส์ ในการประชาสัมพันธ์
และเผยแพร่อาหารไทยในกรีซ และผลที่ได้รับ
1.4 วิธีการดาเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา
1.4.1 ในด้านวิธีการดาเนินการศึกษา ผู้เขียนจะทาการศึกษา ประมวล และวิเคราะห์
ข้อมูลจากเอกสารของหน่วยงานของกรีซและของไทย รวมทั้งภาคเอกชนของกรีซ โดยใช้วิธีการ
อธิบายเชิงพรรณาถึงภาพรวมของสภาพเศรษฐกิจของกรีซ มูลเหตุที่มาของการเกิดปัญหาเศรษฐกิจ
ของกรีซจนนามาสู่สถานการณ์วิกฤติทางเศรษฐกิจ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการค้า การลงทุนระหว่างไทยกรีซ รวมทั้งจานวนนักท่องเที่ยวกรีซที่เดินทางมาไทยโดยมีเอกสารแสดงภาพรวมทางด้านเศรษฐกิจ
ของกรี ซ เอกสารแสดงมูล ค่ า การค้า การลงทุนระหว่ างไทยและกรีซ และเอกสารแสดงจ านวน
นั กท่องเที่ ย วกรี ซ ที่ เดิ น ทางมาไทยเปรีย บเที ยบในช่ว งปี 2556-2557 นอกจากนั้ น ผู้ เขียนจะน า
ประสบการณ์โดยตรงจากการที่ผู้เขียนปฏิบัติราชการอยู่ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเอเธนส์ และ
ได้รับมอบหมายจากเอกอัครราชทูต ณ กรุงเอเธนส์ ให้ทาหน้าที่ดูแลรับผิดชอบงานด้านการเมือง
เศรษฐกิจ โครงการส่งเสริมอาหารไทยและประเทศไทย (รวมถึงการท่องเที่ยว) ในกรีซ และประเทศใน
เขตอาณา (เซอร์เบีย และมอลตา) ซึ่งทาให้ผู้เขียนต้องดูแลติดตามการดาเนินภารกิจดังกล่าวตั้งแต่
เริ่มแรกจนถึงสิ้นสุดโครงการ
1.4.2 ในส่วนของระเบียบวิธีการศึกษา ผู้เขียนเลือกใช้แนวคิดและทฤษฎีการวิเคราะห์
จุ ดแข็ง จุ ดอ่อน โอกาส และอุป สรรค (SWOT Analysis) เพื่อนามาหาวิธีการที่เหมาะสมในการ
ดาเนินการประชาสั มพันธ์เผยแพร่ อาหารไทยและประเทศไทยของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุง
เอเธนส์
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1.5 ประโยชน์ของการศึกษา
1.5.1 เพื่อให้กระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมองเห็นภาพของปัญหา
เป็นภาพเดียวกัน
1.5.2 เพื่อเป็นแนวความคิดในการจัดทากลยุทธ์ของการดาเนินยุทธศาสตร์ของกระทรวง
การต่างประเทศต่อยุโรป โดยเฉพาะกับกรีซและประเทศที่ประสบปัญหาวิกฤติทางเศรษฐกิจอย่าง
หนักหน่วงและคาดว่าจะต้องใช้ระยะเวลาอันยาวนานที่รัฐบาลของประเทศนั้นจะแก้ไขปัญหาได้

บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
ในการดาเนิน การประชาสั มพันธ์เผยแพร่อาหารไทยและประเทศไทยในกรีซของสถาน
เอกอัครราชทูต ณ กรุงเอเธนส์ ในภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจของกรีซ ซึ่งถือว่าเป็นสถานการณ์ที่ไม่ปกติ
นั้น ผู้เขียนได้นาแนวคิดทฤษฎีการวิเคราะห์วิธี SWOT (SWOT Analysis) มาใช้ในการวิเคราะห์ ดังนี้
2.1 ความหมายของแนวคิดทฤษฎีการวิเคราะห์วิธี SWOT

ภาพที่ 1 แผนภาพของ SWOT5
ความหมายของการวิเคราะห์วิธี SWOT Analysis คือเป็นการวิเคราะห์สภาพอุตสาหกรรม
หรือหน่วยงานในปัจจุบันเพื่อค้นหาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและ อุปสรรคที่อาจส่งผลต่อการดาเนินงาน
ค า ว่ า SWOT ย่ อ ม า จ า ก ป ร ะ เ ด็ น ที่ ต้ อ ง มี ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ไ ด้ แ ก่ S-Strength (จุ ด แ ข็ ง )
W-Weakness (จุ ดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) ทฤษฎีนี้คิด ค้ น ขึ้ น
โดยอั ล เบิ ร์ ต ฮั ม ฟรี (Albert Humphrey) ไดน าเทคนิ ค นี้ ม าแสดงในงานสั ม มนาที่ ม หาวิ ท ยาลั ย
สแตนฟอร์ด ในชวงทศวรรษที่ 1960-1970 หลักการสาคัญของ SWOT Analysis คือ การวิเคราะห์
โดยการสารวจจากสภาพการณ 2 ด้าน คือ สภาพการณภายใน และสภาพการณภายนอก เพื่อให้รูจัก
ตนเองและรู จักสภาพแวดล้อมในการทาธุรกิจ ในการวิเคราะห์นี้จะช่วยให้ผู้บริหารในอุตสาหกรรม
5 แหล่งที่มา: en.wikipedia.org/wiki/SWOT_analysis.
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นั้นๆ ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทั้งที่เกิดขึ้นแล้วและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมถึง
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มี ต่อธุรกิจของตน ข้อมูลเหล่านี้จะเป็น ประโยชน์อย่างมากในการ
กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์และแผนการดาเนินการต่างๆ ที่เหมาะสมต่อไป สาหรับความหมาย
และคาจากัดความของการวิเคราะห์ในแต่ละประเด็นมีดังต่อไปนี้
2.1.1 จุดแข็ง (Strength)
หมายถึ ง สภาพแวดล้ อ มภายใน คื อ ผลกระทบทางด้ า นบวกที่ เ กิ ด ขึ้ น จาก
สิ่ ง แวดล้ อ มภายในของบริ ษั ท หรื อ เป็ น ข้ อ ไดเปรี ย บในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ หรื อ อาจหมายถึ ง การ
ดาเนินงานภายในบริษัทที่สามารถกระทาไดดี กล่าวโดยทั่วไปแล้ว ธุรกิจทุกแห่งควรต้องทราบถึง
ความสามารถที่เป็นจุดเด่นของตนเอง ซึ่งต้องมีการพิจารณาในทุกๆ องค์ประกอบ เช่น การตลาด
การบริหาร การเงิน การผลิต การวิจัยและพัฒนา เป็นต้น เพื่อวิเคราะห์หาจุดแข็งเพื่อนามากาหนด
เป็น กลยุทธ์หรือแนวทางในการดาเนินงานต่างๆ ให้ตนเอง มีความโดดเด่นหรือสร้างภาพลักษณ์ที่
แตกต่างไปจากคู แข่ง ขัน ตัว อย่ างของจุดแข็ง ได้แก่ คุณภาพผลิ ต ภัณฑ์ ของบริษัท วิสั ย ทัศน์ ของ
ผู้บริหาร ฐานะทางการเงินที่มั่นคง เป็นต้น
2.1.2 จุดอ่อน (Weakness)
คื อ ผลกระทบทางด้ า นลบที่ เ กิ ด ขึ้ น จากสิ่ ง แวดล้ อ มภายในของบริ ษั ท หรื อ ข้ อ
เสียเปรียบในการดาเนินธุรกิจหรืออาจหมายถึงการดาเนินงานภายในบริษัทที่ไมสามารถกระทาไดดี
และส่งผลให้บริษัทเกิดความเสียเปรียบในการดาเนินธุรกิจได ตัวอย่างของจุดอ่อน ไดแก่ ต้นทุน
ทางการผลิตที่สูงกว่าคูแข่งขัน ปัญหาด้านพนักงานขาย ภาพลักษณ์ของบริษัท เป็นต้น
2.1.3 โอกาส (Opportunity)
หมายถึง สภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นประโยชนต่อการดาเนินงานของบริษัท หรือ
อาจหมายถึงผลกระทบที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมภายนอกของธุรกิจที่ ส่งผลทาง ด้านบวกต่อการดาเนิน
ธุรกิจ ผู้บริหารจะต้องมีการตรวจสอบสิ่งแวดล้อมภายนอกอยูเสมอเพื่อปรับปรุงกลยุทธ์ต่างๆ ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว รวมทั้งต้องคาดคะเนการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก เช่น ภาวะ
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย เทคโนโลยี และการแข่งขันอยู่เป็นระยะๆ เพื่อแสวงหาประโยชน
จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกเหล่านี้
2.1.4 อุปสรรค (Threat)
หมายถึง สภาพแวดล้อมภายนอกที่คุกคามหรือมีผลเสี ย ต่อการดาเนินงานของ
บริษัท หรืออาจหมายถึง ผลกระทบด้านลบของสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีต่อการดาเนินธุรกิจซึ่ง
ผู้บริหารจาเป็นต้องระมัดระวังในสิ่งที่เป็นข้อจากัดของ การดาเนินธุรกิจเนื่องจาก เป็นสิ่งที่ก่อให้เกิด
ผลเสียหายได เราไมสามารถเปลี่ยนแปลงหรือแกไขข้อจากัดหรืออุปสรรคเพื่อไมให้ เกิดขึ้นได้ แต่ถ้า
เรามีการวิเคราะห์ และคาดการณลวงหน้าถึงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได เราก็จะสามารถหาทาง
ป้องกันผลเสียที่อาจเกิดขึ้น ให้น้อยลงไปได ตัวอย่างของอุปสรรคจากภายนอก ได้แก่ภัยธรรมชาติ
ต่างๆ ความแข็งแกร่งของคูแข่ง ต้นทุนทางพลังงาน ที่สูงขึ้น การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย
ประโยชนของการวิเคราะห์ด้วยวิธี SWOT จะช่วยให้เข้าใจไดว่าปัจจัยแต่ละอย่างเหล่านี้ มี
อิทธิพลต่อบริษัทอย่างไร จุดแข็งของบริษัทจะเป็นความสามารถภายในที่นาไปใช้ประโยชนเพื่อการ
บรรลุเป้าหมาย ในขณะที่จุดอ่อนจะเป็นคุณลักษณะภายในที่อาจทาลายผลการดาเนินงาน โอกาส
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ภายนอกจะเป็นสถานการณทีส่ ่งเสริมโอกาสในการบรรลุเป้าหมาย และในทางกลับกันเป็นอุปสรรคจะ
เป็นสถานการณที่ขัดขวางการบรรลุเป้าหมาย6
สรุ ป ได้ว่า ข้อดีของการวิเคราะห์ ด้ว ยวิธี SWOT ซึ่งถือเป็นหั ว ใจส าคัญขั้นแรกของการ
วางแผนดาเนินงานเนื่องจากในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมต่างๆ ในทฤษฎีนี้จะทาให้เรามองเห็นทั้ง
ภาพรวม ข้อดี ข้อเสี ย ต่างๆ ขององค์กร และทราบถึงโอกาสและอุปสรรคในการดาเนินงานตาม
แผนงานทาให้การกาหนดเป้าหมาย และวิธีการดาเนินงานเป็นไปได้อย่างเหมาะสมที่สุด
2.2 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
ในส่วนของวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อหรือเนื้อเรื่องในรายงานของผู้เขียน นั้น จากการ
ตรวจสอบรายงานส่วนบุคคลของผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ 1-6 แล้ว
ยังไม่พบว่ามีวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อหรือเนื้อเรื่องในรายงานของผู้เขียนโดยตรง อย่างไรก็ดี
จากการตรวจสอบรายงาน/บทวิเคราะห์ของหน่วยงานอื่นๆ พบว่า มีการเขียนเรื่องอาหารไทยสู่ครัว
โลกเพื่อส่งเสริมให้อาหารไทยเป็นอาหารที่คนทั่วโลกรู้จักและแนวทางการพัฒนาอาหารไทยตลอดจน
ปัญหาของผู้ประกอบการอาหารไทย พ่อครัวไทย ฯลฯ อาทิ
2.3.1 เอกสารศึกษาเฉพาะกรณีเรื่ อ ง อาหารจากไทยก้าวไกลสู่ ค รัว โลก โดยสถาบั น
จิตวิทยาความมั่นคง ปี 2545 ซึ่งเป็นการศึกษาอุตสาหกรรมอาหารตามโครงสร้างการผลิตไม่รวม
อาหารสัตว์ โดยเน้นศึกษาแนวทางในการผลักดันให้อาหารไทยเป็นอาหารที่คนทั่วโลกรู้จัก รวมทั้งเพื่อ
ศึกษาถึงการส่งเสริมให้ประเทศไทยมีส่วนแบ่งทางการตลาดและมีช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้น
2.3.2 การพัฒนาศูนย์กลางโครงการครัวไทยสู่ครัวโลก ณ นครลอสแอนเจลิส โดย พรจิต
สมบัติพานิช คณะวารสารศาสตร์แ ละสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2548 ซึ่งเป็นการ
วิจัยเรื่องการพัฒนาศูนย์กลาง (hub) โครงการ “ครัวไทยสู่โลก” ณ นครลอสแอนเจลิส โดยกาหนด
วัตถุประสงค์ที่จะศึกษาและวิเคราะห์ถึงลักษณะและปัญหาที่เกี่ยวข้องกับโครงการไว้ 2 กรอบ คือ
ผู้ ป ระกอบการร้ า นอาหารไทยและผู้ บ ริ โ ภคชาวต่ า งประเทศที่ บ ริ โ ภคอาหารไทยที่ อ ยู่ ใ นนคร
ลอสแอนเจลิสและเมืองบริเวณรอบ
2.3.3 การพั ฒ นาศั ก ยภาพของอาหารไทยเพื่ อ ส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย ว โดย ทั ศ นี ย์
ลิ้ มสุ ว รรณ มหาวิทยาลั ย รามคาแหง ปี 2548 ซึ่งเป็นงานวิจัยที่มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาความ
คิดเห็นของนักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติต่อการบริการอาหารไทยในจังหวัดท่องเที่ยว ปัญหาและ
อุปสรรค แนวทางการพัฒนาศักยภาพอาหารไทยสาหรับนักท่องเที่ยวและแนวทางการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการพัฒนาศักยภาพของอาหารไทยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

6 แหล่งที่มา: www.dip.go.th,Portals/0/AEC/SWOT ของอุตสาหกรรมรายสาขา.pdf.

บทที่ 3
ผลการศึกษา
ดังที่ได้กล่ าวมาแล้ ว ในบทที่ 1 ว่า เนื่องจากที่ผ่ านมาอาหารไทยไม่ค่อยเป็นที่นิยมและ
แพร่หลายในหมู่คนกรีก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเอเธนส์ จึงได้ศึกษาหาสาเหตุว่าเป็นเพราะ เหตุ
ใดอาหารไทยจึงไม่เป็นที่นิยมในกรีซ และได้ศึกษาหาวิธีการส่งเสริมอาหารไทยให้เป็นที่แพร่หลายมาก
ขึ้ น กว่ า ที่ เ ป็ น อยู่ ซึ่ ง การด าเนิ น การของสถานเอกอั ค รราชทู ต ฯ จ าเป็ น ต้ อ งศึ ก ษาและวิ เ คราะห์
สถานการณ์ของกรีซให้ดีเนื่องจากเป็นการดาเนินการท่ามกลางวิกฤติทางเศรษฐกิจที่ย่าแย่ของกรีซ ซึ่ง
สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ใช้วิ ธีการในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่อาหารไทยและประเทศไทยในกรีซ
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์มากที่สุด และต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อที่อย่างน้อยคนกรีกจะได้
“ตระหนักรู้ถึงความเป็นไทย และรับกระแสนิยมไทย” ตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงการต่างประเทศ
และนโยบายของรัฐบาล ดังนี้
1. ยุ ท ธศาสตร์ ข องกระทรวงการต่ า งประเทศในยุโ รป ปี 2556-2560 : กลยุ ท ธ์ ก ลุ่ ม
ประเทศที่ 2 (กลุ่มนอร์ติก EFTA ยุโรปตะวันตก และยุโรปใต้)
2. นโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยให้ปี 2558 เป็น “ปีท่องเที่ยววิถีไทย 2558” หรือ
“2015 Discover THAINESS” ซึ่งอาหารไทยเป็น 1 ใน 7 สิ่งที่มีคุณค่าของความเป็นไทยที่จะต้อง
ส่ งเสริ ม ซึ่งได้แก่ ศิล ปะไทย (Thai Arts) วิถีชีวิตไทย (Thai Way of Life) ภูมิปัญญาของคนไทย
(Thai Wisdom) เทศกาลและการละเล่นไทย (Thai Festivity) การนวดแผนไทยและอบสมุนไพรไทย
(Thai Wellness) และกิจกรรมเพื่อความสนุก (Thai Fun)
3. นโยบายครัวไทยสู่ครัวโลก คือ การส่งเสริมภาพลักษณ์อัตลักษณ์ครัวไทยสู่ครัวโลก และ
เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางด้านการตลาด โดยใช้กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ ความรู้
ด้านอาหารไทยที่มีคุณสมบัติที่ดี มีคุณภาพ และคุณค่าทางโภชนาการอย่างต่อเนื่อง7
เพื่อให้ ผู้ อ่านได้เข้าใจขั้นตอนในการดาเนินการประชาสั มพันธ์เผยแพร่อาหารไทยและ
ประเทศไทยในกรีซท่ามกลางสถานการณ์วิกฤติทางเศรษฐกิจของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเอเธนส์
ตั้งแต่แรกเริ่มจนถึงผลของการดาเนินการ ผู้เขียนจึงขอกล่าวถึงขั้นตอนของการดาเนินการตามลาดับ
ดังนี้
3.1 ขั้นตอนที่ 1 การค้นคว้าหาข้อมูล
ผู้เขียนได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากเอกสารของหน่วยงานทั้งของกรีซและของไทย เว็บไซต์
ต่างๆ เกี่ยวข้อง รวมทั้งจากประสบการณ์ที่พบด้วยตนเองในเรื่องข้อ มูลของร้านอาหาร ร้านขายของ
ชาและขายสินค้าอาหารเอเชียและอาหารไทยในกรีซ โดยผู้เขียนได้ศึกษาและวิเคราะห์ประเด็นสาคัญ
7 แหล่งที่มา: www.oae.go.th/download/Government_policies/Strategy_Workshop_Series4.pdf.
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ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องที่เห็นว่ามีผลทั้งต่อการส่งเสริมอาหารไทยและประเทศไทยทั้งในทางบวกและทางลบ
เพื่อสร้าง“ความตระหนักรู้ถึงความเป็นไทย และรับกระแสนิยมไทย” ในหมู่คนกรีก ดังนี้
3.1.1 การหาข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ความเป็นมาของอาหารกรีก
ผู้เขียนได้ทาการค้นคว้าหาข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ความเป็นมาของอาหารกรีก
และพบว่า คนกรีกมีความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ของอาหารกรีกเนื่องจากตามประวัติศาสตร์ของ
กรีซ อาหารกรีกมีตานานความเป็นมายาวนานกว่า 4,000 ปี เรียกได้ว่าเป็นอาหารบุกเบิกอาหารชาติ
ตะวันตก (Forerunner of Western cuisine) อาหารกรีกแผ่อิทธิพลเข้าไปในยุคโรมันโบราณไปสู่
ยุโรปและเข้าสู่ประชาชนที่มีเชื้อชาติหลากหลายในยุโรป ที่เป็นดังนี้เนื่องมาจากกรีซมีความสาคัญเป็น
ส่วนหนึ่งของเส้น ทางการค้าในยุ คโรมัน คนกรีกมีโ อกาสได้พบปะกับคนหลากหลายเชื้ อชาติ และ
วัฒนธรรม เส้นทางการค้าในยุคโรมันซึ่งไม่เพียงแต่นาวัฒนธรรมที่หลากหลายมาสู่สังคมกรีกโบราณ
เท่านั้น แต่ยังนาความรู้เรื่องสินค้าโภคภัณฑ์มาสู่คนกรีก โดยเฉพาะเครื่องเทศซึ่งเป็นสินค้าหลักใน
เส้นทางการค้ายุคโรมัน ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ได้มีอิทธิพลต่ออาหารกรีกอย่างมาก เห็นได้จากอาหาร
กรีกประกอบไปด้วยเครื่ องเทศมากมายมาจากที่ต่างๆ ของโลก เช่น ใบสะระแหน่ กระเทียม ใบ
โหระพา อบเชย เป็นต้น
ตามหลั ก ฐานทางประวั ติ ศ าสตร์ ข องกรี ซ ได้ มี ก ารค้ น พบหนั ง สื อ แนะน าการ
ประกอบอาหาร (Cook book) ของ Archestratos กวีชาวกรีกซึ่งเขียนขึ้นเมื่อ 320 ปีก่อนคริสต์กาล
และนับเป็นหนังสือประกอบอาหารฉบับแรกในประวัติศาสตร์ อาหารกรีกโบราณมีส่วนผสมเครื่องปรุง
แบบประหยัดประกอบด้วยข้าวสาลี น้ามันมะกอก และเหล้าองุ่น โดยทั่วไปแทบไม่มีการนาเนื้อสัตว์
(เนื้อแดง) มาประกอบอาหาร แต่พบว่าคนกรีกได้นาปลามาประกอบอาหารทั่วๆ ไป ซึ่งมีลักษณะเป็น
อาหารประเภทควบคุมน้าหนักและได้รับความนิยมอย่างมากในสมัยอาณาจักรโรมันและอาณาจักร
ออตโตมัน (Ottoman Empire) อาหารกรีกโบราณหลายชนิดเป็นส่วนหนึ่งของอาหารที่ประกอบตาม
ประเพณีนิยมในสมัย อาณาจั กรออตโตมัน และบางชนิดเป็นที่นิยมก่อนสมัยอาณาจักรออตโตมัน
นอกจากนั้ น อาหารกรี ก หลายชนิ ด ยั ง มี ร ากฐานมาจากอาหารเปอร์ เ ซี ย ด้ ว ยเหตุ ผ ลของความ
ภาคภูมิใจของคนกรีกดังกล่าวทาให้คนกรีกไม่ค่อยชอบทดลองอาหารของชนชาติอื่น กล่าวคือ ถ้าคน
กรีกไม่คุ้นเคยหรือไม่เคยชิมอาหารไทยมาก่อน ก็มักจะปฏิเสธที่จะทดลองรับประทานแตกต่างจากคน
ชาติยุโรปอื่นๆ ที่มักจะลองชิมอาหารไทยเมื่อได้รับการแนะนา หรือทดลองชิมด้วยตนเอง
3.1.2 การหาข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประกอบและเครื่องปรุงในการประกอบอาหารกรีก
ตามที่ได้กล่าวมาแล้วว่า อาหารกรีกมีส่วนประกอบด้วยผักหลากหลายชนิดและ
เป็นอาหารสุ ขภาพจนได้ชื่อว่าเป็น อาหารที่ควบคุมน้าหนัก (The healthy Mediterranean diet)
และใช้เครื่องปรุงที่เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นสมุนไพรที่มีประโยชน์ต่อร่างกายคล้ายคลึงกับ
อาหารไทยเพื่อเพิ่มรสชาติเช่นเดียวกับอาหารไทย เช่น กระเทียม โหระพา หัวหอม สาระแหน่ พริ ก
อบเชย ยี่หร่า กานพลู เป็นต้น อาหารกรีกจึงได้ชื่อว่ามีรสชาติจัดกว่าอาหารเมดิเตอร์เรเนียนอื่นๆ
ผู้เขียนเห็นว่า การนาคุณสมบัติของอาหารกรีกมาเป็นพื้นฐานในการส่งเสริมประชา
สัมพันธ์และเผยแพร่อาหารไทยให้เป็นที่รู้จักและเป็นที่นิยมมากขึ้นในหมู่คนกรีก น่าจะเป็นปั จจัย
สนั บ สนุ น การด าเนิ น ภารกิ จ ดั ง กล่ า วของสถานเอกอั ค รราชทู ต ณ กรุ ง เอเธนส์ ได้ เ ป็ น อย่ า งดี
เนื่องมาจากอาหารกรีกมีส่วนประกอบของเครื่องเทศที่มึคุณสมบัติเป็นสมุนไพรคล้ายคลึงกับอาหารไทย
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ดังนั้น สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงต้องโฆษณาคุณประโยชน์ของเครื่องเทศที่มีคุณสมบัติเป็นสมุนไพรซึ่ง
เป็นส่วนประกอบของอาหารไทยเช่นเดียวกันว่า ส่วนประกอบของอาหารไทยมิได้แตกต่างไปจาก
อาหารกรีกเท่าใด การบริโภคอาหารไทยมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพเช่นเดียวกับอาหารกรีก และการ
ประกอบอาหารไทยในกรีซก็ไม่ยากอย่างที่คิดเนื่องจากคนกรีกสามารถหาซื้อเครื่องเทศที่มีคุ ณสมบัติ
เป็นสมุนไพรได้ง่ายเพราะมีขายตามร้านขายของชาและร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตหลายแห่งในกรีซ และผัก
ที่ใช้ในการทาอาหารไทยบางชนิดก็สามารถปลูกได้ในกรีซเนื่องจากสภาพอากาศของกรีซไม่หนาวหรือ
ร้อนเกินไปมีอุณหภูมิเหมาะแก่การเพาะปลูกพืชผักบางชนิด เช่น ตะไคร้ สาระแหน่ โหระพา พริก
เป็นต้น เพื่อโน้มน้าวให้คนกรี กหั นมาทดลองประกอบอาหารไทยรับประทาน และโดยที่กรีซเป็น
จุดมุ่งหมายปลายทางของการท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่งของโลก มีนักท่องเที่ยวต่างชาติ
เดินทางไปท่องเที่ยวที่กรีซเป็นจานวนมาก (จากสถิติจานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ เดินทางเข้าไป
ท่องเที่ยวในกรีซตลอดทั้งปี ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงธันวาคม 2014 มีจานวนทั้งสิ้น 24,272,400 คน8)
ดังนั้น สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงต้องดาเนินการส่งเสริมอาหารไทยและประชาสัมพันธ์ประเทศไทยใน
กรีซเพื่อให้นักท่องเที่ยวชาวกรีกและชาวต่างชาติเดินทางไปท่องเที่ ยวในไทยตามนโยบายให้ปี 2558
เป็น “ปีท่องเที่ยววิถีไทย 2558”
3.1.3 การหาข้อมูลเกี่ยวกับร้านอาหารไทย/ร้านขายของชาและสินค้าอาหารเอเชีย
และอาหารไทย
จากการสารวจร้านอาหารไทย และร้านขายของชาและสินค้าอาหารเอเชียและ
อาหารไทย ผู้เขียนพบว่า ในกรีซมีร้านอาหารไทยในกรีซที่มีรสชาติไทยแท้เพียง 1 ร้าน ดาเนินกิจการ
โดยคนกรีกซึ่งมีภริยาเป็นคนไทย ชื่อ “ร้านเรือนไทย” เปิดดาเนินกิจการมาตั้งแต่ปี 2543 โดยภริยา
ของเจ้าของร้านซึ่งเป็นคนไทยเป็นผู้ลงมือประกอบอาหารด้วยตนเอง และมีผู้ช่วยแม่ครัวเป็นคนไทย
มีพนั กงานเสริ ฟคนไทยเป็ น ผู้ ห ญิงไทยที่แต่งงานกับคนกรีก ร้านเรือนไทยตั้งอยู่ในบริเวณท่าเรือ
Piraeus ซึ่งเป็นท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดตั้งอยู่ที่กรุงเอเธนส์ ดังนั้น ลูกค้าส่วนใหญ่จึงเป็นคนกรีกและคน
ต่างชาติที่ประกอบธุร กิจ การค้าในบริเวณรอบ/ไม่ไกลจากท่าเรือ Piraeus ลูกเรือชาวฟิลิปปิน ส์ ที่
ทางานบนเรือเดินสมุทรหรือที่เรียกกันว่า เรือสาราญ (Cruise) ที่นานักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางไป
เยือนกรีซซึ่งมักจะนิยมไปรับประทานอาหารไทยที่ร้านเรือนไทยเมื่อเรือ แวะจอดพักที่ท่าเรือและรอ
เดินทางต่อไปยังประเทศอื่นๆ (เนื่องจากอาหารไทยที่ขายที่ร้านเรือนไทยมีราคาไม่แพง) นักท่องเที่ยว
ต่างชาติที่เคยรับประทานอาหารไทยหรือเคยเดินทางมาไทย หรือไม่เคยเดินทางมาไทยแต่ อยาก
ทดลองรับประทานอาหารไทย และยังมีร้านอาหารที่ขายอาหารไทยและอาหารของชาติอื่นด้วยอีก 1
ร้านที่ชื่อ ร้าน Royal Thai ซึ่งมีเจ้าของเป็นคนฟิลิปปินส์ ก็มีลูกค้าคนกรีกและคนต่างชาติที่ทางานอยู่
ในกรุงเอเธนส์ รวมทั้งนักท่องเที่ยวต่างชาตินิยมเดินทางไปรับประทานเช่นกัน สาหรับราคาอาหารของ
ร้านเรือนไทยและร้าน Royal Thai แตกต่างกันไม่มากโดยร้านเรือนไทยมีราคาถูกกว่า แต่การตกแต่ง
ร้านของร้าน Royal Thai จะหรูหรากว่าและมีพื้นที่กว้างขวางกว่าร้านเรือนไทย นอกจากนั้น ยังมี
ร้านอาหารที่มีเจ้าของเป็นคนกรีก และขายอาหารกรีก อาหารเมดิเตอร์เรเนียน และมีเมนูอาหารไทย
บางประเภทรวมอยู่ด้วยแต่มีรสชาติไม่เ ป็นไทยแท้อีก 2 แห่ง ที่เปิดกิจการอยู่ในกรุงเอเธนส์ และที่
8 แหล่งที่มา: www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE
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เกาะ Mikonos ซึ่งเป็นเกาะที่นักท่องเที่ยวนิยมไปเที่ยวแต่ก็เป็นการเปิดร้านเฉพาะในช่วงที่เป็นฤดู
ร้อนและเป็นฤดูท่องเที่ยวของกรีซ คือ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายนของทุกปี และหลังจาก
ฤดูร้อนผ่านพ้นไป ทางร้านจะปิดกิจการชั่วคราว และเจ้าของร้านรวมทั้งพนักงานในร้านก็จะกลับ
ภูมิลาเนาของตน ทั้งนี้ เนื่องจากเมื่อถึงฤดูใบไม้ร่ว งและฤดูห นาว ลมจะพัดแรงมาก สายการบิ น
ภายในประเทศ รวมทั้ ง เรื อ โดยสารประจ าที่ แ ล่ น ระหว่างแผ่ น ดิน กั บเกาะจะลดจานวนเที่ยวลง
เนื่องจากไม่มีนักท่องเที่ยวยกเว้นประชาขนที่อาศัยอยู่บนเกาะเท่านั้น
ผู้เขียนเห็นว่า แม้ว่าร้านอาหารไทยจะยังไม่เป็นที่นิยมแพร่หลายในกรีซ แต่ก็เห็น
ความเป็ น ไปได้และปั จ จั ย ที่จ ะส่ งเสริมอาหารไทยและประเทศไทยให้ เป็นที่แพร่ห ลายมากกว่านี้
เนื่องจากมีร้านขายของชาและสินค้าอาหารเอเชียซึ่งจาหน่ายสินค้าอาหารไทยด้วยโดยเฉพาะในกรุง
เอเธนส์อยู่มากมายหลายร้าน โดยลูกค้าส่วนใหญ่ของร้านขายของชาจะเป็นคนกรีกที่แต่งงานกับคน
ชาติเอเชีย คนกรีกที่เคยเดินทางไปเอเชีย และชาวเอเชียที่อยู่ในกรุงเอเธนส์ซึ่งมีจานวนมากพอสมควร
โดยเฉพาะคนฟิลิปปินส์ ซึ่งมีจานวนมากกว่า 15,000 คน ที่ทางานเป็นแม่บ้าน ผู้ดูแลผู้สูงอายุ เด็ก
และแต่งงานกับคนกรีก นอกเหนือจากจานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางไปท่องเที่ยวในกรีซดังที่
ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น
3.1.4 การหาข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะอุปนิสัยของคนกรีกที่มีความคล้ายคลึงกับคนเอเชีย
จากการศึกษาลักษณะอุปนิสัยของคนกรีก ผู้เขียนพบว่า คนกรีกมีลักษณะอุปนิสัย
ร่าเริง ชอบสนุกสนาน ชอบสูบบุหรี่ เต้นรา ดื่มไวน์ โดยเฉพาะกรีกไวน์ (การหมักไวน์ของกรีซมีมานาน
นับพันปีมาแล้ว) สุราสีขาวที่เรียกว่า Ouzo และ Mastika ซึ่งเป็นเครื่องดื่มพื้นเมืองที่มีแอลกอฮอล์
การทางานของคนกรีกค่อนข้างเฉื่อยชา ทางานค่อนข้างไม่เป็นระบบซึ่งแตกต่างจากคนในประเทศ
ยุ โ รปอื่ น ๆ การท างานที่ ไ ม่ เ ป็ น ระบบและล่ า ช้า ของคนกรีก จึ ง เป็ นที่ ม าของการคอร์ รัป ชั่น อย่าง
กว้างขวาง ซึ่งลักษณะอุปนิสัยของคนกรีกดังที่ได้กล่าวข้างต้นมีความคล้ายคลึงกับคนเอเชีย อย่างไรก็ดี
คนกรีกมีความภาคภูมิใจในประเทศของตนที่เป็นต้นกาเนิดของระบอบประชาธิปไตย นักปราชญ์ที่
เป็นที่ยอมรับของโลก และประวัติศาสตร์อารยธรรมอันยาวนานของประเทศ
3.1.5 การหาข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ศั ก ยภาพของจั ง หวั ด ที่ มี คุ ณ สมบั ติ เ หมาะสมกั บ การ
ดาเนินการของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเอเธนส์อย่างคุ้มค่า
โดยที่เห็นว่า การดาเนินการประชาสัมพันธ์เผยแพร่อาหารไทยและประเทศไทย
ของสถานเอกอัครราชทูตฯ นั้น ไม่จาเป็นต้องดาเนินการแต่เฉพาะในกรุงเอเธนส์ แต่น่าจะดาเนินการ
ในต่างจังหวัดและที่เกาะต่างๆ ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวซึ่งมีเป็นจานวนมาก โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ
จะต้องเลื อ กจั ง หวัด และเกาะที่ เห็ นว่ า เมื่อดาเนินการแล้ ว จะได้ผ ลตอบรั บที่ ดี และคุ้ ม ค่า ดังนั้ น
สถานเอกอัครราชทูตฯ จึ งเลื อกจั งหวัดและเกาะที่มีศักยภาพเพียงพอ เช่น จังหวัดและเกาะที่มี
ศั ก ยภาพด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว จั ง หวั ด และเกาะที่ มี มี ค วามพร้ อ มที่ จ ะให้ ค วามร่ ว มมื อ กั บ สถาน
เอกอัครราชทูตฯ จังหวัดและเกาะที่มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมอาหารและวัฒนธรรมประจาปี เช่น เกาะ
Rhodes ซึ่งเป็นเกาะที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 3 อยู่ในทะเลเอเจียน (Aegeon sea) ทางตอนใต้ของกรีซ มี
ระยะทางไม่ห่างไกลจากตุรกี เกาะ Lefkada ซึ่งเป็นเกาะที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ตั้งอยู่ในทะเลไอโอเนียน
(Ionian sea) อยู่ทางทิศตะวันตกของกรีซ เกาะ Samos ซึ่งเป็นเกาะที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 9 และอยู่ใน
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ทะเล เอเจียน เกาะ Santorini เกาะ Mikonos ซึ่งเป็นเกาะที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้ง
ยุโรป และเอเชีย อาทิ จีน เกาหลี ญึ่ปุ่น เป็นต้น
3.2 ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้แนวคิดและทฤษฎี
ผู้ เขีย นได้น าข้อมูล ดังกล่ าวข้างต้นมาดาเนินการวิเคราะห์ โ ดยนาแนวคิดและทฤษฎี วิ ธี
SWOT (SWOT Analysis) มาวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส มากาหนดวิธีการในการดาเนินการ
ก่อนที่จะลงมือดาเนินการ ทั้งนี้ ผู้เขียนเห็นว่า แม้จะได้ทาการวิเคราะห์โดยใช้วิธี SWOT ก่อนลงมือ
ดาเนินการแล้ว แต่ก็มีความจาเป็นอย่างยิ่งที่สถานเอกอัครราชทูตฯ จะต้องทาการติดตาม ตรวจสอบ
อย่างใกล้ชิดเป็นระยะตามเวลาที่เห็นควรเพื่อให้การดาเนินการของสถานเอกอัครราชทูตฯ ทันต่อการ
เปลี่ ย นแปลงของสถานการณ์ วิ ก ฤติ ท างเศรษฐกิ จ ของกรี ซ ที่ เ กิ ด ขึ้ น อย่ า งรวดเร็ ว และประเมิ น
สถานการณ์ได้ล่วงหน้า
การวิ เ คราะห์ ด้ ว ยวิ ธี SWOT แบ่ ง ออกเป็ น การวิ เ คราะห์ ปั จ จั ย ภายนอก ซึ่ ง เป็ น การ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกของสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่นามาซึ่งการสนับสนุนการดาเนินการ
หรือนามาซึ่งอุปสรรคและความท้าทายต่อการดาเนินการของสถานเอกอัครราชทูตฯ คือ โอกาส และ
อุ ป สรรค ส่ ว นการวิ เ คราะห์ ปั จ จั ย ภายใน เป็ น การวิ เ คราะห์ ส ภาพแวดล้ อ มภายในของสถาน
เอกอัครราชทูตฯ ที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อน ผู้เขียนได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในด้วยวิธี SWOT
ดังนี้
1) จุดแข็งของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเอเธนส์ โดยกล่าวถึงบุคคลที่ดารงตาแหน่ง
สูงสุดในสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเอเธนส์ คือ เอกอัครราชทูต ซึ่งมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและกาหนด
กลยุทธ์ที่ชัดเจนสามารถนาไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม และความสามารถของบุคลากรต่างๆ ที่ดูแล
รับผิดชอบ และปฏิบัติงานในสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้แก่ ข้าราชการ และลูกจ้างท้องถิ่นของสถาน
เอกอัครราชทูตฯ
2) จุดอ่อนที่เกิดจากทั้งข้อจากัดของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเอเธนส์ โดยกล่าวถึง
จานวนบุคลากรของสถานเอกอัครราชทูตฯ การไม่มีสานักงานของหน่วยงานราชการอื่นของไทย/
หน่วยงานไทยประจาที่กรีซ ภาษากรีก/งบประมาณอันจากัด
ส่วนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกมีดังนี้
3) โอกาส โดยกล่าวถึงความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างไทยและกรีซ การที่กรีซเป็นประเทศที่เป็น
จุดหมายปลายทางที่สาคัญในยุโรปของนักท่องเที่ยว เนื่องจากกรีซมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
มากมาย และเป็นแหล่งอารยธรรมที่สาคัญของโลกแห่งหนึ่ง เป็นต้นกาเนิดของระบอบประชาธิปไตย
และมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอันยาวนาน ลักษณะนิสัยที่ร่าเริงชอบสนุกและมีสีสันของคนกรีก
ลักษณะและเครื่องปรุงอาหารกรีก ความกระตือรือร้นในการให้ความร่วมมือของหน่วยงานของรัฐและ
เอกชนของกรี ซ การบู ร ณาการในการท างานระหว่า งสถานเอกอั ค รราชทู ต ณ กรุ ง เอเธนส์ กั บ
หน่วยงานราชการ/หน่วยงานของไทยในต่างประเทศที่ดูแลรับผิดชอบงานที่ครอบคลุมกรีซ
4) อุปสรรค โดยกล่าวถึงสถานการณ์วิกฤติทางเศรษฐกิจของกรีซ อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มของ
สินค้าบริโภคและบริการ และความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์เรื่องอาหารกรีก ลักษณะอุปนิสัยในการ
บริโภคอาหารของคนกรีก
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เพื่อความชัดเจนและเข้าใจง่ายขึ้น ผู้เขียนจึงขอนาเสนอตารางวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน
โอกาส และอุปสรรค ดังนี้
ตารางที่ 3 วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค
Strengths
(จุดแข็ง)

1.

2.

3.

4.
5.

การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค
กลยุทธ์ของสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่ชัดเจนและสามารถนามาปฏิบัติได้ ซึ่ง
เอกอัครราชทูตคนปัจจุบัน (นายจุมพล มนัสช่วง) ได้มีวิสัยทัศน์ในการกาหนด
กลยุ ท ธ์ ส าหรั บ การด าเนิ น ภารกิ จ ในกรี ซ ในช่ ว งสถานการณ์ วิ ก ฤติ ท าง
เศรษฐกิจเพื่อให้รองรับยุทธศาสตร์กระทรวงการต่างประเทศและนโยบายของ
รัฐบาล โดยมองว่า ในสภาพเศรษฐกิจที่แสนสาหัสเช่นนี้ ทาให้คนกรีก ต้อง
หมกมุ่นอยู่แต่เรื่องปากท้องของตน และไม่คิดที่จะสนใจเรื่องของคนชาติอื่น
โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้กาหนดกลยุทธ์ในการส่งเสริมอาหารไทยและประเทศ
ไทยว่า การดาเนินการของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในสถานการณ์เช่นนี้ก็เพื่อ
รักษาพื้นที่ของไทยในกรีซโดยให้อาหารไทยเป็นที่คุ้นเคยและไม่ห่างหายไป
จากสายตาคนกรีก กล่าวคือ เพื่อให้คนกรีกยังคงตระหนักถึงความเป็นไทย
และรับกระแสนิยมไทย
การดาเนินในเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง เอกอัครราชทูตฯ ได้สั่งการให้ข้าราชการ
ศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมประจาปีของกรุงเอเธนส์และของจังหวัดที่มี
ศักยภาพเพื่อที่เอกอัครราชทูตฯ จะได้เข้าพบเพื่อทาความรู้จักและหารือกับ
เจ้าหน้าที่ระดับสูงของหน่วยงานของรัฐและผู้บริหารของภาคเอกชนทั้งใน
เมืองหลวงและในต่างจังหวัดเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการร่วมมือกับสถาน
เอกอัครราชทูตฯ ในการดาเนินกิจกรรมส่งเสริมอาหารไทยและประเทศไทย
โดยก่อนที่จะดาเนินการสถานเอกอัครราชทูตฯ จะพิจารณาศักยภาพของ
จังหวัดและเกาะจากความสาคัญและความมีชื่อเสี ยงของจังหวัดและเกาะ
จานวนประชากรในจังหวัดและเกาะว่า มีศักยภาพมากพอและคุ้มค่ากับการ
ดาเนินการหรือไม่เนื่องจากสถานเอกอัครราชทูตฯ ต้องมีค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางเพิ่มขึ้น ทาเลที่ตั้งและระยะทาง
การมอบหมายงานและแบ่ ง ภาระหน้ า ที่ ที่ ชั ด เจนของข้ า ราชการสถาน
เอกอั ครราชทู ตฯ และลู กจ้ างท้ องถิ่ นอย่ างชั ดเจน โดยเอกอั ครราชทู ตฯ ได้
กาหนดให้มีการประชุมหารือเพื่อเตรียมดาเนินงาน และซักซ้อมความเข้าใจของ
ข้าราชการและลูกจ้างท้องถิ่นเป็นระยะๆ ล่วงหน้าก่อนที่จะลงมือปฏิบัติงานทุก
ครั้ง
ความสามารถและความขยันขันแข็งของข้าราชการในการดาเนินการ
ความสมัครสมานสามัคคีของลูกจ้างท้องถิ่น อยู่ในระดับที่ดีมากและมีความ
เกื้อกูลซึ่งกันและกันซึ่งคุณสมบัติที่ดีเช่นนี้มีส่วนช่วยในการปฏิบัติงานของ
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Weaknesses
(จุดอ่อน)

การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค
สถานเอกอัครราชทูตฯ อย่างมาก ทั้งนี้ เนื่องจากลู กจ้างท้องถิ่นส่วนใหญ่
(จานวน 5 คน เป็นคนไทย 1 คน) ทางานที่สถานเอกอัครราชทูตฯ มายาวนาน
หลายปีจนใกล้เกษียณอายุ (ยกเว้นพนักงานขับรถส่วนกลาง 1 คน ซึ่งเพิ่งเข้า
ทางานได้ 3 ปี แต่ก็มีความตั้งใจขยันขันแข็งในการปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี)
1. บุคลากรมีจานวนจากัด (ข้าราชการรวมเอกอัครราชทูตฯ มี 5 คน ลูกจ้าง
ท้องถิ่นมีทั้งหมด 7 คน เป็นเสมียนที่มีทักษะและความชานาญด้านเอกสาร 3
คน (ในจ านวนนี้ทางานช่ว ยฝ่ ายกงสุ ล 1 คน) พนักงานขับรถ 3 คน และ
พนักงานทาความสะอาด 1 คน) ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ จาเป็นต้องแบ่ง
ภารกิจให้ประจาอยู่ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ อย่างน้อย 3 คน คือ พนักงาน
ฝ่ายกงสุล พนักงานขับรถ และพนักงานทาความสะอาด เนื่องจากการดาเนิน
โครงการของสถานเอกอัครราชทูตฯ ส่วนใหญ่เป็นการดาเนินการนอกเมือง
หลวงซึ่งใช้เวลาในการดาเนินการอย่างน้อย (รวมเวลาเดินทาง) 3 วัน หรือ
แม้แต่ในเมืองหลวงก็ต้องแบ่งให้ข้าราชการและลูกจ้างท้องถิ่นอยู่ปฏิบัติงานที่
สถานเอกอัครราชทูตฯ ส่วนข้าราชการ จะต้องอยู่ปฏิบัติหน้าที่อย่างน้อย 2
คน คือ อัครราชทูตที่ปรึกษา และกงสุล
2. การขาดความรู้ เ รื่ อ งภาษากรี ก ที่ ส ามารถใช้ ง านได้ แม้ ว่ า การติ ด ต่ อ
ประสานงานอย่างเป็นทางการระหว่างสถานเอกอัครราชทูตฯ กับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งของรัฐและเอกชนของกรีซจะใช้ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาทางการ
แต่การใช้ภาษากรีกก็ยังมีความจาเป็นอยู่โดยเฉพาะในการพูดคุย เชิญชวนให้
ประชาชนกรีกโดยทั่วไป (ส่วนใหญ่จะรู้แต่ภาษากรีก) ให้ความสนใจ และ
แนะน าการประกอบอาหารไทยและเดิน ทางไปท่ องเที่ ยวในประเทศไทย
ดังนั้น จึงต้องอาศัยลูกจ้างท้องถิ่นเท่านั้ นในการสื่อสารกับประชาชนกรีกซึ่ง
ขึ้นอยู่กับการใช้ภาษาและการอธิบายความหมายของลูกจ้างท้องถิ่นที่ตรงตาม
ความประสงค์ของสถานเอกอัครราชทูตฯ อย่างแท้จริง
3. งบประมาณที่จากัด เนื่องจากเป็นการดาเนินการนอกสถานที่นอกเหนือจาก
การดาเนินการในกรุงเอเธนส์ จึงมีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เบี้ยเลี้ยง ที่พัก
ในขณะที่หน่วยงานที่จัดสรรงบประมาณ มักจะมองว่า กรีซเป็นประเทศเล็ก
ไม่ ส าคั ญ เท่ า หลายประเทศในยุ โ รป ไม่ ค่ อ ยมี บ ทบาทและอ านาจต่ อ รอง
ทางการเมื อ งและเศรษฐกิ จ ในฐานะที่ เ ป็ น สมาชิ ก สหภาพยุ โ รป สถาน
เอกอัครราชทูตฯ จึงอาจไม่จาเป็นต้องใช้งบประมาณมากนัก โดยที่ผ่านมา
งบประมาณในการดาเนินโครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่อาหารไทยและ
ประเทศไทยจะถูกลดลงจากจานวนที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เสนอขอตั้ง เข่น
เมื่อปี 2557 งบประมาณของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในการดาเนินภารกิจ
ดังกล่าวถูกลดลงครึ่งหนึ่งเป็น 120,000 บาท จากที่ขอตั้งไว้ 240,000 บาท
ซึ่งเรื่องนี้สถานเอกอัครราชทูตฯ เห็นว่า หากไทยไม่ตอกย้าในเรื่องอาหารไทย

21

Opportunities 1.
(โอกาส)

2.

3.

4.

5.

6.

7.

การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค
และความเป็นไทย ไทยก็อาจสูญเสียความนิยมไทยได้ไม่ยากนัก
ความกระตือรือร้นในการให้ความร่วมมือของหน่วยงานของรัฐและเอกชนของ
กรีซทั้งในกรุงเอเธนส์ และในต่างจังหวัดกับสถานเอกอัครราชทูตฯ ในการ
ดาเนินการประชาสัมพันธ์เผยแพร่อาหารไทยและประเทศไทย โดยหน่วยงาน
ของกรีซได้ตอบรับให้ความร่วมมือกับสถานเอกอัครราชทูตฯ ในทันทีทุกครั้งที่
เอกอัครราชทูตฯ พบหารือกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกรีซ
การบูรณาการที่ดีระหว่างสถานเอกอัครราชทูตฯ และสานักงานผู้แทนของ
หน่ ว ยราชการอื่นและหน่ว ยงานของไทยในต่างประเทศที่ ดูแลรับผิ ด ชอบ
ภารกิจที่เกี่ยวข้องในกรีซ ได้แก่ สานักงานการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงโรม
สานักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศ ณ กรุงโรม สานักงานบริษัทการบินไทย
จากัด (มหาชน) ประจากรุงโรม สานักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ณ
กรุงบูคาเรสต์ ประเทศโรมาเนีย ซึ่งทาหน้าที่รับผิดชอบดูแลกลุ่มประเทศบอล
ข่าน (โรมาเนีย บัลแกเรีย เซอร์เบีย มอนเตเนโกร มอลโดวา มาซีโดเนีย และอัล
บาเนีย (Tourism Authority of Thailand (Balkan Representative Office) ซึง่
สถานเอกอัครราชทูตฯ มีภารกิจครอบคลุมประเทศเซอร์เบียและมอลตาด้วย
ความคล้ายคลึงของส่วนประกอบและเครื่องปรุงของอาหารไทยและอาหาร
กรีก ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกทั้งส่วนประกอบของอาหารหลายชนิด
อาทิ ใบโหระพา ตะไคร้ ใบสะระแหน่ ก็สามารถปลูกได้ในกรีซ ส่วนสมุน ไพร
ชนิดอื่นๆ ที่ใช้ในการประกอบอาหารกรีก ก็หาซื้อได้ง่ายในกรีซเช่นกัน
ทัศนคติที่ดีของคนกรีกที่มีต่อคนไทยและคนเอเชีย เนื่องจากกรีซและไทยมี
ความสั มพันธ์ที่ดีต่อกันมาโดยตลอด (ไทยและกรีซสถาปนาความสั มพันธ์
ทางการทูตระหว่างกันเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2501) และในภาพรวม
คนกรีกจะกล่าวถึงประเทศไทยในทางบวกโดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยว
ลักษณะอุปนิสั ยของคนกรีก ที่คล้ ายคลึ งกับคนเอเชีย คนกรีกมีนิสัย ร่าเริง
ชอบสนุกสนาน มีวิถีชีวิตที่เฉื่อยชา ทางานช้าไม่ค่อยเป็นระบบคล้ายคลึงกับ
คนเอเชีย จึงมีความเข้าใจคนเอเชีย อีกทั้งในทุ กโอกาสที่เอกอัครราชทูตฯ ได้
เข้ า เยี่ ย มคารวะบุ ค คลระดั บ สู ง ของกรี ซ และ/หรื อ พบหารื อ กั บ เจ้ า หน้ า ที่
ระดับสูงและ/หรือผู้บริหารภาคเอกชนของกรีซ มักจะได้รับฟังการกล่าวขาน
ถึงเรื่องความคล้ายคลึงกันกับชาวเอเชียในเรื่องอุปนิสัยใจคอทุกครั้ง
การมีคนเอเชียพานักอาศัยอยู่ในกรีซจานวนมากพอที่จะช่ว ยผลั กดัน การ
บริ โ ภคอาหารไทยได้ ซึ่งหมายถึง เมื่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ดาเนินการ
ส่งเสริมอาหารไทยแล้ว ก็จะมีลูกค้าชาวเอเชียในจานวนที่มากพอที่จะคุ้นเคย
กับการรับประทานอาหารไทยได้
การที่กรีซเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่สาคัญของโลก ทาให้มี
นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางไปยังกรีซเป็นจานวนมาก ซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุน
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Threats
(อุปสรรค)

การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค
การส่งเสริมอาหารไทยและประเทศไทยได้
1. สถานการณ์วิกฤติทางเศรษฐกิจของกรีซอันย่าแย่ที่ยังไม่มีแนวโน้มจะยุติลงใน
อนาคตอันใกล้เนื่องจากกรีซไม่มีเงินพอที่จะใช้หนี้แก่ประเทศเจ้าหนี้อียูได้
2. ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ของอาหารกรีกของคนกรีก กล่าวคือ คนกรีก
มีความภาคภูมิในความประวัติศาสตร์และเอกลักษณ์ของอาหารกรีก ส่งผลให้
คนกรีกไม่ชอบทดลองรับประทานอาหารของชาติอื่นถ้าไม่คุ้นเคยหรือไม่เคย
ชิมอาหารไทยมาก่อน
3. อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มสูง โดยเฉพาะสินค้าบริโภคและบริการ ได้แก่ อาหารใน
ร้านอาหารและบริการในร้านอาหาร ร้านเครื่องดื่ม มีอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มสูง
ถึง 23% ซึ่งสูงกว่าประเทศอื่นๆ ในยุโรป

3.3 ขั้นตอนที่ 3 การดาเนินการของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเอเธนส์ ในการประชาสัมพันธ์
เผยแพร่อาหารไทยและประเทศไทยในกรีซท่ามกลางสถานการณ์วิกฤติทางเศรษฐกิจ
เอกอัครราชทูตฯ ได้กาหนดกลยุทธ์ในการดาเนินการประชาสัมพันธ์เผยแพร่อาหารไทยและ
ประเทศไทยของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเอเธนส์ โดยมีหลักการว่า ในขณะที่สถานเอกอัครราชทูตฯ
ดาเนินการประชาสัมพันธ์เผยแพร่อาหารไทยในงาน ส่งเสริมอาหารไทย สถานเอกอัครราชทูตฯ จะ
ดาเนินการประชาสัมพันธ์เผยแพร่เอกลักษณ์ของประเทศไทยไปพร้อมกันด้วยโดยเฉพาะในด้านการ
ท่องเที่ยวไทย ศิลปะ วัฒนธรรมไทย และเผยแพร่ผลิตภัณฑ์สินค้าอาหารไทยสาเร็จรูป ซึ่งวางขายอยู่
ในร้านขายของชาและสินค้าอาหารเอเชียและไทยซึ่งมีอยู่มากมายหลายร้านในกรีซไปด้วย โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยโดยเชิญชวนให้คนกรีกและคนต่างชาติที่เดินทางไปกรีซหา
โอกาสไปท่องเที่ยวในไทยให้มากขึ้น และผลักดันให้มีการนาเข้าสินค้าอาหารไทย รวมทั้งสินค้าไทย
โดยผู้บริษัทผู้นาเข้าของกรีซให้มากขึ้นเพื่อวางจาหน่ายในร้านขายของชาหรือตามซุปเปอร์มาร์เก็ต
ต่างๆ ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เลือกติดต่อกับบริษัท/ร้านขายสินค้าอาหารเอเชียและอาหารไทย
ที่เป็นที่รู้จักของผู้บริโภคทั้งคนเอเชียและคนกรีกในกรุงเอเธนส์ ให้นาผลิตภัณฑ์สินค้าอาหารสาเร็จรูป
ของไทยและสินค้าอาหารไทย อาทิ ข้าวหอมมะลิ เส้นก๊วยเตี๋ยวของไทยไปแสดงและจาหน่ายในงาน
ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้แก่ บริษัท Cardinal S.A. ซึ่งนาเข้าสินค้าอาหารเอเชียและอาหาร
ไทย และวางจ าหน่ า ยในร้ า นขายของช าของบริ ษั ท ฯ ชื่ อ Wok Shop และร้ า นขายของช าชื่ อ
La Tienda ซึ่งจาหน่ายสินค้าอาหารเอเชียและไทยแทบทุกประเภท ซึ่งทั้งสองร้านได้ให้ ความร่วมมือกับ
สถานเอกอัครราชทูตฯ เป็นอย่างดีทุกครั้งโดยทั้งสองฝ่ายได้รับประโยชน์ กล่าวคือ สถานเอกอัครราชทูตฯ
ได้รับประโยชน์จากการมีผลิตภัณฑ์สินค้าอาหารไทยสาเร็จรูป และวัตถุดิบที่เกี่ยวกับอาหาร สินค้า
ไทยไปแสดงและจาหน่าย ในขณะที่บริษัท/ร้านขายของชาก็ได้รับประโยชน์จากการที่มีผู้ซื้อผลิตภัณฑ์
สินค้าอาหารไทยสาเร็จรูป และสินค้าไทยมากขึน้ และได้ลูกค้าประจามากขึ้น เห็นได้จากทุกครั้งที่ร้าน
ขายของชาทั้งสองร้านนาสินค้าอาหารไทยมาจาหน่ายในงานส่งเสริมอาหารไทยและประเทศไทยที่
สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดขึ้น สินค้าที่นามาจะหมดทุกครั้ง
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ท่ามกลางสถานการณ์วิกฤติทางเศรษฐกิจของกรีซ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เลือกใช้วิธีการ
ที่เห็นว่าเหมาะสมกับสถานการณ์ที่ไม่ปกติเช่นนี้ โดยในชั้นนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ใช้ 3 วิธี ใน
การดาเนินการดังที่ได้กล่าวมาแล้วในบทที่ 1 คือ 1) การใช้วิธีเชิงรุกโดยการสร้างความสัมพันธ์กับ
หน่วยงานของรัฐและภาคเอกชนทั้งในเมืองหลวงและในต่างจังหวัดที่มีศักยภาพ 2) การเข้าร่วมในงาน
เทศกาลของกรี ซ ทั้ง ที่จั ดในเมื องหลวงและในต่ างจังหวั ด ที่มี ศั กยภาพ และ 3) การสาธิตวิธี ก าร
ทาอาหารโดยร่วมมือกับบริษัท/ร้านขายสินค้าอาหารเอเชียและไทยในกรุงเอเธนส์ สรุปได้ดังนี้
3.3.1 การใช้วิธีเชิงรุกโดยการสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชน
ทั้งในเมืองหลวงและในต่างจังหวัดที่มีศักยภาพ
สถานเอกอัค รราชทูต ณ กรุงเอเธนส์ ได้ใช้วิธีเชิงรุกในการด าเนิน การประชา
สัมพันธ์เผยแพร่อาหารไทยและประเทศไทย โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้กาหนดกลยุทธ์ไว้อย่างชัดเจน
โดยตั้งเป้าหมายเพื่อให้อาหารไทยเป็นที่คุ้นเคยและไม่ห่างหายไปจากสายตาและความทรงจาของคน
กรีก และเพื่อกระตุ้นให้คนกรีกรวมทั้งนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ไปเที่ยวที่กรีซ หาโอกาสเดินทางมาเที่ยว
ในประเทศไทยด้วย
วิธีดาเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว เริ่มจากการที่เอกอัครราชทูตฯ เข้า
พบเพื่อทาความรู้จักและหารือกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของหน่วยงานของรัฐและผู้บริหารของภาคเอกชน
ทั้งในเมืองหลวงและในต่างจังหวัดเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการร่วมมือกับสถานเอกอัครราชทูตฯ ใน
การด าเนิ น กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม อาหารไทยและประเทศไทยซึ่ ง จะเป็ น ประโยชน์ ใ นการเสริ ม สร้ า ง
ความสัมพันธ์ระหว่างไทยและกรีซให้ใกล้ชิดกัน ในขณะเดียวกัน สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ติดต่อ กับ
บริษัท Cardinal S.A. ซึ่งมีเจ้าของเป็นคนกรีก และเป็นบริษัทที่นาเข้าสินค้าอาหารเอเชียและไทย
และวางจาหน่ายในร้านขายของชาของบริษัทฯ ชื่อว่า Wok Shop และร้านขายของชาชื่อ La Tienda
เพื่อน าผลิ ตภัณฑ์สิ นค้าอาหารไทยส าเร็จรูปและสินค้าไทยไปแสดงและจาหน่าย พร้อมทั้ง ติดต่อ
ประสานงานกับสานักงานการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงโรม สานักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศ ณ
กรุงโรม และสานักงานบริษัทการบินไทย จากัด (มหาชน) ประจากรุงโรม เพื่อขอความร่วมมือในการ
สนับสนุนเอกสารเผยแพร่ การท่องเที่ยวไทย สินค้าหัตถกรรมของไทย โปสเตอร์ ตลอดจนข้อ มูล
เกี่ยวกับสินค้าไทยเพื่อนาไปเผยแพร่ในงาน ซึ่งหน่วยงานในต่างประเทศดังกล่าวได้ให้ความร่วมมือ
จัดส่งไปให้สถานเอกอัครราชทูตฯ แทบทุกครั้ง นอกจากนั้น สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดแปลตารา
การทาอาหารไทยเป็นภาษากรีกและภาษาอังกฤษเพื่อเผยแพร่ด้วย
โครงการที่สถานเอกอัครราชทูต ฯ ดาเนินการในช่วงวาระการดารงตาแหน่งของ
เอกอัครราชทูตฯ คนปัจจุบัน (นายจุมพล มนัสช่วง) โดยใช้วิธีการ 3 วิธี มีดังนี้
1) การประชาสัมพันธ์เผยแพร่อาหารไทยและประเทศไทยที่เกาะ Rhodes เกาะ
Rhodes เป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่เป็ นอันดับที่ 4 อยู่ในทะเลเอเจียน (Aegeon sea) ทางตอนใต้ของ
กรีซ มีระยะทางไม่ห่างไกลจากตุรกี เกาะ Rhodes เป็นเกาะที่มีศักยภาพและมีชื่อเสียงทางด้านการ
ท่องเที่ยว โดยเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์เนื่องจากได้รับอารยธรรมในยุคอาณาจักร
ออตโตมั น ซึ่ ง ปกครองกรี ซ มาร่ ว ม 400 ปี โดยเอกอั ค รราชทู ต ฯ ได้ เ ข้ า พบเพื่ อ ท าความรู้ จั ก กั บ
นาย Fotis Hatziadiakos นายกเทศมนตรีของเมือง Rhodes และหารือเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่
เมือง Rhodes จะร่วมมือกับสถานเอกอัครราชทูตฯ ในการดาเนินโครงการแนะนาอาหารไทยและ
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ประเทศไทยให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ที่เกาะ และนักท่องเที่ยวต่างชาติได้รู้จัก ซึ่งนายกเทศมนตรีของ
เมือง Rhodes ได้ตอบรับให้ความร่วมมือกับสถานเอกอัครราชทูตฯ ในทันทีพร้อมทั้งเสนอที่จะจัดหา
สถานที่จัดงาน โดยได้จัดสถานที่ที่สวนสาธารณะ Rodini ในเมือง Rhodes อุปกรณ์เครื่องทาครัว
พื้นฐาน วัตถุดิบพื้นฐานที่หาได้จากบนเกาะและในบริเวณใกล้เคียง และอานวยความสะดวกให้ กับ
สถานเอกอัครราชทูตฯ ตลอดงานโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และดาเนินการเชิญชวนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
เข้ า ร่ ว มงานของสถานเอกอั ค รราชทู ต ฯ อาทิ เจ้ า หน้ า ที่ ท้ อ งถิ่ น นั ก ธุ ร กิ จ ในท้ อ งถิ่ น พ่ อ ครั ว
ผู้ ป ระกอบการร้ า นอาหารที่ เ กาะ Rhodes ซึ่ ง แสดงให้ เ ห็ น ว่ า วิ ธี ก ารเข้ า พบเพื่ อ แนะน าตั ว กั บ
นายกเทศมนตรีของเมือง Rhodes ของเอกอัครราชทูตฯ ประสบความสาเร็จอย่างมาก
สถานเอกอั ค รราชทู ต ฯ ได้ จั ด งานประชาสั ม พั น ธ์ เ ผยแพร่ อ าหารไทยและ
ประเทศไทยที่เมือง Rhodes เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2558 โดยเอกอัครราชทูตฯ และภริยา ได้นา แม่
ครัวของสถานเอกอัครราชทูตฯ และข้าราชการที่ ปฏิบัติงานด้านโครงการรวมทั้งลูกจ้างท้อ งถิ่ นที่
ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยงานด้านโครงการเดินทางไปจัดงานดังกล่าว ซึ่งในพิธีเปิดงาน มีเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
ระดับสูงและภาคเอกชนให้เกียรติเข้าร่วมงาน ได้แก่ นาย Fotis Hatziadiakos นายกเทศมนตรีของเมือง
Rhodes รองนายกเทศมนตรี อัยการ ผู้กากับการตารวจของเมือง Rhodes กงสุลกิตติมศักดิ์อังกฤษ
และออสเตรียประจาเมือง Rhodes นักธุรกิจสาขาต่างๆ ผู้ประกอบการร้านอาหารต่างๆ ประชาชน
และนั กท่องเที่ย วต่างชาติบ างส่ ว น จ านวนประมาณ 300 คน ให้ ความสนใจเข้าร่ ว มงาน ในงาน
ดังกล่าวสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้แสดงการปรุงอาหารและเชิญชวนให้ผู้เข้าร่วมงานชมและชิมอาหาร
ไทย ซึ่งได้แก่ ผัดเนื้อน้ามันหอย แกงมัสมั่นเนื้อ ผัดหมูเปรี้ยวหวาน ข้าวผัดสับปะรด ผัดไทย ข้าวหอม
มะลิ ส่วนของหวานคือผลไม้กระป๋อง ได้แก่ เงาะ ลาไย ลิ้นจี่ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้าร่วมงาน
ทราบว่า อาหารไทยมีส่วนประกอบของผัก เครื่องเทศที่เป็นสมุนไพรหลายชนิดเช่นเดียวกับอาหาร
กรีก และส่วนประกอบดังกล่าวสามารถหาซื้อได้ง่ายตามร้านขายของชาและสินค้าเอเชียและไทย และ
ซุปเปอร์มาร์เก็ตที่มีอยู่ทั่วไป ดังนั้น คนกรีกจึงสามารถประกอบอาหารไทยได้ด้วยตนเอง พร้อมกันนั้น
สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้แจกตาราอาหารไทยซึ่งจัดพิมพ์เป็นภาษากรีกและภาษาอังกฤษให้ แ ก่
ผู้เข้าร่วมงานด้วย และได้ติดตั้งโปสเตอร์ส่งเสริมอาหาร การท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย
และมวยไทยในบริเวณงาน พร้อมทั้งแจกเอกสารเผยแพร่ประเทศไทยให้ผู้เข้าร่วมงานและเชิญชวนให้
หาโอกาสเดินทางไปท่องเที่ยวในประเทศไทย และเปิดเพลงไทยเพื่อสร้างบรรยากาศของความเป็นไทย
ภายในงาน เพื่ อ ผ่ อ นคลายด้ ว ยเสี ย งเพลงในขณะที่ ผู้ เ ข้ า ร่ ว มชมและชิ ม อาหารไทยภายในสวน
นอกจากนั้น สถานเอกอัครราชทูตฯ ด้วยความร่วมมือจากร้า นขายของช าชื่อ Wok shop ได้วาง
ผลิตภัณฑ์สินค้าอาหารไทยสาเร็จรูปและจาหน่ายซึ่งมีผู้ซื้อจานวนมากให้ความสนใจซื้อผลิตภัณฑ์
สินค้าอาหารไทยและสินค้าไทย
2) การประชาสัมพันธ์เผยแพร่อาหารไทยและประเทศไทยที่เกาะ Lefkada เกาะ
Lefkada ตั้งอยู่ ในทะเลไอโอเนีย น (Ionian sea) อยู่ทางทิศตะวันตกของกรีซ มีประชากรจานวน
ประมาณ 23,000 คน เป็นเกาะที่มีคนกรีกและนักท่องเที่ยวต่างชาตินิยมเดินทางไปท่องเที่ยวจานวน
มากในระดับหนึ่งเนื่องจากมีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ กอปรกับเมือง Lefkas ได้จัดงาน
เทศกาลวัฒนธรรมนานาชาติประจาปีซึ่งประชาชนที่อาศัยอยู่ที่เกาะให้ความสาคัญและตั้งตารอคอย
ด้ ว ยศั ก ยภาพของเกาะดั ง กล่ า ว เอกอั ค รราชทู ต ฯ จึ ง ได้ เ ข้ า พบเพื่ อ ท าความรู้ จั ก และหารื อ กั บ
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นาย Drakontaidis Costas นายกเทศมนตรี ของเมื อง Lefkas ของเกาะ Lefkada และนาย Arvanitis
Spyros ผู้ อานวยการศูน ย์วัฒนธรรมของเมือง Lefkas เกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่เมือง Lefkas จะ
ร่ ว มมือกับ สถานเอกอัครราชทูตฯ ในการดาเนินโครงการแนะนาอาหารไทยและประเทศไทยให้
ประชาชนที่อาศัยอยู่ที่เกาะ Lefkada และนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางไปท่องเที่ยวที่เกาะ Lefkada
ได้รู้ จั ก ซึ่งนายกเทศมนตรี ของเมื อง Lefkas ได้ตอบรั บให้ ความร่ วมมื อกั บสถานเอกอั ค รราชทู ต ฯ
ในทั น ที แ ละเสนอที่ จ ะอ านวยความสะดวกจั ด หาสถานที่ จั ด งาน โดยได้ จั ด สถานที่ ใ ห้ แ ก่ ส ถาน
เอกอัครราชทูตฯ ที่ศูนย์วัฒนธรรมของเมือง Lefkas เนื่องจากเห็นว่า สถานเอกอัครราชทูตฯ กับเกาะ
Lefkada น่าจะร่วมมือกันได้ดีในหลายด้านนอกเหนือจากอาหารไทย อาทิ ด้านวัฒนธรรม เนื่องจาก
ไทยมีมรดกทางวัฒนธรรมมากมายที่ทรงคุณค่า อาทิ ศิลปะการร่ายรา การแสดงทางวัฒนธรรม และ
การเผยแพร่ ป ระเพณีของไทย รวมทั้งเชิญหน่ว ยงานท้องถิ่นและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้า
ร่วมงานดังกล่าว
ทั้งนี้ ในอดีตสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เคยเข้าร่ว มงานเทศกาลวัฒ นธรรม
นานาชาติประจาปีของเกาะ Lefkada ชื่อว่า The Lefkas International Folklor Festival (การจัด
งานเทศกาลดังกล่าวมีมาเนิ่นนานแล้วโดยเทศบาลเมือง Lefkas ได้เริ่มจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2505) มี
คณะนักแสดงทางวัฒนธรรมจากประเทศต่างๆ เข้าร่วมเป็นจานวนมากประมาณ 150 คณะ งานเทศกาล
ดังกล่าวมีความสาคัญและความหมายสาหรับประชาชนที่อาศัยอยู่ที่เกาะ Lefkada ซึ่งเมื่อครั้งที่ยังมี
สานักงานการบินไทยเปิดทาการอยู่ที่กรุงเอเธนส์ (แต่สานักงานฯ ได้ปิดทาการเมื่อปี 2555) สถาน
เอกอัครราชทูตฯ ได้จัดคณะนักแสดงทางวัฒนธรรมโดยได้รับความร่วมมือจากสานักงานการบินไทยฯ
เข้าร่วมงาน 4 ครั้ง เมื่อปี 2526 ปี 2542 ปี 2544 และปี 2550 งานเทศกาลดังกล่าวจัดขึ้นในสัปดาห์
ที่ 3 ของเดือนสิงหาคมของทุกปี และในโอกาสการพบหารือกับนายกเทศมนตรีของเมือง Lefkas
ดังกล่าว นาย Arvanitis Spyros ผู้อานวยการศูนย์วัฒนธรรมของเมือง Lefkas ได้นาเอกอัครราชทู ตฯ
เยี่ยมชมศูนย์วัฒนธรรมของเมือง Lefkas ซึ่งภายในอาคารได้มีการจัดแสดงภาพถ่าย ชุดประจาชาติ
ชุดพื้นเมือง เครื่องดนตรีประจาชาติของไทยที่คณะนักแสดงของไทยนาไปแสดงและมอบให้ ศูนย์
วัฒนธรรมเก็บรักษาไว้ภายหลังจากเสร็จสิ้นการแสดงด้วย

ภาพที่ 2 ภาพถ่ายการแสดงฟ้อนราไทย ชุดพื้นเมืองของไทย หัตถกรรมไทยที่คณะนักแสดงของไทย
นามาแสดงและมอบไว้ให้ศูนย์วัฒนธรรมของเมือง Lefkas
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สถานเอกอั ค รราชทู ต ฯ ได้ จั ด งานประชาสั ม พั น ธ์ เ ผยแพร่ อ าหารไทยและ
ประเทศไทยที่เมือง Lefkas ระหว่างวันที่ 26-30 กันยายน 2557 โดยเอกอัครราชทูตฯ และภริยา ได้
นาแม่ครัวของสถานเอกอัครราชทูตฯ และข้าราชการที่ ปฏิบัติงานด้านโครงการ รวมทั้งลูกจ้างท้องถิ่น
ที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยงานด้านโครงการไปจัดงานดังกล่าว ซึ่งในพิธีเปิดงาน มีนาย Drakontaidis
Costas นายกเทศมนตรีของเมือง Lefkas ของเกาะ Lefkada รองนายกเทศมนตรีของเมือง Lefkas
นาย Arvanitis Spyros ผู้ อ านวยการศู น ย์ วั ฒ นธรรมของเมื อ ง Lefkas เจ้ า หน้ า ที่ เ ทศบาล และ
หน่วยงานอื่นๆ ผู้ประกอบการร้านอาหาร โรงแรม นักธุรกิจ และประชาชน รวมทั้งนักท่องเที่ยว
ต่างชาติซึ่งเดินทางไปท่องเที่ยวที่เกาะ Lefkada ในช่วงดังกล่าวซึ่งยังอยู่ในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว (ฤดูร้อน)
ของกรีซ เข้าร่วมงาน
ในงานดังกล่าว สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้นาอาหารไทยไปแสดงในงาน พร้อม
ทั้งสาธิตการประกอบอาหารโดยแม่ครัวของสถานเอกอัครราชทูตฯ และเชิญชวนให้ ผู้เข้าร่ว มได้
ทดลองชิม ได้แก่ แกงมัสมั่นเนื้อ ผัดเนื้อน้ามันหอย ผัดไทย ข้าวผัดสับปะรดใส่ไก่ ผัดเม็ดมะม่ว ง
หิมพานต์กับไก่ ข้าวหอมมะลิ ส่วนของหวาน ได้แก่ ผลไม้พื้นเมืองสด ผลไม้กระป๋อง เช่น เงาะ ลิ้นจี่
ลาไย พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้าร่วมงานทราบว่า อาหารไทยมีส่วนประกอบของผัก เครื่องเทศที่
เป็นสมุนไพรหลายชนิดเช่นเดียวกับอาหารกรีก และสามารถหาซื้อได้ง่ายตามร้านขายของชาและ
สินค้าเอเชียและไทย และซุปเปอร์มาร์เก็ตที่มีอยู่ทั่วไป ดังนั้น คนกรีกจึงสามารถประกอบอาหารไทย
ได้เอง พร้อมกันนั้นสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้แจกตาราอาหารไทยซึ่งได้ จัดพิมพ์เป็นภาษากรีกและ
ภาษาอั ง กฤษให้ แ ก่ ผู้ เ ข้ า ร่ ว มงานด้ ว ย และได้ ติ ด ตั้ ง โปสเตอร์ ส่ ง เสริ ม อาหาร การท่ อ งเที่ ย ว
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย และมวยไทยในบริเวณงาน พร้อมทั้งแจกเอกสารเผยแพร่ประเทศไทย
ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทยทางด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี มวยไทย ให้ผู้เข้ าร่วมงานและเชิญชวน
ให้ ห าโอกาสเดิน ทางไปท่ องเที่ย วในประเทศไทย รวมทั้งเปิดเพลงไทยเพื่อสร้างบรรยากาศของ
ความเป็นไทยภายในงาน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานประมาณเกือบ 300 คน นอกจากนั้น ในงานดังกล่าว
สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดให้มีการเล่นเกมตอบคาถามเกี่ยวกับประเทศไทย เช่น ชื่ อสกุลเงินไทย
ศาสนาประจาชาติ สถานที่ที่มีชื่อเสียงของไทย ประเทศเพื่อนบ้านของไทยมีประเทศใดบ้าง โดยมีของ
รางวัลสาหรับผู้ที่ตอบคาถามถูกต้องเป็นผ้าพันคอไหมไทย เสื้อเชิร์ต และเสื้อใส่ลาลองทาจากผ้ า
พื้นเมืองของไทย ซึ่งมีผู้เข้าร่วมสนใจเข้าเล่นเกมกับสถานเอกอัครราชทูตฯ จานวนมาก ซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งของการประชาสัมพันธ์ประเทศไทย นอกจากนี้ ด้วยความร่วมมือจากร้านขายของชาชื่อ Wok
shop ทางร้านได้วางผลิตภัณฑ์สินค้าอาหารไทยสาเร็จรูปและจาหน่ายซึ่งมีผู้ซื้อจานวนมากให้ความ
สนใจซื้อผลิตภัณฑ์สินค้าอาหารไทยและสินค้าไทยเพื่อไปลองรับประทาน
3.3.2 การเข้าร่วมในงานเทศกาลของกรีซทั้งที่จัดในเมืองหลวงและในต่างจังหวัด
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเอเธนส์ ได้เข้าร่วมงานเทศกาลสาคัญประจาปีต่างๆ ที่
จัดขึ้นที่กรุงเอเธนส์อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากการเข้าร่วมงานเทศกาลในลักษณะนี้จะสามารถดึงดูด
ประชาชนทั่วไปให้ เข้าชมและและซื้ออาหารไทยและผลิ ตภัณฑ์สินค้าไทยได้อย่างกว้างขวางและ
บรรลุผลสาเร็จได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดแสดงอาหารไทยให้
ผู้เข้าชมได้ทดลองชิมและซื้ออาหารไทย พร้อมทั้งสาธิตวิธีการทาอาหารไทยประเภทง่ายๆ ที่คน
ต่างชาติส ามารถทารั บ ประทานเองได้ โดยได้ประชาสั มพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงคุณสมบัติของ
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เครื่องเทศที่เป็นสมุ น ไพรที่เป็นส่วนประกอบของอาหารไทยเช่นเดียวกับอาหารกรีก และคนกรีก
สามารถประกอบอาหารไทยได้เองในบ้าน เนื่องจากสามารถหาซื้อวัตถุดิบได้ง่ายจากร้านขายของชา
และผลิตภัณฑ์สินค้าอาหารสาเร็จรูปในกรุงเอเธนส์ นอกจากนั้น สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ร่วมมือกับ
บริษัท/ร้านขายของชาเพื่อนาผลิตภัณฑ์สินค้าอาหารไทยสาเร็จรูปไปวางในงานเพื่อจาหน่ายด้วย ดังนี้
1) การเข้าร่วมงาน North Aegean Flavors ที่เกาะ Samos งาน North Aegean
Flavors เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมด้านวัฒนธรรมที่มีชื่อว่า Cultural Exhibition and Gastronomy
Presentation ของกรีซซึ่งจัดโดยสานักงานภูมิภาค เอเจียนตอนเหนือ (North Aegean Region) ที่
เกาะ Samos ซึ่งเป็น 1 ใน 10 เกาะของภูมิภาค เอเจียนตอนเหนือและเป็นจุดหมายปลายทางด้าน
การท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของกรีซ โดยเฉพาะทางด้านประวัติศาสตร์ของกรีซ เนื่องจากเกาะ
Samos เ ป็ น บ้ า น เ กิ ด ข อ ง Pythagoras ผู้ ไ ด้ รั บ ก า ร ข น า น น า ม ว่ า เ ป็ น
นักคณิตศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ (The Great mathematician) Aristarchos ผู้ได้รับการขนานนามว่าเป็น
นั กดาราศาสตร์ ที่มีชื่อเสี ยง (The well known astronomist) และ Epikouros ผู้ ได้รับการขนานนาม
ว่าเป็นนักปรัชญาผู้โด่งดังของกรีซ และนาย Themistoklis Sofoulis อดีตนายกรัฐมนตรีของกรีซ
ในช่ ว งปี 1920 Manolis Kalomoiris นั ก ดนตรี แ ละ นั ก ประพั น ธ์ เ พลงที่ มี ชื่ อ เสี ย งของกรี ซ
นอกจากนั้น เกาะ Samos ยังได้รับการขนานนามว่า เป็นกระดูกสันหลังด้านการค้าขายของกรีซ และ
เคยปกครองตนเองในฐานะรัฐ (State) เมื่อปี 1835 และมีสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่เป็นมรดกโลก
และสถานที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของกรีซด้วย
งาน North Aegean Flavors จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-5 กรกฎาคม 2558 โดย
สานักงานภูมิภาคเอเจียนตอนเหนือได้เชิญคณะทูตต่างประเทศประจากรีซเข้าร่วมด้วย โดยมีผู้ว่าการ
ภูมิภาคเอเจียนตอนเหนือ (Governor of North Aegean region) ทาพิธีเปิดงาน ในงานดังกล่าวมี
ประชาชนเข้าร่วมงานวันละ 200-300 คน โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดแสดงอาหารไทยและ
จาหน่ายอาหารไทย อาทิ ผัดไทย ขนมเบื้อง ปอเปี๊ยะทอด ข้าวผัด พร้อมทั้งสาธิตวิธีทาอาหารไทย
และแจกตาราอาหารไทยซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดพิมพ์เป็นภาษากรีกและภาษาอังกฤษ พร้อมทั้ง
จาหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าอาหารไทยและสินค้าไทยที่นามาจากร้านขายของชาและสินค้าอาหารเอเชียละ
อาหารไทยด้วย ทั้งนี้ อาหารไทยที่ขายดีเป็นที่ชื่นชอบของคนกรีกและนักท่องเที่ยวต่างชาติเรียงตามลาดับ
จากมากไปหาน้ อย ได้แก่ ผั ดไทย ปอเปี๊ยะทอด และขนมเบื้อง นอกจากนั้น สถานเอกอัครราชทู ตฯ
ยังได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทยทางด้านการท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย อีกด้วย
ทั้ ง นี้ ก่ อ นงานสิ้ น สุ ด ได้ มี ป ระชาชนที่ เ ข้ า ร่ ว มงานจ านวนมากเข้ า มาจั บ มื อ แสดงความยิ น ดี กั บ
เอกอัครราชทูตฯ และกล่าวชมที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้นาอาหารไทยที่มีสีสันและมีรสชาติอร่อย
เข้าร่วมงาน
2) การเข้ า ร่ ว มงาน The International Gastronomy Forum ที่ ก รุ ง เอเธนส์
สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เข้าร่ ว มงาน The International Gastronomy Forum ซึ่งจัดขึ้นที่กรุง
เอเธนส์ โดยสมาคมพ่อครัวของกรีซ (The Hellenic Chef Association) เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์
2557 และวันที่ 7 มิถุนายน 2558 งานดังกล่าวเป็นงานแสดงอาหารท้องถิ่น และอาหารนานาชาติ
ประจาปีของกรุงเอเธนส์ ซึ่งจัดขึ้นภายใต้งานนิทรรศการ HORECA (ย่อมาจาก Hotel-RestaurantCafe) เพื่อให้ผู้ที่อยู่ในวงการอาหาร ได้แก่ ผู้ประกอบอาหารในภัตตาคาร /ร้านอาหาร/โรงแรม/ร้าน
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ขายกาแฟ (คนกรีกแทบทุกคนมีพฤติกรรมชอบใช้เวลาร่วมชั่วโมงหรือนานกว่านี้ในการนั่งดื่มกาแฟ
เพื่อฆ่าเวลาตามร้านกาแฟและขนมหวานซึ่งมีอยู่ทั่วไปในกรีซ) และประชาชนที่เข้าร่วมงานได้เข้าชม
และชิมอาหารกรีกและอาหารนานาชาติ พร้อมทั้งเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สินค้าอาหาร เครื่องมือเครื่องใช้
ในครั ว เครื่ องชงกาแฟและชา ฯลฯ โดยมีผู้ เข้าร่ว มงานจานวนมากประมาณ 1,000 คน ในงาน
ดังกล่าว สถานเอกอัครราชทูต ฯ ได้จัดแสดงอาหารไทย อาทิ ขนมปังหน้าหมู ทอดมัน ผัดไทย และ
ขนมไทย อาทิ กระทงทอง ช่อม่วง หยกมณี และสาธิตวิธีการทาอาหารไทย พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ผลิตภัณฑ์สินค้าอาหารไทยสาเร็จรูปและสินค้าไทยในงานซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก
ร้านขายของชาและสินค้าอาหารเอเชียและไทยชื่อ La Tienda นอกจากนั้น สถานเอกอัครราชทูตฯ
ยังได้แจกตาราอาหารไทยซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดพิมพ์เป็นภาษากรีกและภาษาอังกฤษ และ
เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทยทางด้านการท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทยและมวยไทย
ซึ่งได้รับความสนใจอย่างมากจากผู้เข้าชม
3) การเข้าร่วมงาน The International Christmas Bazaar ที่กรุงเอเธนส์ งาน
The International Christmas Bazaar จัดขึ้นในวันเสาร์และอาทิตย์ก่อนถึงวันคริสต์มาสของทุกปีที่
ศูนย์แสดงนิทรรศการ ที่กรุงเอเธนส์ มีสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลต่างประเทศประจ ากรีซ
องค์กรของกรีซ ร้านค้า นาอาหารและสินค้ามาจาหน่ายในงาน ในงานดังกล่าว มีประชาชนนับพันคน
เข้าร่วมงานในช่วง 2 วัน ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมทุกปี โดยเมื่อวันที่ 20-21 ธันวาคม 2557
สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้นาอาหารไทยไปแสดงและจาหน่าย อาทิ ผัดมะเขือยาว ไข่พะโล้ พะแนง
เนื้อ ผัดไทย และวางผลิตภัณฑ์สินค้าอาหารไทยสาเร็จรูปและสินค้าไทย อาทิ ผ้าไหมไทย เน็คไทผ้า
ไหมไทย เพื่อจาหน่ายซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากร้านขายของชาและสินค้าอาหารเอเชียและ
ไทยชื่อ La Tienda ทั้งนี้ สินค้าเครื่องปรุงอาหารไทยที่ขายดี ได้แก่ ผลไม้กระป๋อง น้าผลไม้ไทย และ
ข้าวหอมมะลิ ในขณะเดียวกัน สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทยทางด้าน
การท่องเที่ ย ว ศิล ปวัฒ นธรรม ประเพณี มวยไทย และตกแต่งร้านด้ว ยโปสเตอร์ประชาสั ม พั น ธ์
ประเทศไทยด้วย
4) การเข้าร่วมงาน The International Food Festival ที่กรุงเอเธนส์ งาน The
International Food Festival เป็นงานการกุศลที่จัดขึ้นที่กรุงเอเธนส์เพื่อหารายได้ให้กับองค์กรการ
กุศลของกรีซซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนาเงินไปช่วยเหลือ เลี้ยงดู และสนับสนุนการศึกษา
ให้แก่เด็กกาพร้าและเด็กด้อยโอกาสในกรีซ และทุกปี มีประชาชนเข้าร่วมงานกว่า 1,000 คน และมี
การเก็บค่าบัตรผ่านประตู โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เข้าร่วมงานเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2558 โดย
จัดจาหน่ายอาหารไทย อาทิ ทอดมัน ผัดไทย เปาะเปี๊ยะ ขนมปังหน้าหมู และผลิตภัณฑ์สินค้าอาหาร
ไทยสาเร็จรูปเพื่อนารายได้มอบให้องค์กรการกุศลของกรีซเพื่อนาไปช่วยเหลือเด็กกาพร้าในกรีซต่อไป
โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากร้านขายของชาและสินค้าอาหารเอเชียและไทยชื่อ La Tienda
ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมในงานซื้ออาหารไทยและสินค้าอาหารสาเร็จรูปในงานด้วย
5) การเข้าร่วมงาน The International Food Fair ที่กรุงเอเธนส์เป็นงานแสดง
อาหารที่จัดขึ้นเพื่อให้สานักงานผู้แทนต่างประเทศประจากรีซ และสมาคม องค์กร เอกชนของกรีซ ได้
แสดงและจาหน่ายอาหารของประเทศตนและอาหารกรีก เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2557 เพื่อนารายได้
สมทบทุนการกุศลของกรีซ โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดแสดงและจาหน่ายอาหารไทยในงาน
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ดังกล่าว อาทิ ผัดไทย ขนมปังหน้าหมู ขนมเบื้อง แต่ไม่มีการจาหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าอาหารไทยและ
สินค้าไทย ในงานดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 1,000 คน
นอกจากนั้น ยังมีเทศกาลการแสดงทางวัฒนธรรมประจาปีซึ่งจัดขึ้นที่กรุงเอเธนส์
ชื่อว่า งาน Earthdancers Athens Festival ซึ่งเป็นงานแสดงเต้นราพื้นเมือง และการแสดงดนตรี
พื้นเมืองของประเทศต่างๆ ที่จัดขึ้นในช่วงสัป ดาห์สุดท้ายของเดือนสิงหาคมของทุกปี โดยมีคณะ
นักแสดงจากต่างประเทศ (ผ่านการติดต่อประสานงานจากสานักงานผู้แทนต่างประเทศในกรีซ) เข้า
ร่วมงาน อย่างไรก็ดี สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่ได้เข้าร่วมงานดังกล่าวเนื่องจากสถานเอกอัครราชทูตฯ
จะต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เ กี่ยวข้องของไทยในการจัดส่งคณะนักแสดงทางวัฒนธรรม
ไปแสดง ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เคยรายงานให้กระทรวงการต่างประเทศทราบและพิจารณาเมื่อ
ครั้ ง ที่ เ อกอั ค รราชทู ต ฯ ได้ เ ข้ า พบท าความรู้ จั ก และหารื อ กั บ นายกเทศมนตรี เ มื อ ง Lefkas และ
ผู้อานวยการศูนย์วัฒนธรรมของเมือง Lefkas ที่เกาะ Lefkada เรื่องการส่งคณะนักแสดงไปแสดงใน
งานเทศกาลประจ าปี The Lefkas International Folklor Festival ที่ เ กาะ Lefkada โดยคณะ
นั ก แสดงดั ง กล่ า วสามารถเดิ น ทางต่อ ไปยั ง กรุ ง เอเธนส์ เ พื่ อ แสดงในงาน Earthdancers Athens
Festival ซึ่งจัดในช่วงเวลาที่ต่อเนื่องกันเพื่อความคุ้มค่าในการจัดส่งคณะนักแสดงทางวัฒนธรรมของ
ไทยไปแสดงได้ 2 งานในช่วงเวลาใกล้เคียงเดียวกัน ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่ได้คาตอบในเรื่อง
ดังกล่าว อย่างไรก็ดี สถานเอกอัครราชทูตฯ เห็นว่า หากไทยส่งคณะนักแสดงทางวัฒ นธรรมเข้า
ร่ ว มงาน Earthdancers Athens Festival เมื่ อ ใด สถานเอกอั ค รราชทู ต ฯ ก็ จ ะใช้ โ อกาสในการ
ดาเนินการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยในงานเทศกาลดังกล่าวด้วย

ภาพที่ 3 การประชาสัมพันธ์งาน Earthdancers Athens Festival
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3.3.3 การสาธิตวิธีการทาอาหารไทย
1) สถานเอกอั ค รราชทู ต ฯ ได้ ร่ ว มมื อ กั บ บริ ษั ท Cardinal S.A. ซึ่ ง จ าหน่ า ย
ผลิตภัณฑ์สินค้าอาหารไทยและสินค้าไทยในการจัดการสาธิตวิธีการทาอาหารไทยให้ผู้เข้าชมได้ชิม
อาหารไทย 2 ครั้งๆ ละ 1 วัน เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ และเมษายน 2558 (ทั้งนี้ ความร่วมมือดังกล่าว
ขึ้ น อยู่ กั บ ความพร้ อ มและโอกาสที่ จ ะอ านวยแก่ ทั้ง สองฝ่ าย) โดยทางบริ ษัท Cardinal S.A. เป็ น
ผู้จัดหาสถานที่แสดงการสาธิตวิธีการทาอาหารไทยให้แก่สถานเอกอัครราชทูตฯ และประชาสัมพันธ์
ให้แก่ลูกค้าของบริษัทฯ ผู้ประกอบการด้านอาหาร และเครือข่ายของบริษัทฯ เข้าชมและชิมในงาน
ซึ่งในโอกาสดังกล่าว สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทยด้วย ซึ่งมีผู้เข้าชม
และชิมได้ซื้อผลิตภัณฑ์สินค้าอาหารไทยและสินค้าไทยประมาณ 150 คน
2) เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2558 ภริยาของเอกอัครราชทูตฯ (นางปัทมา มนัสช่วง)
ในฐานะสมาชิก Women’s International Club of Athens (WIC) ซึ่งเป็นสโมสรสาหรับภริยาคณะ
ทูตานุทูตต่างประเทศประจากรีซในการพบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และจัด
กิจกรรมด้านวัฒนธรรมของประเทศของตน โดยมีภริยาของคนกรีกที่อยู่ในสังคมชั้นสูง ภริยาของ
นักธุรกิจที่มีฐานะ เป็นสมาชิกด้วย ได้เชิญคณะภริยาของเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจากรีซ
คณะภริยาของหัวหน้าสานักงานผู้แทนต่างประเทศในกรีซ คณะภริยาของคนกรีกที่อยู่ในสังคมชั้นสูง
และสมาชิกของ WIC อื่นๆ เข้าชมการสาธิตวิธีการทาอาหารไทย และชิมอาหารไทย (ไม่มีการจาหน่าย
อาหารไทยและผลิตภัณฑ์สินค้าไทย) พร้อมทั้งแจกตาราการทาอาหารไทยซึ่งจัดทาเป็นภาษาอังกฤษ
และภาษากรีก ซึ่งจัดขึ้นที่ทาเนียบเอกอัครราชทูตฯ เป็นระยะๆ ซึ่งเป็นที่ชื่นชมของบรรดาสมาชิก
WIC ที่เข้าชมประมาณ 40-50 คน
3) สถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมกับร้านอาหารไทยที่ชื่อ ร้านเรือนไทย จัดงานแสดง
อาหารไทย และการแกะสลักผลไม้ไทย พร้อมทั้งสาธิตการทาอาหารไทย เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2557
พร้ อ มทั้ ง ตกแต่ ง สถานที่ ภ ายในร้ า นในบรรยากาศแบบไทย และเชิ ญ ผู้ ส อนการท าอาหารจาก
สถาบันการศึกษาที่มีหลักสูตรสอนการทาอาหารนานาชาติ ผู้จัดทานิตยสารเกี่ยวกับอาหารเข้าชมและ
ชิมอาหารไทย ประมาณ 40 คน พร้อมทั้งชมการสาธิต การทาอาหารไทยโดยแม่ ครัว ของสถาน
เอกอัครราชทูตฯ อาทิ ผัดไทย สะเต๊ะไก่ ทอดมันปลา น้าตก ส้มตา แกงเขียวหวาน และหลังจากงาน
ดังกล่าวเสร็จสิ้นลง นิตยสารของกรีซ 2 ฉบับ ชื่อ HAI และนิตยสารชื่อ YEAH ซึ่งเป็นนิตยสารที่เขียน
เรื่องอาหารที่เป็นที่นิยมในกรีซได้ตีพิมพ์ข่ าวการจัดงานสาธิตการทาอาหารไทย การแกะสลักผลไม้
ไทย และการสาธิตการทาอาหารไทยด้วย
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ภาพที่ 4 การแกะสลักผลไม้ไทยในงานแสดงอาหารไทยและการสาธิตการทาอาหารไทยที่ร้านเรือนไทย

ภาพที่ 5 ผู้จัดทานิตยสารเกี่ยวกับอาหารของกรีซเข้าชมการสาธิตการทาอาหารไทย
และการแกะสลักผลไม้ไทยที่ร้านเรือนไทย

บทที่ 4
บทสรุปและข้อเสนอแนะ
4.1 สรุปผลการศึกษา
จากการศึกษาการใช้วิธีดาเนินการประชาสัมพันธ์เผยแพร่อาหารไทยและประเทศไทยของ
สถานเอกอัครราชทูตฯ ทั้ง 3 วิธี ดังที่ได้อธิบายให้ทราบแล้วในบทที่ 3 รวมทั้งผลที่ได้รับ ผู้เขียนพบว่า
วิธีการดาเนินการทั้ง 3 วิธีดังกล่าวเป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุดในสถานการณ์ที่ไม่ปกติของกรีซเช่นนี้ ทาให้
สถานเอกอัครราชทูตฯ สามารถรักษาพื้นที่ของมรดกไทยในด้านอาหารรวมทั้งเอกลักษณ์ของไทยใน
ด้านการใช้พืชสมุนไพรไทยในการประกอบอาหาร ในขณะเดียวกันก็สามารถประชาสัมพันธ์ประเทศ
ไทยในด้ า นต่ า งๆ ได้ ก ว้ า งขวางขึ้ น แต่ ทั้ ง นี้ ต้ อ งไม่ ลื ม ว่ า การด าเนิ น การต่ า งๆ ดั ง กล่ า วเป็ น การ
ดาเนินการในขณะที่กรีซกาลังประสบกับปัญหาวิกฤติทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรง
อย่างไรก็ดี แม้ว่าการดาเนินการด้วยวิธีดังกล่าวจะได้รับผลตอบรับที่ดี แต่ผู้เขียนก็พบว่า
สถานเอกอัครราชทูตฯ ยังมีข้อจากัดบางประการทั้งที่มีสาเหตุมาจากกรีซ และที่มีสาเหตุม าจาก
หน่วยงานของไทยเอง ซึ่งผู้เขียนขอสรุปข้อดีและข้อจากัดที่ประเมินได้ ดังนี้
4.1.1 ข้อดี
1) การมีกลยุทธ์ที่ชัดเจนและมีการดาเนินการที่ต่อเนื่อง
การวางกลยุ ท ธ์ แ ละก าหนดวิ ธี ก ารด าเนิ น ภารกิ จ ทั้ ง 3 วิ ธี ของ
เอกอัครราชทูตฯ ในการทาให้อาหารไทยเป็นที่คุ้นเคยและไม่ห่างหายไปจากสายตาของคนกรีก หรือ
เพื่อให้คนกรีกยังคงรับรู้ถึงความเป็นไทย และรับกระแสนิยมไทยในช่วงที่กรึซกาลังประสบภาวะวิกฤติ
ทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงซึ่งส่งผลให้คนกรีกต้องหมกมุ่นอยู่แต่เรื่องเศรษฐกิจปากท้องของตนจนไม่คิด
ที่จะสนใจเรื่องของคนชาติอื่นเพราะเห็นว่าไม่สาคัญเท่าความอยู่รอดของตน เป็นกลยุทธ์ที่ชัดเจนและ
เป็นการดาเนินการในเชิงรุกที่ได้ผลสาเร็จตามความคาดหมาย
นอกจากนี้ การดาเนินการเชิงรุกอย่างต่อเนื่องของเอกอัครราชทูตฯ โดย
การใช้วิธีนัดหมายเข้าพบทาความรู้จักและหารือเกี่ยวกับความร่วมมือกับหน่วยงานท้องถิ่นของกรีซใน
การส่งเสริมอาหารไทยและประชาสัมพันธ์ประเทศไทยถือว่าเป็นวิธีที่ดีมาก สถานเอกอัครราชทูตฯ
สามารถดาเนินการในจังหวัด และเกาะที่มีศักยภาพได้อย่างกว้างขวางแทนที่จะดาเนินการในเมือง
หลวงเพียงอย่างเดียว ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากหน่วยงานท้องถิ่นทุกแห่งที่เอกอัครราชทูตฯ ไปหารือ ได้
ตอบรับให้ความร่วมมือและอานวยความสะดวกแก่สถานเอกอัครราชทูตฯ ในการดาเนินกิจกรรม เป็น
อย่างดี
2) มีการเพิ่มเมนูอาหารไทยในร้านอาหารในกรีซมากขึ้น
จากการดาเนินการที่ต่อเนื่องของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในช่วงปี 2557
จนถึงปัจจุบัน ปรากฏว่ามีร้านอาหารในกรีซได้เพิ่มเมนูอาหารไทย รวมไว้กับเมนูอาหารกรีก และ
อาหารเมดิเตอร์เรเนียนเพื่อเป็นจุดดึงดูดลูกค้าเพิ่มขึ้นอีก 4 ร้าน ได้แก่ (1) Tamarind restaurant
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(2) Blue Bamboo restaurant (3) Andaman Thai restaurant และ (4) Oozora restaurant
และจากการที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ไปลองรับประทานรวมทั้งได้รับการบอกเล่าจากผู้ที่เคยไป
รับประทานอาหารที่ร้านต่างๆ ดังกล่าว พบว่า เมนูอาหารไทยได้รับความสนใจจากลูกค้าในการสั่งมา
รับประทาน แม้ว่ารสชาติจะไม่จัดจ้านเป็นไทยแท้ก็ตามซึ่งจากการพูดคุยกับเจ้าของร้านบางร้านทราบ
ว่า หากอาหารไทยมีรสชาติจัดเหมือนกับที่ขายในประเทศไทย ลูกค้าอาจจะไม่เคยชินและไม่นิยม
รับประทาน ซึ่งแสดงให้เห็นว่า คนกรีกนิยมรับประทานอาหารไทยมากขึ้นกว่าแต่ก่อน ซึ่งมีเพียง
ร้านอาหารไทยที่มีรสชาติไทยแท้ 1 ร้าน คือ ร้านเรือนไทย และร้านอาหารไทยชื่อ Royal Thai ซึ่ง
ขายอาหารไทยและอาหารชาติอื่น รวมทั้งร้านอาหารกรีกที่มีเมนูอาหารไทยบางประเภทที่ทาง่ายๆ
อีก 2 ร้าน เท่านั้น นอกจากนั้น ยังพบว่า คนกรีกได้เดินทางมาประเทศไทยมากขึ้นแม้จะมีจานวน ไม่
มากเนื่องมาจากผลกระทบจากวิกฤติทางเศรษฐกิจที่รุมเร้าต่อเนื่องยาวนานของกรีซ จากสถิติเมื่อปี
2556 มีชาวกรีกเดินทางมาประเทศไทยจานวน 15,129 คน และปี 2557 ชาวกรีกเดินทางมาประเทศไทย
จานวน 15,718 คน ดังจะเห็นได้จากสถิติการเดินทางมาประเทศไทยของนักท่องเที่ ยวกรีกระหว่างปี
2556-25579
4.1.2 ข้อจากัด
1) ความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทย
จากการติ ด ตามการเข้ า ร่ ว มงานเทศกาลประจ าปี ด้ า นอาหารและ
วัฒ นธรรมของสถานเอกอัครราชทูตในเอเชียอื่นๆ พบว่า หลายประเทศ อาทิ อินโดนีเซีย จีน มี
นโยบายเชิงรุกทางวัฒนธรรมโดยสถานเอกอัครราชทูตเหล่านั้นได้เข้าร่วมการแสดงในงานเทศกาลที่
สาคัญของกรีซแทบทุกครั้งโดยมิได้ถดถอยแม้ว่าจะตระหนักดีว่า เป็นช่วงวิกฤติทางเศรษฐกิจของกรีซ
ก็ตาม ดังนั้น ผู้เขียนจึงเห็นว่า แม้ว่ากรีซกาลังประสบสถานการณ์วิกฤติทางเศรษฐกิจอย่างหนักหน่วง
แต่ส ถานเอกอัครราชทูตฯ ก็จ ะต้องดาเนินภารกิจในการประชาสั มพันธ์เผยแพร่อาหารไทยและ
ประเทศไทยต่อไปอย่างต่อเนื่องเพื่อทาให้คนกรีกซึ่งยังไม่สนใจเรื่องของคนชาติอื่นเนื่องจากวิกฤติทาง
เศรษฐกิจ รู้จักและไม่ลืมเลือนอาหารไทยและประเทศไทย ซึ่งเป็นไปได้มากที่ คนกรีกที่เคยเดินทางมา
ประเทศไทยก็คงจะไม่ลืมอาหารไทยและประเทศไทย แต่คนกรีกที่ยังไม่เคยเดินทางมาประเทศไทย
เลย เพียงแต่รับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับประเทศไทยจากสื่อ ก็จะไม่รู้จักหรือไม่สนใจอาหารไทยและศิลปะ
วัฒนธรรมไทยเลย ดังนั้น ผู้เขียนจึงเห็นว่า แม้ว่าสถานเอกอัครราชทูตฯ จะได้รับความร่วมมือจาก
หน่วยงานไทยที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ อาทิ สานักงานการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงโรม สานักงาน
การท่องเที่ยวแห่งประเทศ ณ กรุงโรม แต่หากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยมีความเข้า ใจ
สถานการณ์ของกรีซและพร้อมที่ จะเดินหน้าในการดาเนินกิจกรรมเช่นเดียวกับสถานเอกอัครราชทูต
ต่างประเทศในกรี ซ โดยให้ ความร่ ว มมือกับสถานเอกอัครราชทูตฯ ในการจัดส่ งนักโภชนาการ/
ผู้ เชี่ย วชาญด้านอาหาร สมุน ไพร ตลอดจนคณะนักแสดงทางวัฒนธรรมเข้าร่วมในงานเทศกาลที่
สาคัญๆ ของกรีซ ก็จะเป็นการสนับสนุนการเผยแพร่อาหารไทยและการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยได้
มากยิ่งขึ้น
9 สานักงานตรวจคนเข้าเมืองไทย, เอกสารแสดงสถิติการเดินทางเข้า-ออก จาแนกตามสัญชาติและประเภทการ

ตรวจลงตราปี 2556-2557.
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2) ผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤติทางเศรษฐกิจของกรีซ
ผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤติทางเศรษฐกิจของกรีซที่หนักหน่วงทาให้
การดาเนินการประชาสัมพันธ์เผยแพร่อาหารไทยและประเทศไทยได้ผลตอบรับที่ดีได้ในระดับหนึ่ง มิ
อาจเทียบเคียงได้กับผลตอบรับของการดาเนินการในเรื่องเดียวกันของสถานเอกอัครราชทูตไทย และ
สถานกงสุลใหญ่ไทยอื่นๆ ในยุโรปได้ อย่างไรก็ดี การดาเนินภารกิจดังกล่าวของสถานเอกอัครราชทูต
ณ กรุงเอเธนส์ ก็ช่วยให้กรีซรู้จักอาหารไทยและประเทศไทยมากยิ่งขึ้น และจะช่วย ทาให้คนกรีกไม่
ลืมอาหารไทยและลืมเลือนความเป็นไทย นอกจากนั้น การดาเนินการของสถานเอกอัครราชทูตฯ ยัง
เป็ น วิ ธี ก ระชั บ ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งไทยและกรี ซ ผ่ า นประชาชนกรี ก ได้ เ ป็ น อย่ า งดี โดยสถาน
เอกอัครราชทูตฯ คาดหวังว่า คนกรีกจะเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้น
3) งบประมาณที่จากัด
การที่ ส ถานเอกอั ค รราชทู ต ฯ ใช้ วิ ธี ก ารในเชิ ง รุ ก ในการด าเนิ น การ
ประชาสั ม พั น ธ์ เ ผยแพร่ อ าหารไทยและประเทศไทยทั้ ง ในเมื อ งหลวงและในต่ า งจั ง หวั ด โดยได้
ดาเนินการอย่างต่อเนื่องนั้น ทาให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นกว่าที่จะดาเนินการเพียงแต่ในเมืองหลวงเท่านั้น
แต่ก็ได้ผลตอบรับในวงที่กว้างขึ้น ดังนั้น การที่กระทรวงการต่างประเทศตัดลดงบประมาณลงถึง
ครึ่งหนึ่งจากที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ตั้งขอในปีงบประมาณ 2557 (ซึ่งมิได้มีจานวนมากมายแต่
ประการใด) ได้ส่งผลต่อการดาเนินการของสถานเอกอัครราชทูตฯ และถึงแม้ในปีงบประมาณ 2558
งบประมาณของสถานเอกอัครราชทูตฯ จะไม่ถูกตัดลงแต่ก็ด้วยเป็นเพราะการประสานการติดต่ออย่าง
ใกล้ชิดในช่วงที่เอกอัครราชทูตฯ คนปัจจุบัน (นายจุมพล มนัสช่วง) ซึ่งเคยดารงตาแหน่งผู้อานวยการ
สานักบริหารการคลัง ดังที่ผู้เขียนได้อธิบายให้ผู้อ่านทราบแล้วในการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส
และอุปสรรคในบทที่ 2
4.2 ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาและวิเคราะห์การดาเนินการประชาสัมพันธ์เผยแพร่อาหารไทยและประเทศ
ไทยของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเอเธนส์ ท่ามกลางสถานการณ์วิกฤติทางเศรษฐกิจของกรีซ
ผู้ เ ขี ย นมี ข้ อ เสนอแนะเพื่ อ กระทรวงการต่ า งประเทศและหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งพิ จ ารณาให้ ก าร
สนับสนุนสถานเอกอัครราชทูตฯ ดังนี้
4.2.1 ความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทย
ผู้ เ ขี ย นเห็ น ว่ า หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งของไทยสามารถให้ ค วามร่ ว มมื อ ในการ
สนับสนุนการดาเนินการประชาสัมพันธ์เผยแพร่อาหารไทยและประเทศไทยอย่างน้อย 3 ประการ
ดังนี้
1) การสนับสนุนทางด้านวัสดุอุปกรณ์และเอกสาร
แม้ ว่ า สถานเอกอั ค รราชทู ต ฯ จะสามารถด าเนิ น การประชาสั ม พั น ธ์
เผยแพร่อาหารไทยในกรีซจนบรรลุวัตถุประสงค์ได้ดีในระดับหนึ่ง แต่ถ้าหากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็น
พ้องกับวัตถุประสงค์ของสถานเอกอัครราชทูตฯ และให้ความร่วมมือในการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์และ
เอกสารเพื่อเผยแพร่อาหารไทยและประชาสัมพันธ์ประเทศไทย อาทิ วีดิทัศน์/ภาพยนตร์ที่มีเนื้อหา
เกี่ยวกับอาหารไทยเพื่อนาไปเปิดฉาย หรือนาไปออกอากาศทางโทรทัศน์ในกรีซได้ คู่มือการทาอาหาร
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ไทย แสตมป์ ที่ ร ะลึ ก ที่ มี ภ าพอาหารไทยหรื อ ส่ ว นประกอบที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ อาหารเพื่ อ สถาน
เอกอัครราชทูตฯ ใช้ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น
1) การมอบให้ ห้ องสมุด ในสถาบัน การศึ ก ษาต่า งๆ เพื่อเผยแพร่ โ ดย
จัดทาเป็น Thai Corner
2) การมอบให้สถาบันที่มีหลักสูตรการสอนทาอาหารนานาชาติซึ่งส่วน
ใหญ่จะตั้งอยู่ที่กรุงเอเธนส์เพื่อผู้ส อนใช้ในการสอน ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ เคยเชิญผู้สอนการ
ทาอาหารเอเชียเข้าร่วมงานที่จัดขึ้นร่วมกับร้านอาหารไทยชื่อ เรือนไทย
3) การมอบให้ศูนย์วัฒนธรรมในจังหวัดต่างๆ ของกรีซ
4) การมอบให้ เ ป็ น ของที่ ร ะลึ ก ให้ แ ก่ บุ ค คลส าคั ญ ต่ า งๆ ในโอกาสที่
เอกอัครราชทูตฯ เข้าเยี่ยมคารวะ หรือเข้าพบ
5) การจัดวางแสดงในงานนิทรรศการต่างๆ
1) การขยายฐานการเผยแพร่อาหารไทยไปยังกรีซ
การจัดส่งนักโภชนาการ/ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารไทยที่เดินสายเผยแพร่อยู่
ในประเทศอื่นๆ ในยุโรปอยู่แล้ว เดินทางไปกรีซด้วยเพื่อสาธิตการทาอาหารไทยให้แก่ร้านอาหารไทย
คนไทยในกรีซ รวมทั้งคนกรีกที่มีความสนใจในการทาอาหารไทย โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ จะงาน
แสดงอาหารไทยและจัดให้ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารไทยที่เดินทางไปกรีซทาการสาธิตวิธีการทาอาหาร
ไทยพร้ อมทั้ ง แนะน าประโยชน์ ข องการบริโ ภคอาหารไทยที่ มีส่ ว นประกอบที่ ถื อว่ า เป็น สมุ น ไพร
เช่นเดียวกับส่วนประกอบในอาหารกรีกเพื่อสร้างความเคยชินในการรับประทานให้แก่ คนกรีก (และ
รวมทั้งคนต่างชาติในกรีซ)
3) การเข้าร่วมแสดงวัฒนธรรมไทยในงานเทศกาลที่สาคัญๆ
การเข้ า ร่ ว มแสดงวั ฒ นธรรมไทยของคณะจากไทยในงานเทศกาลที่
สาคัญๆ ของกรีซ ไม่เพียงแต่เผยแพร่วัฒนธรรมไทยเท่านั้น แต่ยังสามารถเผยแพร่อาหารไทยหรือ
แม้แต่สินค้าอาหารสาเร็จรูปของไทยรวมทั้งประเทศไทยในด้านอื่นๆ ไปพร้อมกันในโอกาสเดียวกันได้
ทั้งนี้ ผู้เขียนเห็นว่า การส่งคณะจากไทยเข้าร่วมงาน ไม่จาเป็นต้องส่งคณะชุดใหญ่ซึ่งมีผู้แสดงจานวน
มาก เพราะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจเห็นว่าไม่คุ้มค่าแต่สามารถส่งคณะชุดเล็กประกอบด้วยคนเพียง
ไม่กี่คนไปแสดงในงานได้ ซึ่งผู้เขียนขอยกตัวอย่าง เช่น (1) การแสดงร่ายราพร้อมกับการแสดงดนตรี
พื้นเมืองของคณะนักแสดงจากเวียตนามในงานส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรมซึ่งสถานเอกอัครราชทูต
เวียตนามประจากรีซได้เคยจัดแสดงที่กรุงเอเธนส์ มีนักแสดงไม่เกิน 4 คน (2) การแสดงร่ายราของ
อินโดนีเซียซึ่งสถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจากรีซได้เคยจัดแสดงในงานนิทรรศการภาพเขียน
ของศิลปินชาวอินโดนีเซียที่กรุงเอเธนส์ มีนักแสดงไม่เกิน 5 คน และ (3) การแสดงร่ายราของนักแสดง
จากญี่ปุ่นซึ่งสถานเอกอัครราชทูตญึ่ปุ่นประจากรีซได้เคยจัดแสดงที่กรุงเอเธนส์ มีนักแสดงไม่ เกิน 5-6
คน เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้มีการแสดงของไทยอยู่ในรายการแสดงในงานเทศกาลที่สาคัญๆ ของกรีซ และ
จากประสบการณ์ของผู้เขียนที่ได้เคยชมการแสดงของประเทศต่างๆ พบว่า การแสดงไม่ว่าจะเป็นการ
ร่ายราหรือดนตรีพื้นเมืองน่าจะเป็นการแสดงที่มีจังหวะที่ไม่ช้าจนเกินไปเพราะคนกรีกมีนิสัยชอบ
ความสนุกสนาน ชอบปรบมือตามจังหวะเพลง ชอบโยกย้ายส่ายสะโพกตามจังหวะเสียงเพลง
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4.2.2 การประชาสัมพันธ์เผยแพร่อาหารไทยและประเทศไทยด้วยวิธีอื่น
การประชาสัมพันธ์เผยแพร่อาหารไทยและประเทศไทยสามารถกระทาได้ด้วยวิธีอื่น
เช่น (1) การนาเขฟ (พ่อครัว/แม่ครัว) ชาวกรีกและคณะผู้ผลิตรายการโทรทัศน์เกี่ยวกับอาหารและ
การท่องเที่ยวเยือนประเทศไทย (2) การเข้าร่วมงานแสดงสินค้านานาชาติประจาปีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของกรีซมี
ชื่อว่า Thessaloniki International Fair ซึ่งจัดขึ้นในเดือนกันยายนของทุกปี ที่เมือง Thessaloniki
ซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่เป็น อันดับ ที่ 2 รองจากกรุงเอเธนส์ ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของกรีซ ซึ่งหากสถาน
เอกอั ค รราชทู ต ฯ ได้ เ ข้ า ร่ ว มแสดงสิ นค้ า ไทย ก็ จ ะเป็ น การเผยแพร่ป ระชาสั ม พั น ธ์สิ น ค้ า อาหาร
สาเร็จรูปของไทย และสินค้าไทยได้เป็นอย่างดีเนื่องจากงาน Thessaloniki International Fair ที่จัด
ขึ้นทุกปีมีคนเข้าชมประมาณ 200,000 คน ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เสนอขอตั้งงบประมาณ
สาหรับปี 2559 แล้วเมื่อเดือนเมษายน 255810
นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ กาลั งพิจารณาลู่ ทางที่จะร่วมมือกับสถาบัน
การสอนการทาอาหารนานาชาติของกรีซในการจัดการสาธิตการทาอาหารไทยเป็นหลักสูตรเฉพาะกิจ
ซึ่งหากทาได้ก็จะเป็นการส่งเสริมการทาอาหารไทยให้กว้างขวางขึ้นต่อไป
4.2.3 ด้านงบประมาณ
แม้ว่าในมุมมองของกระทรวงการต่างประเทศอาจจะเห็นว่า กรีซเป็นประเทศที่มี
ความสาคัญน้อยกว่าประเทศใหญ่ๆ ในยุโรป ไม่ค่อยจะมีบทบาทในสหภาพยุโรปและไม่ได้เป็นผู้เล่นที่
สาคัญของสหภาพยุโรปเนื่องจากกรีซไม่ค่อยมีอานาจต่อรองเพราะกรีซเองก็กาลังเผชิญกับปัญหา
วิกฤติทางเศรษฐกิจ ไม่มีเงินพอที่จะใช้หนี้ให้แก่เจ้าหนี้ในอียูเมื่อครบกาหนดชาระหนี้ แต่ก็ต้องไม่ลืม
ว่า ไทยจะต้องทาให้กรีซจดจาความเป็นไทยและคงความสนใจไทยอย่างไม่ลืมเลือน (ในช่วงวิกฤติทาง
เศรษฐกิจที่กรีซกาลังเผชิญอยู่ กรีซจะไม่สนใจเรื่องอื่นใดมากไปกว่าเรื่องเศรษฐกิจปากท้องของตน)
ดังที่ได้ยกตัวอย่าง (ในข้อ 4.1.2) ของการคงไว้ซึ่งการปฏิสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรม (รวมถึงอาหาร) ของ
ประเทศในเอเชียกับกรีซ เช่น อินโดนีเซีย จีน ดังนั้น ผู้เขียนจึงเห็นว่า กระทรวงการต่างประเทศและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน่าจะเข้าใจเหตุผลในเรื่องดังกล่าว โดยเริ่มจากที่กระทรวงการต่างประเทศ
พิจารณาให้การสนับ สนุน งบประมาณงบยุทธศาสตร์ในหมวดรายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ ายในการดาเนิน
ภารกิ จ ที ม ประเทศไทยของสถานเอกอั ค รราชทู ต ณ กรุ ง เอเธนส์ ส าหรั บ การด าเนิ น โครงการ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่อาหารไทยและประเทศไทยอย่างเต็มที่ (ซึ่งมิได้มีจานวนมากมายแต่ประการใด)
ด้วยความเข้าใจและเห็นพ้องกับวัตถุประสงค์และวิธีดาเนินการของสถานเอกอัครราชทูตฯ ทั้งนี้ โดย
ไม่ต้องขึ้นอยู่กับการที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ต้องคอยติดตามอธิบายเหตุผลของการดาเนินภารกิจ
ดังกล่าวหลายครั้งและไม่ขึ้นอยู่กับว่าเอกอัครราชทูตฯ จะเป็นใคร
กล่าวโดยสรุป การดาเนินการประชาสัมพันธ์เผยแพร่อาหารไทยและประเทศไทยในกรีซ
จะต้องดาเนินการในต่างจังหวัดที่มีศักยภาพด้วยไม่เพียงแต่ดาเนินการในเมืองหลวงเท่านั้นและจะต้อง
ดาเนินการอย่างต่อเนื่องทั้ง 3 วิธี คือ การใช้วิธีเชิงรุกสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานทั้งในเมืองหลวง
และในท้องถิ่นของกรีซ การเข้าร่วมงานเทศกาลสาคัญในเมืองหลวงและในต่างจังหวัด และการสาธิต
10 โทรเลขสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเอเธนส์ ที่ ATH 88/2558 ลงวันที่ 9 เมษายน 2558
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การทาอาหารไทย อย่างไรก็ดี ถึงแม้การดาเนินการต่างๆ ดังกล่าวจะได้รับผลตอบรับที่ดีและคุ้มค่าซึ่ง
เห็นได้จากมีร้านอาหารในกรีซที่มีเมนูอาหารไทยมีจานวนเพิ่มขึ้นเนื่องมาจากการมีกลยุทธ์ที่ชัดเจน
และต่อเนื่องของสถานเอกอัครราชทูตฯ แต่การดาเนินการย่อมมีข้อจากัด (ซึ่งในความคิดของผู้เขียน
ไม่ประสงค์จะใช้คาว่าข้อเสีย) อาทิ การสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง งบประมาณที่จากัด ซึ่ง
ข้อจากัดต่างๆ สามารถได้รับการแก้ไขได้เพียงแต่กระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มองเห็นภาพที่ตรงกันและทาความเข้าใจให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อที่
ประเทศไทยจะได้ รั ก ษาพื้ น ที่ ข องความเป็ น ไทยและการนิ ย มไทยในกรี ซ ไว้ ทั้ ง นี้ ผู้ เ ขี ย นได้ มี
ข้อเสนอแนะเพื่อกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาให้การสนับสนุนสถาน
เอกอัครราชทูตฯ ในด้านต่างๆ ซึ่งได้แก่ การสนับสนุนทางด้านงบประมาณอย่ างเต็ม ที่ห รื อ เต็ ม
ความสามารถ ความร่ ว มมือของหน่ว ยงานที่เ กี่ยวข้ อ งในการสนั บสนุนวัส ดุ อุป กรณ์และเอกสาร
เผยแพร่ การขยายฐานการเผยแพร่อาหารไทยไปยังกรีซ การจัดส่งผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารไทย การเข้า
ร่วมงานเทศกาลที่สาคัญๆ ของกรีซ และการประชาสัมพันธ์เผยแพร่อาหารไทยและประเทศไทยด้วย
วิธีอื่น ซึ่งหากสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับการสนับสนุนในเรื่องต่างๆ ตามข้อเสนอแนะข้างต้น ก็จะ
เท่ากับเป็นการตอกย้าความสัมพันธ์ในระดับประชาชนได้เป็นอย่างดีด้วยการส่งเสริมให้คนกรีกเลือกที่
จะรับประทานอาหารไทยก่อนอาหารชาติอื่นเป็นลาดับแรกต่อจากอาหารของตน และหาโอกาส
เดินทางไปท่องเที่ยวในประเทศไทย และเรียนรู้ซึมซับวัฒนธรรมไทยทีละเล็กทีละน้อยต่อไป
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ประวัติผู้เขียน
ชื่อ-สกุล

นางเอื้อพงศ์ อ่วมพิทยา

ประวัติการศึกษา

รัฐศาสตรบัณฑิต (การระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทางาน
พ.ศ. 2523
พ.ศ. 2527
พ.ศ. 2532
พ.ศ. 2534
พ.ศ. 2539
พ.ศ. 2541
พ.ศ. 2545
พ.ศ. 2547
พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2556-ปัจจุบัน
ตาแหน่งปัจจุบัน

เจ้าหน้าที่การทูต 3 กองแบบพิธี กรมพิธีการทูต
นายเวร สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน
เจ้าหน้าที่การทูต 4 กองเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กรมเศรษฐกิจ
กงสุล สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง
เจ้าหน้าที่การทูต 6 กองเผยแพร่ และกองวิทยุกระจายเสียง กรม
สารนิเทศ
เลขานุการเอก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน
กองแบบพิธี กรมพิธีการทูต
เลขานุการเอก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา ประเทศตุรกี
ที่ปรึกษา-นักการทูต ระดับชานาญการพิเศษ กลุ่มงานความมั่นคง
ระหว่างประเทศ สานักงานปลัดกระทรวง
อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเอเธนส์
อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเอเธนส์

