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“รุกตลาดข)าวในอิตาลีผ1านโครงการ Think Rice, Think Thailand ปCที่ 3” 

จากสถานการณVการแพรLระบาดของเช้ือ COVID-19 ท่ีได8เปล่ียนแปลงวิถีชีวิตของชาวอิตาเลียนในทุกๆ ด8าน 
โดยเฉพาะการบริโภค โดยหันมาให8ความสำคัญกับการทำอาหารทานเองท่ีบ8านและการทานอาหารท่ีดีตLอสุขภาพท่ีมี
แนวโน8มท่ีเติบโตข้ึนเร่ือยๆ ซ่ึงกรมสLงเสริมการค8าระหวLางประเทศ โดยสำนักงานสLงเสริมการค8าในตLางประเทศ ณ 
เมืองมิลาน ได8เล็งเห็นถึงความสำคัญของแนวโน8มดังกลLาว จึงได8จัดโครงการสLงเสริมข8าว และผลิตภัณฑVข8าวไทยใน
ตลาดอิตาลี (Think Rice, Think Thailand) ตLอเน่ืองเปqนปr ท่ี 3 โดยมีแนวทางการจัดกิจกรรมท่ีสอดคล8องกับ
สถานการณVดังกลLาว เพ่ือเปqนการตอกย้ำและผลักดันให8สินค8าข8าวและผลิตภัณฑVข8าวไทยให8เปqนท่ีรู8จักเพ่ิมข้ึนในตลาด
อิตาลี รายละเอียดการจัดกิจกรรมภายในงาน ดังน้ี   

ในวันท่ี 15 กันยายน 2565 สคต. มิลาน ได8มีการจัดกิจกรรมคอรVสสอนประกอบอาหารไทยท่ีเน8นข8าวเปqน
หลักโดยเชฟชาวไทย คุณกมล กมลทิพยVมงคล เชฟผู8ให8การบริการประกอบและเสิรVฟอาหารไทย และการสอน
ประกอบอาหารไทยท่ีบ8านผู8บริโภค โดยกิจกรรมจัดข้ึน ณ โรงเรียนสอนทำอาหารและ culinary hub “Farm65” 
เมืองมิลาน โดย สคต. มิลาน ได8ประสานความรLวมมือกับ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโรม และสำนักงานท่ี
ปรึกษาการเกษตรตLางประเทศ ณ กรุงโรม เพ่ือเพ่ิมการประชาสัมพันธVศักยภาพและภาพลักษณVของประเทศไทย 
ตลอดจนปลุกกระแสสร8างความม่ันใจและกระตุ8นให8ชาวอิตาเลียนได8รู8จักในวัฒนธรรมด8านอาหารของไทยมากข้ึน ซ่ึง
การจัดกิจกรรมแบLงเปqน 2 รอบ ได8แกL รอบแขกพิเศษ/ผู8นำเข8า และรอบบุคคลท่ัวไป/Bloggers 

- รอบแขกพิเศษ/ผู8นำเข8า สคต. มิลาน ได8รับเกียรติจากนางสาวรมณี คณานุรักษV เอกอัครราชทูต เปqน
ประธานในการกลLาวเป�ดงาน นางสาวอนงคVนารถ มหาสวัสด์ิ ผู8อำนวยการ สคต. มิลาน กลLาวต8อนรับและพูดถึง 
ข8าวไทย โดยเฉพาะข8าวหอมมะลิ ท่ีได8รับรางวัลชนะเลิศการประกวดข8าวโลก “World’s Best Rice Award 2021” 
และ ดร. รัชนก แสงเพ็ญจันทรV รักษาการผู8ชLวยทูตฝ�ายการเกษตร กลLาวให8ข8อมูลเก่ียวกับข8าวและผลไม8ไทย ถือเปqน
โอกาสในการประชาสัมพันธVอาหารไทยในภาพรวมแกLชาวอิตาเลียนให8เกิดความต8องการซ้ือและรับประทานข8าวไทย
และอาหารไทยในวงกว8างมากข้ึน จากน้ัน ได8มีการจัดสาธิตการประกอบอาหารไทย (Cooking Show) โดยเชฟกมล 
ให8แกLแขกพิเศษท่ีได8รับเชิญรLวมงาน รวมท้ังส้ินกวLา 50 ราย ได8แกL ผู8นำเข8าสินค8าอาหารไทย และหนLวยงานทางการค8า
ท่ีสำคัญในอิตาลี โดยจัดสาธิตเมนู 2 รายการ ได8แกL การหุงข8าวในรูปแบบตLางๆ (โดยใช8ข8าวหอมมะลิ/ข8าวไรซVเบอรVรี) 
และข8าวเหนียวไอศกรีมกะทิ ซ่ึงเปqนเมนูท่ีสามารถใช8วัตถุดิบท่ีหาได8ตามท8องตลาดของอิตาลี วิธีการทำไมLซับซ8อน
เหมาะสมกับพฤติกรรมการประกอบการอาหารของผู8บริโภคท8องถ่ิน มีรสชาติท่ีถูกปากชาวอิตาเลียน อีกท้ังยังเปqนการ
สLงเสริมการใช8ข8าวไทยพันธุVตLางๆ และการใช8กะทิและสมุนไพรไทยในการประกอบอาหาร ซ่ึงผู8เข8ารLวมงานได8มีโอกาส
ทดลองชิมอาหารไทยท้ังสองรายการอีกด8วย   

รายงานข*าวเด*นประจำสัปดาห5 ระหว*างวันท่ี 12 – 18 กันยายน 2565 

โดย สำนักงานส*งเสริมการคDาในต*างประเทศ ณ เมืองมิลาน 
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- รอบบุคคลท่ัวไป/Bloggers สคต. มิลาน รLวมกับเชฟ 
กมล จัดกิจกรรมคอรVสสอนประกอบอาหารไทย (Thai Cooking 
Class) ให8แกL ผู8 เข8ารLวมงานรวมท้ังส้ิน 48 ราย ประกอบด8วย 
Bloggers/ Influencers ในแวดวงอาหาร และผู8บริโภคท8องถ่ินท่ี
สนใจเข8ารLวมกิจกรรม โดยจัดสอนเมนู 3 รายการ ได8แกL ข8าวผัด
สับปะรด (โดยใช8ข8าวหอมมะลิ) ข8าวไรซVเบอรVร่ีพร8อมไกLยLาง และ
ข8าวเหนียวมะมLวง (ใช8ข8าวเหนียวเข้ียวงู) ท้ังน้ี สคต. มิลาน ได8มีการ
ประสาน Bloggers/Influencers ในการดำเนินการประชาสัมพันธV
สินค8าข8าวและผลิตภัณฑVข8าว รวมถึงการประกอบอาหารไทยในระหวLางคอรVสสอนประกอบอาหารผLานส่ือออนไลนVและ
ชLองทางโซเชียลมีเดีย เพ่ือให8สามารถเข8าถึงและครอบคลุมกลุLมผู8บริโภคในวงกว8าง  

- การจัดแสดงสินค8าข8าวพันธุVตLางๆ ผลิตภัณฑVจากข8าว และสินค8าอาหารไทยท่ี
จำหนLายในตลาดอิตาลี สคต. มิลาน ได8มีการจัดเคานทVเตอรVประชาสัมพันธVข8อมูลข8าวไทย
และแจกคูLมือการทำอาหารไทย รวมท้ังรายช่ือร8านอาหารไทยท่ีได8รับตราสัญลักษณV Thai 
SELECT ในอิตาลี เพ่ือเปqนการให8ข8อมูลประชาสัมพันธVเก่ียวกับข8าวไทยและอาหารไทย 
และกระตุ8นความต8องการสินค8าอาหารไทยในผู8บริโภคชาวอิตาเลียน การจัดแสดงสินค8า
ข8าวพันธุVตLางๆ ผลิตภัณฑVจากข8าว และสินค8าอาหารไทยท่ีจำหนLายในตลาดอิตาลี เชLน 
ข8าวพร8อมทาน สินค8าอาหารไทย และเคร่ืองปรุงตLางๆ ซ่ึง สคต. มิลาน ได8รับการ
สนับสนุนสินค8าจากผู8นำเข8าในอิตาลี ได8แกL บริษัท International Trading โดยมี
เจ8าหน8าท่ีให8ความรู8เก่ียวกับข8าวและการใช8ข8าวเพ่ือประกอบอาหารแกLแขกผู8เข8ารLวมงาน 
การจัดแสดงผลไม8ไทยของสำนักงานท่ีปรึกษาการเกษตรตLางประเทศ ณ กรุงโรม และ

การให8ข8อมูลและประชาสัมพันธVเก่ียวกับผลไม8ไทยเพ่ิมเติม ซ่ึงเปqนไปตามวิสัยทัศนV “เกษตรผลิต พาณิชยVตลาด” 
นอกจากน้ี สคต. มิลาน ได8มีการจัดทำป�าย roll up ข8าวไทยและ ตราสัญลักษณV Thai SELECT ต้ังไว8ตามจุดท่ีมีการจัด
กิจกรรม และการเสิรVฟอาหารวLางจากร8านอาหาร Thai SELECT ภายในงาน เพ่ือเปqนการประชาสัมพันธVตราสัญลักษณV 
Thai SELECT การสLงเสริมธุรกิจบริการร8านอาหารไทย และการยกระดับภาพลักษณVท่ีดีให8กับอาหารไทยอีกด8วย    
ความคิดเห็นของ สคต. 

การจัดโครงการสLงเสริมข8าว และผลิตภัณฑVข8าวไทยในตลาดอิตาลี (Think Rice, Think Thailand) ป�ท่ี 3 
ผLานกิจกรรมคอรVสสอนประกอบอาหารไทย ควบคูLไปกับการจัดแสดงสินค8าข8าว ผลิตภัณฑVจากข8าว และสินค8าอาหาร
ไทยภายในงาน เปqนการเพ่ิมความต8องการของสินค8าไทยในตลาดอิตาลี โดยเฉพาะในป�จจุบันท่ีผู8บริโภคมีแนวโน8มการ
ลองเมนูอาหารใหมLจากวัฒนธรรมตLางชาติ ดังจะเห็นได8จากการสอบถามข8อมูลเก่ียวกับข8าว สินค8าอาหารไทย และการ
วางจำหนLายในตลาดอิตาลีของผู8เข8ารLวมงานจำนวนมาก ดังน้ัน การจัดกิจกรรมดังกลLาวของ สคต. ซ่ึงเปqนหนLวยงาน
ไทยท่ีมีความนLาเช่ือถือจึงเปqนการยกระดับภาพลักษณVอาหารไทย ชLวยเสริมสร8างความเข8าใจในวัฒนธรรมอาหารไทย
และกระตุ8นความต8องการซ้ือและรับประทานอาหารไทยมากข้ึน  

ด8านธุรกิจการค8า การเชิญผู8นำเข8า/ผู8กระจายสินค8าอาหารไทยท่ีมีศักยภาพในอิตาลีเข8ารLวมกิจกรรม ชLวย
สLงเสริมให8มีโอกาสแลกเปล่ียนข8อมูลทางการค8า รวมถึงการแนะนำสินค8าระหวLางกัน เปqนการสLงเสริมการขยายตลาด
สินค8าไทยในชLองทางท่ีหลากหลาย เพ่ิมการเจรจาทางการค8า และสามารถเข8าถึงกลุLมผู8บริโภคได8อยLางท่ัวถึง  

ท้ังน้ี งานในคร้ังน้ีถือเปqนอีกหน่ึงโครงการบูรณาการของทีมประเทศไทยประจำอิตาลีท่ีประสบความสำเร็จ
อยLางดีย่ิงท้ังในแงLของความสมบูรณVของกิจกรรม ได8รับการตอบรับท่ีดีจากผู8เข8ารLวมงานซ่ึงมีความรู8ความเข8าใจและ
ความต8องการในสินค8าข8าว ผลิตภัณฑVจากข8าว และสินค8าไทยอ่ืนๆ ท่ีสามารถนำไปประยุกตVใช8ในชีวิตประจำวัน และยัง
สามารถยกระดับภาพลักษณVของอาหารไทยในสายตาของผู8บริโภคชาวอิตาเลียนได8อยLางมีประสิทธิภาพ    

------------------------------------------------------------------- 
สำนักงานสLงเสริมการค8าในตLางประเทศ ณ เมืองมิลาน 

วันท่ี 16 กันยายน 2565 


