
งานเทศกาล Thai Food and Cultural Festival 2009  
ระหวางวันที ่9-15 กันยายน 2552 

จัดโดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอรรา ประเทศออสเตรเลีย 
-------------------------------------------------------- 

 
1 วัตถปุระสงค 
  เพ่ือประชาสัมพันธและสงเสริมคุณภาพไหมไทยและดอกกลวยไมไทยใหชาวออสเตรเลียไดรูจัก
เปนที่แพรหลายมากขึ้น 
2 เน้ือหา 
 2.1 ขอมูลทั่วไป 
  งานเทศกาล Thai Food and Cultural Festival 2009 จัดโดยสถานเอกอัครราชทูต  
ณ กรุงแคนเบอรรา เปนงานที่จัดขึ้นอยางตอเน่ืองเปนประจําทุกป ในปนี้จัดข้ึนในวนัอาทิตยที่ 13 กันยายน 
2552 ไดจัดใหมีการออกรานจําหนายอาหารและขนมไทย การแสดงนาฏศิลปและดนตรีไทย การออกราน 
จําหนายสินคาและผลติภัณฑตาง ๆ ของไทยและการแสดงดนตรีแจส และกิจกรรมหน่ึงที่เปน Highlight ของงาน
ปนี้ คือ นิทรรศการประชาสมัพันธและสงเสริมคุณภาพไหมไทยและดอกกลวยไมไทย จัดโดยสาํนักงานทีป่รึกษา 
การเกษตรฯ รวมมือกับกรมสงเสริมการเกษตร และสถาบันหมอนไหมแหงชาติเฉลมิพระเกยีรติฯ ในการจัดสง
เจาหนาทีเ่ดินทางไปรวมในการจัดนิทรรศการ ซึ่งใชชื่อนิทรรศการวา A Romantic Touch of Thai Silk and Orchid 
ซึ่งจัดอยูภายในศาลาไทยกลางแจง นอกจากน้ีสถานเอกอัครราชทตูฯ ไดนําสินคาผลไมไทย ไดแก ทุเรียนสดแกะพู 
สมโอสดแกะเนื้อ มังคุดสดและมะพราวออน มาแจกชิมและจําหนายในงาน และกรมสงเสริมสหกรณไดนํา
ผลติภัณฑผลไมแปรรปู เชน ลําไยอบแหง ลิ้นจ่ีอบแหง มะเขือเทศอบแหง และมะขามหวานแกะเม็ด มาแจกชมิและ
จําหนายโดยมีคณะเจาหนาที่ระดับสูงของกรมฯ เขาเยี่ยมชมงานดวย 
  ในพิธีเปดนิทรรศการ A Romantic Touch of Thai Silk and Orchid  และงานเทศกาล Thai Food 
and Cultural Festival 2009 มี ฯพณฯ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอรรา เปนประธานเปดงาน  โดยมี Mr. 
John Hargreaves, Minister for ACT Multicultural Affairs  ใหเกียรติมารวมในพิธีเปด พรอมกับแขกผูมีเกียรติ
จากภาครัฐและเอกชนในกรงุแคนเบอรราและจากรัฐใกลเคียง ไดแก รัฐนิวเซาทเวลส และรฐัวิกตอเรีย รวมทัง้
คณะทูตานทุตูจากประเทศตางๆ จํานวนประมาณ 500 คน   
  งานเทศกาล Thai Food and Cultural Festival  2009 เปดใหบคุคลท่ัวไปเขาชมงานไดตั้งแต 
เวลา 11.00-18.00 น. ซึ่งมีผูเขาชมงานประมาณ 30,000 คน  โดยนิทรรศการสินคาผาไหมไทยและดอกกลวยไมไทย
ไดรับความชืน่ชมและตอบรบัจากแขกผูมีเกียรตแิละผูเขาชมงานเปนอยางดียิ่ง โดยเฉพาะการการสาธติการทอผา 
การแสดงแฟชัน่โชว และสินคาผาไหมไทยและผลติภัณฑ อาทิ ผาพันคอ กระเปา เนคไท และชาใบหมอน รวมทั้ง
ศิลปะการรอยพวงมาลัยดวยกลบีดอกกลวยไม การแกะสลักผักและผลไม และผลไมไทยที่นําไปแสดง แจกชิมและ
จําหนาย ผลไมแปรรูปชนิดตางๆ ก็ไดรบัความสนใจจากผูเขาชมงานเปนอยางมากเชนกัน   
 2.2 นิทรรศการ A Romantic Touch of Thai Silk and Orchid ประกอบดวย 
    1) การแสดงนิทรรศการขอมูลเกี่ยวกับไหมไทยและดอกกลวยไมไทย 
    2) การสาธติการทอผาไหมจากเกษตรกรจังหวัดรอยเอ็ด ที่สํานักงานที่ปรึกษาฯ ไดเชิญใหรวม
เดินทางมาแสดงนิทรรศการ 
    3) การสาธติศลิปะการรอยพวงมาลัยดวยกลบีดอกกลวยไมและการแกะผักและผลไมโดยเจาหนาที่
กรมสงเสริมการเกษตรที่ไปปฏิบัติงานและนักศึกษาไทยในออสเตรเลีย 
    4) การแสดงและจําหนายผาไหมไทยและผลติภัณฑจากไหมไทย 



- 2 - 
 
 
    5) การแสดงแฟชั่นโชวทีต่ัดเย็บจากผาไหมไทยจากรานเพ่ือนแพง จังหวัดแพร 
    6) การใชกลวยไมไทยและไหมไทยประดับตกแตงนทิรรศการภายในงาน โดยไดรับการสนับสนุน
ดอกกลวยไมบางสวนประมาณ 2,000 ชอจากบริษัทผูสงออก ผูปลูก และศูนยสงเสริมและพฒันาอาชีพ
การเกษตร จังหวัดสมุทรสาคร (พืชสวน) 
 2.3 การทัศนศึกษาดูงาน 
  สํานักงานที่ปรึกษาการเกษตรตางประเทศ ประจํากรุงแคนเบอรรา ไดประสานงานนําคณะ
เจาหนาที่ไปดูงานในนครซิดนีย และกรุงแคนเบอรรา ไดแก 
    - เยี่ยมชมงานเทศกาลอาหารนานาชาติ Fine Food in Australia ครบรอบ 25 ป ณ Sydney 
Convention & Exhibition Centre ในนครซิดนีย 
             - เยีย่มชมงาน Floriade 2009 ซึ่งเปนงานที่จัดขึ้นประจําทกุป ที่กรุงแคนเบอรรา   
3 ประโยชนทีไ่ดรับ 
 1) ทําใหชาวเมืองแคนเบอรราและรัฐใกลเคียง ไดทราบถึงคุณภาพผาไหมไทยและดอกกลวยไมไทย ที่มี
ความสวยงาม โดดเดน มีความเปนเอกลกัษณมากขึ้นในหมูผูบริโภคชาวออสเตรเลีย 
 2) สรางความม่ันใจใหกับผูบริโภคในคุณภาพและมาตรฐานสินคาของไทยมากยิ่งขึ้น 
 3) มีโอกาสขยายตลาดผลไม ดอกกลวยไม และไมดอกไมประดับในประเทศออสเตรเลีย 
 4) จากการทัศนศึกษาดูงานทําใหคณะเจาหนาที่ไดรับประสบการณและรับทราบขอมูลดานการผลิต
การตลาดในออสเตรเลยี 
4 ปญหา/อุปสรรค 
 ประเทศออสเตรเลียเขมงวดและมีขอจํากัดในการนําเขาพืชจากตางประเทศมาก จะอนุญาตเฉพาะพืชที่อยู
รายการอนุญาตเทาน้ัน ทําใหผลไมและไมดอกไมประดับของไทยที่มีศกัยภาพหลายชนิดไมสามารถสงออกไปยัง
ออสเตรเลียได 
5 ขอเสนอแนะ 
 1) ตลาดออสเตรเลีย เปนตลาดที่นาสนใจสําหรับขยายตลาดผลไม และดอกกลวยไมของไทย  ประชากรมี
กําลังซื้อ และตองการสินคาที่มีคุณภาพ สรางความคุนเคยกับ Thai Orchid ที่ถูกตอง 
 2) ควรจัดทําการประชาสัมพันธเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานการผลิตสินคาเกษตรของไทยในออสเตรเลีย
อยางตอเน่ือง เพ่ือสรางความเชื่อม่ันในสินคาไทยและเปนการขยายตลาดสินคาเกษตรของไทยในออสเตรเลียให
กวางขวางยิ่งขึ้น 

 
 

 
นางสาวทัศนา  คิดสราง  นักวิชาการเกษตรปฏิบตัิการ 
กลุมสงเสริมการผลิตไมดอกไมประดับ  
สวนสงเสริมการผลิตผัก ไมดอกไมประดับและสมุนไพร  
สํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร 
กรมสงเสริมการเกษตร 
 



ภาพประกอบรายงานผลการเขารวมจัดนิทรรศการ 
ประชาสัมพันธและสงเสริมคุณภาพไหมไทยและกลวยไมไทย 

ในงาน “Thai Food and Cultural Festival 2009”  
ชื่อนิทรรศการ “A Romantic Touch of Thai Silk and Orchid” ณ กรุงแคนเบอรรา ประเทศออสเตรเลีย 

ระหวางวันที ่9-15 กันยายน 2552 

.................................................................................. 
1. การเตรียมการจัดนิทรรศการประชาสมัพันธและสงเสริมคุณภาพไหมไทยและกลวยไมไทย บริเวณศาลาไทย
กลางแจง ณ สถานเอกอัครราชทูต กรุงแคนเบอรรา 
 

  
สถานเอกอัครราชทูตไทย กรุงแคนเบอรรา ศาลาไทยกลางแจงสําหรับจัดนิทรรศการ 

  
 

บริเวณออกรานจําหนายอาหาร ขนมไทย สินคาและผลติภัณฑตาง ๆ ของไทย 

  
เตรียมพ้ืนที่โครงสรางนิทรรศการ การจัดการโครงสรางและตกแตงนิทรรศการ 



  

 

  

  
การเตรียมการ จัดการดอกกลวยไม Corsage และพวงมาลัยกลวยไมที่สงมาจากประเทศไทย  

 
 



2. นิทรรศการประชาสัมพันธและสงเสริมคุณภาพไหมไทยและดอกกลวยไมไทย  
    ชื่อนิทรรศการ “A Romantic Touch of Thai Silk and Orchid” 
 

  

  
การแสดงนิทรรศการขอมูลไหมไทย และผลิตภัณฑจากไหม 

  

 

การแสดงนิทรรศการ 
ขอมูลดอกกลวยไมไทย และ 

การประดับตกแตงนิทรรศการดวยดอกกลวยไมไทย 



  
การสาธิตการทอผาไหมจากเกษตรกร จ.รอยเอ็ด การสาธิตศิลปะการรอยพวงมาลัยดวยกลีบดอกกลวยไม

โดยเจาหนาที่กรมสงเสริมการเกษตร 

  
การสาธิตการแกะสลักผักและผลไมโดยนักศึกษาไทยในออสเตรเลีย 

 

 
 

การแสดงแฟชั่นโชวทีต่ัดเย็บจากผาไหมไทยจากรานเพ่ือนแพง จ.แพร 



  
การแสดงนาฎศิลปของไทย 

  

  

 

การจําหนายผาไหมไทย ผลิตภัณฑจากไหมไทย  
ดอกกลวยไม ผลไมแปรรูป อาหารและสินคาเกษตรไทย 

 



3. พิธีเปดนิทรรศการฯ และงานเทศกาล Thai Food and Cultural Festival 2009 
 
 

 

 

 

ฯพณฯ เอกอัครราชทตู ณ กรุงแคนเบอรรา  
ประธานเปดงาน 

นางเสาวนิตย พงษประไพ อัครราชทูตทีป่รึกษา  
(ฝายการเกษตร) กลาวรายงาน 

 

 
Mr.John Hargreaves ,Minister for ACT Multicultural 

Affairs 
พิธีกรกลาวตอนรับและแจงกิจกรรมภายในงาน 

ใหเกียรติรวมในพิธีเปดพรอมแขกผูมีเกียรต ิ 

  
บรรยากาศงานเทศกาล Thai Food and Cultural Festival 2009 

 
 
 
 



4. การทัศนศกึษาดูงาน 
    1) เยี่ยมชมงานเทศกาลอาหารนานาชาติ Fine Food in Australia ณ Sydney Convention & Exhibition Centre 
 

  

  
บูธประเทศตาง ๆ เขารวมงานเทศกาล 

   2) เยี่ยมชมงาน Floriade 2009 ซึ่งเปนงานที่จัดขึ้นประจําทุกป ณ กรุงแคนเบอรรา 

  
แผนผังการจัดงาน บรรยากาศพนัธุไมดอกเมืองหนาวชนิดตาง ๆ ภายในงาน 

  
ตัวอยางพันธุไมดอกเมืองหนาวที่จัดแสดงในงาน นิทรรศการภายในอาคาร  
 


