
รายงานผลการเขารวมจัดนิทรรศการเผยแพรและประชาสัมพันธสินคาเกษตรของไทย 
ในงาน “Thai Food and Cultural Festival”  ณ กรุงแคนเบอรรา  ประเทศออสเตรเลีย 

ระหวางวันท่ี 17-25  กันยายน 2551 
………………………………………………………… 

1. ขอมูลท่ัวไป 
 งาน Thai Food and Cultural Festival  จัดโดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอรรา เปนงานประจําป 
ท่ีจัดข้ึนอยางตอเนื่องในวันอาทิตยท่ี 3 ของเดือนกนัยายน ในปนี้ จดัข้ึนในวนัอาทิตยท่ี 21 กันยายน 2551  ไดจัดให 
มีการออกรานจําหนายอาหารและขนมไทย การแสดงนาฏศิลปและดนตรีไทย การแสดงดนตรีแจส และกิจกรรมหนึง่
ท่ีเปน Highlight ของงานปนี้ คือ นิทรรศการแสดงสินคาเกษตรของไทย ประกอบดวย นิทรรศการผลไม นทิรรศการ 
ดอกกลวยไม ไมดอกไมประดับ และนิทรรศการสินคาอาหารทะเลจากประเทศไทย ซ่ึงจัดอยูภายในอาคารศาลาไทย   
ดวยความรวมมือกันระหวางสํานักงานท่ีปรึกษาการเกษตรตางประเทศ ประจาํกรุงแคนเบอรรา  กรมสงเสริมการเกษตร  
กรมประมง  และกรมสงเสริมสหกรณ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
 ในพิธีเปดนิทรรศการฯ และงานเทศกาล Thai Food and Cultural Festival  มี ฯพณฯ เอกอัครราชทูตฯ  
เปนประธานเปดงาน  และ Miss Annette Ellis, Federal Member for Canberra  ใหเกยีรติมารวมในพิธีเปด พรอมท้ัง
เชิญแขกผูมีเกยีรติจากภาครัฐและเอกชนในกรุงแคนเบอรราและจากรัฐใกลเคียง ไดแก รัฐนวิเซาทเวลส และรัฐ
วิกตอเรีย รวมทั้งคณะทูตานทูุตจากประเทศตางๆ จํานวนประมาณ 300 คน  ในการนี้ นายโอฬาร  พิทักษ รองอธิบดี 
กรมสงเสริมการเกษตร ไดรวมในพิธีเปดงานดังกลาวดวย 
 งานเทศกาล Thai Food and Cultural Festival เปดใหบุคคลท่ัวไปเขาชมงานไดตัง้แตเวลา 11.00-18.00 น.  
มีผูเขาชมงานประมาณ 30,000 คน  โดยนทิรรศการสินคาเกษตรของไทยไดรับความสนใจและตอบรับจากแขก 
ผูมีเกยีรตแิละผูเขาชมงานเปนอยางดี  โดยเฉพาะดอกกลวยไมของไทยไดรับความช่ืนชมจากผูเขาชมงานอยางมาก  
ท้ังศิลปะการรอยมาลัยดวยกลีบกลวยไม การจดัตกแตงซุมกลวยไม  และการแกะสลักผัก ผลไม ไดรับความสนใจ 
จากผูเขาชมงานเปนอยางมากเชนกนั   

2. นิทรรศการเผยแพรและประชาสัมพันธสินคาเกษตรของไทย  ประกอบดวย 
 1. นิทรรศการผลไมไทย  ผลไมท่ีนํามาจัดแสดง ไดแก ลําไย มังคุด ทุเรียนแกะพูบรรจแุพ็ค  สมโอแกะเน้ือ
บรรจแุพ็ค และมะพราวออน ซ่ึงไดรับความสนใจและชืน่ชอบจากผูเขาชมงานอยางมาก โดยเฉพาะอยางยิ่ง สมโอ  
ซ่ึงเพิ่งจะไดรับอนุญาตใหนาํเขาออสเตรเลียไดเม่ือเดือนธันวาคม 2550  นอกจากน้ี การแกะสลกัผัก ผลไม กไ็ดรับ
ความสนใจจากผูเขาชมงานเปนอยางมากเชนกนั 
 2. นิทรรศการกลวยไมและไมดอกไมประดับ  กลวยไมท่ีนําไปจัดแสดง ไดแก ดอกกลวยไมสกุลหวาย
พันธุใหมๆ  ดอกปทุมมา และไมตัดใบ รวมถึงพวงมาลัยจากกลีบกลวยไมแบบตางๆ  ซ่ึงไดรับความชื่นชมจาก 
ผูเขาชมงานอยางมาก ท้ังศิลปะการรอยมาลัยดวยกลีบกลวยไม และการจดัตกแตงซุมกลวยไม   
 3. นิทรรศการสินคาอาหารทะเลของไทย  นอกจากนิทรรศการภายในอาคารแลว  ไดจดัใหมีการสาธิต 
การปรุงอาหารดวยสินคาอาหารทะเลจากประเทศไทย  ใหผูเขาชมงานไดทดลองชิม เปนการประชาสัมพันธ 
ใหผูท่ีมาชิมอาหารไดรับทราบ และม่ันใจในคุณภาพและมาตรฐานการผลิตสินคาอาหารทะเลของไทยดวย 
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3. การทัศนศึกษาดูงาน 
 สํานักงานท่ีปรึกษาการเกษตรตางประเทศ ประจํากรุงแคนเบอรรา ไดประสานงานนําคณะเจาหนาท่ีและ 
ผูสงออกไปดูงานตลาดขายสงผัก ผลไมและไมดอกไมประดับ  บริษทันําเขา-สงออกดอกไม รานจําหนายอุปกรณ
การเกษตร ตนไมและไมดอกไมประดับ  และดูงานการผลิตไมดอกไมประดับเพื่อการสงออกในนครซิดนีย ไดแก 
 - เยีย่มชมงาน Floriade 21  ซ่ึงเปนงานท่ีจดัข้ึนประจําทุกป ท่ีกรุงแคนเบอรรา   
 - Flemington Markets ณ นครซิดนีย  ซ่ึงเปนตลาดขายสงผัก ผลไมและไมดอกไมประดบัแหลงใหญใน 
นครซิดนีย   
 - บริษัท Lynch Group  ซ่ึงเปนบริษัทนําเขาไมดอกไมประดับและจําหนายชอดอกไมแบบบูเก   
และสงออกไมประดับรายใหญรายหนึ่งในออสเตรเลีย 
 - รานจําหนายไมดอกไมประดับและอุปกรณการเกษตร ของออสเตรเลีย แบบ Garden Center  
 - Paradise Plants Nursery เปนสวนท่ีมีการรวบรวมพันธุไมดอกไมประดับไวเพื่อการปรับปรุงพันธุและ
ขยายพนัธุจํานวนมาก โดยเฉพาะไมประดบั เชน คามีเลีย  แม็กโนเลีย  และเปนบริษทัท่ีผลิตและจาํหนายตนไม
ประดับท้ังในตลาดออสเตรเลียและสงออกตางประเทศ 

4. ประโยชนท่ีไดรับ 
 1. ทําใหชาวเมืองแคนเบอรราและรัฐใกลเคียง ไดทราบวามีสินคาเกษตรของไทยชนิดใดบาง 
ท่ีนําเขาออสเตรเลีย และเปนท่ีรูจักมากข้ึนในหมูผูบริโภคชาวออสเตรเลีย 
 2. ผูบริโภคม่ันใจในคุณภาพและมาตรฐานการผลิตสินคาเกษตรของไทยมากย่ิงข้ึน 
 3. มีโอกาสขยายตลาดผลไม ดอกกลวยไม และไมดอกไมประดับในประเทศออสเตรเลีย 
 4. จากการทัศนศึกษาดูงานทําใหคณะเจาหนาท่ีไดรับประสบการณและรับทราบขอมูลดานการผลิต
การตลาด เทคโนโลยีใหมๆ รวมถึงการจัดการระบบการผลิตและการตลาดของบริษัทและหนวยงานตางๆ  
ในออสเตรเลีย 

5. ปญหาอุปสรรคและขอจํากัด   
 ประเทศออสเตรเลียเขมงวดและมีขอจํากัดในการนําเขาพืชจากตางประเทศมาก จะอนุญาตเฉพาะพืชท่ีอยู
รายการอนุญาตเทานั้น ทําใหผลไมและไมดอกไมประดับของไทยท่ีมีศักยภาพหลายชนิดไมสามารถสงออกไปยัง
ออสเตรเลียได 

6. ขอคิดเห็น 
 1. ตลาดออสเตรเลีย เปนตลาดท่ีนาสนใจสําหรับขยายตลาดผลไม และดอกกลวยไมของไทย  ประชากร 
มีกําลังซ้ือ และตองการสินคาท่ีมีคุณภาพ 
 2. ควรจัดทําการประชาสัมพันธเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานการผลิตสินคาเกษตรของไทยในออสเตรเลีย
อยางตอเนื่อง  เพื่อสรางความเช่ือม่ันในสินคาไทยและเปนการขยายตลาดสินคาเกษตรของไทยในออสเตรเลีย 
ใหกวางขวางยิง่ข้ึน  
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7. หนวยงาน องคกรและบริษัทท่ีมีสวนรวมในการจัดนทิรรศการของไทย 
 1. กรมสงเสริมการเกษตร  สนับสนุนเจาหนาท่ีรวมจัดนิทรรศการ  จดัเตรียมวัสดุอุปกรณสําหรับการจัด
นิทรรศการและใหขอมูลทางวิชาการแกผูชมงาน  เจาหนาท่ีท่ีไปรวมงานและปฏิบัติงาน ประกอบดวย 
  - นายโอฬาร  พิทักษ รองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร  รวมเปนเกียรติในพิธีเปดงาน 
  - นายมนู  โปสมบูรณ ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการผลิตไมผล  
   สํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร  หวัหนาคณะปฏิบัติงาน 
  - นายเศรษฐพงศ  เลขะวัฒนะ ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการผลิตไมดอกไมประดับ 
   สํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร   
  - นางสาวมณฑกาฬ  ลีมา นักวิชาการเกษตร 4 สํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร   
 2. สํานักงานท่ีปรึกษาการเกษตรตางประเทศ ประจํากรุงแคนเบอรรา  สนับสนุนงบประมาณและ 
รวมจัดนิทรรศการ 
 3. กรมประมง สงเจาหนาท่ีรวมจัดนิทรรศการและใหขอมูลวิชาการดานสินคาอาหารทะเล 
 4. กรมสงเสริมสหกรณ  ดําเนินการจดัสงวสัดุจัดนิทรรศการจากประเทศไทยไปยังออสเตรเลีย 
 5. บริษัทสงออกดอกกลวยไมและไมดอกไมประดับอ่ืนๆ ไดแก 
  - บริษัท ออรคิเม็กซ โกลบอล เทรด จํากัด   สนับสนุนดอกกลวยไมและรวมจัดนิทรรศการ 
  - บริษัท ออรคิด ฟอร ยู จํากดั   สนับสนุนดอกกลวยไม 
  - บริษัท ชัชวาล ออรคิด จํากัด สนับสนุนดอกกลวยไมและไมตัดใบ 
  - บริษัท เชียงใหมเซทคอน จาํกัด สนับสนุนดอกปทุมมา 
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ภาพประกอบรายงานผลการเขารวมจัดนิทรรศการเผยแพรและประชาสัมพันธสินคาเกษตรของไทย 

ในงาน “Thai Food and Cultural Festival” ณ กรุงแคนเบอรรา  ประเทศออสเตรเลีย 
ระหวางวันท่ี 17-25  กันยายน 2551 

.................................................................................. 
1. การเตรียมการจัดนิทรรศการเผยแพรและประชาสัมพนัธสินคาเกษตรของไทย บริเวณศาลาไทยพื้นท่ีประมาณ 
100 ตารางเมตร ณ สถานเอกอัครราชทูต  กรุงแคนเบอรรา 

  

  
บริเวณจัดงานโดยรอบ ศาลาไทย 

  
บริเวณจัดนิทรรศการ ภายในศาลาไทย เตรียมพ้ืนที่ โครงสรางนิทรรศการ 
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จัดการดอกไม  กลวยไมและพวงมาลัยที่สงไปจากประเทศไทย 

  

 

 
 
 
 
 
 
ฯพณฯ เอกอัครราชทูต กรุงแคนเบอรรา และนายโอฬาร  พิทักษ 
รองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร  เยี่ยมชมการเตรียมจัด
นิทรรศการของคณะเจาหนาที่ 
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2. นิทรรศการเผยแพรและประชาสัมพันธสินคาเกษตรของไทย 
 

  
นิทรรศการผลไมไทย สาธิตการแกะสลักผัก ผลไม 

  
ผลไมที่นําไปจัดแสดง เชน ทุเรียนแกะพูบรรจุแพ็ค  สมโอแกะเน้ือบรรจุแพ็ค  มังคุด ลําไย มะพราวออน และมะขามอบแหง เปนตน 

  
ซุมในหลวง นิทรรศการกลวยไมและไมดอกไมประดับ 
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ซุมดอกกลวยไม ตัวอยางกลวยไมพันธุใหมที่นําไปจัดแสดง 

  
นิทรรศการสินคาอาหารทะเล สาธิตการรอยมาลัยจากกลีบกลวยไม 

 
3. พิธีเปดนิทรรศการฯ และงาน Thai Food and Cultural Festival 

  
ประธานเปดงาน คือ ฯพณฯ เอกอัครราชทูตฯ  และ Miss Annette 
Ellis, Federal Member for Canberra  ใหเกียรติรวมเปดงาน 

อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ  และนายโอฬาร  พิทักษ  รองอธิบดี
กรมสงเสริมการเกษตรรวมในพิธีเปดงาน 
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บรรยากาศงาน Thai Food and Cultural Festival กิจกรรมการแสดงดนตรีไทยในงาน 

  
การจําหนายอาหารและสินคาเกษตรไทย 

 
4. การนําเจาหนาท่ีและผูสงออกดูงาน 
 1. เยี่ยมชมงาน Floriade 21ซ่ึงเปนงานท่ีจดัข้ึนประจําทุกป ณ กรุงแคนเบอรรา 

  
จัดแสดงพันธุไมดอกเมืองหนาวชนิดตางๆ เชน ทิวลิป ไฮยาซิน ฯลฯ แผนผังการจัดงาน Floriade 21 
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ตัวอยางพันธุไมดอกเมืองหนาวตางๆ ที่มีสีสันสวยงาม ที่จัดแสดงในงาน Floriade 21 

  
นิทรรศการภายในอาคาร การแสดงเคร่ืองแตงการที่ดีไซนโดยใชดอกไมตกแตง 

 
 2. ดูงานตลาดผัก ผลไมและไมดอกไมประดับ  บริษัทนาํเขา-สงออกดอกไม รานจําหนายอุปกรณการเกษตร 
ตนไมและไมดอกไมประดบั  และดูงานการผลิตไมดอกไมประดับเพื่อการสงออกในนครซิดนีย 

  

  
ตลาดขายสงผัก ผลไม และดอกไม Flemington Markets ในนครซิดนีย  เริ่มดําเนินการขายต้ังแตตี 3 ของทุกวัน 
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ดอกไมที่มีจําหนายในตลาด สวนใหญเปนดอกไมที่ปลูก 

ในออสเตรเลีย 
ดอกกลวยไมที่นําเขาจากประเทศไทย คุณภาพไมคอยดี ราคา

จึงถูกกวาดอกกลวยไมจากสิงคโปรหรือมาเลเซีย 

  
รานคาที่นําเขาผักและผลไมจากเมืองไทย ตะไครที่จําหนายในตลาดปลูกในออสเตรเลีย 

  

  
บริษัท LYNCH Group เปนบริษัทขนาดใหญที่นําเขาดอกไม โดยจัดเปนชอบูเกจําหนายในออสเตรเลีย และสงออกไมประดับ 
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Garden Center  เปนรานที่จําหนายตนไม รวมถึงวัสดุอุปกรณการเกษตรตางๆ ในนครซิดนีย 

  

  
Paradise Plants Nursery เปนสวนที่มีการรวบรวมพันธุไมดอกไมประดับไวเพ่ือการปรับปรุงพันธุและขยายพันธุจํานวนมาก  

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 


