กำรเข้ำร่วมงำนเทศกำลรำหำรคละวัฒนธรรมไทย
(Thai Food & Cultural Festival) นรั้งที่ 14 วันที่ ๑๑ กันยำยน ๒๕๕๙
ณ สถำนเรกรันรรำชทูต ประจำกรงงคนนเอรรรรำ
สำนักงำนที่ปรึกษำกำรเกษตรต่ำงประเทศ ประจำกรุงแคนเบอร์รำ ร่วมกับ กรมหม่อนไหม
จัดนิทรรรศกำรผ้ำไหมไทยในงำนเทศกำลอำหำรและวัฒนธรรมไทย (Thai Food and Cultural Festival)
ครั้ ง ที่ ๑๔ เมื่ อ วั น ที่ ๑๑ กั น ยำยน ๒๕๕๙ ณ สถำนเอกอั ค รรำชทู ต ประจ ำกรุ ง แคนเบอร์ ร ำ โดยที่
สถำนเอกอัครรำชทูตฯ มีดำริจัดงำนในหัวข้อเกี่ยวกับกำรเฉลิมฉลองผ้ำไหมไทย หรือ A Celebration of Thai
Silk เพื่อเป็นกำรเทิดพระเกียรติ แด่สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ เนื่องในโอกำสมหำมงคล
เฉลิมพระชนมพรรษำครบ ๗ รอบ เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหำคม ๒๕๕๙ และเป็นกำรสำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณ
ของพระองค์ท่ำนในด้ำนกำรอนุรักษ์และส่งเสริมงำนทอผ้ำไหมจนเป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงทั่วโลก ในส่วนของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้นำเสนอนิทรรศกำรผ้ำไหมไทย พร้อมกับกำรให้ควำมรู้เพื่อให้ผู้เข้ำร่วมชมงำน
เข้ำใจถึงวิธีกำรทอผ้ำไหมซึ่งเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมของไทย และแสดงผลิตภัณฑ์แปรรูปจำกกำรเลี้ยงไหม เช่น
ผลิตภัณฑ์จำกผ้ำไหม ชำใบหม่อน ชำถั่งเช่ำ และผลิตภัณฑ์บำรุงผิวรูปแบบต่ำงๆ ทั้งนี้ สินค้ำทีน่ ำมำแสดงเป็น
สินค้ำที่ผลิตจำกเกษตรกรโดยตรงทั้งสิ้น
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ข้รมูลทั่วไปเกี่ยวกัองำน
งำนเทศกำลอำหำรและวัฒนธรรมไทย เป็นงำนที่จัดขึ้น ในเดือนกันยำยนของทุกปี โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และประชำสัมพันธ์ ประเทศไทยในด้ำนต่ำงๆ ทั้งศิลปวัฒนธรรมไทย กำรท่องเที่ยว
ไทย ผลิตภัณฑ์ของไทย และอำหำรไทยให้เป็ นที่รู้จักและแพร่หลำยยิ่งขึ้น ผู้เข้ำชมงำน ได้แก่ คณะทูตำนุทูต
เจ้ำหน้ำที่จำกหน่วยงำนรำชกำร ประชำชนทั่วไปที่อำศัยอยู่ในกรุงแคนเบอร์รำและเมืองใกล้เคีย ง โดยในปีนี้
มีผู้เข้ำร่วมงำนประมำณ ๖,๐๐๐ คน

ภำยในงำนนอกจำกจะมีนิทรรศกำรผ้ำไหมไทยและสินค้ำที่ทำจำกผ้ำไหมแล้ว กรมหม่อนไหม
และสำนักงำนที่ปรึกษำกำรเกษตรฯ ยังได้จัดให้มีกำรประชำสัมพันธ์สินค้ำและผลิตภัณฑ์จำกตัวไหมและรังไหม
นอกจำกนี้ ยังมีนิทรรศกำร Unseen Thai Silk ซึ่งเป็นส่วนของกำรแสดงผ้ำไหมแพรวำและไหมแต้มหมี่ซึ่งเป็น
ผ้ำไหมที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์อันทรงคุณค่ำของไทย และควรค่ำแก่กำรอนุรักษ์ให้เป็นมรดกทำงภูมิปัญญำของ
ไทยสืบต่อไป นิทรรศกำร World of Thai Silk เป็นส่วนที่จัดแสดงเกี่ยวกับเสื้อผ้ำแฟชั่นที่ทำจำกผ้ำไหมโดย
นักออกแบบรุ่นใหม่จำกรำยกำร “ทอฟ้ำผ้ำไทย” และกำรเดินแบบ ชุดผ้ำไหมไทย ในงำนยัง ได้จัดให้มีพื้นที่
ประชำสัมพันธ์ “ข้ำวไทย” โดยมีนิทรรศกำรและกำรแสดงแบบจำลองขั้นตอนกำรปลูกข้ำว ผลิตภัณฑ์จำกข้ำว
รวมทั้งประโยชน์ของข้ำวชนิดต่ำงๆ อีกทั้งยังจัดเจ้ำหน้ำที่มำให้ควำมรู้และแนะนำวิธีกำรปรุงอำหำรโดยใช้ข้ำว
ซึ่งได้รับควำมสนใจจำกผู้เข้ำร่วมงำนเป็นอันมำก สถำนเอกอัครรำชทูตฯ ร่วมกับกำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
(ททท.) สำนักงำนซิดนีย์ ได้นำ นำยธชย ประทุมวรรณ หรือ “เก่ง เดอะวอยซ์” มำแสดงโชว์ชุดพิเศษ รวมถึง
เชิ ญ ให้ น ำงสำว Madeleine Cowe ผู้ ไ ด้ รั บ ต ำแหน่ ง Miss World Australia 2016 ในฐำนะ Brand
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Ambassador ของ ททท. มำร่วมประชำสัมพันธ์กำรท่องเที่ยวไทยด้วย ซึ่งสร้ำงควำมประทับใจกับผู้เข้ำร่วม
ชมงำนเป็นอย่ำงยิ่ง อีกทั้งยังมีกำรแสดงนำฏศิลป์ไทย ดนตรีไทย และกำรสำธิตศิลปะแม่ไม้มวยไทย รวมไปถึง
กำรออกร้ำนจำหน่ำยอำหำรไทยจำนวน ๑๕ ร้ำน ร้ำนจำหน่ำยสินค้ำหัตถกรรมไทย ๔ ร้ำน และร้ำนนวด
แผนไทย ๑ ร้ำน วัดธัมมธโร กรุงแคนเบอร์รำ ได้มำร่วมเปิดซุ้มขำยอำหำรไทยเพื่อนำเงินรำยได้สมทบปัจจัย
ในกำรก่อสร้ำงเขตพุทธำวำสเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวของวัดธัมมธโรด้วย

*ขอบคุณ ภำพจำกสถำนเอกอัครรำชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รำ

ข้รสังเกต
๑. ในปี นี้ ผู้ เข้ำ ชมงำนได้ส อบถำมถึงผลิ ตภัณฑ์จำกไหมไทยเป็นจำนวนมำก เนื่องจำกใน
ปีที่ผ่ำนมำ (๒๕๕๘) กรมหม่อนไหมได้จัดนิทรรศกำรผ้ำไหมไทยแล้วครั้งหนึ่ง และได้รับควำมสนใจจำกผู้เข้ำ
ชมงำนเป็นอย่ ำงยิ่ง โดยในปีนี้ผู้เข้ำชมงำนส่ วนใหญ่ต้องกำรมำหำซื้อผลิ ตภัณฑ์จำกไหมไทยที่ไม่ส ำมำรถ
หำซื้อได้ในประเทศอออสเตรเลีย
๒. คณะเจ้ำหน้ำที่จำกกรมหม่อนไหมได้จัดพื้นที่สำหรับชิมชำจำกใบหม่อน (Mulberry Tea)
ผู้เข้ำชมงำนพึงพอใจในรสชำติของชำใบหม่อนซึ่งมีให้เลือกทั้งแบบดั้งเดิมและแบบผสมกลิ่นเช่น กุหลำบ มะตูม
มะลิ ดอกคำฟอย และแบบชำอินทรีย์ ส่วนสมุนไพรถั่งเช่ำ ซึ่งเป็นกำรสกัดจำกเห็ดรำ (Fungus) ที่ขึ้นอยู่บน
ตั ว หม่ อ น โดยน ำมำสกั ด เป็ น ใบชำหรื อ แคปซู ล มี ส รรพคุ ณ ช่ ว ยบ ำรุ ง และปรั บ สมดุ ล ในร่ ำ งกำย ก็ ไ ด้ รั บ
ควำมสนใจมำกเช่นกัน แต่เนื่องจำกผลิตภัณฑ์มีรำคำสูง จึงทำให้ไม่สำมำรถจำหน่ำยได้มำกนัก
๓.
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๔. ผู้ เข้ำชมงำนยั ง ให้ ควำมสนใจในผลิ ตภัณฑ์บำรุงผิว ซึ่ งได้แก่ ลิ ปบำล์ ม และโลชั่น ที่มี
ส่วนผสมจำกรังไหม ในส่วนของผ้ำไหมไทย ชำวต่ำงชำติให้ควำมสนใจในผลิตภัณฑ์สำมำรถใช้งำนหรือสวมใส่
ได้เลย (Ready to Wear) มำกกว่ำผ้ ำไหมแบบผื น ที่ต้องนำไปตั ดเย็บ เอง ดังนั้น สิ นค้ำ ประเภทผ้ ำพั น คอ
และของที่ระลึกจำกผ้ำไหม เช่น พวงกุญแจ กระเป๋ำดินสอ หรือเน็กไท จึงจำหน่ำยได้มำก
ข้รนิดเห็นคละเสนรคนะขรงสำนักงำนที่ปรึกษำกำรเกษตรฯ
๑. ผลิตภัณฑ์ชำใบหม่อนได้รับควำมสนใจเป็นอย่ำงมำก แต่ผู้ที่สนใจไม่สำมำรถหำซื้อได้ใน
ประเทศออสเตรเลี ย นอกจำกภำยในงำนเทศกำลอำหำรและวัฒ นธรรมไทยนี้ เท่ำนั้น ส ำนักงำนฯ เห็ นว่ำ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ควรส่งเสริมและเผยแพร่ชำใบหม่อนให้เป็นที่รู้จักแพร่หลำยในต่ำงประเทศ
โดยเฉพำะออสเตรเลียให้มำกยิ่งขึ้น เช่น กำรเข้ำร่วมงำนแสดงสินค้ำ Fine Food Australia เนื่องจำกเป็นงำน
ที่ทั้งผู้นำเข้ำออสเตรเลียและผู้บริโภคสำมำรถเข้ำร่วมชมงำนได้ ซึ่งจะเป็นกำรสร้ำงรำยได้ให้กับเกษตรกรของ
ไทยต่อไป
๒. ผลิ ตภัณฑ์บ ำรุ งผิ ว หรื อ Skin Care Products ซึ่งทำจำกรังไหม ได้รับควำมสนใจมำก
เช่ น กั น โดยเฉพำะลิ ป บำล์ ม เห็ น ควรสนั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม สิ น ค้ ำ ในกลุ่ ม นี้ ใ นกำรท ำตลำดในประเทศ
ออสเตรเลี ย ต่ อ ไป โดยส ำนั กงำนฯ จะหำช่องทำงในกำรเผยแพร่สิ น ค้ ำ กลุ่ มนี้ ให้ เ ป็น ที่รู้ จั ก แพร่ห ลำยใน
ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ด้วย
3. งำนเทศกำลอำหำรและวัฒนธรรมไทยได้รับควำมนิยมและเป็นที่รู้จักเพิ่ มมำกขึ้นทุกปี
เห็นควรที่กรมหม่อนไหมจะเข้ำร่วมเพื่อเผยแพร่ผ้ำไหมและสินค้ำที่เกี่ยวข้องอย่ำงต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี และ
สำนักงำนฯ จะเข้ำร่วมโดยเผยแพร่ สินค้ำเกษตรและอำหำรไทยในโอกำสเดียวกันด้วย ทั้งนี้ชำวออสเตรเลีย
คุ้นเคยและยินดีเปิดรับทั้งอำหำรและวัฒนธรรมของชำติต่ำงๆ ในเอเชียอยู่แล้ว เนื่องจำกมีภูมิประเทศใกล้เคียง
กับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มำกที่สุด
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