การประชุมใหญสามัญประจําป พ.ศ.2561 และ
“สานสัมพันธ 40 ป ชีวีมั่นคงดวยเห็ดไทย”

จากแนวความคิดดังกลาวในการประชุมใหญสามัญประจําป พ.ศ. 2561 เปนโอกาสที่สมาคม
นักวิจัยและเพาะเห็ดแหงประเทศไทยไดกอตั้ง มาเปนเวลา 40 ป จึงไดใหชื่อของการประชุมใหญในครั้งนี้วา
“สานสัมพันธ 40 ป ชีวีมั่นคงดวยเห็ดไทย” เพื่อรับฟงความคิดเห็นจากผูที่มีสวนเกี่ยวของ ทั้งภาครัฐ เอกชน
เกษตรกรผูเพาะเห็ด และผูสนใจ ในการนําขอมูลที่ไดไปพัฒนาระบบการผลิตเห็ดที่มีคุณภาพและยั่งยืน เตรียม
ความพรอมตอการเปลี่ยนแปลงตางๆ ของสภาพแวดลอม เศรษฐกิจ และสังคม รองรับผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
นอกจากจะไดมีการเลือกตั้งนายกสมาคมนักวิจัยและเพาะเห็ดแหงประเทศไทยที่ครบกําหนดวาระแลว ยังมีการ
ประกาศเกียรติคุณผูทําคุณประโยชนใหแกวงการเห็ดอีกดวย

วัตถุประสงค :
จัดโดย สมาคมนักวิจัยและเพาะเห็ดแหงประเทศไทย

1. เป น เวที ร ะดมสมอง เครื อ ข า ยผู เ พาะเห็ ด นั ก วิ ช าการด า นเห็ ด เพื่ อ นํ า เสนอข อ คิ ด เห็ น
ขอเสนอแนะที่เปนประโยชน ในการนําสูการพัฒนาวงการเห็ดตอไปในอนาคต
2. เปนกิจกรรมพบปะเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนความรูความกาวหนาทางวิชาการ ประสบการณ และ
ทัศนคติในเรื่องที่เกี่ยวของกับเห็ด ระหวางสมาชิกสมาคม เกษตรกรผูเพาะเห็ด นักวิชาการดานเห็ด และผูสนใจ
3. เพื่อเปนการฉลองในโอกาสที่สมาคมนักวิจัยและเพาะเห็ดแหงประเทศไทยไดกอตั้งมาครบรอบ 40 ป
และเชิดชูเกียรติผูทําคุณประโยชนแกวงการเห็ด

อัตราคาลงทะเบียน

วันเสารที่ 31 สิงหาคม 2662
ณ โรงแรม มิราเคิลแกรนด คอนเวนชั่น
ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ กรุงเทพฯ
หลักการและเหตุผล
การเพาะเห็ด เปนอาชีพเกษตรกรรมทีส่ รางรายไดจากการจําหนายเห็ด การแปรรูป และการนําสาร
สกัดบางชนิดจากเห็ดมาผลิตเปนอาหารเสริมสรางภูมิคุมกันใหรางกาย เพราะเห็ดมีคุณคาในทางโภชนาการ และ
สรรพคุณในการเปนสมุนไพร ปจจุบันเทคโนโลยีการผลิตเห็ดไดพัฒนาจนสามารถผลิตไดอยางแพรหลาย อยางไร
ก็ต าม การขยายการผลิ ต เห็ด ที่ ส อดคล อ งกับ ความต อ งการของตลาด ผู บ ริ โ ภค และเกษตรกรผู เ พาะเห็ ด
จําเปนต องมีขอมู ลประกอบพิจ ารณาทั้ง จากในและตางประเทศ มิฉ ะนั้น สินคาเห็ ดอาจจะไดรับผลกระทบ
ทางดานบวกและลบ ทั้งทางตรง และทางออม

ประเภท

ลงทะเบียนภายใน วันที่ 25 สิงหาคม 2562

สมาชิกสมาคมฯและบุคคลทั่วไป

1,500 บาท

นิสิต นักศึกษา ผูเกษียณอายุ

1,000 บาท

(แสดงบัตรนักศึกษา และบัตรประชาชน)

(ไดรับเอกสารประกอบการประชุม หนังสือเห็ดไทย รับประทานอาหารกลางวัน
อาหารเย็น และ อาหารวางชวงเชา-บาย )
ขาราชการและลูกจางเขารวมประชุมไดโดยสามารถเบิกคาลงทะเบียน
และคาใชจายเดินทางไดจากตนสังกัด ตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยคาใชจาย
ในการประชุมสัมมนา หนังสือขอที่ 2.4 ฉบับที่ 6 พ.ศ.2539 และไมถือเปนวันลาตามระเบียบของ
ทางราชการ

กําหนดการ
08.00–09.00 น.
09.00–10.00 น.

ลงทะเบียน
พิธีเปด และมอบโลเกียรติคุณ ผูทําคุณประโยชนใหแกวงการเห็ดไทย
เสร็จพิธี -ถายภาพรวมกัน
-ชมนิทรรศการ การออกราน

เสวนา เรื่อง “ชีวีมั่นคงดวยเห็ดไทย : กลยุทธเพาะเห็ดฟางเงินลาน”
คุณสมจิตร จันทรแตน : ฟารมเห็ดฟาง บัวทอง บัวขาว จังหวัดนนทบุรี
คุณทรงศิริ กรปรียาวราวัฒน : จัมโบฟารม จังหวัดลพบุรี
คุณบัญชา ฉานุ : วิสาหกิจชุมชนเห็ดและผักปลอดสารพิษบานหนองหวา
จังหวัดฉะเชิงเทรา

10.00- 10.30 น.

พักรับประทานอาหารวางและเครือ่ งดื่ม

ดําเนินการโดย คุณไพบูลย พูลทอง : ชมรมถายทอดเทคโนโลยี จังหวัดขอนแกน

10.30- 11.00 น.

การบรรยายพิเศษ เรื่อง การพัฒนาพันธุเห็ดในระยะ 40 ป
โดย ดร. สัญชัย ตันตยาภรณ
ที่ปรึกษาสมคมนักวิจัยและเพาะเห็ดแหงประเทศไทย
อดีตนายกสมาคมและผูกอตัง้ สมาคมนักวิจัยและเพาะเห็ดแหงประเทศไทย

11.00 – 12.30 น.

12.30–13.30 น.
13.30–14.15
14.15-14.45

14.45-15.00

15.00 – 16.30

เสวนา เรื่อง “ชีวีมั่นคงดวยเห็ดไทย : มหัศจรรยเห็ดเพาะถุง”
คุณบุญโชค ไทยทัตกุล : ศูนยรวมสวนเห็ดบานอรัญญิก จังหวัดนครปฐม
คุณนิมิตร รอดภัย : มิตรภาพฟารม จังหวัดกาฬสินธุ
คุณจิดาภา กาญจนอรามกุล : ประธานชมรมผูเพาะเห็ดหูหนู ราชบุรี
ดําเนินการโดย คุณวิษณุ หาญศิรชิ ัย : โครงการผลิตและแปรรูปเห็ดปลอดสารพิษ
ระบบปด จังหวัดเชียงใหม
พักรับประทานอาหารกลางวัน ชมนิทรรศการ การออกราน
การประชุมใหญสามัญประจําป พ.ศ. 2561 สมาคมฯและเลือกตั้งนายกสมาคมฯ
บรรยายพิเศษ เรื่อง สวทช. กับการสงเสริมพัฒนางานวิจัยเห็ดไทย
โดย คุณ รังสิมา ตัณฑเลขา
ผูอํานวยการโปรแกรมการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพฯ
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.)
พักรับประทานอาหารกลางวัน ชมนิทรรศการ การออกราน

16.30–19.30 น.

ปดประชุม และงานเลี้ยงสังสรรค สายสัมพันธ 40 ป ชีวีมั่นคงดวยเห็ดไทย
แบบตอบรับ

ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว) ..................................................นามสกุล......................................................................
หนวยงาน/บริษัท..................................................................................................................................................
สถานที่ติดตอ.....................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
โทรศัพท....................................................................................โทรสาร............................................................
โทรศัพท (มือถือ)......................................................................
E-mail.................................................................

วิธีการชําระเงิน :
โอนเงินคาลงทะเบียนเขา ธนาคารไทยพาณิชยจํากัด(มหาชน)
สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บัญชีเลขที่ 235-229606-6
ชื่อบัญชี สมาคมนักวิจัยและเพาะเห็ดแหงประเทศไทย สอบถามขอมูล
เพิ่มเติมไดที่
นายอภิรัชต สมฤทธิ์ เลขาธิการสมาคมฯ โทรศัพท 084-448-2411
นางสาววราพร ไชยมา รองเลขาธิการสมาคมฯ โทรศัพท 090-959-7692
E-mail : varapornc18@gmail.com หรือ
link line : https://line.me/R/ti/g/hX0TOCTBgO

