
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 12/2552 

สมาคมพอคาไม  
วันที่ 25 มิถุนายน 2552 เวลา 18:30 – 21:30 น. 
ณ หองประชุม ชั้น 2 อาคารสมาคมพอคาไม 

 
กรรมการบริหารเขารวมประชุม 
1. คุณจิรวัฒน  ตั้งกิจงามวงศ  บจก. อุตสาหกรรมดีสวัสดิ์    นายกสมาคมฯ 
2. คุณทวีสิน ภาณุพัฒนพงศ  บจก.โกลดนกรุพมาสเตอรเทรด  อุปนายก 
3. คุณเอกชัย  ตัง้กิจงามวงศ  หจก. ลายวิจิตร    อุปนายก 
4. คุณคมวิทย บญุธํารงกิจ   บจก. เอส.บี.พี. มารเก็ตติ้ง  อุปนายก 
5. คุณสมคิด วิโมกขเจริญสุข  บจก. ลีโอวูดอิมแพ็ค   ผูแทนอุปนายก 
6. คุณชัยธนา ชปูระภาวรรณ  บจก. สินอุดมพาณิชย (1981)  ผูแทนอุปนายก 
7. คุณเอกสิทธิ์  อเนกสิทธิสิน  บจก. ไมลายวิจิตร   เลขาธิการ 
8. คุณธนพล อเนกสิทธิสิน   บจก. ไมลายวิจิตร  
9. คุณสุพจน สนชัยวานชิ   บจก. ประกอบอินเตอรลัมเบอร  ผูแทน ผช.เลขาธิการ 
10. คุณวิชัย สนชยัวานิช   บจก. ประกอบอินเตอรลัมเบอร 
11. คุณการุณ ไกรระว ี   หจก. ออมใหญคาไม   สมาชิกสัมพันธ 
12. คุณดุสิต ผองเมฆินทร   บจก. คุงโหมว    ผช.สมาชิกสมัพันธ 
13. คุณประเสรฐิ เอ่ียมดีงามเลิศ  บจก. เอ่ียมวัฒนา   กรรมการ 
14. คุณจรัล เสริมสุทธิอนุวตัร  บจก. เอ็น.พี.ทิมเบอร   ผูแทน กรรมการ 
สมาชิกเขารวมประชุม  
15. คุณชัยวุฒน อิงครัตนกลุ   บจก. บางกอกสินพนา   สมาชิก 
16. คุณธานินทร หฤทัยสิริรัตน  บจก. เฮงพาณิชยคาไม   สมาชิก 
17. คุณสิทธิพร สกุลลลีารัศมี   หจก. เกษมสินคาวตัถุภัณฑ  สมาชิก   
ผูเขารวมประชุมจากสมาคม/องคกรตาง ๆ  
18. คุณสมบูรณ เขียวประภัสสร และภรรยา  อุปนายกสมาคมพอคาสงไมออกและสั่งเขา 
19. คุณประดิษฐ พบสุข    ที่ปรึกษาสมาคมดานกฎหมายปาไม 

  
  คุณจิรวัฒน  ตั้งกิจงามวงศ นายกสมาคมฯ ประธานที่ประชุมกลาวขอบคุณ คณะกรรมการ

บริหารสมาคมฯ ที่สละเวลาเขารวมประชุมในครั้งน้ี  กลาวเปดประชุมเวลา 17.20 น. 
 

วาระพิเศษ การบรรยายเรื่องบริการสินเชื่อของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ (SME BANK) หรือ ธพว.  
เพื่อกระตุนเศรษฐกิจ และชวยเหลือ SMEs 

  ทางสมาคมพอคาไมไดเชิญคุณวิทูรย  บัวศักดิ์ ผูบริหารฝายพัฒนาผลิตภัณฑสินเชื่อธนาคาร
พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย มาใหรายละเอียดเกี่ยวกับการบริการสินเชื่อใหม ๆ ที่มี
ขอเสนอพิเศษสุด ๆ ของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม และเหมาะกับสมาชิกของสมาคมพอคา
ไมโดยเฉพาะ โดยมีรายละเอียดดังน้ี  
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1. สินเชื่อ SME POWER 
 

วงเงินรวมโครงการ อัตราดอกเบีย้ 

10,000 ลบ. 
(ขอกูภายใน ธ.ค. 52) 

MLR ตอป 
(ปจจุบัน MLR เทากับ 7%) 

กลุมเปาหมาย วงเงินสินเชือ่ตอราย 

 
SMEs ทุกกลุม 

สูงสุดไมเกิน 200 ลบ.** 
(สวนเกินใชสินเชื่ออ่ืนๆ) 

** วงเงินปจจุบันปรับเพ่ิมเปน 200 ลบ. จากเดิม 50 ลบ. 
 
คุณสมบัติผูกู 
1.  เปนบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่มีบุคคล
สัญชาติไทยถอืหุนเกินกวา  รอยละ 50  
2.  ดําเนินกิจการมาแลวไมต่ํากวา 2 ป 
3.- กรณีผูขอกูมีการใชวงเงินสินเชื่อกับสถาบัน
การเงินอ่ืน ตองมีประวตัิการติดตอดี โดยมีการผอน
ชําระสม่ําเสมอ และไมมีหน้ีถึงกําหนดผิดนัดชําระ 
หากเคยเปนหน้ีที่ไมกอใหเกิดรายได (NPLs) ตองมี
การปรับโครงสรางหนี้แลว และมีผลการชําระหนี้ตรง
ตามเงื่อนไขไมนอยกวา 6 เดือน  
 4. - กรณีสินเชื่อเพ่ือเครดิตการคาตองไมมีประวตัลิะ
ทิ้งงานกับทางราชการ และหากเปนลูกคาเดิมของ 
ธพว. ประวตักิารชําระหนี้สนิเชื่อเพ่ือเครดิตการคา
ภายใน 6 เดือน กอนวันรับคําขอกูตองไมมีประวตัิ
การชําระหนี้ลาชานานเกิน 30 วัน 
 
วัตถุประสงคการขอกู 

•  เปนเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ 
•  เปนเงินลงทนุ ขยาย ปรับปรุง หรือ

พัฒนากิจการ 
•  ลดตนทุนทางการเงินหรือชําระหนี้

สถาบันการเงินอ่ืน 

•  เพ่ือซ้ือเครื่องจักรและอุปกรณ หรือนํา
เครื่องจักรและอุปกรณที่มีอยูเดิมมาทํา 
ลีสซิ่งและเชาซื้อ (ไมรวมรถยนต 
รถบรรทุกขนสงสินคาหรือยานพาหนะ
อ่ืนๆ) 

 
ประเภทสินเชื่อ 

• เงินกู Term Loan ระยะเวลากูไมเกิน 10 
ป ปลอดการชาํระคืน    เงินตนไมเกิน 
(Grace Period) 1 ป  

• สัญญาเบิกเงนิทุนหมุนเวียน (P/N) 
ระยะเวลากูตามเกณฑธนาคาร 

• สินเชื่อเพ่ือเครดิตทางการคา (CCF) 
ระยะเวลากูตามเกณฑธนาคาร 

• สินเชื่อลีสซิ่ง และเชาซื้อ ระยะเวลากูไม
เกิน 5 ป 

หลักประกัน 
• ที่ดิน / ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง / สิ่งปลูก

สราง /อาคารชุด / หองชุด   
•  เครื่องจักร  /อุปกรณ / ยานพาหนะ 
•  การรับโอนสิทธิการเชาใน

อสังหาริมทรัพย     
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2. สินเชื่อชะลอการเลกิจางแรงงาน 
 

วงเงินรวมโครงการ อัตราดอกเบีย้ 

6,000 ลบ. 
(ขอกูภายใน ธ.ค. 53) 

คงที ่5% ตอป 
(ไมเกิน 30 ธ.ค.2557) 

กลุมเปาหมาย วงเงินสินเชือ่ตอราย 

SMEs ที่ข้ึนทะเบียนและยินยอม
ตกลงชะลอการเลิกจาง กับ ส.ป.ส. 

สูงสุดไมเกิน 200 ลบ.** 
(สวนเกินใชสินเชื่ออ่ืนๆ) 

** วงเงินปจจุบันปรับเพ่ิมเปน 200 ลบ. จากเดิม 50 ลบ. 

คุณสมบัติผูกู 
 1. ผูประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอม ที่ดําเนินกิจการมาแลวไมนอยกวา 2 ป 
 2. ตองขึ้นทะเบียน และยินยอมตกลงชะลอ
การเลิกจาง กับ สํานักงานประกันสังคม  
 3. กรณีเปนนติิบุคคลตองมีบุคคลสัญชาติ
ไทยถือหุนเกนิกวา รอยละ 50  
   4. กรณี Refinance จากสถาบันการเงินอ่ืน 
หากเคยเปนหน้ี NPLs ตองมีการปรับโครงสรางหนี้
แลว และมีผลการชําระหนี้ตรงตามเงื่อนไข ไมนอย
กวา 12 เดือน ทั้งน้ี ตองชําระดอกเบี้ยที่เกดิขึ้นใหม
ไดครบ 100% ตามเงื่อนไขการคิดอัตราดอกเบี้ยใน
สัญญาปรับปรุงโครงสรางหนี้ 
 
วัตถุประสงคการขอกู 

• ใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ 

• เปนเงินลงทุน ขยาย ปรับปรุง 
พัฒนากิจการ 

• ชําระหนี้สถาบันการเงินอ่ืน  
ประเภทสินเชื่อ 

• เงินกูยืม Term Loan สูงสุดไมเกิน 
10 ป Grace Period ไมเกิน 2 ป  

• สัญญาเบิกเงนิทุนหมุนเวียน (P/N) 
ระยะเวลากูตามเกณฑธนาคาร 

หลักประกัน 
• ที่ดิน /ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง /สิ่ง

ปลูกสราง /อาคารชุด /หองชุด   
• เครื่องจักร /อุปกรณ  
• การรับโอนสิทธิการเชาใน

อสังหาริมทรัพย    
  

 

สมาชิกที่สนใจสามารถยื่นขอสินเชื่อไดที่ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ (SME BANK)   
ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือสอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ CALL CENTRE โทร. 1357 
 
 จากการสอบถามขอมูลเพ่ิมเติมจากทางกรรมการและสมาชิก สามารถสรุปประเด็นตาง ๆ เพ่ิมเติมไดดังน้ี 

• สินเชื่อของทาง SME BANK น้ีเปนสินเชือ่เพ่ือมาชวยเหลือกับกลุมธรุกิจ SME ที่ประสบกบั
ปญหาจากภาวะเศรษฐกิจถดถอย และเพือ่เสริมสภาพคลองใหกับธุรกิจและชวยแบงเบาภาระ
กิจการที่อาจจะตองประสบปญหาเกี่ยวกบัความจําเปนในการตองเลกิจางพนักงาน โดยทาง SME 
BANK จะประสานงานรวมกบัทางสํานักงานประกันสังคมในการปลอยสินเชื่อประเภทน้ีดวย 

3 
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• การปลอยสินเชื่อของทาง SME BANK จะเปนสินเชื่อลกัษณะเปนแบบ Term Loan ระยะเวลา

สูงสุดไมเกิน 10 ป และ สญัญาเบิกเงินทุนหมุนเวียน (P/N) ระยะเวลากูตามเกณฑธนาคาร 
เทานั้น จะไมมีสินเชื่อประเภท O/D เหมือนกับธนาคารอื่น 

• สําหรับกิจการใดที่มีหน้ีนอกระบบอยูและสามารถอางอิงไดวาเปนหนี้สินที่เกิดจากการนํามาใชใน
กิจการ ก็สามารถใชประกอบเปนหลักฐานเหตุผลในการขอกูเพ่ือนําไปชําระหนี้สินนอกระบบนี้ได
เชนกัน 

• สําหรับผูที่เปนลูกคาเดิมของทาง SME BANK แตตองการใชหลักประกันเดิมแตเปนเง่ือนไขใหมน้ี 
เพ่ือประโยชนในเรื่องสิทธเิรือ่งดอกเบี้ย จะทําไมได เพราะเงื่อนไขนีส้ําหรับลูกคาใหมเทานั้น แต
ถาลูกคาเดิมมีหลักประกันตวัใหมและตองการมาใชเง่ือนไขดังกลาวนี้สามารถทําได 

• การขอค้ําประกันสินเชื่อกับทาง บสย. ซ่ึงเปนหนวยงานของรัฐบาลเชนกัน โดยจะเปนโครงการ
รวมกับทางธนาคารพาณิชยอ่ืน ซ่ึงทาง SME BANK ไมไดรวมโครงการนี้กับทาง บสย. เพราะ
เปนนโยบายในการชวยเหลอืกลุมธุรกิจกันคนละทางกัน 

• สําหรับสมาชกิสมาคมพอคาไมทานใด หรือกลุมธุรกิจใดที่สนใจสินเชื่อไดเสนอมานี้สามารถยื่นขอ
สินเชื่อไดที่ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ (SME BANK) ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือสอบถามขอมูล
เพ่ิมเติมไดที่ CALL CENTRE โทร. 1357 

 
วาระที่  1 ประธานแจงเพื่อทราบ 
 คุณจิรวัฒน ตัง้กิจงามวงศ นายกสมาคมฯ ไดแจงที่ประชุมวาคุณพอบุญชัย เหลาชํานาญวานิช  (บริษัท เกยีรติ
บุญชัยคาไม จํากัด) คุณพอของคุณสมเกียรติ เหลาชาํนาญวานิช นายกกิตติมศกัดิ์ ของสมาคมฯ ไดถึงแกกรรม
แลว โดยในวนัที่  6 มิถุนายน 2552 ทางสมาคมฯ เปนเจาภาพซึ่งกรรมการหลายทานก็ไดรวมไปเคารพศพ ขอให
ทุกทานรวมไวอาลัย   
 

• คุณสมเกียรต ิเหลาชํานาญวานิช (บริษทั เกียรตบิุญชยัคาไม จํากัด) ไดบริจาคเงนิจํานวน 20,000 
บาท ใหกับสมาคมฯ  

• บริษทั รุงเรืองโกลบอลเทรด จํากัด ไดบริจาคเงินจํานวน 8,000 บาท ใหกับสมาคมฯ 
• บุตรชายของคุณตองเลี้ยง แซอ๊ัง ที่ปรึกษากิตติมศักดิ ์ไดบริจาคเงินจํานวน 10,000 บาท ใหกับ

สมาคมฯ 
• จากการที่สมาคมไดจัดไปเยี่ยมสวนปาเม่ือวันที่ 31 พฤษภาคม 2552 คุณอุทัย วงศอัศวเทพชัย  

ที่ปรึกษากติตมิศักดิ์ (บริษทั บางแคเหนอืคาไม จํากัด) ไดบริจาคเงนิจํานวน 30,000 บาท ใหกับ
สมาคมฯ เพ่ือพัฒนากิจกรรมใหสมาชิก   

 
ทางสมาคมฯ จึงขอขอบคุณทุกทานที่ไดบริจาคเงินมาใหกับทางสมาคมพอคาไม มา ณ ที่น้ีดวย 
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คุณจิรวัฒน ตัง้กิจงามวงศ นายกสมาคมฯ ไดรายงาน กิจกรรมประจําเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2552 ดังน้ี 

วันท่ี กิจกรรม สถานที่ ผูเขารวมประชุม 
31 พ.ค. 52 เย่ียมชมสวนปาตามโครงการพอคาไมย่ังยืน ใน

สวนของตนน้ํา ไดแก สวนปาเทิดดําริ, สวนชลิกา 
และสวนคุณวุฒิพงศ ฉายแสง 

จ.ลพบุรี และ      
จ.เพชรบูรณ 

สมาชิกและกรรมการสมาคม เจา 
หนาที่ และแขกพิเศษรวมจํานวน 
50 ทาน 

6 มิ.ย. 52 สมาคมรวมเปนเจาภาพงานศพคุณพอบุญชัย เหลา
ชํานาญวานิช คณุพอคุณสมเกียรติ เหลาชํานาญวา
นิช นายกกิตติมศักดิ์ บริษัท เกียรติบุญชัยคาไม 
จํากัด 

ศาลา 2  
วัดหัวลําโพง 

ดร.บุญทรง, คุณกมล, คุณจิรวัฒน,
คุณวิวัฒน, คุณเอกชัย, คุณทวีสิน,    
คุณสุรชัย, คุณกมล, คุณเจริญ, คุณ
สมคิด, คุณเอกสิทธิ์, คุณสมานชัย, 
คุณวิชัย, คุณชัยยุทธ, คุณวิภัช, คุณ
กมลทิพย 

8 มิ.ย. 52 รวมประชุมกับ สปศอ. และมูลนิธิปูนซีเมนตเรื่อง
การปลูกปาใชหนี้  

ณ ราน T House คุณจิรวัฒน 
 

10 มิ.ย. 52 รวมพิธีคํานับศพคุณพอบุญชัย เหลาชํานาญวานิช   
บริษัท เกียรติบุญชัยคาไม จํากดั 

ศาลา 2  
วัดหัวลําโพง 

ดร.บุญทรง, คุณเกษม, คุณกมล, 
คุณอุทัย, คุณวิวัฒน, คุณแสน,      
คุณเอกชัย, คุณสมชาย, คุณเอก
สิทธิ์, คุณสุรชัย,คุณกมลทิพย,  

9-12 มิ.ย. 52 ทาง AHEC (American Hardwood Export 
Council)    เชิญคุณจิรวัฒน นายกสมาคม ฯ เปน
วิทยากรในงาน American Hardwood Export 
Council 14th  

ประเทศจีน คุณจิรวัฒน 

11-12 มิ.ย. 52 รวมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทําโปรแกรม
ดานปาไม โดย FAO และกรมปาไม 

ร.ร. เจาพระยา
ปารค 

คุณเอกสิทธิ์ 
 

12 มิ.ย. 52 รวมสัมมนาและระดมความคิดเห็น โครงการ
พัฒนาการบริหารจัดการสมาคมการคา โดย กรม
พัฒนาธุรกิจการคา 

ร.ร. แกรนดเมอร
เคียว ฟอรจูน 

คุณเอกชัย 

13 มิ.ย. 52 เขาเยี่ยมชมกิจการ บริษัท ออมใหญคาไม (2002) 
จํากัด คอมพลีทเฮาส และกิจการในเครือรวม 3 
แหงเพ่ือเปนแนวทางจัดทําโครงการพอคาไมย่ังยืน 

ถนนบรมราชชนนี 
และ 

ถนนเพชรเกษม 

คุณการุณ (เจาของกิจการ) 
คุณเอกสิทธิ์ ,คุณธนพล 

16 มิ.ย. 52 รวมประชุมกับกรมปาไม เรื่องแนวทางในการจัดทํา
กิจกรรมตามแนวทางโปรแกรมดานปาไม 

กรมปาไม คุณจิรวัฒน 

16 มิ.ย. 52 รวมประชุมพบปะสังสรรค สมาพันธหอการคาไทย-
จีน และสมาคมธุรกิจตาง ๆ 

หอการคาไทย-จีน คุณจิรวัฒน, คุณเอกชัย,   คุณแสน, 
คุณกมลทิพย 

16 มิ.ย.52 ประชุมนอกรอบกับกรมปาไม (คุณสุรัตน) และ สป
ศอ. โครงการ NFP National Forest Programe 
ของ FAO 

สปศอ. คุณจิรวัฒน 

16 มิ.ย.52 รวมประชุมพบปะสังสรรค สมาพันธหอการคาไทย-
จีน และสมาคมธุรกิจตาง ๆ 

สมาพันธหอการคา
ไทย-จีน 

คุณจิรวัฒน, คุณเอกชัย, คุณแสน,
คุณกมลทิพย 

18 มิ.ย. 52 ประชุมกับองคการอุตสาหกรรมปาไมเรื่องการ
ลงทุนดานการปลูกปาภาคเอกชน 

องคการ
อุตสาหกรรมปาไม 

คุณจิรวัฒน, คุณคมวิทย 

25 มิ.ย. 52 ใหสัมภาษณสภาหอการคาแหงประเทศไทย 
เกี่ยวกับสถานการณอุตสาหกรรม  

สมาคมพอคาไม คุณจิรวัฒน 
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วาระที่  2 รับรองรายงานการประชุม สมัยที่ 21 คร้ังที่ 11/2552 
  คุณเอกสิทธิ์ อเนกสิทธิสิน  เลขาธิการสมาคมฯ ขอใหที่ประชุมอานรายงานการประชุม สมัยที่ 21 
ครั้งที่ 11/2552 

ที่ประชุมจึงมีมติรับรองรายงานการประชมุคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ สมัยที่ 21 ครั้งที่ 
11/2552    เปนเอกฉันท   

 
วาระที่  3 เร่ืองสืบเนื่อง 
  3.1 สรุปกิจกรรมสัมมนาดูงาน การเยี่ยมชมสวนปาที่จังหวัดลพบุรี  
 คุณเอกสิทธิ์ อเนกสิทธิสิน เลขาธิการสมาคมฯ ไดนําภาพวีดีโอการนําสมาชิกสมาคมฯ ไป
เยี่ยมชมสวนปาที่จังหวัดลพบุรี ในวันอาทิตยที่ 31 พฤษภาคม 2552 โดยไดไปเยี่ยมชมสวนปาสักเทิดดําริ ของคุณ
บุญเพ็ญ เกษตกรดีเดน ไรชลิกาของคุณบุญเลศิ พุทธเจริญ และสวนปาสักของคุณวุฒิพงศ ฉายแสง อดีต
รัฐมนตรวีาการกระทรวงวิทยาศาสตร    โดยในวันดังกลาวมีกรรมการสมาคมฯ และสมาชิกจํานวน 50 คน 
เดินทางไปดวยกัน  โดยการที่ไดไปเยี่ยมชมสวนปาครัง้น้ีสามารถสรุปไดดังน้ี 
  
 สวนปาเทดิดําร ิ ของคุณบุญเพ็ญ นวลฉว ี
 เปนตวัอยางของสวนปาสัก ที่มีระบบการจัดการที่ดี โดยใชการปลูกตนสักหลายพนัธุดวยกัน 
แตอาศัยการศึกษา ทดลอง รวมทั้งระบบการจัดการทั้งในเรื่องน้ํา แสงแดด การตัดสาง ซ่ึงเปนวิธีการตัดไมที่โต
ขึ้นมาใกล ๆ กัน และมีการแยงนํ้า แสงแดดกัน จึงตองหาตนที่ดีที่สุดไว และตัดตนที่ไมดีออกไป เพ่ือใหตนที่
เหลืออยูน้ันสามารถรับนํ้าและแสงแดดเตม็ที่ เปนตนที่เจริญเติบโตเปนไมที่สวยโตใหญ มีราคาสูง นอกจากนั้นยังมี
การนําตนสักที่ตัดออกตามระยะเวลาตาง ๆ มาประยุกตทําเครื่องเรือน เครื่องใช บานไม เพ่ือหารายไดมาอีกทาง
หน่ึงดวย และลุงบุญเพ็ญยังไดนําความรูที่ไดศึกษามานี้จัดทําเปนศนูยการเรียนรู เพ่ือใหผูที่สนใจสามารถมาศึกษา
ไดอีกดวย 
 ไรชลิกา  ของคุณบุญเลศิ พุทธเจริญ 
 ไรชลิกาเปนไรที่ปลูกตนมะขามหวาน ซ่ึงเปนผลไมประจําจังหวัดเพชรบูรณ ซ่ึงตองอาศัย
ความอดทนในการปลูกเชนกัน เพราะวาสิ่งที่เปนสวนสําคัญของมะขามก็คือเรื่องของเชื้อรา ตองมีระบบหองเย็น 
การกําจัดเชื้อโรคอยางถูกวธิี เพ่ือไมใหมีปญหากับตนอ่ืน  ๆ  นอกจากนี้ไรชลิกายงัไดจัดสวนเปนแหลงทองเที่ยว 
ใหนักทองเทีย่วไดมาซื้อของฝากและไดชมตนมะขามในสวนอีกดวย 
 สวนปาสัก   ของคุณวุฒิพงศ ฉายแสง 
 สวนปาสักของคุณวุฒิพงศ จะเปนสวนปาที่มีตนสักพันธุดี ๆ มากมาย รวมทั้งยังมีการทดลอง
ตัดตอพันธุกรรมของตนสักที่ตนใหญที่สดุดวย แตขอเสียของสวนปานี้ก็คือ เน่ืองจากมีพ้ืนที่ใหญมากจึงทําใหพ้ืนที่
บางสวนนั้นขาดการตัดสาง และขาดการจัดการที่ดี จึงทําใหตนสักบางสวนไมเจรญิเตบิโตอยางเต็มที่ ในอนาคต
คุณวุฒิพงศ มีโครงการที่จะทําโรงเลื่อยในพื้นที่ดวย เพ่ือรองรับการแปรรูปไมสักสวนปาในจังหวัดอีกดวย 
 

 การทําสวนปานั้นนั้นจะตองมีความอดทน รวมทั้งมีการบริหารจัดการศึกษา คนควา ทดลอง 
ระหวางคนในชุมชนดวยกันอีกดวย ดังเชน ลุงบุญเพ็ญ นวลฉวี เกษตรกรดีเดน หรือที่ทุกคนใหการยอมรับคณุลุง
วาเปนปราชญชาวบาน เปนตัวอยางหนึง่ของผูที่เริ่มตนทําสวนปาทัง้ที่อายุมากแลว แตทุกวันน้ีแกเริ่มสามารถเก็บ 
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เกี่ยวรายได และคุณคาจากการทําสวนปาของแก อีกทั้ง ยังใหความรูรวมทั้งใหคําปรกึษากับผูที่สนใจในการทํา
สวนปาอีกดวย 
 โดยในการไปสวนปานี้ทางสมาคมไดมีการบันทึกเปน DVD และรปูถายไวเปนจํานวนมาก 
โดยทางสมาชิกสามารถเขาไปดูรูปถาย และ Download รูปทั้งหมดไดจาก www.thaitimber.org  
มติที่ประชุม    รับทราบ  
 
  3.2 ความคืบหนาดานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกฎหมายปาไม 
 คุณประดิษฐ พบสุข ที่ปรึกษาดานกฎหมายสมาคมพอคาไม ไดใหรายละเอียดสําหรบั
กฎระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของกับปาไมดังน้ี 

 พ.ร.บ. 2484 ขณะน้ีภาครฐัไดดําเนินการมอบเรื่องใหกับกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แลว ขณะนี้อยูในระหวางตัง้คณะกรรมการเพื่อพิจารณา ความคืบหนาจะแจงตอไป 
 พ.ร.บ. สวนปา 2535 ทางกรมปาไมไดเสนอใหแกไขแลวบางมาตราในพ.ร.บ. สวนปาเพื่อใหสะดวกตอการ
ใชไมในอุตสาหกรรมไมตอไป 
 หนังสือรับรองผลิตภัณฑไม และรับรองแหลงกําเนิดไม ขณะน้ีทางสํานักงานวิจัยฯ กรมปาไมไดมอบ
ภารกิจทั้งหมดให กองการอนุญาตรับไปดําเนินการทั้งหมดแลว ตั้งฝายเพื่อรองรับหนังสือดังกลาวแลว 
 ขอมูลเรื่องการเปลี่ยนแปลงและเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของกับกฎระเบยีบปาไมจะเกบ็ไวที่ 
www.thaitimber.org ที่สมาชิกสามารถเขาไปคนหาได 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 
  3.3 ความคืบหนาเร่ือง Website ของสมาคมฯ 
   คุณธนพล อเนกสิทธิสิน ไดแจงที่ประชมุถึงความคบืหนาของการจัดทําเว็บไซตวาขณะนี้
คอนขางครบถวนแลว สําหรับหนาแรกจะมีขอมูล ประวตัิสมาคมฯ จดหมายขาวถึงสมาคม, รายงานการประชุม
ประจําเดือนของสมาคมฯ สามารถดูยอนหลังไดตลอด, บทความที่นาสนใจตางๆ รูปกิจกรรมของสมาคมฯ ที่ได
ดําเนินการไปแลว รวมถึงรูปคณะกรรมการบริหาร,ขอมูลรายละเอยีดของสมาชิก ซ่ึงสามารถดูรายละเอียดตางๆ 
ไดที่ www.thaitimber.org 
มติที่ประชุม รับทราบ  และใหสมาชิกทีมี่บทความนาสนใจที่เกี่ยวกบัอุตสาหกรรมไม ไดรบกวนสงมาใหสมาคม
ฯ ไดเผยแพรเพ่ือประโยชนของสมาชิกทกุทาน 
 
วาระที่ 4 เร่ืองพิจารณา 

4.1 ขอกําหนดหรือ ขอบังคับ   ในการรับสมาชิกใหมของสมาคม ฯ 
 คุณประดิษฐ พบสุข ไดแจงที่ประชุมวาจากการที่ไดรับมอบหมายใหดูแลเกี่ยวกบั

ขอกําหนด หรือขอบังคับในการรับสมัครสมาชิกใหมของสมาคมฯ ขณะน้ีไดไปศกึษาขอมูลบางสวนแลว ซ่ึงตองมี
การเปลี่ยนแปลงหมวดของสมาชิก เพ่ือเปดรับสมาชกิใหไดมากขึ้น อยางไรจะนําเสนออีกครั้งในการประชมุครั้ง
หนา  
มติที่ประชุม ใหฝายเลขาฯ เขาไปรวมทบทวนเพื่อนําเสนอในครั้งตอไปเพ่ือพรอมเปดรับสมัครสมาชิกใหม 
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4.2 กิจกรรมสัมมนาโครงการ พอคาไมยั่งยืน 

   คุณจิรวัฒน ตัง้กิจงามวงศ นายกสมาคมฯ ไดแจงรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการพอคาไม
ยั่งยืนดังน้ี 
โครงการที่ไดจัดทําไปแลว 

1. จัดสัมมนา 2 วัน รวมสวนพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องเรือน สํานักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา กรม
สงเสริมอุตสาหกรรมจัดการฝกอบรมภายใตหลกัสูตร“การปรับพ้ืนฐานอุตสาหกรรม แกวิกฤติอุตสาหกรรมไม 

• วันที่ 25 มีนาคม 2522หัวขอ การพัฒนาแนวคิดการตลาดยุกตใหม และการพัฒนาสินคาไม
พ้ืนและเฟอรนิเจอร 

• วันที่ 26 มีนาคม 2552 หัวขอ การพัฒนาปรับลดตนทนุดวยการจัดเก็บ Inventory stock และ
การบริหาร stock ไมอยางเหมาะสม 

2. สมาคมสัญจร เยี่ยมชมตนน้ําสวนปาเอกชน รวมกับ สปศอ วันอาทิตยที่ 31 พฤษภาคม 2552 ณ สวน
ปาจังหวัดลพบุรี และ จังหวัดเพชรบูรณ 
โครงการที่จะทําตอไปภายในปน้ี 52 

1. จัดสัมมนาหัวขอสั้น ๆ คูกบัการประชุมคณะกรรมการบริหารประจาํเดือน โดยในเดือนกรกฎาคมจะมี
การบรรยายภายใตหัวขอ “การรักษาสุขภาพและบําบดัโรคโดยธรรมชาต”ิ โดยพระอาจารยไชยยศ ชย
ยโส มูลนิธิพุทธเกษตร จังหวัดเชียงใหม  

2. สมาคมสัญจร เยี่ยมชมกิจการสมาชิก best practice เชน บริษทั ออมใหญคาไม จํากัด เปนตน 
3. โครงการ TFQS Thai Foundation Quality Standard  
4. สมาคมสัญจร เยี่ยมชมอุตสาหกรรม และระบบ TFQS ณ  บริษัท สยามวูดแลนด จํากัด 
5. พัฒนา website สมาคม www.thaitimber.org 
6. วางแผนจัดทาํ Timber Exhibition Center ที่สมาคมพอคาไม 

 ไมจากอเมริกา 
 ไมจากมาเลเซีย 
 ไมจากไทย 
 ไมจากลาว พมา 
 ไมจากยุโรป 
 ไมจากอเมริกาไต 
 ไมจากแอฟริกา 
 ไม Composite และ เทคโนโลย ี

โครงการที่จะทําตอไปภายในปหนา 53 
1. โครงการ NEC (New Enterprise Creation) อุตสาหกรรมไม (สําหรับลูกหลานสมาชิกพอคาไม) ระยะ

ยาว 160 ชม รวมกับกรมสงเสริมอุตสาหกรรม 
2. โครงการ Green Supply Chain รวมกับ ITTO หรือ FAO และ กรมปาไม (ความรวมมือสมาคม

อุตสาหกรรมเครื่องเรือนไทย และ สปศอ)  
มติที่ประชุม    รับทราบและเห็นชอบกบักิจกรรมดังกลาว 
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ครั้งตอไปใหเสนอจัด สมาคมพอคาไมสัญจร โดยไปเยี่ยมชมกิจการที่นาสนใจที่สามารถเปน Best 

practice ใหเพ่ือนสมาชิกไดสามารถเขาไปเรียนรู และทําความรูจักเพื่อมิตรภาพในสมาคมฯ โดยเสนอในครั้งตอไป
คือทาง บริษทัออมใหญคาไม และลองตดิตอไปยังบรษิัท บางแคเหนือคาไม เพ่ือจะไดไปเยี่ยมคารวะพูดคยุกับทาง
ทานอุทัย วงศอัศวเทพชัย ที่ปรึกษาสมาคมพอคาไมดวย กําหนดการคราว ๆ นาจะประมาณเดือนสิงหาคม หรือ 
กันยายน 
 
วาระที่ 5  เร่ืองเพื่อทราบ 

5.1 การเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโปรแกรมดานปาไม NFP 
(National Forest Programe)  

ในการเขารวมประชุมมีวัตถุประสงคเพ่ือรับทราบหลักการในการดําเนินการโปรแกรมปาไม
แหงชาติ (NFP) การดําเนินการจัดทําโปรแกรมปาไมแหงชาติของประเทศไทย รวมทั้งการขอรับการสนับสนุนใน
การดําเนินการ โดยใชวิธีการรวมกันระดมความคิดเห็นในการจัดลําดับความสําคัญของการดําเนินการตาม
โปรแกรมปาไมแหงชาติ และรวมกันกําหนดแผนการดําเนินการ โดยมีผูแทนเขารวมการประชุมจาก กรมปาไม, 
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช, กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง, องคการอุตสาหกรรมปาไม, 
สถาบันการศึกษา, สมาคมศิษยเกาวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, สหกรณผูปลุกปา/เจาของสวนปา/
บริษัทผูปลูกสรางสวนปา, องคกรพัฒนาเอกชนที่เกี่ยวของ โดยมีวิทยากรจากทาง FAO มาใหการบรรยาย และ
ตอบขอซักถามตาง ๆ  
  ทางคุณจิรวัฒน นายกสมาคมฯ ไดสรุปเพ่ิมเติมวา โครงการ NFP เปนโครงการทีจ่ะเสนอเงินทนุ
ใหกับแตละประเทศในการพัฒนาโครงการที่มีสวนในการพัฒนาสวนปาของประเทศนั้น ๆ โดยทาง FAO จะใหเงิน
โดยตรงกับองคกร stakeholder หรือผูมีสวนไดเสีย  โดยยอดที่มีคือ US$ 300,000 .- โดยตัวแทนกลางคือกรมปา
ไมจะเปนผูประสานงานแตงตั้ง steering committee ซ่ึงทางสมาคมฯ โดยคุณจิรวัฒน นายกสมาคม ฯ ไดรวมเปน
ผูแทน  ทั้งน้ีในเบื้องตน ทางกรมปาไมไดจัดสัมมนา NFP ในวันที่ 11-12 มิถุนายน 2552 โดยส่ิงที่ไดคือ matrix 
เพ่ือใหเขาใจวาอะไรคือสิ่งที่ตองแกไขเรงดวนในการพฒันาปาไม  ซ่ึงสําหรับสมาคมพอคาไมซ่ึงถึงเปนสวนหนึ่งใน
ผูมีสวนไดเสีย ไดเตรียมโครงการรวมกับ สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องเรือนไทย  สปศอ และ สวทช ในการจัดทํา
โครงการ Green Supply Chain ในปหนา  
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
   

5.2 ความคืบหนางาน Furnitech Woodtech 2009 
   คุณจิรวัฒน ตัง้กิจงามวงศ นายกสมาคมฯ แจงวาตามที่สมาคมฯ เคยมีแผนพัฒนา
ประชาสัมพันธอุตสาหกรรมไมรวมกับงานเฟอรนิเทค วูดเทค 2009 ระหวางวนัที่ 2-5 กันยายน 2552 น้ัน  ขณะน้ี
ไดรับแจงจากทาง Reed Tradex ผานทางสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องเรือนไทยวา  เน่ืองจากขณะนี้สภาวะ
เศรษฐกิจของประเทศไทย ยังไมคงที่ และยังมีปจจัยลบดานการเมืองอยู ทําใหมีผูเขารวมออกงานโดยเฉพาะที่เปน
กลุมสินคาสําหรับเทคโนโลยีงานไมมาจํานวนไมมาก  ไมไดตามเปาหมายที่กําหนด  ผูนําเขาหลายรายไมสามารถ
แสดงเครื่องจักรในงานได  และหลังจากไดปรึกษาหารอืกับทุกฝายจงึเห็นดวยที่จะ เลื่อนการจัดงานออกไปเพื่อให
สถานการณดีขึ้น   โดยเบื้องตนมีความเปนไปไดวาจะเลื่อนออกไปรวมจัดกับงาน Manufacturing Expo ของ 



 10
บริษทั ร้ีด เทรดเด็กซ ที่มีการจัดงานทุกปในชวงเดือน มิถุนายน   และเพื่อตอกย้ํา Brand Awareness ของ
งาน Furnitech Woodtech ทางบริษทั ร๊ีด เทรดเด็กซ จึงไดตกลงใหมีการจัดการประชุม สัมมนา เสวนา เรื่องของ
เทคโนโลยีงานไม เพ่ือจัดเปนเวทีใหผูประกอบการ ผูซ้ือ ผูขายไม  หรือเทคโนโลยีงานไมอยางตอเน่ือง โดย
กําหนดจัดขึ้น 2 วัน คือ ระหวางวันที่ 2 – 3 กันยายน 2552 ณ หองประชุมจูปเตอร อิมแพค เมืองทองธานี 
 
มติที่ประชุม ทางสมาคมพอคาไมจะรอสรุปรายละเอียดของทั้งสองชวงคือชวง 2-3 กันยายน ปน้ี และ งาน
Furnitech Woodtech ในปหนา เพ่ือประชาสัมพันธเชญิชวนใหสมาชิกและกรรมการไปรวมมือกันใหมากที่สดุ 
เน่ืองจากถือวาเปนงานที่เกีย่วของกับพอคาไมโดยตรง    
 
  5.3  ขอมูลเร่ืองตลาดไมจาก ITTO (International Tropical Timber 
Organization) 
   คุณจิรวัฒน ตัง้กิจงามวงศ นายกสมาคมฯ ไดแจงวาขณะนี้ทางสมาคมฯ ไดรับขอมูลจาก
องคการปาไมเขตรอนระหวางประเทศหรอื ITTO ผานมาจากทางกรมปาไม ซ่ึงเปนขอมูลการเคลื่อนไหว และราคา 
รวมทั้งยอดซื้อขายจากทั่วโลกซึ่งเปนขอมูลทุก 15 วัน ซ่ึงทางสมาคมฯ จะนําเอาไปไวใหที่ www.thaitimber.org 
ใหกรรมการหรือสมาชิกสามารถเขาไปสบืคนไดเพ่ือประโยชนของกจิการตัวเอง   
 

สําหรับขอมูลลาสุด คุณจิรวฒันไดคัดลอกเฉพาะ สามตลาดคือ มาเลเซีย อินโดนิเซีย และพมาซึ่งมีขอมูล
นาสนใจดังน้ี 

มาเลเซีย  ราคาไมโดยรวมตกหมด  ยอดขายไมโดยรวมลดลงตามสภาวะเศรษฐกจิโลก  สําหรับไม
กอสรางในมาเลเซียเองก็พยายามละลดราคาเพื่อแขงกับเหล็กซึ่งราคาตกลงมาถึง 30% เบื้องตนราคาไมที่ประเทศ
ไทยซื้อจากมาเลเซียมีแนวโนมลดลง สวนทางอินโดนีเซียก็เชนกนั ราคาโดยรวมตกลง ยกเวนไมยางพาราชนิด
เดียวที่ยังมีราคาเพิ่มขึ้น ขอมูลพมาเปนการซื้อขายไมสักและไมแดงจาก MTE Myanmar Timber Enterprise ซ่ึง 
ไมมีขอมูลไมกอนหนาที่แสดงถึงการขึ้นลงของราคา เพียงแตใหขอมูลการซื้อขายในทุก 15 วัน สําหรับไมเกรดตาง 
ๆ ซ่ึงขอมูลเหลานี้จะเปนประโยชนกับสมาชิกเปนอยางมาก   

 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
  5.4 ความรวมมือสมาคมพอคาไมจากประเทศฝรั่งเศส 
 คุณจิรวัฒน ตัง้กิจงามวงศ นายกสมาคมฯ ไดแจงที่ประชุมวาไดรับการติดตอสมาคมพอคา
ไมของประเทศฝรั่งเศส โดยเบื้องตนสมาคมดังกลาวไดมีความจํานงมารวมออกงานในงาน Furnitech Woodtech 
แตขณะน้ีงานดังกลาวไดเลือ่นออกไปแลว ตอนนี้อาจจะปรับเปนการจัดสัมมนา และพบปะสมาชกิของสมาคม
พอคาไม ซ่ึงทางสมาคมฯ พอคาไมก็ยินดี รวมถึงสมาคมฯ จะขอความอนุเคราะหตวัอยางไมของสมาคมพอคาไม
จากฝรั่งเศสมาจัดแสดงที่สมาคมพอคาไมดวย 
 
มตทิี่ประชุม  รับทราบ  ในเบื้องตนเขาใจวาทางสมาคมพอคาไมฝรั่งเศสจะมาพูดคุยในชวงวันที่ 2-3 กันยายน
ดวย  โดยทางสมาคมฯ จะประสานมาอีกที 
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  5.5 การจัดทําตนแบบคูมือ การบริหารจัดการสมาคมฯ โดยกรมพัฒนา
ธุรกิจการคา 
   คุณเอกชัย ตัง้กิจงามวงศ ไดแจงที่ประชมุวาไดเขารวมประชุมเกี่ยวกับการจัดทําตนแบบ
คูมือการบริหารจัดการสมาคมฯ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการคา โดยโครงการดังกลาว เปนโครงการที่กรมพัฒนาธรุกิจ
การคา กระทรวงพาณิชย จัดทําขึ้นเพ่ือเปนตนแบบคูมือการบริหารจัดการของสมาคมในประเทศที่เหมาะสม และ
สามารถนําไปใชปฏบิัตใิหเกดิประโยชนไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยการจัดทําดังกลาวจําเปนตองมีการระดมความ
คดิเห็น และขอเสนอแนะจากผูที่นําไปใชประโยชนโดยตรง เชน สมาคมการคา สมาชิกสมาคมการคา สภา
หอการคาประเทศไทย และหนวยงานในภาครัฐ เปนตน ทั้งน้ีขอมูลที่ไดจากการระดมความคิดเห็นจะทําใหคูมือ
การบริหารจัดการนี้มีความสมบูรณ โดยเนื้อหาของการพัฒนารางคูมือการจัดการสมาคมการคานี้เม่ือรวบรวมเสร็จ 
จะนําเสนอใหกับภาครัฐบาลพิจารณาออกเปนกฎระเบยีบปฏบิัตติอไป 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 

5.6 สถานการณขอมูลตลาดไมของประเทศฟนแลนด  
   คุณคมวิทย บญุธํารงกิจ ไดเริ่มดวยการนาํ VDO เรื่องการใชไม ของ German Wood 
Promotion  ซ่ึงแสดงใหเห็นวาในตางประเทศไดมีการตั้งองคกรเพื่อสงเสริมการใชไมในประเทศ  และจากการ
เดินทางไปยังฟนแลนดในชวงที่ผานมา ทางคุณคมวิทย ไดเห็นการนําไมมาใชในสวนตาง ๆ มาใหที่ประชุมดูและ
ใหความเห็นวาเปนวางานไมของประเทศฟนแลนดนาจะอยูระดับตนๆ ของโลกดวย เทคโนโลยขีองฟนแลนดเคา
สามารถนําไมมาทําโครงสรางตางๆ ไดโดยไมมีการแตก นําไปทําหองครัวก็ได ดูนุมนวลและไมแข็งและหนัก
เหมือนปูน สวนใหญในประเทศไทยเราจะใชแกรนติ  บางครั้งเราอาจจะนําไมมาใชและไมมีการอบซึ่งทําใหไมมี
ปญหา และทาํใหคนใชไมนอยเร่ือยๆ ตอนนี้สวนใหญเปลี่ยนไปใชไมคอนวูด เปนไปไดหรือไมถาเราจะรวมตัวกัน
ทําประชาสัมพันธเกี่ยวกับประโยชนของไม อาจจะทําใหคนหันมาใชไมเพ่ิมขึ้น และไดใหขอมูลอีกวาไมเปนสิ่งที่ 
Competitive ที่สุดในอนาคต วันน้ีราคาไมสนไมขึ้นแตเหล็กขึ้นไปเยอะมาก ไมใชไดอยางไมมีวันหมด ในอนาคต
ถาประเทศไหนมีปามากที่สุดประเทศนั้นจะอยูอยางยั่งยืน ตอนนี้ประเทศที่มีปามากที่สุดในโลก คือ ญ่ีปุน มีปาถึง 
77% ของพื้นที่ประเทศ และเปนไปไดหรือไมที่สมาคมฯ ทําเรื่องปลูกปา เราตองปลูกปากอนถงึจะพูดคุยกับรัฐบาล
เกี่ยวกบักฎระเบียบตางๆ ทีต่ิดขัดอยูได รวมถึงไดความรูสึกของสังคมและไดปากลับมาดวย 

ทางคุณคมวิทย ไดเสนอใหสมาคมที่เกี่ยวของกับไมรวมตัวกันทําโฆษณาประชาสมัพันธ อุตสาหกรรมไม
ในลักษณะทีท่าง Germany ไดทํา เพ่ือเปนการเพิ่ม demand ในตลาดอุตสาหกรรมไมแทนที่จะใหวัสดุทดแทนตัว
อ่ืนๆ มาแยงตลาดไม 
มติที่ประชุม รับทราบ   
 
วาระที่  6 เร่ืองอ่ืนๆ  

6.1 รับรองรายงานการเงินรายรับ-รายจายของสมาคมฯ  
คุณเอกสิทธิ์ อเนกสิทธิสิน เลขาธิการสมาคม ฯ ไดแจงรายรับ – รายจายของสมาคมฯ 

ประจําเดือนพฤษภาคม 2552 ใหที่ประชมุพิจารณา 
ที่ประชุมมีมตรัิบรองรายรับ-รายจายของสมาคมฯ ประจําเดือนพฤษภาคม 2552 อยางเปนเอกฉันท 
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การกําหนดการประชุมในครั้งตอไป และหัวขอพิเศษสาํหรับการประชุม 
คุณจิรวัฒน ตัง้กิจงามวงศ นายสมาคมฯ ไดขอใหที่ประชุมพิจารณากําหนดวันประชุมครั้งตอไป 

รวมถึงหัวขอพิเศษสําหรับการประชุม 
 

มติที่ประชุม กําหนดวันเปนวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2552 เวลา 17:00 น. และ มีการบรรยายหัวขอพิเศษ
จาก พระไชยยศ ชยยโส จากมูลนิธิพุทธเกษตร จังหวดัเชียงใหม ภายใตหัวขอการรักษาสุขภาพและบําบัดโรคโดย
ธรรมชาติ เสนอและประสานงานโดยคุณทวีสิน ภาณุพัฒนพงศ อุปนายกสมาคมฯ  โดยใหขอมูลเพ่ิมเติมวาเคยฟง
พระอาจารยไชยยศ และประทับใจศรัทธา ในกิจกรรมที่ทํา และเปนอนิสงคสําหรับผูที่มีปญหาดานสุขภาพ ไมวาจะ
เปนความดัน เบาหวาน หรือเปนมะเร็ง  เพ่ือที่จะพัฒนาใหสุขภาพดียืนยาวกันถวนหนา  และใหเชิญสมาชิกฯ และ
ครอบครวั ที่สนใจสามารถมารวมฟงในวันประชุมดังกลาวรวมถึงเชิญประชุมตอกบัคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ 

 
ประธานที่ประชุมเห็นวา ไมมีกรรมการบริหารสมาคมทานใดเสนอเรื่องเขาที่ประชุมอีกแลว  ซ่ึงวัน

ประชุมครั้งตอไปสมาคมฯ  จะมีหนังสือเชิญประชุมแจงใหทราบอีกครั้งหนึ่ง  กลาวปดประชุมเวลา 21.00 น. 
 

 
 
 

ประธานที่ประชุม 
คุณจิรวัฒน ตัง้กิจงามวงศ  

นายกสมาคม 

จดบันทึกการประชุม 
คุณกมลทิพย ฤทธิ์เรือง 

เจาหนาที่สมาคม 
สมาคมพอคาไม 

 
 


