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รายงานผล 

จัดแสดงนิทรรศการสวนกลว้ยไม้และไม้ดอกไม้ประดับของไทยและกิจกรรมสปัดาห์ประเทศไทย  
ในงานมหกรรมพืชสวนนานาชาติไทเป ๒๐๑๐  

ณ สวนประเทศไทย, Global Garden Area, Fine Arts Park, ไต้หวัน 
ระหว่างวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน – ๖ ธันวาคม ๒๕๕๓ 

 
………………………………………………………… 

๑. ข้อมูลทั่วไปของงานมหกรรมพืชสวนนานาติไทเป ๒๐๑๐ 

 งานมหกรรมพชืสวนนานาติไทเป ๒๐๑๐  ทีเ่ป็นงานที่ไต้หวันได้รับอนุมัติจากสมาคมพืชสวนนานาชาติ 
(AIPH) ให้เป็นเจ้าภาพจัดงาน “2010 Taipei International Gardening and Horticulture Expositions”  
ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ – ๒๕ เมษายน ๒๕๕๔  รวมระยะเวลา ๑๗๑ วัน ณ มหานครไทเป  
เมืองหลวงของไต้หวัน เป็นงานแสดงนทิรรศการทางด้านพืชสวน ทั้งนิทรรศการภายนอกอาคาร การจัดสวนนานาชาติ 
การจัดสวนไมด้อกไม้ประดับ นิทรรศการภายในอาคาร การแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ ทางด้านพืชสวน
และการแสดงทางวัฒนธรรม ประมาณการว่าจะมีผู้มาเย่ียมชมงานทั้งชาวไต้หวัน และชาวต่างประเทศไม่ตํ่ากว่า  
๖ ล้านคน  ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นให้เกิดการเพ่ิมมลูค่าทางเศรษฐกจิทีเ่กิดจากการท่องเท่ียว การใช้จ่ายสําหรับค่าที่พัก 
อาหาร การขนส่ง และรายได้จากการซื้อขายพันธ์ุไม้ การจัดสวน รวมท้ังการพัฒนาทางด้าน Bio-Technology  
ของไต้หวัน และประเทศต่างๆ ที่มาร่วมในการจัดงานคร้ังน้ี 
 แนวคิดของงาน (Theme): แม่นํ้า ดอกไม้ ขอบฟ้าใหม่ (River, Flower, New Horizon) 
 สถานทีจั่ดงาน: กรุงไทเป ไต้หวัน ณ สวนสาธารณะ Yuanshan Park, Fine Arts Park,  Xinsheng 
Park, Dajia Riverside Park  
 พื้นที่จัดงาน: ๙๑.๘ เฮกตาร์ (๕๗๓.๗๕ ไร)่ 
 ระยะเวลาจัดงาน: ระหว่างวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ – ๒๕ เมษายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๙:๐๐ – ๒๒:๐๐ น. 
 
๒. ความเป็นมาการเข้าร่วมงานของประเทศไทย 
 สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย ในฐานะท่ีเป็นสมาชิกของสมาคมพืชสวนนานาชาติ (AIPH) ได้เข้าร่วม 
จัดนิทรรศการในงาน  “2010 Taipei International Gardening and Horticulture Expositions” ในฐานะ 
ตัวแทนของประเทศไทย บนเนื้อที่ ๖๐๐ ตารางเมตร ภายใต้ Theme “ความสงบสขุอันมหัศจรรย์ในสวนไทย”  
(The Serenity in the Amazing Thai Garden) ร่วมกับกรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร  
และกลุม่เดอะมอลล์กรุป๊ จํากัด ดําเนินการลักษณะ TEAM THAILAND โดยมสีมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย  
เป็นหน่วยงานหลัก ผู้ประสานงานหลัก จัดสร้าง ตกแต่ง และดูแลประติมากรรมจากต้นไม้ การปรับภูมิทัศน์ 
และตกแต่ง Thai Pavilion ในภาพรวม  กรมวิชาการเกษตร จัดสร้างและตกแต่งบ้านไทยใน Thai Pavilion  
จัดและตกแต่งนิทรรศการภายในอาคาร  บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จํากัด ดําเนินการด้านประชาสัมพันธ์   
และกรมส่งเสริมการเกษตร จัดสร้าง ตกแต่ง และดูแลนทิรรศการสวนกล้วยไม้ไทยใน Thai Pavilion  
และจัดกิจกรรมสัปดาห์ประเทศไทย 

 วัตถุประสงค์ของการเข้าร่วมงาน 
 ๑. เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและประเทศไต้หวัน  
  ๒. เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การลงทนุ การแลกเปลีย่นประสบการณ์
และความรู้ในการพัฒนาและส่งเสริมกล้วยไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ และพืชสวนต่างๆ  
  ๓. เพ่ือให้ผู้เข้าชมงานได้ชมการจัดสวนไทย และสญัลักษณ์ทีเ่ป็นการแสดงออกถึงวัฒนธรรมของประเทศไทย 
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 ๔. เพ่ือประชาสัมพันธ์การจัดงานมหกรรมพืชสวนที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพ ครั้งที่ ๒ ที่สวนราชพฤกษ์
เฉลิมพระเกียรติฯ ตําบลแม่เหียะ  อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๙ พฤศจิกายน  ๒๕๕๔ - ๑๕ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕  

 กิจกรรมท่ีประเทศไทยเขา้ร่วมในงานมหกรรมพืชสวนนานาชาติไทเป ๒๐๑๐ ประกอบด้วย  
 ๑. นิทรรศการภายนอกอาคาร “สวนประเทศไทย (Thai Pavilion)” พ้ืนที่ ๖๐๐ ตารางเมตร จัดแสดง
ระหว่างวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ – ๒๕ เมษายน ๒๕๕๔ 
 ๒. นิทรรศการภายในอาคาร จัดแสดงระหว่างวันที่ ๓๑ ตุลาคม – ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 
 ๓. กิจกรรมสัปดาห์ประเทศไทย จัดระหว่างวันที่ ๓ – ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ 

ระยะเวลาดําเนินการ 
ระหว่างวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ – ๒๕ เมษายน ๒๕๕๔ 

งบประมาณในการดําเนนิการ จากแหล่งต่างๆ ดังน้ี 
๑. กรมส่งเสริมการเกษตร 

 ๒. กรมวิชาการเกษตร 
 ๓. สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย 
 ๔. บริษัทเดอะมอลล์ กรุ๊ป จํากัด 

 หน่วยงานรับผิดชอบ 
 ดําเนินการลักษณะ TEAM THAILAND โดยมีสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย เป็นหน่วยงานหลัก รวมกับ
กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร และ บริษทัเดอะมอลล์ กรุ๊ป จํากัด ดังน้ี 
 ๑. สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย : ผู้ประสานงานหลัก จัดสร้าง ตกแต่ง และดูแลประติมากรรม 
จากต้นไม้ การปรับภูมิทัศน์และตกแต่ง Thai Pavilion ในภาพรวม 
 ๒. กรมวิชาการเกษตร : จัดสร้างและตกแต่งบ้านไทยใน Thai Pavilion จัดและตกแต่งนิทรรศการภายใน
อาคาร 
 ๓. กรมส่งเสริมการเกษตร : จัดสร้าง ตกแต่ง และดูแลนิทรรศการสวนกล้วยไม้ไทย ใน Thai Pavilion 
และจัดกิจกรรมสัปดาห์ประเทศไทย  
 ๔. บริษัทเดอะมอลล์ กรุ๊ป จํากัด: ประชาสัมพันธ์ 
 
๓. ผลสาํเร็จและผลการดําเนินงานของกรมส่งเสริมการเกษตร 
 ๑. กรมส่งเสรมิการเกษตรรับผดิชอบดําเนินการจัดสร้างโรงเรอืนและจัดแสดงนิทรรศการสวนกล้วยไม ้ในสวน
ประเทศไทย (Thai Pavilion) ซึ่งนิทรรศการสวนกล้วยไม้ได้รับความสนใจจากผู้ชมงานจํานวนมาก เฉลี่ยวันละประมาณ 
๒๐,๐๐๐ คน ตลอดการจัดงานมหกรรมพืชสวนนานาชาติไทเป ๑ เดือน มผีู้เข้าชมงานแล้วกว่าล้านคน 
 ๒. กรมส่งเสริมการเกษตรดําเนินการจัดกิจกรรมสัปดาห์ประไทย ระหว่างวันที่ ๓ – ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓  
โดยดําเนินการแบบบูรณาการร่วมกับกรมวิชาการเกษตร สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย สํานักงานการค้าและเศรษฐกิจ
ไทย-ไทเป และหน่วยงานรัฐบาลไทยในไต้หวัน 
 งานสัปดาห์ประเทศไทย มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที ่๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ โดยสํานักงานการค้า 
และเศรษฐกิจไทย-ไทเป ได้เชิญทูตานุฑตู หน่วยงานต่างประเทศ หน่วยงานไทยในไต้หวัน และแขกผู้มีเกยีรติเข้าร่วม
กิจกรรมพิธีเปิดงาน ประมาณ ๕๐ คน ในการนี้ ได้เชิญ ผูอํ้านวยการคณะกรรมการธิการพัฒนาเศรษฐกิจ เทศบาลไทเป   
นายวิบูลย์  คูสกุล ผู้อํานวยการสํานักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย-ไทเป  นายสุรพล  จารุพงศ์ ผู้อํานวยการสํานัก
ส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร ผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร  นายสุวิทย์  ชัยเกียรติยศ ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยพืชสวน 
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 ๓. กิจกรรมที่จดัขึ้นในงานสัปดาห์ประเทศไทยประกอบด้วย การแสดงนาฏศิลป์ไทย (ราํไทย) การแสดง 
ดนตรีไทย และการสาธิตการร้อยมาลัยจากดอกกล้วยไม้ จัดเป็นประจําทุกวัน ระหว่างวันที่ ๓ – ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓  
วันละ ๓ รอบ ซึ่งประสบผลสําเร็จเป็นอย่างดี ได้รับความสนใจและช่ืนชมจากผู้เข้าชมงานจํานวนมากตลอดการจัด
กิจกรรม 
 ๔. กรมวิชาการเกษตรได้ดําเนินการประชาสัมพันธ์การจัดงานมหกรรมพืชสวนราชพฤกษ์ ๒๕๕๔  
ณ สวนราชพฤกษ์เฉลิมพระเกียรติฯ ตําบลแม่เหียะ อําเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่ และเชิญชวนผู้จัดงานและผู้เข้าชม
กิจกรรมสัปดาห์ประเทศไทย ให้มาร่วมงานและท่องเที่ยวงานมหกรรมพืชสวนราชพฤกษ์ ๒๕๕๔ ที่ประเทศไทยด้วย 

 ประโยชน์ที่ไดร้ับ 
 ๑. สามารถประชาสัมพันธ์สินค้าพืชสวนของไทยโดยเฉพาะกล้วยไม้ แก่ผูส้นใจที่เข้าร่วมจัดงาน 
และร่วมชมงานไม่น้อยกว่า ๕๐,๐๐๐ ราย 
 ๒. ผู้เข้าชมงานได้ชมการจัดสวน และสญัลักษณ์ที่เป็นการแสดงออกถึงศลิปวัฒนธรรมของประเทศไทย 
 ๓. ได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้จัดงาน และผู้ชมงานมาชมงานและท่องเที่ยวงานมหกรรมพืชสวนที่ประเทศไทย
จะเป็นเจ้าภาพ ณ สวนราชพฤกษ์เฉลิมพระเกียรติฯ ตําบลแม่เหียะ อําเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่ 

 ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น  
 การจัดแสดงนิทรรศการสวนกล้วยไม้ เนื่องจากโรงเรือนกล้วยไมม้ีขนาดเล็ก เมื่อมีผู้เข้าชมนิทรรศการ
จํานวนมาก ทําให้กล้วยไม้ที่ประดับตกแต่งอยู่ในโรงเรอืนได้รับความเสยีหายได้ จึงต้องมกีารปรับปรุงสวนกล้วยไม้ 
ให้มีความสวยงาม สมบูรณ์ สามารถแสดงเอกลักษณ์ของกล้วยไม้และภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยตลอดการจัดงาน 
 
๔. หน่วยงานและองค์กรที่มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมงานสัปดาห์ประเทศไทย 
 ๑. กรมส่งเสริมการเกษตร มอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานร่วมจัดนิทรรศการ จัดกิจกรรมและร่วมพิธี 
เปิดงานสัปดาห์ประเทศไทย ได้แก่ 
  ๑.๑ นายสุรพล  จารุพงศ ์ ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมและจัดการสินคา้เกษตร 
  ๑.๒ นางศิริมา  เพ็งนรพัฒน์ เกษตรจังหวัดนครปฐม   
  ๑.๓ นายมนู  โป้สมบูรณ์  ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมการผลิตไม้ผล  
  ๑.๔ นางสาวมณฑกาฬ  ลมีา  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ  กลุ่มส่งเสริมการผลิตไม้ดอกไมป้ระดับ 
 ๒. กรมวิชาการเกษตร มอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานร่วมจัดนิทรรศการ จัดกิจกรรมและร่วมพิธี 
เปิดงานสัปดาห์ประเทศไทย ได้แก่  
  ๒.๑ นายสุวิทย์  ชัยเกียรติยศ ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยพืชสวน 
  ๒.๒ นายไมตรี  เยาวรัตน์  นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ  
  ๒.๓ นางสุภัทรา  เลิศวัฒนเกียรติ นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ 
 ๓. สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย มอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานร่วมจัดนิทรรศการ จัดกิจกรรม 
และร่วมพิธีเปิดงานสัปดาห์ประเทศไทย ได้แก่ 
  ๓.๑ นางกนกรัตน์  สิทธิพจน์ เลขาธิการสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย 
  ๓.๒ นางนรวรรณ  ชาสวัสด์ิ สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย 
 ๔. สํานักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ไทเป ณ ไต้หวัน ร่วมดําเนินการพิธีการและการแสดง 
ทางวัฒนธรรมในงานสัปดาห์ประเทศไทย 

************************************* 
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ภาพประกอบรายงาน 

จัดแสดงนิทรรศการสวนกลว้ยไม้และไม้ดอกไม้ประดับของไทยและกิจกรรมสปัดาห์ประเทศไทย  
ในงานมหกรรมพืชสวนนานาชาติไทเป ๒๐๑๐  

ณ สวนประเทศไทย, Global Garden Area, Fine Arts Park, ไต้หวัน 
ระหว่างวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน – ๖ ธันวาคม ๒๕๕๓ 

.................................................................................. 
 งานมหกรรมพืชสวนนานาชาติไทเป ๒๐๑๐ (Taipei International Gardening and Horticulture 
Expositions” จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ – วันที ่๒๕ เมษายน ๒๕๕๔ ณ สวนสาธารณะ ๔ แห่ง คือ 
Yuanshan Park,  Fine Arts Park,  Xinsheng Park,  Dajia Riverside Park  กรุงไทเป ไต้หวัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนผังสถานท่ีจดังานมหกรรมพืชสวนนานาชาติไทเป ๒๐๑๐ กรุงไทเป ไต้หวัน 

การเข้าร่วมงานของประเทศไทย 
 ประเทศไทยเข้าร่วมจัดนทิรรศการภายนอกอาคาร  “สวนประเทศไทย (Thai Pavilion)”  
ณ สวนสาธารณะ Fine Arts Park Area บริเวณ Global Garden Area พ้ืนที่ ๖๐๐ ตารางเมตร จัดแสดง 
ระหว่างวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ – ๒๕ เมษายน ๒๕๕๔ 
 

ประเทศไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนผังสถานท่ีจดัสวนประเทศไทย (Thai Pavilion) 
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 นิทรรศการสวนประเทศไทย  

 

  

  

  

โรงเรือนกลว้ยไม ้

ภาพรวมของสวนประเทศไทย 
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นิทรรศการสวนกล้วยไม้  

 กรมส่งเสริมการเกษตรรับผดิชอบดําเนินการจัดสร้างโรงเรือนและจัดแสดงนิทรรศการสวนกล้วยไม้ ในสวน 
ประเทศไทย (Thai Pavilion) เพ่ือแสดงความหลากหลายของกล้วยไม้และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของกล้วยไม้ไทย 
 

โรงเรือนกล้วยไม้ กําแพงกล้วยไม้สกุลหวาย 

กล้วยไม้สกุลแอสโคเซ็นดา กล้วยไม้สกุลแวนดา 

ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากกล้วยไม้ในการประดับตกแต่ง เช่น กล้วยไม้ในกระถาง การจัดแจกันดอกกล้วยไม้ เป็นต้น 
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 กิจกรรมงานสัปดาห์ประเทศไทย 
 กรมส่งเสริมการเกษตรดําเนินการจัดกิจกรรมสัปดาห์ประไทย ระหว่างวันที่ ๓ – ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ 
บริเวณด้านหน้าสวนประเทศไทย โดยดําเนินการแบบบูรณาการร่วมกับกรมวิชาการเกษตร สมาคมพืชสวน 
แห่งประเทศไทย สํานักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย-ไทเป และหน่วยงานรัฐบาลไทยในไต้หวัน 
 

แขกผูม้ีเกียรตริ่วมพิธีเปิดงานสปัดาห์ประเทศไทย 
วันท่ี ๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ 

ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาเศรษฐกจิ เทศบาลไทเปกลา่วขอบคุณ
ประเทศไทยท่ีเข้าร่วมงานมหกรรมพืชสวนนานาชาตไิทเป ๒๐๑๐ 

นายสุรพล  จารุพงศ์ ผอ.สาํนักส่งเสริมและจดัการสินค้าเกษตร 
กล่าววัตถุประสงค์การจัดงานสปัดาห์ประเทศไทย 

นายวิบูลย์  คูสกลุ ผอ.ใหญส่าํนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย-ไทเป 
กลา่วเปดิงานสปัดาหป์ระเทศไทย 

 

 
 
 
 
 
นายสุรพล  จารุพงศ์   
ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาเศรษฐกจิ เทศบาลไทเป 
นายวิบูลย์  คูสกลุ  
นายสุวินาย ชัยเกียรติยศ ผอ.สถาบยัวิจัยพืชสวน  
และนางกนกรัตน์  สิทธิพจน์ เลขาธกิารสมาคม 
พืชสวนแห่งประเทศไทย   
ร่วมกันตัดริบบิ้นพิธีเปิดงานสปัดาหป์ระเทศไทย 
วันท่ี ๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ 
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การแสดงนาฏศลิป์ไทยช่วงพิธัเปิดงาน 

 
แขกผู้มีเกียรติชมการแสดงทางวัฒนธรรม การเล่นดนตรีไทยและการสาธิตการร้อยมาลับบนศาลาไทย 

 
การแสดงดนตรีไทย การสาธิตการร้อยมาลัยจากกล้วยไม้ 
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นายสุรพล  จารุพงศ์ นําชมนิทรรศการกล้วยไม้ในโรงเรือนกล้วยไม้ 

 งานสัปดาห์ประเทศไทยได้รับความสนใจจากสื่อมวนชน  
นําเสนอข่าวในหนังสือพิมพ์ไต้หวัน 

 
ผลสําเร็จของการจัดนิทรรศการและงานสัปดาห์ประเทศไทย  
กิจกรรมที่จัดขึน้ในงานสปัดาห์ประเทศไทย ประกอบด้วย การแสดงนาฏศิลป์ไทย (รําไทย) การแสดง 

ดนตรีไทย และการสาธิตการร้อยมาลัยจากดอกกล้วยไม้ จัดเป็นประจําทุกวัน ระหว่างวันที่ ๓ – ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓  
วันละ ๓ รอบ ซึ่งประสบผลสําเร็จเป็นอย่างดี ได้รับความสนใจและช่ืนชมจากผู้เข้าชมงานจํานวนมากตลอดการจัด
กิจกรรม 

การแสดงนาฏศลิป์ไทย (รําไทย) โดยนักเรียนไทยในไต้หวัน 
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การแสดงดนตรีไทยและการสาธิตการร้อยมาลัยดอกกล้วยไม้โดยเจา้หน้าท่ีกรมส่งเสริมการเกษตรได้รับควาสนใจผู้เข้าชมงานมาก 

โรงเรือนกลว้ยไม้ได้รับความสนใจเข้าชมวันละประมาณ ๒ หมื่นคน 
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กิจกรรมและนิทรรศการสวนประเทศไทยได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมงานจาํนวนมาก 
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 การเขา้ร่วมกิจกรรมอ่ืนๆ 

  

  
ร่วมงานเลี้ยงรับรองคณะเจ้าหน้าท่ีจากประเทศไทยและหน่วยงานไทยในไต้หวันท่ีร่วมกันดําเนินการ 

จัดกิจกรรมสัปดาห์ประเทศไทย วันท่ี ๒ ธันวาคม ๒๕๕๓ 

  

  
ร่วมแสดงดนตรีไทยและสาธิตการร้อยมาลัย ในกิจกรรมวันชาติของประเทศไทย  

วันท่ี ๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ โรงแรมเชอราตัน 
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เข้าร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ณ วัดพุทธญาณวราราม ไต้หวัน วันท่ี ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ 

  
กรมวิชาการเกษตรประชาสัมพันธ์การจัดงานมหกรรมพืชสวนราชพฤกษ์ ๒๕๕๔ จังหวัดเชียงใหม่ 

  

 

ผู้บริหาร เจ้าหน้าท่ีกรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร 
และสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย ท่ีร่วมดําเนินการ 
จัดกิจกรรมสัปดาห์ประเทศไทยจนประสบผลสําเร็จ 

 
Report by: Montakarn  Leema 
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