โครงการ “อนุชนชาวนาไทย: ความอยู่รอดของข้ าวไทย” ปี 60
ค่ ายข้ าวภาคกลาง
วันที 9 – 16 ตุลาคม 60
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์ บุรี
……………………………..
กําหนดการ
วันที 9 ตุลาคม 2560
08.00-11.00 น.
11.00-12.00 น.
12.00-13.00 น.
13.00-14.30 น.
14.30-15.30 น.
15.30-16.30 น.
16.30- 18.00 น.
18.00-19.00 น.
19.00-21.00 น.
20.00- 21.00 น.

อนุชนฯเดินทางสู่ ค่ายฯ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรีและลงทะเบียน
ผูอ้ าํ นวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี กล่าวต้อนรับและแนะนําวิทยาลัย
รับประทานอาหารกลางวัน
ชีแจงกําหนดการและรายละเอียดการดําเนินกิจกรรมค่ายข้าว
ชมวีดีทศั น์ชุด “ข้าวของพ่อ”
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
อนุชนเข้าทีพัก
รับประทานอาหารเย็น
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธุ์
ชีแจงสร้างความเข้าใจ เกียวกับวิธีการแก้ไขปั ญหาการผลิตข้าวของอนุชน

วันที 10 ตุลาคม 2560
07.00-08.00 น.
08.30-09.30 น.
10.00 - 12.00 น.
12.00-13.00 น.
13.00-14.00 น.
14.00-17.00 น.
18.00-19.00 น.
19.00-21.00 น.

รับประทานอาหารเช้า
ชมวิดิทศั น์”วิถีขา้ ว วิถีไทย”
พิธีเปิ ด
รับประทานอาหารกลางวัน
อนุชนพบผูแ้ ทนของมูลนิธิขา้ วไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ปฏิบตั ิในนาข้าว (การใช้รถไถนา,การเพาะกล้าข้าว)
รับประทานอาหารเย็น
กิจกรรมกรณี ศึกษาเพือหาแนวทางแก้ไขปั ญหาการผลิตข้าวของอนุชน

วันที 11 ตุลาคม 2560
06.00-07.00 น.
07.00-08.30 น.

รับประทานอาหารเช้า
เดินทางไปศูนย์วิจยั ข้าวชัยนาท

08.30-09.00 น.
09.00-10.00 น.
10.00 -12.00 น.
12.00-13.00 น.
13.00-13.30 น.
. - 6. น.
16.00- 17.30 น.
17.30-18.30 น.
19.30-21.00 น.

วันที 12 ตุลาคม 2560
07.00-08.00 น.
08.30-12.00 น.
12.00-13.00 น.
13.00-15.00 น.
15.00-17.30 น.
18.00 - 19.00 น.
19.00 - 21.00 น.

วันที 13 ตุลาคม 2556
07.00 - 08.00 น.
08.30 - 10.00 น.
10.00 – 12.00 น.
12.00 - 13.00 น.
13.00 - 17.00 น.
18.00 - 19.00 น.
19.00-21.00 น.

ตัวแทนศูนย์เมล็ดพันธุ์ขา้ วชัยนาทกล่าวต้อนรับและชีแจงภารกิจของศูนย์
บรรยายการปรับปรุ งพันธุ์ขา้ วและสาธิ ตการผสมพันธุ์ขา้ ว
บรรยายพันธุ์ขา้ วทีเหมาะสมกับพืนทีภาคกลาง
รับประทานอาหารกลางวัน
เดินทางไปศูนย์เมล็ดพันธุ์ขา้ วชัยนาท
ศึกษาดูงานการตรวจสอบคุณภาพและการปรับปรุ งคุณภาพเมล็ดพันธุ์ขา้ ว
เดินทางกลับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี
รับประทานอาหารเย็น
กิจกรรมสรุ ปความรู ้ทีได้รับจากวิทยากรและหาแนวทางการแก้ไขปั ญหาการผลิต
ข้าวของอนุชน (กรณี ศึกษา) ทีได้จากการเรี ยนรู ้

รับประทานอาหารเช้า
บรรยายชนิดและวิธีการใช้ปุ๋ยในนาข้าว
รับประทานอาหารกลางวัน
บรรยาย การใช้แอพพลิเคชัน ต่างๆ เกียวกับการผลิตข้าว
การปลูกข้าว (การหว่าน,การโยนกล้า)
รับประทานอาหารเย็น
กิจกรรมสรุ ปความรู ้ทีได้รับจากวิทยากรและหาแนวทางการแก้ไขปั ญหาการผลิต
ข้าวของอนุชน (กรณี ศึกษา) ทีได้จากการเรี ยนรู ้

รับประทานอาหารเช้า
บรรยายเรื องศัตรู ขา้ ว
ปฏิบตั ิการสํารวจแมลงในนาข้าว
รับประทานอาหารกลางวันข้าว
ปฏิบตั ิการผลิตสารชีวภัณฑ์ทีใช้ในนาข้าว
รับประทานอาหารเย็น
กิจกรรมสรุ ปความรู ้ทีได้รับจากวิทยากร และหาแนวทางการแก้ไขปั ญหาการ
ผลิตข้าวของอนุชน (กรณี ศึกษา) ทีได้จากการเรี ยนรู ้

วันที 14 ตุลาคม 2560
07.00 - 08.00 น.
08.30 – 12.00 น.
12.00 – 13.00 น.
13.00 – 17.00 น.
17.30 - 18.30 น.
19.00 - 21.00 น.

วันที 15 ตุลาคม 2560
07.00-08.00 น.
08.00-11.00 น.
11.00-12.00 น.

รับประทานอาหารเช้า
บรรยาย ประสบการณ์และแนวคิดของชาวนารุ่ นใหม่
รับประทานอาหารกลางวัน
ปฏิบตั ิการในนาข้าว (การใช้รถเกียวนวดเก็บเกียวข้าว)
รับประทานอาหารเย็น
กิจกรรมสรุ ปความรู ้ทีได้รับจากวิทยากร และหาแนวทางการแก้ไขปั ญหาการ
ผลิตข้าวในของอนุชน (กรณี ศึกษา) ทีได้จากการเรี ยนรู ้ และจัดเตรี ยมผลงานเพือ
นําเสนอการแก้ไขปั ญหา

12.00-13.00 น.
13.00-17.00 น.
17.00-18.30 น.
. - . น.

รับประทานอาหารเช้า
ปฏิบตั ิการสี ขา้ วและบรรจุขา้ วในถุงสุ ญญากาศ
ชมสไลด์ภาพนิงเรื อง ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมข้าวไทยทีได้รับรางวัลจากการประกวด
นวัตกรรมข้าวไทย
รับประทานอาหารกลางวัน
ปฏิบตั ิการแปรรู ปเพือเพิมมูลค่าข้าว (ทําสบู่ขา้ ว และชาใบข้าว)
กิจกรรมนําเสนอผลงานกรณี ศึกษาของอนุชนฯ
การเลียงอําลา

วันที 16 ตุลาคม 2560
07.00-08.00 น.
08.00-09.00 น.
09.00-11.00 น.
11.00-12.00 น.
12.00-13.00 น.
13.00-14.30 น.

รับประทานอาหารเช้า
บรรยายนโยบายนาแปลงใหญ่
นําเสนอแผนกิจกรรมในอนาคตของอนุชน
ประเมินผลและสรุ ปผลการเข้าค่าย
รับประทานอาหารกลางวัน
พิธีปิดค่าย

โครงการ “อนุชนชาวนาไทย : ความอยู่รอดของข้ าวไทย” ปี 2560
ภายใต้ ความร่ วมมือระหว่ างสํ านักงานคณะกรรมการการอาชี วศึกษา กรมการข้ าว
และมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชู ปถัมภ์
โดยได้ รับการสนับสนุนจาก ธนาคารเอการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร และบริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด
ค่ ายข้ าวภาคกลาง
วันที 9 – 16 ตุลาคม 560
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์ บุรี
……………………………..
กําหนดการพิธีเปิ ดค่ ายข้ าว วันอังคารที 10 ตุลาคม 2560
ณ ห้ องประชุ ม สั ตตบงกช
ชั น 3 อาคารอํานวยการ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์ บุรี
เวลา . – . น. พิธีเปิ ด
 ประธานในพิธีเดินทางมาถึง
 พิธีกรเชิญประธานในพิธีจุดธู ปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
 ประธานในพิธีจุดธู ปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
 ผูอ้ าํ นวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี กล่าวต้อนรับและรายงานการ
ดําเนินงานของค่ายข้าวภาคกลาง
 ประธานในพิธี กล่าวเปิ ดค่าย
 ผูแ้ ทนมูลนิธิขา้ วไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวถึงความเป็ นมา และ
วัตถุประสงค์ของโครงการฯ
 มอบของทีระลึกแก่ประธานในพิธี และผูส้ นับสนุน
 ประธานในพิธี แขกผูม้ ีเกียรติ และอนุชนถ่ายภาพร่ วมกัน
เวลา 12.00 – 13.00 น. ประธานในพิธี แขกผูม้ ีเกียรติ และอนุชน รับประทานอาหารกลางวัน
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