โครงการ “อนุชนชาวนาไทย: ความอยู่รอดของข้ าวไทย” ปี
ภายใต้ ความร่ วมมือระหว่ างสํ านักงานคณะกรรมการการอาชี วศึกษา กรมการข้ าว
และมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชู ปถัมภ์ โดยได้ รับการสนับสนุนจาก
ธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร และบริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด
ค่ ายข้ าวภาคเหนือ
วันที -19 ตุลาคม
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพจิ ิตร อ. สามง่ าม จ. พิจิตร
……………………………..
กําหนดการ
วันจันทร์ ที 9 ตุลาคม
7. -08. น.
รับประทานอาหารเช้า
08.0 -10. น.
ลงทะเบียน
0. - 2.0 น.
พิธีเปิ ด
. - . น.
รับประทานอาหารกลางวัน
.0 - 4.30 น.
อนุชนพบผูแ้ ทนจากมูลนิธิขา้ วไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
14.30-16.00 น.
ชีแจงกําหนดการและรายละเอียดการดําเนินกิจกรรมในโครงการฯ
6.00- 7.00 น.
ฉายวีดีทศั น์สารคดีชุด “ข้าวของพ่อ”
7.00- 8. น.
ความสําคัญของข้าว
8. - . น.
รับประทานอาหารเย็น
. - . น.
กิจกรรมนําเสนอปั ญหาใน “กรณี ศึกษา”
วันอังคารที 10 ตุลาคม
. - . น.
.0 -09.0 น.
09.00-10.00 น.
. - 2. น.
12.00-13.00 น.
. - 4.0 น.

รับประทานอาหารเช้า
บรรยายการพันธุ์ขา้ วพืนเมือง
(ครู กนกกาญจน์ เวชศิลป์ )
พิธีกรรมเกียวกับข้าวและการทํานา
(รองฯประเสริ ฐ วงค์โปธา)
กิจกรรมการพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดในทีชุมชน
(ครู พีรพรรณ ธี รรัตน์รักษ์)
รับประทานอาหารกลางวัน
บรรยายการผลิตข้าวตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
(ครู กนกกาญจน์ เวชศิลป์ )

. - . น.
5.0 -17.00 น.
. - . น.
. - . น.
วันพุธที ตุลาคม
. - 7. น.
07.30-08.30 น.
08.30-09.00 น.
09.00- . น.
. - . น.
. - . น.

. - 18.30 น.
. - . น.
. - . น.

วันพฤหัสบดีที 12 ตุลาคม
. - . น.
. - .0 น.
.0 - . น.
. - . น.
. -14.30 น.
14.30-18.00 น.

บรรยายความสําคัญในการใช้เมล็ดพันธุ์ดี
(ครู กนกกาญจน์ เวชศิลป์ )
ปฏิบตั ิการเตรี ยมเมล็ดพันธุ์ก่อนปลูก
(ครู กนกกาญจน์ เวชศิลป์ )
รับประทานอาหารเย็น
กิจกรรมปั ญหาการผลิตข้าวของอนุชน “กรณี ศึกษา”
(ครู กนกกาญจน์ เวชศิลป์ )
รับประทานอาหารเช้า
ออกเดินทางไปศูนย์วจิ ยั ข้าวพิษณุ โลก
ผูอ้ าํ นวยการศูนย์วจิ ยั ข้าวพิษณุ โลกกล่าวต้อนรับและชีแจงภารกิจของศูนย์
ศึกษาดูงานการปรับปรุ งพันธุ์ขา้ ว การผลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ ว และการใช้สารเคมี
ในการผลิตข้าว
รับประทานอาหารกลางวัน
เดินทางไปศูนย์ส่งเสริ มเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดพิษณุ โลก
เข้าฟังบรรยายความรู ้ดา้ นการใช้เทคโนโลยีควบคุมศัตรู ขา้ ว การอนุ รักษ์
ปฏิบตั ิและศึกษาดูงานการผลิตขยายชีวนิ ทรี ยท์ ีมีประโยชน์
เดินทางกลับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร
รับประทานอาหารเย็น
สรุ ปความรู ้ทีได้รับจากวิทยากร และหาแนวทางการแก้ไขปั ญหาการผลิตข้าว
ของแต่ละคน ทีได้จากการเรี ยนรู ้

รับประทานอาหารเช้า
บรรยายสิ นเชื อและการทําบัญชีครัวเรื อนชาวนาไทย
(เจ้าหน้าที ธกส)
เรี ยนรู ้และปฏิบตั ิการใช้อินเตอร์ เน็ตทีให้ความรู ้เรื องข้าว
(ครู นิยากร ไกรยราช)
รับประทานอาหารกลางวัน
บรรยายและปฏิบตั ิการจัดการดินและปุ๋ ยในนาข้าว
(ครู วลั ยา จูมี)
ปฏิบตั ิการทําปุ๋ ยอินทรี ย ์ และชีวภาพสารชีวภาพในนาข้าว
(ครู วลั ยา จูมี)

.00 - .30น.
.30-21. น.

วันศุกร์ ที 13 ตุลาคม
. - . น.
. -10.3 น.

10.30-16.00 น.

. - . น.
18.30 - 19.30 น.
.30 - 21. น.

วันเสาร์ ที 14 ตุลาคม
06.00 - 07.30 น.
07.3 – 9.0 น.
9.0 - 2. น.
. - . น.
13.00-18.00 น.

รับประทานอาหารเย็น
สรุ ปความรู ้ทีได้รับจากวิทยากร และหาแนวทางการแก้ไขปั ญหาการผลิตข้าว
ของแต่ละคน ทีได้จากการเรี ยนรู ้

รับประทานอาหารเช้า
เดินทางไป ศูนย์การเรี ยนรู ้การทํานาของครอบครัวชาวนาทีได้รับ
รางวัลจากโครงการคัดเลือกครอบครัวชาวนาตัวอย่าง ภาคเหนื อ
นายพิษณุ อรรคนิวาส ต.งิวราย อ.ตะพานหิ น จ.พิจิตร
เรี ยนรู ้การทํานาของชาวนาตัวอย่าง ตังแต่
- การวิเคราะห์ดิน
-การปรับปรุ งดิน โดยใช้นาหมั
ํ กชีวภาพ และการย่อยสลายตอซัง ในนาข้าว
-การคัดเลือกพันธุ์ขา้ วทีใช้ปลูก
-วิธีการทํานา
เดินทางกลับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร
รับประทานอาหารเย็น
สรุ ปความรู ้ทีได้รับจากวิทยากร และหาแนวทางการแก้ไขปั ญหาการผลิตข้าว
ของแต่ละคน ทีได้จากการเรี ยนรู ้ จัดเตรี ยมผลงานเพือนําเสนอการแก้ไขปั ญหา

ปฏิบตั ิการสํารวจในนาข้าวเพือเก็บตัวอย่าง แมลง วัชพืช และโรคข้าว
อนุชนทําความสะอาดร่ างกายและรับประทานอาหารเช้า
ปฏิบตั ิการจําแนก โรค แมลง และวัชพืชในนาข้าว
(ครู วนั ชัย ศิริวฒั นากูล)
รับประทานอาหารกลางวัน
นําเสนอสไลด์ภาพนิงเรื อง ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมข้าวไทยทีได้รับรางวัลจาก
การประกวดนวัตกรรมข้าวไทย และปฏิบตั ิการแปรรู ปเพือเพิมมูลค่าข้าว
- การทําเต้าฮวยนําข้าวกล้อง (ครู กนกกาญจน์ เวชศิลป์ )
- การผลิตข้าวนึง (ข้าวฮาง) เพือสุ ขภาพ (ครู กนกกาญจน์ เวชศิลป์ )
- การทําเส้นก๋ วยเตียว (ครู วนั ชัย ศิริวฒั นากูล)
- ทําสบู่จากข้าว
(ครู วลั ยา จูมี)

.00 - 21. น.

วันอาทิตย์ ที 15 ตุลาคม
. - . น.
. – . น.
09.30 – 12.00 น.

. – . น.
13.00 – 16.00 น.
.00 – . น.
. - . น.

วันจันทร์ ที
ตุลาคม
. - . น.
08.00-09.00 น.
. - . น.
.
.
.
.

- . น.
- . น.
- . น.
น.

สรุ ปความรู ้ทีได้รับจากวิทยากร และหาแนวทางการแก้ไขปั ญหาการผลิตข้าว
ของอนุชนทีได้จากการเรี ยนรู ้

รับประทานอาหารเช้า
บรรยายการปลูกและการหลังการเก็บเกียวข้าว
(ครู กนกกาญจน์ เวชศิลป์ )
ฝึ กปฏิบตั ิการเพาะกล้าข้าวสําหรับรถปั กดํา และเพาะกล้าข้าวสําหรับ
การโยนกล้า
(ครู กนกกาญจน์ เวชศิลป์ )
รับประทานอาหารกลางวัน
ฝึ กปฏิบตั ิการใช้เครื องจักรกลในการปลูกข้าว
(ครู วินยั พยัคศรี และนักศึกษาสาขางานพืชไร่ )
ฝึ กปฏิบตั ิการใช้รถเกียวข้าว
(ครู วินยั พยัคศรี และนักศึกษาสาขางานพืชไร่ )
นําเสนอผลงานกรณี ศึกษาของอนุชนฯ แต่ละคน
การเลียงอําลา

รับประทานอาหารเช้า
บรรยาย สถานการณ์ราคาข้าวไทย
(พาณิ ชจังหวัดพิจิตร)
การวางแผนกิจกรรมในอนาคตของอนุชน
(ครู กนกกาญจน์ เวชศิลป์ )
การแลกเปลียนข้อคิดเห็นและสรุ ปผลการเข้าค่าย
รับประทานอาหารกลางวัน
ประเมินผลและพิธีปิดค่าย
เดินทางกลับภูมิลาํ เนา

โครงการ “อนุชนชาวนาไทย: ความอยู่รอดของข้ าวไทย”ปี
ภายใต้ ความร่ วมมือระหว่ างสํ านักงานคณะกรรมการการอาชี วศึกษา กรมการข้ าว
และมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชู ปถัมภ์ โดยได้ รับการสนับสนุนจาก
ธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร และบริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด
ค่ ายข้ าวภาคเหนือ
วันที - ตุลาคม
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพจิ ิตร อ. สามง่ าม จ. พิจิตร
……………………………..
กําหนดการพิธีเปิ ดค่ ายข้ าว วันจันทร์ ที 9 ตุลาคม
เวลา 0. – 2.0 น. เวลา 2. - 3.00 น. -

เชิญแขกผูม้ ีเกียรติเข้าร่ วมพิธีเปิ ด
ประธานในพิธีจุดธู ปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
ผูแ้ ทนมูลนิธิขา้ วไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวถึง
ความเป็ นมาของโครงการและวัตถุประสงค์
ประธานในพิธีให้โอวาทและกล่าวเปิ ดงาน
ผูแ้ ทนมูลนิธิมอบของทีระลึกแก่ประธานในพิธี
ประธานในพิธี แขกผูม้ ีเกียรติ และอนุชนถ่ายภาพร่ วมกัน
ประธานในพิธี แขกผูม้ ีเกียรติ และอนุชนรับประทานอาหารกลางวัน

โครงการ “อนุชนชาวนาไทย: ความอยู่รอดของข้ าวไทย”ปี
ภายใต้ ความร่ วมมือระหว่ างสํ านักงานคณะกรรมการการอาชี วศึกษา กรมการข้ าว
และมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชู ปถัมภ์ โดยได้ รับการสนับสนุนจาก
ธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร และบริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด
ค่ ายข้ าวภาคเหนือ
วันที 9 - 16 ตุลาคม
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพจิ ิตร อ. สามง่ าม จ. พิจิตร
……………………………..
กําหนดการพิธีปิดค่ ายข้ าว วันจันทร์ 16 ตุลาคม
เวลา 13.00-14.00 น.

เวลา 14.00-14.30 น.

- รองผูอ้ าํ นวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร กล่าวรายงาน
- ประธานในพิธี มอบวุฒิบตั รแก่อนุชน
- ประธานในพิธี กล่าวให้โอวาท
- ผูแ้ ทนอนุชนกล่าวแสดงความรู ้สึกจากใจถึงผลของการเข้าค่ายและ
ประโยชน์ทีอนุชนฯ ได้รับ
- ประธานในพิธี แขกผูม้ ีเกียรติ และอนุชนฯ ถ่ายภาพร่ วมกัน
- ประธานในพิธี แขกผูม้ ีเกียรติ และอนุชนฯ รับประทานอาหารว่างร่ วมกัน

