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การประชุมสมาชิกเครือข่ ายอนุชนชาวนาไทย ครัง้ ที่ 3
วันที่ 4-5 สิงหาคม 2561
ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
จุดประสงค์
มูล นิ ธิ ข้ าวไทย ในพระบรมราชูป ถัม ภ์ และส านัก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึก ษา (สอศ.)
ตระหนักถึงความสาคัญของอาชีพการทานาที่ต้องมีความมัน่ คงและยัง่ ยืน แต่จากความเป็ นจริ งอายุเฉลี่ย
ของชาวนาไทยสูงขึน้ ทุกปี ขณะนี ้อยู่ประมาณ 57 ปี จึงเชื่อได้ ว่ามีลูกหลานชาวนาไทยไม่มากนักที่ดารง
อาชีพชาวนาตามพ่อแม่
ทัง้ 2 องค์กร จึง ได้ ร่วมมือ กัน จัดค่ายข้ าวขึน้ เป็ น ประจ าทุกปี ตังแต่
้ ปี 2548 ทัง้ ในประเทศและ
ต่างประเทศ เพื่ อนาลูกหลานชาวนาที่ ศึกษาอยู่ในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี และโรงเรี ยนมัธ ยม
ทั่วประเทศมาเข้ าค่ายข้ าวในภาคต่างๆ ของประเทศเป็ นเวลา 7-8 วัน เพื่อเรี ยนรู้ ถึงระบบการผลิตข้ าว
การค้ าและการแปรรู ปข้ าว รวมถึง วิถีทางและเทคโนโลยีที่ทนั สมัยของการผลิตข้ าว เพื่อให้ อนุชนมองเห็น
อนาคต ที่ดีขึ ้นของอาชีพทานาในประเทศไทย
ค่ายข้ าวถูกจัดขึน้ ทุกปี ม า ตังแต่
้ ปี 2548 อนุชนที่เข้ าค่ายอย่างน้ อ ย 1 ครั ง้ จะได้ รับการแต่งตัง้
เป็ นยุวทูตข้ าวของมูลนิธิฯ มีหน้ าที่ให้ ความรู้ เรื่ องข้ าวแก่สาธารณชนโดยเฉพาะเยาวชนทัว่ ประเทศและ
สมาชิกของเครื อข่ายอนุชนชาวนาไทย เครื อข่ายฯ ขณะนี ้มีสมาชิกมากกว่า 800 คน
มูล นิ ธิ ฯ ร่ ว มกับ สอศ. ได้ จัด การประชุม สมาชิ ก เครื อ ข่ า ยอนุช นชาวนาไทยมา 2 ครั ง้ แล้ ว
การประชุมสมาชิ กเครื อข่าย ครัง้ ที่ 3 มุ่งที่ จะให้ ข้อมูลเกี่ ยวกับระบบการผลิตและการค้ าข้ าวที่ทันสมัย
แก่สมาชิก เปิ ดโอกาสให้ สมาชิกแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ และร่วมกันวางแผน เรื่ องบทบาทของ
สมาชิกเครื อข่ายในการพัฒนาข้ าวและชาวนาไทย รวมทัง้ ให้ ความคิดเห็นเพื่อปรับปรุ งระบบการจัดการ
ค่ายข้ าวให้ มีประสิทธิภาพสูงขึ ้น
ผู้ท่ เี ข้ าร่ วมประชุม
มีสมาชิกเครื อข่ายอนุชนชาวนาไทยเข้ าร่วมประชุมทังสิ
้ ้น 22 คน (แนบ 1) ได้ ทากิจกรรมต่างๆ ตามกาหนดการ
(แนบ 2) อันประกอบด้ วย พิธี เ ปิ ด ในช่วงเช้ า ของวันที่ 4 สิง หาคม 2561 โดยมี ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล
ประธานกรรมการมูลนิธิข้าวฯ เป็ นประธาน ต่อด้ วยการบรรยาย เรื่ อง “ข้ าวไทยในตลาดการค้ าข้ าวโลก”
โดย รศ.สมพร อิศวิลานนท์ จากสถาบันคลังสมองของชาติ ในช่วงบ่ายมีการประชุม หารื อร่วมกันใน 2 เรื่ อง

คือ (1) บทบาทของอนุชนชาวนากับการพัฒนาข้ าวและชาวนาไทยและ (2) ข้ อแนะนาเพื่อปรับปรุงระบบ
การจัดค่ายข้ าวในปี ต่อๆ ไป โดยมี ดร. พัดชา เศรษฐากา จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
สกลนคร เป็ นผู้ดาเนินรายการ
ในวันที่ 5 สิงหาคม 2561 อนุชนทัง้ 22 คน ได้ เดินทางไปทัศนศึกษา เรื่ องระบบการทานาแบบ
ผสมผสาน ณ แปลงนาของคุณ สุก รรณ์ สัง ข์ ว รรณะ และร่ ว มในพิ ธี ปิ ด โดยมี ดร. มงคลชัย สมอุด ร
ที่ปรึ กษาด้ านมาตรฐานอาชี วศึกษาเกษตรกรรมและประมง ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เป็ นประธานในพิธี
ภาพจากการประชุม

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็ นประธานในพิธีเปิ ด
ณ ห้ องประชุมวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี

สมาชิกเครื อข่ายอนุชนฯ ร่วมถ่ายภาพกับท่านประธานฯ พร้ อมกับแขกผู้ใหญ่ที่มาร่วมพิธีเปิ ด

รศ.สมพร อิศวิลานนท์ จากสถาบันคลังสมองของชาติ บรรยาย เรื่ อง “ข้ าวไทยในตลาดการค้ าข้ าวโลก”

สมาชิกเครื อข่ายอนุชนฯ ฟั งการบรรยาย

ดร.สุเมธ มอบรางวัลแก่ ดร.พัดชา เศรษฐากา จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร
ผู้ดาเนินการประชุม

ดร.พัดชา ดาเนินการประชุมวางแผน เรื่ อง บทบาทของสมาชิกเครื อข่ายฯ กับการพัฒนาข้ าวและชาวนาไทย
และเรื่ องรูปแบบใหม่ของการจัดค่ายข้ าวในอนาคต

สมาชิกเครื อข่ายฯ ศึกษาปฏิบตั งิ านที่แปลงนาทดลองของคุณสุกรรณ์ สังข์วรรณะ
ที่ อ.หนองหญ้ าไซ จ.สุพรรณบุรี

คุณสุกรรณ์ แนะนาเครื่ องมือและวิธีการเตรี ยมแปลงนา

คุณสุกรรณ์ ลงมือเตรี ยมแปลงนาให้ ดู

ดร. มงคลชัย สมอุดร ที่ปรึกษาด้ านมาตรฐานอาชีวศึกษาเกษตรกรรมและประมง
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็ นประธานในพิธีปิด ซึง่ ดาเนินการที่ห้องปฏิบตั กิ ารในแปลงนาของคุณสุกรรณ์

สมาชิกเครื อข่ายอนุชนฯ ฟั งการให้ โอวาทของประธานพิธีปิด

แนบ 1

การประชุมสมาชิกเครือข่ ายอนุชนชาวนาไทยครัง้ ที่ 3
ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
วันที่ 4 - 5 สิงหาคม 2561
สมาชิกเครือข่ ายเข้ าประชุม 22 คน
ลาดับ

ชื่อ

อายุ

จังหวัด

สถานศึกษา

1

นางสาววรัญญา ตรงต่อกิจ

18

พิษณุโลก

โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี (ม.6)

2

นางสาวอภิรดี โฉมศา

20

เชียงราย

วษท. เชียงราย (ปวส.2)

3

นางสาววิภาดา เข็มพรมมา

17

อุบลราชธานี

โรงเรียนโดมประดิษฐ์ วิทยา (ม.5)

4

นางสาวอริญา เสาราช

17

อุบลราชธานี

โรงเรียนโดมประดิษฐ์ วิทยา (ม.5)

5

นางสาวกัญสิริ จิระดา

19

ลาปาง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลาปาง (ปวส.2)

6

นางสาวสุณิสา อินต๊ ะสงค์

20

ลาปาง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลาปาง (ปวส.2)

7

นายแสงอรุณ ดอนชูไพร

18

กาแพงเพชร

วษท. พิจิตร (ปวส.2)

8

นางสาวจันทร์ จิรา นิละต๊ ะ

19

พิจิตร

วษท. พิจิตร (ปวส.1)

9

นายณัฐพงศ์ ศิลา

19

พิจิตร

วษท. พิจิตร (ปวส.1)

10

นางสาวธยานี ทรงเจริญวงค์

17

พิษณุโลก

วษท. พิจิตร (ปวช.2)

11

นางสาวสุธาทิพย์ บุษยิ ้ม

18

พิจิตร

วษท. พิจิตร (ปวส.1)

12

นางสาวพิชญาภรณ์ บุญญานุวตั ร

17

พัทลุง

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย (ม.6)

13

นางสาวอาทิติญา เอียดคล้ าย

17

พัทลุง

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย (ม.6)

14

นางสาวธันย์ชนก ดินนุ้ย

17

พัทลุง

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย (ม.6)

15

นางสาวศุภดา นาคพันธ์

18

พัทลุง

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย (ม.6)

16

นางสาวปาลิตา ตังใจ
้

18

สุโขทัย

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย (ปวส.1)

17

นางสาวอนงรักษ์ ธรรมเจริญ

18

อุดรธานี

วษท.อุดรธานี (ปวช.3)

18

นางสาวนธิพร บุตรเกตุ

19

เพชรบูรณ์

วษท. เพชรบูรณ์ (ปวส.2)

19

นางสาวไรย์มี หมัดหมาน

20

ปั ตตานี

วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปั ตตานี (ปวส.2)

20

นางสาวซอฟี ยะห์ หมัดหมาน

20

ปั ตตานี

วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปั ตตานี (ปวส.2)

21

นางสาวธิชากรณ์ เดชศรีมงคลกุล

16

บุรีรัมย์

โรงเรียนพระครูพิทยาคม (ม.5)

22

นางสาวพรรณภา เข็มมา

16

บุรีรัมย์

โรงเรียนพระครูพิทยาคม (ม.5)

แนบ 2

การประชุมสมาชิกเครือข่ ายอนุชนชาวนาไทยครัง้ ที่ 3
วันที่ 4 – 5 สิงหาคม 2561
ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
(ร่ าง) กาหนดการ
วันเสาร์ ท่ ี 4 สิงหาคม 2561
(ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี)
08.00 – 09.00 น.
ลงทะเบียน
09.00 – 10.30 น.
พิธีเปิ ด
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
(ประธานในพิธี)
 ประธานในพิธีจดุ ธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
 ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กล่าวต้ อนรับ
 เลขาธิการมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ รายงานถึงความเป็ นมา
ของเครื อข่ายอนุชนชาวนาไทยและวัตถุประสงค์ของการจัดประชุม
 ประธานในพิธีกล่าวให้ โอวาท
 ประธานในพิธี แขกผู้มีเกียรติและอนุชนถ่ายภาพร่วมกัน
10.30 – 12.00 น.
12.00 – 13.00 น.
13.30 – 15.30 น.

15.30 – 16.00 น.
16.00 – 18.00 น.
18.00 – 19.00 น.
19.00 – 20.30 น.

 ประธานในพิธี แขกผู้มีเกียรติและอนุชนรับประทานอาหารว่างร่วมกัน
ข้ าวไทยในตลาดการค้ าข้ าวโลก
โดย รศ.สมพร อิศวิลานนท์ สถาบันคลังสมองของชาติ
อาหารกลางวัน
ประชุมวางแผนเรื่ อง บทบาทของสมาชิกเครื อข่ายชาวนาไทยกับการพัฒนาข้ าว
และชาวนาไทย
ผู้ดาเนินรายการ : ดร.พัดชา เศรษฐากา
อาหารว่าง
ประชุมวางแผนเรื่ อง รูปแบบใหม่ของการจัดค่ายข้ าวในอนาคต
ผู้ดาเนินรายการ : ดร.พัดชา เศรษฐากา
อาหารเย็น
สรุปและเตรี ยมเสนอข้ อคิดเห็นจากการวางแผน

วันอาทิตย์ ท่ ี 5 สิงหาคม 2561
(ณ แปลงนาคุณสุกรรณ์ สังข์วรรณะ อ.หนองหญ้ าไซ จ.สุพรรณบุรี)
07.30 – 09.30 น.
เดินทางจากวิทยาลัยถึงแปลงนา
09.30 – 11.30 น.
ศึกษาระบบการทานาแบบ “คืนสูส่ ามัญ”
11.30 – 12.30 น.
อาหารกลางวัน
12.30 – 13.30 น.
อนุชนเสนอรายงานแผนการพัฒนาข้ าวและชาวนาไทยและรูปแบบใหม่ของการ
จัดค่ายข้ าว
13.30 – 14.30 น.
พิธีปิด
 ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) (ประธานในพิธี)

14.30 น.

 เลขาธิการมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวรายงานผลการประชุม
 ผู้แทนอนุชน กล่าวแสดงความรู้สกึ ถึงการเข้ าร่วมประชุมและประโยชน์ที่ได้ รับ
 ประธานในพิธี มอบเกียรติบตั รให้ อนุชน และให้ โอวาท
 เลขาธิการมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบของที่ระลึกแก่ประธาน
 ประธานในพิธี แขกผู้มีเกียรติ และอนุชนฯ ถ่ายภาพร่วมกัน
 ประธานในพิธี แขกผู้มีเกียรติ และอนุชนฯ รับประทานอาหารว่างร่วมกัน
เดินทางกลับภูมิลาเนา

***************************************

