กําหนดการงานวันดินโลก 5 ธันวาคม ปี 2560
“Caring for the Planet Starts from the Ground : รักษ์โลก เริ่มจากรักษ์ดิน สูค่ วามยั่งยืน”
วันที่ 4 – 6 ธันวาคม 2560
ณ ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูทดี่ ินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดราชบุรี
วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2560
เวลา 09.00 – 18.00 น.
การแสดงนิทรรศการ “ตามรอยพระราชปณิธาน ปราชญ์แห่งดิน”
กิจกรรมนั่งรถพ่วงชมศูนย์ฯ
สาธิตการปั้นโอ่ง
การจําหน่ายสินค้าตลาดนัดเกษตรกร
เวลา 10.00 – 12.00 น.
การเสวนาวิชาการ
เวลา 10.30 – 13.30 น.
การแข่งขันประกวดวาดภาพ
เวลา 13.00 – 16.00 น.
การแข่งขันประกวดสุนทรพจน์
เวลา 17.00 – 18.00 น.
การแสดงดนตรี
วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2560
เวลา 11.30 น.
- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางถึงศูนย์ศกึ ษาวิธีการฟื้นฟู
ที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
เวลา 11.35 น.
- รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 น.
- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางถึงบริเวณพิธี
- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถวายความเคารพพระบรม
ฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 9
- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวน้อมรําลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในฐานะทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม
- ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
เวลา 13.10 น.
- ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี กล่าวต้อนรับ
เวลา 13.15 น.
- อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินกล่าวรายงาน
เวลา 13.20 น.
- ผู้แทน FAO ประจําภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกอ่านสาร
เวลา 13.25 น.
- การแสดงวิดีทัศน์งานวันดินโลก และการแสดงดนตรีประกอบการวาดทราย
เวลา 13.35 น.
- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทําพิธีเปิดงานวันดินโลก ปี 2560
เวลา 13.40 น.
- ถ่ายภาพหมู่
เวลา 13.45 น.
- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบรางวัลผู้ชนะการประกวดวาด
ภาพ และประกวดสุนทรพจน์ระดับเยาวชน และมอบของที่ระลึกให้แก่เกษตรกร
ตัวอย่างที่มาร่วมจัดกิจกรรม จํานวนทั้งสิ้น 12 รางวัล
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เวลา 13.55 น.

เวลา 14.35 น.
เวลา 14.50 น.
เวลา 15.20 น.
เวลา 15.40 น.
เวลา 09.00 – 18.00 น.

เวลา 14.00 – 16.00 น.
เวลา 17.00 – 18.00 น.

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชมนิทรรศการ
“ตามรอยพระราชปณิธาน ปราชญ์แห่งดิน”
- “สหประชาชาติสดุดี” แสดงนิทรรศการภาพที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช ทรงได้รับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัล
นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม หรือ Humanitarian Soil Scientist และ
การเชิดชูพระเกียรติโดยหน่วยงานต่างประเทศ
- “ฟื้นฟูปฐพีด้วยพระปรีชาพ่อ” แสดงโปสเตอร์ และแบบจําลองสดแนว
พระราชดําริในการแก้ไขปัญหาดินที่แตกต่างกันของแต่ละพื้นที่ ซึ่งแสดงถึงพระ
ปรีชาสามารถและพระมหากรุณาธิคุณที่มีตอ่ การพัฒนาที่ดินของไทย โดยแสดง
แบบจําลองของพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ โดย
เฉพาะที่เกี่ยวกับการพัฒนาที่ดินที่สําคัญ 3 แห่ง ได้แก่ การพัฒนาพื้นที่ดินทราย
จัดที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ การพัฒนา
พื้นที่ดินเปรี้ยวจัดที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
และการพัฒนาพื้นที่ดินเสื่อมโทรมที่ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขา
ชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
- “สานต่องานพ่อทํา” แสดงโครงการพระราชดําริการสืบสานแนวทางการทรง
งานด้านการเกษตรของรัชการที่ 9 สู่รัชกาลที่ 10 ได้แก่ โครงการเกษตรวิชญา
และโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ และการสานต่อพระราชปณิธานด้านการ
แก้ปัญหาดินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก่ โครงการเกษตรกรรมยั่งยืน
โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่และการผลิตปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน
- “น้อมนําศาสตร์พระราชาสู่ความยั่งยืน” แสดงตัวอย่างความสําเร็จของการน้อม
นําแนวพระราชดําริไปปฏิบัติ ผ่านภาครัฐจํานวน 7 แห่ง หน่วยงานที่ร่วม
ดําเนินงานในศูนย์ฯ และนําเสนอความสําเร็จของเกษตรกรตัวอย่าง 4 ราย
รวมทั้งนําเสนอการจัดงานวันดินโลกในประเทศต่าง ๆ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พบปะเกษตรกรที่นําสินค้ามาจําหน่าย
ภายในงาน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขึ้นรถพ่วงชมพื้นที่ศูนย์ฯ ที่พัฒนาตาม
ศาสตร์พระราชา เช่น แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ สวนไม้มงคล หลุมดินปัญหา ต้น
ประดู่ทรงปลูก และดูจุดปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนบริเวณแปลง
เกษตรทฤษฎีใหม่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางกลับ
การแสดงนิทรรศการ “ตามรอยพระราชปณิธาน ปราชญ์แห่งดิน”
กิจกรรมนั่งรถพ่วงชมศูนย์
สาธิตการปั้นโอ่ง
การจําหน่ายสินค้าตลาดนัดเกษตร
กิจกรรมตอบปัญหา และเล่นเกมส์
การแสดงดนตรี
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วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2560
เวลา 09.00 – 18.00 น.

การแสดงนิทรรศการ “ตามรอยพระราชปณิธาน ปราชญ์แห่งดิน”
กิจกรรมนั่งรถพ่วงชมศูนย์ฯ
สาธิตการปั้นโอ่ง
การจําหน่ายสินค้าตลาดนัดเกษตร
กิจกรรมสันทนาการ
-----------------------------------------------------------------

หมายเหตุ

- การแต่งกาย : ชุดสากล / ชุดสุภาพ
- ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมงานวันดินโลก ปี 2560 เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ
พ.ศ. 2555

