กำหนดกำรทัศนศึกษำ ดูงำนตลำดเห็ด ของสมำคมนักวิจัยและเพำะเห็ดแห่ งประเทศไทย
(ศึกษำ ตลำดเห็ด รับประทำนอำหำรเห็ด และทำบุญไหว้ พระ รับพรวันปี ใหม่ ไทย )
วันเสำร์ ท่ ี 31 มีนำคม 2561
เวลำ
06.30 – 07.00 น.
07.00 – 9.00 น.
09.00 – 10.30 น.

10.30 – 11.00 น.
11.00 – 13.30 น.

กิจกรรม
หมำยเหตุ
ลงทะเบียน บริเวณลานจอดรถหน้ าหอประชุมใหญ่ ประตูฝั่งถนน
พหลโยธิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
ออกเดินทางจาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไปตามเส้ นทาง.....
ผ่าน จังหวัดนครปฐม ไปยังตลาดศรี เมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี
เดินเยี่ยมชมตลาดศรี เมือง โดยชมส่วนของตลาดขายส่งและขาย
ปลีกเห็ดชนิดต่าง ๆ ที่เกษตรเพาะในพื ้นที่ รวมถึงสินค้ าที่นา่ สนใจ
และเป็ นเอกลักษณ์ของตลาด
ตลาดศรี เมือง เป็ นตลาดใหญ่ใน อ.เมือง จ.ราชบุรี เป็ นแหล่งรับซื ้อ
และขายส่งเห็ด พืชผัก ไม้ ผลต่าง ๆ ในพื ้นที่ จ.ราชบุรี รวมถึงจังหวัด
นครปฐม และจังหวัดใกล้ เคียงในเขตภาคตะวันตก
ลักษณะดาเนินงานค้ าขายของตลาด มีความใกล้ เคียงกับตลาดไท
ใน จ.ปทุมธานี
เดินทางไปร้ านอาหารกลางวัน ชื่อร้ าน...แม่ นำ้ ...........
ระหว่างที่รอประทานอาหารกลางวันเวลา 12.00 น. ซึง่ จะเป็ น
เมนูอาหารเห็ด จากการนาเห็ดสดที่ซื ้อในตลาดศรี เมือง ให้ ทางร้ าน
ปรุงเป็ นอาหาร
มีการพูดคุยสนทนาแบบกันเอง “เสวนาภาษาเห็ด” และรับประทาน
ของว่างที่แปรรูปมาจากเห็ดชนิดต่างๆ
หัวข้ อการเสวนา ประกอบไปด้ วย :
1. ข้ อมูลความรู้เกี่ยวกับชนิดของเห็ด และราคาเห็ดที่ตลาดศรี
เมืองเปรี ยบเทียบกับตลาดเห็ดอื่น ๆ และตลาดไท
2. ข้ อคิดเห็นเกี่ยวกับราคาเห็ด และตลาดเห็ดในภาพรวมของ
ประเทศ ณ ปั จจุบนั รวมถึงแนวทางในการส่งเสริมให้ ราคา
และตลาดเห็ดไทย ให้ ดีขึ ้น
หลังจากพูดคุยสนทนาภาษาเห็ด เป็ นเวลา 1 ชัว่ โมง จึงรับประทาน
อาหารกลางวัน ในเมนู “อาหารเห็ด” ซึง่ เป็ นอาหารแนะนาและขึ ้น
ชื่อของทางร้ านอาหาร รวมถึงอาหารเห็ดที่สมาคมฯ นาไปแนะนา

13.30 – 14.00 น.
14.00 – 14.45 น.

14.45 – 16.00 น.

16.00 – 18.00 น.

ทังคุ
้ ณค่า รสชาติ และการปรุงอย่างง่าย ๆ
หลังจากรับประทานกลางวันแล้ ว ก็พกั ผ่อนตามอัธยาศัย หรื อ
แบ่งกลุม่ พูดคุยสนทนากันเกี่ยวกับเห็ดอีกครัง้ ในระหว่างนี ้ อาจจะมี
ผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารเห็ด สมุนไพรเห็ด หรื อเห็ดแห้ งมาจาหน่าย
เพื่อให้ ผ้ มู าร่วมทัศนศึกษา ซื ้อกลับบ้ าน
เดินทางจากร้ านอาหาร ไปวัดตรี ญาติ
เดินทางถึงวัดตรี ญาติ ซึง่ เป็ นวัดที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ
สมเด็จพระสังฆราชองค์ปัจจุบนั ของไทย เคยบวชเรี ยนตังแต่
้ สมัย
เป็ นเณร ถึง 8 พรรษา และได้ เดินทาง ไป-กลับระหว่างวันนี ้กับวัด
ลาดเมธัง ซึง่ พระอาจารย์ของท่าน เคยเป็ นเจ้ าอาวาส/รักษาการเจ้ า
อาวาส ทัง้ 2 วัด
สมาคมฯ และผู้ร่วมทัศนศึกษาจะได้ ร่วมกันทาบุญที่วดั ทัง้ 2 แห่งนี ้
เดินทางไปเยี่ยมชมโรงงานปั น้ โอ่งมังกร ซึง่ เป็ นผลิตภัณฑ์ที่มี
ชื่อเสียงของจังหวัดราชบุรี
ที่มาของโอ่งมังกร
เดินทางกลับ กรุงเทพมหานคร โดยกาหนดถึงลานจอดรถหน้ า
หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไม่เกินเวลา 18.00 น.

***** รับจำนวนจำกัด เพียง 25 ท่ ำน เท่ ำนัน้ ******

หมายเหตุ - รับประทานอาหารว่าง เวลา 9.00 น. และ 15.00 น.
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง คนละ 900 บาท
- การชาระค่าใช้จ่ายโดยการโอนเงิน เข้าบัญชีชื่อ สมาคมนกวิจยั และเพาะเห็ดแห่งประเทศ
ไทย ธนาคารไทยพาณิ ชย์ สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หมายเลขบัญชี 235-2-9606-6
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
1.

คุณอภิรัชต์ สมฤทธิ์ โทร

2.

คุณชาญยุทธ ภาณุทตั โทร 081-830-0962

084-448-2411

