
 
 
 

 
ก ำหนดกำร 

โครงกำร ค่ำยเยำวชนรู้งำนสืบสำนพระรำชด ำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 9 
ระหว่ำงวันอำทิตย์ท่ี 26 พฤษภำคม – วันเสำร์ที่ 1 มิถุนำยน 2562 

ณ ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำห้วยทรำยอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ จังหวัดเพชรบุรี 
และโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริในพื้นที่ภำคกลำง 

-------------------------------- 
วันอำทิตย์ท่ี 26 พฤษภำคม 2562 
เวลา 06.00 น. ลงทะเบียน 
เวลา 07.00 น. ออกเดินทางไปยังศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดเพชรบุร ี
เวลา 10.30 น.  เยาวชนเดินทางถึงศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดเพชรบรุี 
  รับประทานอาหารว่าง 
เวลา 11.00 น. กิจกรรม Homeroom  

 ปฐมนิเทศ แนะน ากิจกรรม ช้ีแจงกฎระเบียบประจ าค่าย 

 แนะน าทีมพี่เลีย้ง และทีมงานประจ าค่าย  
เวลา 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00 น. กิจกรรมสันทนาการ แบ่งกลุม่เยาวชน 4 กลุ่ม กลุ่มละ 15 คน เพื่อท ากิจกรรม  
เวลา 14.00 น. เยี่ยมชมพื้นที่รอบบริเวณศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ 
เวลา 15.00 น. รับประทานอาหารว่าง 
เวลา 15.30 น. กิจกรรม “สถานีทดสอบจติใจ / ละลายพฤติกรรม”  
เวลา 17.00 น. รับอุปกรณป์ระจ าค่าย   

เข้าที่พักท าธุระส่วนตัว 
เวลา 18.30 น. รับประทานอาหารเย็น 
เวลา 19.30 น. กิจกรรม Homeroom  

 กิจกรรมสันทนาการ 
เวลา 20.30 น. พักผ่อนตามอัธยาศยั 
 
วันจันทร์ที่ 27 พฤษภำคม 2562 
เวลา 06.00 น. ตื่นนอน 
เวลา 07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า 
เวลา 08.00 น. กิจกรรม Homeroom ช่วงเช้า  
เวลา 10.00 น. พิธีเปิดโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชด าริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 9 

 พ.ต.อ. พันธ์ศักดิ์ สมันตรัฐ ผู้อ านวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ กล่าวต้อนรับ 

 นำงพิชญดำ  หัศภำค ผู้อ านวยการกองประชาสมัพันธ์ ส านักงาน กปร. กล่าวรายงาน 

 นำยปวัตร์  นวะมะรัตน  รองเลขำธิกำร กปร. กล่าวเปิดโครงการ 
 
 
 



 
 
 
 
วันจันทร์ที่ 27 พฤษภำคม 2562 
เวลา 10.30 น.    รับประทานอาหารว่าง    
เวลา 10.45 น. การบรรยายพิเศษ “ส านักงาน กปร. กับการสนองพระราชด าร”ิ โดย นำงสำวถกลวรรณ ไกรสรกุล  
  ที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ส านักงาน กปร. 
เวลา 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.30 น.  การบรรยายพิเศษ “ศูนย์ศกึษำกำรพัฒนำห้วยทรำยอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริกับกำรสนองพระรำชด ำริ” 
  สันทนาการ 
เวลา 15.00 น. รับประทานอาหารว่าง  
เวลา 15.30 น. บรรยาย “สถาบันพระมหากษัตรยิ์กับประเทศไทย” โดยจิตอาสา 904  
เวลา 18.00 น. รับประทานอาหารเย็น 
เวลา 19.00 น. กิจกรรม Homeroom ช่วงเย็น/สรุปกิจกรรม 
เวลา 20.30 น. พักผ่อนตามอัธยาศยั 

 

วันอังคำรที่ 28 พฤษภำคม 2562 

เวลา 06.00  น. ตื่นนอน /ออกก าลังกาย / ฝึกระเบียบ  
เวลา 07.30  น. รับประทานอาหารเช้า 
เวลา 08.30  น. กิจกรรม Homeroom ช่วงเช้า  
เวลา 09.30  น.  ฟังบรรยายผลการด าเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ  
เวลา 10.30 น. รับประทานอาหารว่างบรเิวณพื้นที่ดูงาน 
เวลา 10.45 น. เยี่ยมชมผลการด าเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ  
  (โดยกิจกรรมเป็นไปตามที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯก าหนด) 

 แปลงผักพื้นบ้าน อาหารและยา 

 หญ้าแฝกดินดาน 

 แปลงทฤษฎี 5 ไร ่
เวลา 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  
เวลา 13.00 น.      เยี่ยมชมผลการด าเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ และลงมือปฏิบัต ิ 
  (โดยกิจกรรมเป็นไปตามที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯก าหนด) 

 ฐานน้ าหมักชีวภาพ 

 ฐานเพาะหญา้แฝก 

 ฐานเพาะเหด็ 

 ฐานถ่านชีวภาพ 
เวลา 14.30 น. รับประทานอาหารว่างบรเิวณพื้นที่ดูงาน 
เวลา 15.00 น.    เยี่ยมชมผลการด าเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ และลงมือปฏิบตัิ (ต่อ) 
เวลา 18.00 น. รับประทานอาหารเย็น 
 
 



 
 
 
 
วันอังคำรที่ 28 พฤษภำคม 2562 

เวลา 19.00 น. กิจกรรม Homeroom ช่วงเย็น/สรุปกิจกรรม 
  - บรรยายพิเศษเรื่อง “การตดิตามเสด็จฯ และสนองพระราชด าริ” โดย ผอ.กองประสานงานโครงการพื้นที่ 1   
เวลา 20.30 น. พักผ่อนตามอัธยาศยั 
 
วันพุธที่ 29 พฤษภำคม 2562 
เวลา 06.00 น. ตื่นนอน ออกก าลังกาย/ฝึกระเบียบแถว  
เวลา 07.30 น. รับประทานอาหารเช้า 
เวลา 08.30 น. กิจกรรม Homeroom ช่วงเช้า  
เวลา 09.00 น. เดินทางไปศูนยเ์รียนรู้บ้านเกษตรกร 
  1) บ้านเกษตรกร นายจรูญ นวลพลอย เกษตรกรตัวอย่างดา้นเกษตรผสมผสาน (ความรูเ้รื่องดิน) 
  2) บ้านเกษตรกร นายสว่าง พันธ์วงศ์ เกษตรกรตัวอย่างด้านปศุสตัว์ บัญชีครัวเรือน (ความรู้เรื่องปศสุัตว์) 
  3) บ้านเกษตรกร นายส ารอง แตงพลับ เกษตรกรตัวอย่างด้านเกษตรผสมผสาน (ความรู้ด้านสมุนไพร) 
  4) บ้านเกษตรกร นายมานพ สุขส าราญ เกษตรกรตัวอย่างด้านทฤษฎีใหม่ (ความรูด้้านพืชไร่) 
เวลา 10.30 น. รับประทานอาหารว่าง ณ บ้านเกษตรกร 
เวลา 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ บ้านเกษตรกร  
เวลา 12.45 น. ออกเดินทางไปทัศนศึกษา ณ โครงการชั่งหัวมันตามพระราชด าร ิ
เวลา 13.35 น. เยี่ยมชมโครงการชั่งหัวมันตามพระราชด าร ิ
เวลา 15.00 น. ออกเดินทางไปทัศนศึกษา และรับประทานอาหารว่าง ณ โครงการสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาสยามบรมราชกุมารี          

ศูนย์ฝึกอบรมทางการเกษตรเขากระปุก 
เวลา 15.15 น. เยี่ยมชมโครงการสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาสยามบรมราชกุมารี ศนูย์ฝึกอบรมทางการเกษตรเขากระปุก 
เวลา 16.30 น. หารือเกี่ยวกับการจัดท าโครงการ “จิตอาสาสานต่อพระราชด าริ” ที่จะจัดท าขึ้น ณ โรงเรยีนบ้านอ่างหนิ 
  (ทาสีรั้ว ปรับปรุงภูมิทัศน์ ปลูกต้นไม้มงคล) 
เวลา 18.00 น. รับประทานอาหารเย็น 
เวลา 19.00 น. การบรรยายพิเศษ “แนวคิดการจดัท าโครงการฯ เพื่อสืบสานแนวพระราชด าริ” โดยวิทยากร คุณคงศกัดิ์ มีแก้ว      

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจัยการจดัการป่าไม้ กรมป่าไม ้
เวลา 21.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศยั 
 
วันพฤหัสบดีท่ี 30 พฤษภำคม 2562  
เวลา 06.00 น. ตื่นนอน ออกก าลังกาย/ฝึกระเบียบแถว  
เวลา 07.30 น. รับประทานอาหารเช้า 
เวลา 08.30 น. กิจกรรม Homeroom ช่วงเช้า  
เวลา 09.00 น. เดินทางไปทัศนศึกษา ณ เขาเสวยกะปิ เพื่อศึกษาวิธีบริหารจัดการปา่ด้วย “ระบบป่าเปียก”  
เวลา 10.00 น. ร่วมคืนดินดีสู่ป่า ณ บริเวณเขาเสวยกะปิ (รับประทานอาหารว่าง ณ พ้ืนท่ี) 
เวลา 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงเรียนบ้านอ่างหิน 
 
 



 
 
 
 
วันพฤหัสบดีท่ี 30 พฤษภำคม 2562  
เวลา 13.00 น. กิจกรรม “จิตอาสาสานต่อพระราชด าริ” โดยเยาวชนร่วมปรับปรุงสถานท่ีโรงเรียนบา้นอ่างหิน  
เวลา 18.00 น. รับประทานอาหารเย็น 
เวลา 19.00 น. ประชุมทีมงานเพื่อปรับปรุงกิจกรรม “จิตอาสาสานต่อพระราชด าร”ิ ประเมินผลการท างานระหวา่งวัน 
เวลา 20.00 น. กิจกรรมสันทนาการ  
เวลา 21.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศยั 
  
วันศุกร์ที่ 31 พฤษภำคม 2562 
เวลา 07.00 น. รับประทานอาหารเช้า 
เวลา 08.00 น. กิจกรรม Homeroom ช่วงเช้า  
เวลา 08.30 น. เดินทางไปท ากิจกรรม “จิตอาสาสานต่อพระราชด าริ” โดยเยาวชนร่วมปรับปรุงสถานท่ีโรงเรียนบ้านอ่างหิน  
เวลา 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ บรเิวณสถานท่ีจดัท ากิจกรรม 
เวลา 13.00 น. กิจกรรม “จิตอาสาสานต่อพระราชด าริ” (ต่อ)  
เวลา 13.30 น. รับประทานอาหารว่าง 
เวลา 13.45 น. กิจกรรม “จิตอาสาสานต่อพระราชด าริ” (ต่อ) 
เวลา 16.00 น. พิธีส่งมอบงานกิจกรรม “จติอาสาสานต่อพระราชด าริ” 
เวลา 18.00 น.  รับประทานอาหารเย็น  
  กิจกรรมสันทนาการ  
  กิจกรรมการแสดงความสามารถจากเยาวชน พร้อมพี่เลีย้ง 4 กลุ่ม 
เวลา 22.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศยั 
 
วันเสำร์ที่ 1 มิถุนำยน  2562 
เวลา 08.00 น. รับประทานอาหารเช้า 
เวลา 09.00 น. กิจกรรม Homeroom ช่วงเช้า 
เวลา 10.00 น. พิธีปิดค่ายเยาวชน 

 พิธีมอบรางวัลเยาวชนผลิตผลงานดีเด่น 

 พิธีมอบใบเกียรติบตัร 

 ตัวแทนเยาวชนกล่าวขอบคณุและกล่าวอ าลา 

 ตัวแทนศูนย์ฯและส านักงาน กปร. กล่าวอ าลา 

 ร้องเพลงสรรเสรญิพระบารม ี

 ถ่ายภาพร่วมกัน 
เวลา 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  

เดินทางกลับภมูิล าเนาโดยสวสัดภิาพ 
 
*** ก ำหนดกำรอำจมีกำรเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม 
 


