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กําหนดการ 
โครงการคายเยาวชนรูงานสืบสานพระราชดาํร ิ(RDPB Camp) รุนท่ี 12 

ณ โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีลุมนํ้าปากพนังอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  จังหวดันครศรีธรรมราช 
ระหวางวันจันทรท่ี 4 เมษายน – วันอาทิตยท่ี 10 เมษายน 2565 (7 วัน 6 คืน) 

 
วันจันทรท่ี  4  เมษายน  2565  (วันท่ี 1) 
08.00 น. ลงทะเบียนเขารวมงาน พรอมรับอปุกรณเขาคาย ณ อาคารเอนกประสงค              

ศูนยอํานวยการและประสานการพัฒนาพ้ืนที่ลุมน้ําปากพนังฯ  
08.30 น.  พูดคุยชี้แจงรายละเอียดกิจกรรมและกตกิาคาย     
09.00 น. พิธีเปดโครงการคายเยาวชนรูงานสืบสานพระราชดาํริ (RDPB Camp) รุนที่ 12 
 - นายสมพร ภูศริิ  ผูอํานวยการศนูยอํานวยการและประสานการพัฒนาพ้ืนที่ลุมน้ํา     

ปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิกลาวตอนรับ 
 - นางอรอนนัต วฒุิเสน  ผูอาํนวยการกองประชาสัมพันธ สํานักงาน กปร. กลาวรายงาน 
 - นางสาวถกลวรรณ ไกรสรกุล  อดตีท่ีปรกึษาดานการประสานงานโครงการฯ และ

คณะกรรมการพิจารณาตดัสินผลงานเยาวชนฯ  ประธานในพิธีกลาวเปดโครงการฯ 
 - ถายภาพรวมกัน 
09.30 น. รับประทานอาหารวาง 
09.45 น. บรรยายพิเศษ สาํนักงาน กปร. กับการสนองพระราชดําร ิ โดย นางสาวถกลวรรณ  

ไกรสรกุล  อดตีท่ีปรึกษาดานการประสานงานโครงการฯ และคณะกรรมการพิจารณา
ตัดสินผลงานเยาวชน 

11.00 น. กิจกรรมกลุมสัมพันธ (ละลายพฤติกรรม/สรางความสัมพันธ) แบงกลุม 4 กลุม 
                    กลุมๆ ละ 20 คน 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 น.  Workshop 1  การทํา Storytelling  หัวขอ เลาเรือ่งอยางไรใหเขาใจและเขาถึง  โดย

อาจารยกมลชนก ยวดยง คณุศิณัฐ กมุกะมกุล (Work point Entertainment)  
 และคุณกัญญารตัน สุวรรณจันทร (สถานีโทรทัศน PPTV)  รับโจทยประเด็นการเรียนรู

ฐานในศูนยฯ กลุมละ 1 ชิ้นงาน   
15.00 น. รับประทานอาหารวาง 
15.30 น.   Workshop 1  การทํา Story Telling  อาจารยกมลชนก ยวดยง คุณศิณัฐ กมุกะมกลุ 

(Work point Entertainment) และคุณกญัญารัตน สุวรรณจันทร (สถานีโทรทัศน 
PPTV) (ตอ) 

17.00 น. รับประทานอาหารเย็น 
19.00 น สันทนาการสรางความสัมพันธ / แนะนํากิจกรรมในวนัตอไป  
21.00 น. พักผอนตามอธัยาศัย 
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วันอังคารท่ี 5  เมษายน 2565 (วันท่ี 2) 
07.00 น. รับประทานอาหารเชา (ลงทะเบียน) 
08.00 น. ฟงบรรยายสรุปความเปนมาและการดําเนินงานตามแนวพระราชดําร ิ

ศูนยอํานวยการและประสานการพัฒนาพ้ืนที่ลุมน้ําปากพนังฯ  โดย นายสมพร ภูศิร ิ 
ผูอํานวยการศูนยอํานวยการฯ หรือผูแทน   

08.40 น.  แบงเปน 2 กลุม 
กลุมที่ 1  ชมพิพิธภัณฑฯ  

  กลุมที่ 2  ดงูานการบรหิารจัดการน้ํา ณ ประตูระบายน้าํอุทกวิภาชประสิทธ ิ
09.40 น.  (สลับกลุม) 
10.45 น. รับประทานอาหารวาง  
11.00 น. Workshop 2  หัวขอ เทคนิคการผลิต Clip VDO  ดวยกลองมือถือ “งายแตไดงาน” 

เปนการสรางองคประกอบศลิป การสรางจุดเดนในเฟรมภาพ การเก็บภาพสัมภาษณ การ
ตัดตอ เรียงลําดับภาพเพ่ือเลาเรื่อง เสียงเพลงประกอบ และ Text Computer Graphic 
โดย ผศ.เวทิต  ทองจันทร อาจารยณัฐวุฒ ิ สิงหหนองสวง และอาจารยลัทธสิทธิ ์ ทวีสุข 
จากมหาวทิยาลัยสยาม และ TIGER NOY TV    

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 น. Workshop 2  หัวขอ เทคนิคการผลิต Clip VDO  ดวยกลองมือถือ “งายแตไดงาน”

โดย ผศ.เวทิต  ทองจันทร อาจารยณัฐวุฒ ิ สิงหหนองสวง และอาจารยลัทธสิทธิ ์ ทวีสุข 
จากมหาวทิยาลัยสยาม และ TIGER NOY TV (ตอ) 

14.30 น. รับประทานอาหารวาง 
14.45 น. Workshop 2  หัวขอ เทคนิคการผลิต Clip VDO  ดวยกลองมือถือ “งายแตไดงาน”

โดยผศ.เวทิต  ทองจันทร อาจารยณัฐวุฒ ิ สิงหหนองสวง และอาจารยลัทธสิทธิ ์ ทวีสุข  
จากมหาวิทยาลัยสยาม และ TIGER NOY TV (ตอ) 

17.30 น. รับประทานอาหารเย็น 
  - แนะนํากิจกรรมในวันตอไป/สันทนาการ 
21.00 น. พักผอนตามอธัยาศัย 
 
วันพุธท่ี  6 เมษายน 2565 (วันท่ี 3)   
07.00 น. รับประทานอาหารเชา 
08.00 น. ฟงบรรยายการขยายผลตามแนวพระราชดาํริ โดย นายปญญพงษ สงพะโยม  

หัวหนาฝายขยายผล ศูนยอาํนวยการและประสานการพัฒนาพ้ืนที่ลุมน้ําปากพนงัฯ 
08.30 น. ลงพ้ืนที่ฝกปฏิบตัิการผลิตงานในฐานเรียนรูศูนยฯ 
  ฐานท่ี 1  ปุยสูตรพระราชทาน & ปุยมูลไสเดอืน สูตรไหนก็อรอย 
  ฐานที ่2  หัตถกรรมกระจูด โดยคนเอาถาน 
  ฐานที ่3  ของในสวนอรอยทุกอยาง 
  ฐานท่ี 4  พอเพียงนี้...ก็พอ 
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  ฐานที ่5  ชมิน้ํา ชมนก @ ปาจาก 
  ฐานที ่6  นวตักรรมเล้ียงกุงกามกรามและปลาขีต้ัง  
  ฐานที ่7  เคาะปาก ลากปลา 

ฐานท่ี 8  แหวจูด กุงฝอย และหอยขม 
   - รบัประทานอาหารวาง 

- ลงพ้ืนท่ีฝกปฏิบตัิการผลิตงานในฐานเรียนรูศนูยฯ (ตอ) 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 น. เรื่องเลา “เมื่อครั้งตามเสด็จในพ้ืนที่โครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดาํร”ิ  

โดย นายลลิต ถนอมสิงห  เลขาธกิาร กปร. 
14.30 น. รับประทานอาหารวาง 
15.00 น. พูดคุยสรางแรงบนัดาลใจจากรุนพ่ี RDPB Camp รุนที่ 3 พ่ีกอลฟ วรวิทย  วงษเลก็    

นักส่ิงแวดลอมและผูประกอบการเจาของธรุกิจสตารทอพั Trash Lucky 
17.00 น. รับประทานอาหารเย็น  
19.00 น. สันทนาการ/แนะนํากิจกรรมในวนัถดัไป  
21.00 น. พักผอนตามอธัยาศัย 
 
วันพฤหัสบดีท่ี  7 เมษายน 2565 (วันท่ี 4)      
07.00 น. รับประทานอาหารเชา 
08.00 น. ออกเดินทางจากศูนยอํานวยการพัฒนาพ้ืนที่ลุมน้ําปากพนังฯ ไปยังอางเก็บนํ้าหวยใส  
09.00 น. การสงน้ําเขาสูระบบชลประทานของฝายคลองไมเสียบ (คุณสัณชิต) แบงเปน 2 กลุม 
  กลุมละ 40 คน (ซาย/ขวา) 
10.00 น. ฟงบรรยายสรุปการบริหารจัดการน้ําตามแนวพระราชดาํริ (แบงเปน 2กลุมๆละ 40 คน) 
  กลุม 1 
  - บรรยายเรื่อง ภาพรวมการบรหิารจัดการน้าํอางเก็บน้าํหวยน้ําใสฯ (คุณชเนทธิ์)  

กลุม 2 
 - การระบายน้ําผาน Spill way และการสงน้ําเขาสูระบบทอไปยังพ้ืนที่การเกษตร  

(คุณนธัวฒัน)    
10.30 น. รับประทานอาหารวาง (สลับกลุม) 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 น. เดินทางกลับศนูยอํานวยการฯ ปากพนงั 
14.00 น. Work shop 3 การผลิตสื่อสรางสรรค Infographic & Motion Graphic เพ่ือการ

นําเสนอ  โดย ผศ.ดร.โอปอ  กลับสกุล  และ ดร.ณัฐพล ธนเชวงสกุล 
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น  
20.00 น. สันทนาการ/แนะนํากิจกรรมในวนัถดัไป   
21.00 น. พักผอนตามอธัยาศัย 
 



(4) 

วันศุกรท่ี  8 เมษายน 2565 (วันท่ี 5)  
07.00 น. รับประทานอาหารเชา 
08.00 น. กลุมที่ 1 (40 คน) ออกเดินทางจากที่พักไปยัง 

- ศาลหลวงตนไทร บรรยายโดยผูอยูในเหตุการณตั้งศาล 
- สถานีควบคุมไฟปา ปาพรุควนเคร็ง  

20 คน : เดนิศึกษาระบบนเิวศในพ้ืนทีป่าพรบุก 
20 คน : สาธติการดบัไฟปาในพ้ืนที่พร ุ

กลุมที่ 2 (40 คน) ออกเดินทางจากที่พักไปยังสถานีควบคุมไฟปาทะเลนอย 
20 คน : ลองเรือชมปาพรแุละวิถชีีวติชุมชน/ทําฝาย   
20 คน : สาธติการดบัไฟปาในพ้ืนที่พร ุ

10.30 น. รับประทานอาหารวาง 
10.45 น. สลับกลุมกิจกรรม (ตอ)       
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 น. กิจกรรม (ตอ)   
14.30 น. รับประทานอาหารวาง 
15.00 น. เดินทางออกจากสถานคีวบคุมไฟปา ปาพรคุวนเคร็ง และ สถานีควบคุมไฟปาทะเลนอย 
17.00 น. เดินทางไปประตูระบายน้าํชะอวด–แพรกเมอืง การบริหารจัดการปลายน้ํากอนลงทะเล 
18.00 น.  เดินทางกลับศนูยอํานวยการและประสานการพัฒนาพ้ืนท่ีลุมน้าํปากพนังฯ      
19.00 น. รับประทานอาหารเย็น 
20.00 น. สันทนาการ/แนะนํากิจกรรมในวนัถดัไป   
21.00 น. พักผอนตามอธัยาศัย 
 
วันเสารท่ี 9  เมษายน 2565  (วันท่ี 6) 
07.00 น. รับประทานอาหารเชา 
08.00 น. เตรียมนําเสนอผลงานการถอดบทเรียน 
12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 น.  แตละกลุมนําเสนอผลงานการถอดบทเรียนทีมละไมเกนิ 10 นาที  

- ตดัสินการนําเสนอโดยกรรมการ  
14.30 น. รับประทานอาหารวาง   
15.00 น. แนะนําเทคนคิแนวทาง ทําโครงการอยางไร ใหประสบผลสาํเร็จ 

โดย นายคงศักดิ์ มีแกว ผูเชีย่วชาญเฉพาะดานวิจัยการจัดการปาไม กรมปาไม           
คณะกรรมการพิจารณาการประกวดผลงานของเยาวชนฯ  

17.00 น. รับประทานอาหารเย็น 
19.00 น. สันทนาการ 
21.00 น. พักผอนตามอธัยาศัย 
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วันอาทิตยท่ี 10  เมษายน 2565 (วันท่ี 7) 
07.00 น. รับประทานอาหารเชา 
08.30 น. พิธีปดและมอบเกียรตบิัตร โดยผูแทนสํานกังาน กปร. ณ อาคารเอนกประสงค 
  - พิธีมอบเกียรตบิัตร 
  - ตวัแทนเยาวชนกลาวขอบคุณ 
  - ประธานในพิธีกลาวปดกิจกรรมฯ 
  - ถายภาพรวมกนั 
  - รองเพลงสรรเสรญิพระบารม ี
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 น. เยาวชนเดนิทางกลับภูมิลําเนาโดยสวัสดิภาพ 
.................................................................................................................................................................. 

หมายเหตุ  กาํหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 


