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กำหนดการ 
โครงการ ค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 11  

ณ โครงการพัฒนาพื้นท่ีลุ่มน้ำปากพนังอนัเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช  
ภายใต้ช่ือ “จัดการน้ำ รักษาป่า พัฒนาอาชีพสู่ความพอเพียง” 

จัดโดย  สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดำริ 
 

 
วันแรก  เรียนรู้ภาพรวมการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
เวลา 08.00 น.  เยาวชนเดินทางถึงโครงการพัฒนาพื้นท่ีลุ่มน้ำปากพนังอนัเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอปากพนัง 

จังหวัดนครศรีธรรมราช (เยาวชนเดินทางไปเอง)                      
เวลา 08.30 น.  พิธีเปิดโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นท่ี 11 
  - ผู้อำนวยการโครงการพัฒนาพื้นท่ีลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กล่าวต้อนรับ 
  - ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ สำนักงาน กปร. กล่าวรายงาน 
  - ประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการฯ 
เวลา 09.00 น.   บรรยายพิเศษหัวข้อ “ความรู้เบ้ืองต้น การทรงงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราดำริ”                        
เวลา 10.30 น.   รับประทานอาหารว่าง  
เวลา 10.45 น.   ปฐมนิเทศให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ/พูดคุยช้ีแจงรายละเอียดกิจกรรม 
                     กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ (ละลายพฤติกรรม/สร้างความสัมพันธ์)     
เวลา 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00 น. ชมวิดีทัศน์และฟังบรรยายสรุปความเป็นมาของโครงการพัฒนาพื้นท่ีลุ่มน้ำปากพนังอนัเนื่อง 
                     มาจากพระราชดำริ และการดำเนินงานของประตูระบายน้ำอุทกวิภาชประสิทธิ ซึ่งสามารถ 

แบ่งแยก น้ำจืด น้ำเค็ม โดยการปิดกั้นน้ำเค็มไม่ให้รุกเข้าไปในลำน้ำ กักเก็บน้ำจืดไว้ใช้ดำรงชีพของ
ประชาชนได้อย่างสมดุล โดย ผอ.โครงการฯ 

เวลา 14.00 น. แบ่ง 2 กลุ่ม (กลุ่มละ 40 คน) สลับกลุ่ม  
  กลุ่มท่ี 1 ชมพิพิธภัณฑ์ (นิทรรศการ)  
                     กลุ่มท่ี 2 ชมพระตำหนักฯ  

          -   ท้ังหมดถ่ายภาพหมู่ร่วมกันบริเวณโครงการประตูระบายน้ำอุทกวิภาชประสิทธิ 
เวลา 17.00 น. รับอุปกรณ์ประจำค่าย/เข้าห้องพัก/พักผ่อนตามอัธยาศัย 
เวลา 18.00 น. รับประทานอาหารเย็น 
เวลา 19.00 น.   สรุปกิจกรรมระหว่างวัน/สันทนาการสร้างความสัมพันธ์ 
เวลา 21.00 น.  พักผ่อนตามอัธยาศัย 
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วันท่ีสอง  เรียนรู้การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์  
เวลา 07.00 น. รับประทานอาหารเช้า 
เวลา 08.00 น. กิจกรรมประจำวัน 
เวลา 08.30 น. บรรยายพิเศษภาคทฤษฏแีละปฏิบัติการผลิตงาน,VDO Presentation เพื่อการนำเสนอ 
                    - องค์ประกอบศิลป์ในการถ่ายภาพและภาพเคล่ือนไหว/มุมกล้อง ขนาดภาพ ในการถ่ายภาพนิ่ง                      
                      และภาพเคล่ือนไหว   
เวลา 10.30 น.   รับประทานอาหารว่าง 
เวลา 11.00 น. เรียนรู้เรื่องการผลิตงาน (ต่อ)   
                     -  การเก็บเสียงสัมภาษณ์/การตัดต่อแบบง่าย/การใส่งานกราฟฟิกแบบง่าย 
  -  มอบหมายภารกิจพิเศษ  
เวลา 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00 น. แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ จำนวน 4 กลุ่มๆละ 20 คน ลงพื้นท่ีแปลงสาธิตโครงการพัฒนาพื้นท่ีลุ่มน้ำ 
                     ปากพนังฯ 
  กลุ่มท่ี 1  งานปศุสัตว์ 
 กลุ่มท่ี 2  งานเกษตรผสมผสาน+ ข้าว 
                     กลุ่มท่ี 3  งานประมง 
 กลุ่มท่ี 4  การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
เวลา 14.30 น.   รับประทานอาหารว่าง 
เวลา 14.45 น.    ฝึกปฏิบัติ (ต่อ)  
เวลา 18.00 น. รับประทานอาหารเย็น 
เวลา 19.00 น.   สรุปกิจกรรมระหว่างวัน/สันทนาการสร้างความสัมพันธ์ 
เวลา 21.00 น.  พักผ่อนตามอัธยาศัย 
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วันที่สาม  เรียนรู้การบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริต้ังแต่ต้นทางถึงปลายทาง 
เวลา 07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า 
เวลา 08.00  น. ออกเดินทางจากโครงการพัฒนาพื้นท่ีลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ไปยัง โครงการพัฒนา

พื้นท่ีป่าต้นน้ำและเส้นทางธรรมชาติอุทยานแห่งชาติเขาปู่ – เขาย่า ตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด    
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 เวลา 09.00 น.  ฟังบรรยายสรุปการบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริ โดยเดินเส้นทางธรรมชาติ 
                     น้ำตกหนานสวรรค์ 
เวลา 10.30 น.   รับประทานอาหารว่าง 
เวลา 10.45 น.   เย่ียมชมโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใสอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
                     ฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานโครงการฯ และแนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำในลักษณะต่าง ๆ 

-   เย่ียมชมโครงการฯ  
 
เวลา 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน บริเวณโครงการฯ  
เวลา 13.00 น.  ออกเดินทาง ไปยังฝายคลองไม้เสียบ/บ้านบางกลม ตำบลชะอวดบ้านท้ายทะเล   
                     (จุดแยกคลองชะอวด – แพรกเมือง)  
เวลา 14.30 น.  รับประทานอาหารว่าง 
เวลา 15.00 น.  เดินทางไปประตูระบายน้ำชะอวด – แพรกเมือง ดูการบริหารจัดการน้ำท่วม     
เวลา 16.30 น.  ออกเดินทางกลับท่ีพัก ภายในโครงการพัฒนาพื้นท่ีลุ่มน้ำปากพนังอนัเนื่องมาจากพระราชดำริ 
เวลา 18.00 น.   รับประทานอาหารเย็น 
เวลา 19.00 น.   สรุปกิจกรรมระหว่างวัน /สันทนาการสร้างความสัมพันธ์ 
เวลา 21.00 น.  พักผ่อนตามอัธยาศัย 
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วันท่ีสี่  แบ่งกลุ่มเรียนรู้  น้ำ 3 รส 
เวลา 07.00 น.   รับประทานอาหารเช้า 
เวลา 08.00 น.   แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ลงพื้นท่ี 
                     กลุ่มท่ี 1 เดินทางไปป่าพรุ ควนเคร็ง (น้ำเปรี้ยว)   
  กลุ่มท่ี 2  เดินทางไปป่าชายเลน (น้ำเค็ม) 
  กลุ่มท่ี 3  เดินทางไปโครงการปากพนังล่าง (น้ำจืด)     
เวลา 10.20 น.   พักรับประทานอาหารว่าง 
                     แต่ละกลุ่มทำกิจกรรมในพื้นท่ี 
เวลา 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00 น.   ออกเดินทางไปเรียนรู้อาชีพต่าง ๆ 
เวลา 13.30 น.   กลุ่มท่ี 1  กระจูด   
  กลุ่มท่ี 2  ป่าจาก 
  กลุ่มท่ี 3  นาข้าว     
เวลา 16.30 น. เดินทางกลับโครงการพัฒนาพื้นท่ีลุ่มน้ำปากพนังอนัเนื่องมาจากพระราชดำริ 
เวลา 17.30 น.   รับประทานอาหารเย็น  
เวลา 19.00 น.   สรุปกิจกรรมระหว่างวัน /สันทนาการสร้างความสัมพันธ์ 
เวลา 21.00 น.  พักผ่อนตามอัธยาศัย 
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วันท่ีห้า  เรียนรู้ประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติตามแนวพระราชดำริ 
           ความเชื่อมโยงของธรรมชาติ+วิถีชีวิต นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
เวลา 07.00 น. รับประทานอาหารเช้า 
เวลา 08.30 น. บรรยายพิเศษเทคนิคการทำโครงการ “จัดการน้ำ รักษาป่า พัฒนาอาชีพสู่ความพอเพียง” 
                    โดยคณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงการฯ    
เวลา 10.20 น.   พักรับประทานอาหารว่าง 
                     เตรียมนำเสนอผลงานแต่ละกลุ่ม (ถอดบทเรียนโดยจัดทำรูปแบบต่างๆ)   
เวลา 12.00 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00 น.  เตรียมนำเสนอผลงานแต่ละกลุ่ม (ถอดบทเรียนโดยจัดทำรูปแบบต่างๆ) (ต่อ) 
เวลา 14.30 น.   รับประทานอาหารว่าง 
เวลา 15.00 น.  นำเสนอผลงานกลุ่มละ 20 นาที  
เวลา 16.30 น.    รับประทานอาหารเย็น  
เวลา 21.00 น.  พักผ่อนตามอัธยาศัย 
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วันท่ีหก  กิจกรรมจิตอาสาตามแนวพระราชดำริ 
เวลา 07.00 น. รับประทานอาหารเช้า 
เวลา 07.30 น. แนะนำรายละเอียดกิจกรรม “จิตอาสาตามแนวพระราชดำริ” 
เวลา 08.00 น. ออกเดินทางไปพื้นท่ีทำกิจกรรม/ฟังบรรยายความเป็นมาของพื้นท่ีทำกิจกรรม 
เวลา 09.00 น. แบ่งกลุ่มทำกิจกรรมจิตอาสา 
เวลา 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00 น. ทำกิจกรรมจิตอาสา (ต่อ) 
เวลา 17.30 น.   กลับท่ีพัก/รับประทานอาหารเย็น 
เวลา 19.00 น. สันทนาการสร้างความสัมพันธ์ 
เวลา 21.00 น.  พักผ่อนตามอัธยาศัย 
 
 
วันที่เจ็ด พิธีปิด/มอบเกียรติบัตร/เดินทางกลับภูมิลำเนา 
 เวลา 07.00  น. รับประทานอาหารเช้า 
เวลา 08.30  น. พิธีปิด    

- มอบเกียรติบัตร 
- ตัวแทนเยาวชนกล่าวขอบคุณ  
- ถ่ายภาพร่วมกัน 
- ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี 

เวลา 12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00 น. เยาวชนเดินทางกลับภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพ 
 
 
*** กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 


