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ก ำหนดกำร ค่ำยภูมิศำสตร์  ครั้งที่ ๙ 

 “ป่ำฝน   เมืองร้อน” 
วันที่ ๑๓ – ๑๕  สิงหำคม ๒๕๖๑  ณ จังหวัดพัทลุง – จังหวัดตรัง 
************************************************** 

วันจันทร์ที่  ๑๓ สิงหำคม ๒๕๖๑  (รับประทานอาหารว่างตามความเหมาะสม : วันละ ๒ มื้อ) 
๐๗.๐๐  น.  ออกจากมหาวิทยาลัยทักษิณ เดินทางไปถ้้าสุมโน 
๑๐.๐๐ – ๑๑.๓๐  น. ฟังบรรยายและศึกษาสัณฐานถ้้า   
   โดย  อ.ดร.วราภรณ์  ทนงศักดิ์ และ อ.วรุตม์  นาที 
๑๑.๓๐  – ๑๒.๓๐ น.     รับประทานอาหารกลางวัน 
๑๒.๓๐ – ๑๓.๐๐  น.  เดินทางไปยังบริเวณเกตเวย์ 
๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. ศึกษาเส้นทางเขาผับผ้า และวิถีชีวิตซาไก 
   โดย  ผศ.ดร.นิสากร  กล้าณรงค์ 
๑๔.๐๐  – ๑๔.๓๐ น.  เข้าชมห้องแสดงภาพประวัติศาสตร์ ๓ มิติ  
๑๔.๓๐  – ๑๖.๐๐ น.  เดินทางถึงสวนพฤกษศาสตร์เขาช่อง จัดเก็บสัมภาระ/ท้ากิจส่วนตัว 
๑๖.๐๐  – ๑๗.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น  
๑๗.๐๐  – ๑๘.๐๐  น. กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการค่ายภูมิศาสตร์ ครั้งที่ ๙ พร้อมเปิดโครงการ 
   โดย  ผศ.ดร.นิสากร  กล้าณรงค ์  ประธานสาขาวิชาภูมิศาสตร์ (ณ อาคารบัญชาการ) 
๑๘.๐๐  – ๒๑.๐๐ น.  รวบรวมข้อมูล/ความรู้ที่ได้จากการศึกษาพร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น/กิจกรรมสันทนาการ 

 พักผ่อนตามอัธยาศัย/นอน (ณ อาคารบัญชาการ) 
 
วันอังคำรที่  ๑๔  สิงหำคม ๒๕๖๑  (รับประทานอาหารว่างตามความเหมาะสม : วันละ ๒ มื้อ) 
๐๗.๐๐ น. – ๐๘.๐๐ น.  รับประทานอาหารเช้า  
๐๘.๐๐ น. – ๐๙.๐๐ น. ฟังบรรยาย “การใช้เครื่องมือ GPS ”  
 โดย อ.วรุตม์ นาฑี และนายฉลอง แก้วประเสริฐ   
๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. ฝึกการใช้เครื่องมือ GPS กิจกรรมเดินป่า “ป่าฝน เมืองร้อน” 
 ฐำนที่ ๑ การเพาะช้ากล้าไม้ในป่าดิบชื้น 
 ฐำนที่ ๒ ป่าต้นน้้า “สันปันน้้า”  

ฐำนที่ ๓ ลักษณะทางพืชศาสตร์ป่าดิบชื้น 
ฐำนที่ ๔ พืชวงศ์ปาล์ม 
โดย   วิทยากรจากสวนพฤกษศาสตร์เขาช่อง 

๑๑.๐๐ –  ๑๑.๓๐  น. จัดเก็บสัมภาระพร้อมออกเดินทาง  
๑๑.๓๐  – ๑๒.๐๐ น.     เดนิทางจากสวนพฤกษศาสตร์เขาช่องมายังบ้านขาม สายน้้ามีชีวิต 
๑๒.๐๐  -  ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน   



๒ 

 

๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐  น. ฟังบรรยาย “สิ่งแวดล้อม ป่าฝน เมืองร้อน” 
   โดย  ผศ.ศุภรัตน์  พิณสุวรรณ   
๑๓.๓๐  – ๑๔.๓๐ น. ศึกษาระบบนิเวศน์ริมฝั่งคลอง 

โดย  นายนิกรณ์  มีบุญเอียด ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๗   
๑๔.๓๐  – ๑๖.๓๐ น. ท้ากิจกรรม ณ สายน้้ามีชีวิต  
   กิจกรรมวิ่งแข่งทวนน้้า  กิจกรรมแข่งตีโป่งหญิง  กิจกรรมแข่งลูกพร้าวแห้งชาย 
๑๖.๓๐  – ๑๗.๓๐  น.  เดินทางถึงที่พัก ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติ และสัตว์ป่าทะเลน้อย/จัดเก็บสัมภาระ 
๑๗.๓๐  – ๑๘.๐๐  น. รับประทานอาหารเย็น 
๑๘.๐๐  -  ๒๑.๐๐ น. เตรียมงานเพ่ือน้าเสนอ “ป่าฝน เมืองร้อน” (แบ่งเป็น ๔ กลุ่ม) 

๑) กลุ่มท่ี ๑ วิทยากรประจ้ากลุ่ม อ.ดร.วราภรณ์  ทนงศักดิ์ และน.ส.สมสมัย  เอียดคง 
   ๒) กลุ่มท่ี ๒ วิทยากรประจ้ากลุ่ม อ.วรุตม์  นาฑ ี

๓) กลุ่มท่ี ๓ วิทยากรประจ้ากลุ่ม ผศ.ดร.นิสากร และ นายฉลอง แก้วประเสริฐ 
๔) กลุ่มท่ี ๔ วิทยากรประจ้ากลุ่ม ผศ.ศุภรัตน์  พิณสุวรรณ และน.ส.พรพิมล ลครวงษ์ 

๒๑.๐๐ น.  เข้าท่ีพัก/นอน 
 
หมำยเหตุ  :    กิจกรรมในวันที่ ๒  ขอให้นักเรียนจัดเตรียมชุดส้าหรับลงเล่นน้้าและชุดส้าหรับเปลี่ยนกลับ 
 
วันพุธที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๑   
๐๗.๐๐  - ๐๘.๐๐ น. รับประทานอาหารเช้า 
๐๘.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. เรียนรู้วิถีชีวิตพ้ืนถิ่น  เขตร้อนชื้น ณ แหล่งเรียนรู้วิถี เกษตรพอพียง 
   โดย  นางสาววิจิตรา อมรวิริยะชัย  ต้าแหน่ง นักวิชาการ 
๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น.  รับประทานอาหารกลางวัน  
๑๓.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น.  น้าเสนอผลงาน “ป่าฝน เมืองร้อน” (กลุ่มละ ๒๐ นาท)ี 

๑) กลุ่มท่ี ๑ วิทยากรประจ้ากลุ่ม อ.วราภรณ์  ทนงศักดิ์ และน.ส.สมสมัย  เอียดคง 
   ๒) กลุ่มท่ี ๒ วิทยากรประจ้ากลุ่ม อ.วรุตม์  นาฑ ี

๓) กลุ่มท่ี ๓ วิทยากรประจ้ากลุ่ม ผศ.ดร.นิสากร และ นายฉลอง แก้วประเสริฐ 
๔) กลุ่มท่ี ๔ วิทยากรประจ้ากลุ่ม อ.ศุภรัตน์  พิณสุวรรณ และน.ส.พรพิมล ลครวงษ์ 

๑๕.๐๐ น.  -  ๑๕.๓๐ น. ปิดค่ายภูมิศาสตร์  ครั้งที่ ๙ /มอบเกียรติบัตร/ถ่ายภาพหมู่ 
๑๕.๓๐ น.  -  ๑๘.๐๐ น. เดินทางกลับถึงสงขลาโดยสวัสดิภาพ 

 
หมำยเหตุ  : ก้าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
๑. รับประทานอาหารว่างวันละ ๒ มื้อ  
๒. ผู้ที่มโีรคประจ้าตัว โปรดน้ายามาด้วย  
๓. ควรเตรียมผ้าถุง ผ้าเช็ดตัว ของใช้ที่จ้าเป็นส้าหรับการอยู่ค่ายพักแรมและแต่งกายให้เหมาะสมกับสถานที่และกิจกรรม  


