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วันจัันที่ร์ที่่�	4	เมษำยน	2565	(วันที่่�	1)

08.00 น.	 ลงทะเบีียนเข้้าร่่วมงาน	พร้่อมรั่บีอุปกร่ณ์์เข้้าค่่าย	ณ์	อาค่าร่เอนกปร่ะสงค์่												

	 ศููนย์อำานวยการ่และปร่ะสานการ่พัฒนาพ้�นที�ลุ่มนำ�าปากพนังฯ	

08.30 น. 	 พูดคุ่ยชี้ี�แจงร่ายละเอียดกิจกร่ร่มและกติิกาค่่าย				

09.00 น.	 พิธีีเปิดโค่ร่งการ่ค่่ายเยาวชี้นรู่้งานส้บีสานพร่ะร่าชี้ดำาร่ิ	(RDPB	Camp)

	 รุ่่นที�	12

	 -	 นายสมพร่	ภูู่่ศิูริ่		ผูู้้อำานวยการ่ศููนย์อำานวยการ่และปร่ะสานการ่พัฒนา

	 	 พ้�นที�ลุ่มนำ�าปากพนังอันเน้�องมาจากพร่ะร่าชี้ดำาร่ิ	กล่าวติ้อนร่ับี

	 -	 นางอร่อนันต์ิ	วุฒิเสน		ผูู้้อำานวยการ่กองปร่ะชี้าสัมพันธ์ี	สำานักงาน	กปร่.

	 	 กล่าวร่ายงาน

	 -	 นางสาวถกลวร่ร่ณ์	ไกร่สร่กุล		อดีติที�ปร่ึกษาด้านการ่ปร่ะสานงาน

	 	 โค่ร่งการ่ฯ	และค่ณ์ะกร่ร่มการ่พิจาร่ณ์าตัิดสินผู้ลงานเยาวชี้นฯ		

	 	 ปร่ะธีานในพิธีีกล่าวเปิดโค่ร่งการ่ฯ

	 -	 ถ่ายภู่าพร่่วมกัน

09.30 น.	 รั่บีปร่ะทานอาหาร่ว่าง

09.45 น.	 บีร่ร่ยายพิเศูษ	สำานักงาน	กปร่.	กับีการ่สนองพร่ะร่าชี้ดำาริ่		โดย

	 นางสาวถกลวร่ร่ณ์		ไกร่สร่กุล		อดีติที�ปรึ่กษาด้านการ่ปร่ะสานงาน

	 โค่ร่งการ่ฯ	และค่ณ์ะกร่ร่มการ่พิจาร่ณ์าตัิดสินผู้ลงานเยาวชี้น

11.00 น.	 กิจกร่ร่มกลุ่มสัมพันธ์ี	(ละลายพฤติิกร่ร่ม/สร้่างค่วามสัมพันธ์ี)	แบ่ีงกลุ่ม

	 4	กลุ่ม	กลุ่มๆ	ละ	20	ค่น

12.00 น.	 รั่บีปร่ะทานอาหาร่กลางวัน

13.00 น. 	 Workshop	1		การ่ทำา	Storytelling		หัวข้้อ	เล่าเร้่�องอย่างไร่ให้เข้้าใจและ

	 เข้้าถึง		โดยอาจาร่ย์กมลชี้นก	ยวดยง	คุ่ณ์ศิูณั์ฐ	กมุกะมกุล	(Work	point

	 Entertainment)	และคุ่ณ์กัญญารั่ติน์	สุวร่ร่ณ์จันทร์่	(สถานีโทร่ทัศูน์	

	 PPTV)		รั่บีโจทย์ปร่ะเด็นการ่เรี่ยนรู้่ฐานในศููนย์ฯ	กลุ่มละ	1	ชิี้�นงาน		

15.00 น.	 ร่ับีปร่ะทานอาหาร่ว่าง

15.30 น. 		 Workshop	1		การ่ทำา	Story	Telling		(ติ่อ)

17.00 น.	 ร่ับีปร่ะทานอาหาร่เย็น

19.00 น.	 สันทนาการ่สร่้างค่วามสัมพันธี์	/	แนะนำากิจกร่ร่มในวันติ่อไป	

21.00 น.	 พักผู้่อนติามอัธียาศูัย

ก�ำหนดกำร

โครงกำร	ค�ำยเยำวชนร้�งำนสำ้บสำำนพัระรำชด�ำริ

(RDPB	camp)	ร่�นที่่�	12

ณ์	โค่ร่งการ่พัฒนาพ้�นที�ลุ่มนำ�าปากพนังอันเน้�องมาจากพร่ะร่าชี้ดำาร่ิ	
จังหวัดนค่ร่ศูร่ีธีร่ร่มร่าชี้

ระหว่่างว่ันจัันทร์ท่� 4 เมษายน – ว่ันอาทิตย์ท่� 10 เมษายน 2565

(7 ว่ัน 6 คืืน)
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วันพั่ธที่่�	6	เมษำยน	2565	(วันที่่�	3)

07.00 น.	 ร่ับีปร่ะทานอาหาร่เชี้้า

08.00 น.	 ฟัังบีร่ร่ยายการ่ข้ยายผู้ลติามแนวพร่ะร่าชี้ดำาร่ิ	โดย	นายปัญญพงษ์

	 สงพะโยม	หัวหน้าฝ่่ายข้ยายผู้ล	ศููนย์อำานวยการ่และปร่ะสานการ่

	 พัฒนาพ้�นที�ลุ่มนำ�าปากพนังฯ

08.30 น.	 ลงพ้�นที�ฝ่ึกปฏิิบีัติิการ่ผู้ลิติงานในฐานเร่ียนรู่้ศููนย์ฯ

	 ฐานที�	1		ปุ�ยสูติร่พร่ะร่าชี้ทาน	&	ปุ�ยมูลไส้เด้อน	สูติร่ไหนก็อร่่อย

	 ฐานที�	2		หัติถกร่ร่มกร่ะจูด	โดยค่นเอาถ่าน

	 ฐานที�	3		ข้องในสวนอร่่อยทุกอย่าง

	 ฐานที�	4		พอเพียงนี�...ก็พอ

	 ฐานที�	5		ชี้ิมนำ�า	ชี้มนก	@	ป่าจาก

	 ฐานที�	6		นวัติกร่ร่มเลี�ยงกุ้งก้ามกร่ามและปลาข้ี�ติัง	

	 ฐานที�	7		เค่าะปาก	ลากปลา

	 ฐานที�	8		แห้วจูด	กุ้งฝ่อย	และหอยข้ม

		 -	 ร่ับีปร่ะทานอาหาร่ว่าง

	 -	 ลงพ้�นที�ฝ่ึกปฏิิบีัติิการ่ผู้ลิติงานในฐานเร่ียนรู่้ศููนย์ฯ	(ติ่อ)

12.00 น.	 ร่ับีปร่ะทานอาหาร่กลางวัน

13.00  น.	 ลงพ้�นที�ฝ่ึกปฏิิบีัติิการ่ผู้ลิติงานในฐานเร่ียนรู่้ศููนย์ฯ	(ติ่อ)

14.30 น.	 ร่ับีปร่ะทานอาหาร่ว่าง

15.00 น.	 พูดคุ่ยสร่้างแร่งบีันดาลใจจากรุ่่นพี�	RDPB	Camp	รุ่่นที�	3	พี�กอล์ฟั	

	 วร่วิทย์	วงษ์เล็ก	นักสิ�งแวดล้อมและผูู้้ปร่ะกอบีการ่เจ้าข้องธีุร่กิจ

	 สติาร่์ทอัพ	Trash	Lucky

17.00 น.	 ร่ับีปร่ะทานอาหาร่เย็น	

19.00 น.	 สันทนาการ่/แนะนำากิจกร่ร่มในวันถัดไป	

21.00 น.	 พักผู้่อนติามอัธียาศูัย

วันอัังคำรที่่�	5	เมษำยน	2565	(วันที่่�	2)

07.00 น.	 ร่ับีปร่ะทานอาหาร่เชี้้า	(ลงทะเบีียน)

08.00 น.	 ฟัังบีร่ร่ยายสรุ่ปค่วามเป็นมาและการ่ดำาเนินงานติามแนวพร่ะร่าชี้ดำาร่ิ

	 ศููนย์อำานวยการ่และปร่ะสานการ่พัฒนาพ้�นที�ลุ่มนำ�าปากพนังฯ		โดย	

	 นายสมพร่	ภูู่่ศูิร่ิ		ผูู้้อำานวยการ่ศููนย์อำานวยการ่ฯ	หร่้อผูู้้แทน		

08.40 น. 	 แบี่งเป็น	2	กลุ่ม

	 กลุ่มที�	1		ชี้มพิพิธีภู่ัณ์ฑ์์ฯ	

	 กลุ่มที�	2		ดูงานการ่บีริ่หาร่จัดการ่นำ�า	ณ์	ปร่ะตูิร่ะบีายนำ�าอุทกวิภู่าชี้ปร่ะสิทธิี

09.40 น. 	 (สลับีกลุ่ม)

10.45 น.	 ร่ับีปร่ะทานอาหาร่ว่าง	

11.00 น.	 Workshop	2		หัวข้้อ	เทค่นิค่การ่ผู้ลิติ	Clip	VDO		ด้วยกล้องม้อถ้อ

	 “ง่ายแติ่ได้งาน”	เป็นการ่สร่้างองค่์ปร่ะกอบีศูิลป์	การ่สร่้างจุดเด่น

	 ในเฟัร่มภู่าพ	การ่เก็บีภู่าพสัมภู่าษณ์์	การ่ติัดติ่อเร่ียงลำาดับีภู่าพเพ้�อเล่า

	 เร่้�อง	เสียงเพลงปร่ะกอบี	และ	Text	Computer	Graphic	โดยผู้ศู.เวทิติ		

	 ทองจันทร่์	อาจาร่ย์ณ์ัฐวุฒิ		สิงห์หนองสวง	จากมหาวิทยาลัยสยาม

	 และอาจาร่ย์ลัทธีสิทธีิ�		ทวีสุข้	มหาวิทยาลัยร่าชี้ภู่ัฏินค่ร่ปฐม	และ

	 TIGER	NOY	TV			

12.00 น.	 ร่ับีปร่ะทานอาหาร่กลางวัน

13.00 น.	 Workshop	2		หัวข้้อ	เทค่นิค่การ่ผู้ลิติ	Clip	VDO		ด้วยกล้องม้อถ้อ

	 “ง่ายแติ่ได้งาน”(ติ่อ)	

14.30 น.	 ร่ับีปร่ะทานอาหาร่ว่าง

14.45 น.	 Workshop	2		หัวข้้อ	เทค่นิค่การ่ผู้ลิติ	Clip	VDO		ด้วยกล้องม้อถ้อ	

	 “ง่ายแติ่ได้งาน”(ติ่อ)

17.30 น.	 ร่ับีปร่ะทานอาหาร่เย็น

	 -	 แนะนำากิจกร่ร่มในวันติ่อไป/สันทนาการ่

21.00 น.	 พักผู่้อนติามอัธียาศัูย
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วันศุ่กร์ที่่�	8	เมษำยน	2565	(วันที่่�	5)

07.00 น.	 ร่ับีปร่ะทานอาหาร่เชี้้า

08.00 น.	 กลุ่มที�	1	(40	ค่น)	ออกเดินทางจากที�พักไปยัง

	 -	 ศูาลหลวงติ้นไทร่	บีร่ร่ยายโดยผูู้้อยู่ในเหติุการ่ณ์์ติั�งศูาล

	 -	 สถานีค่วบีคุ่มไฟัป่า	ป่าพรุ่ค่วนเค่ร่็ง	

	 	 20	ค่น	:	เดินศูึกษาร่ะบีบีนิเวศูในพ้�นที�ป่าพรุ่บีก

	 	 20	ค่น	:	สาธีิติการ่ดับีไฟัป่าในพ้�นที�พรุ่

	 กลุ่มที�	2	(40	ค่น)	ออกเดินทางจากที�พักไปยังสถานีค่วบีคุ่มไฟัป่า

	 ทะเลน้อย

	 	 20	ค่น	:	ล่องเร่้อชี้มป่าพรุ่และวิถีชี้ีวิติชีุ้มชี้น/ทำาฝ่าย		

	 	 20	ค่น	:	สาธีิติการ่ดับีไฟัป่าในพ้�นที�พรุ่

10.30 น.	 ร่ับีปร่ะทานอาหาร่ว่าง

10.45 น.	 สลับีกลุ่มกิจกร่ร่ม	(ติ่อ)		 			

12.00 น.	 ร่ับีปร่ะทานอาหาร่กลางวัน

13.00 น.	 กิจกร่ร่ม	(ติ่อ)		

14.30 น.	 ร่ับีปร่ะทานอาหาร่ว่าง

15.00 น.	 เดินทางออกจากสถานีค่วบีคุ่มไฟัป่า	ป่าพรุ่ค่วนเค่ร่็ง	และ	สถานี

	 ค่วบีคุ่มไฟัป่าทะเลน้อย

17.00 น.	 เดินทางไปปร่ะติูร่ะบีายนำ�าชี้ะอวด–แพร่กเม้อง	การ่บีร่ิหาร่จัดการ่

	 ปลายนำ�าก่อนลงทะเล

18.00 น. 	 เดินทางกลับีศููนย์อำานวยการ่และปร่ะสานการ่พัฒนาพ้�นที�ลุ่มนำ�า

	 ปากพนังฯ		 			

19.00 น.	 ร่ับีปร่ะทานอาหาร่เย็น

20.00 น.	 สันทนาการ่/แนะนำากิจกร่ร่มในวันถัดไป	 	

21.00 น.	 พักผู้่อนติามอัธียาศูัย

วันพัฤหัสำบด่ที่่�	7	เมษำยน	2565	(วันที่่�	4)

07.00 น.	 ร่ับีปร่ะทานอาหาร่เชี้้า

08.00 น.	 ออกเดินทางจากศููนย์อำานวยการ่พัฒนาพ้�นที�ลุ่มนำ�าปากพนังฯ	

	 ไปยังอ่างเก็บีนำ�าห้วยใส	

09.00 น.	 การ่ส่งนำ�าเข้้าสู่ร่ะบีบีชี้ลปร่ะทานข้องฝ่ายค่ลองไม้เสียบี	(คุ่ณ์สัณ์ชี้ิติ)	

	 แบี่งเป็น	2	กลุ่ม	กลุ่มละ	40	ค่น	(ซ้้าย/ข้วา)

10.00 น.	 ฟัังบีร่ร่ยายสรุ่ปการ่บีร่ิหาร่จัดการ่นำ�าติามแนวพร่ะร่าชี้ดำาร่ิ	(แบี่งเป็น	

	 2	กลุ่ม	กลุ่มละ	40	ค่น)

	 กลุ่ม	1

	 -	บีร่ร่ยายเร่้�อง	ภู่าพร่วมการ่บีร่ิหาร่จัดการ่นำ�าอ่างเก็บีนำ�าห้วยนำ�าใสฯ

	 (คุ่ณ์ชี้เนทธีิ�)	

	 กลุ่ม	2

	 -	การ่ร่ะบีายนำ�าผู้่าน	Spill	way	และการ่ส่งนำ�าเข้้าสู่ร่ะบีบีท่อไปยังพ้�นที�

	 	 การ่เกษติร่	(คุ่ณ์นัธีวัฒน์)			

10.30 น.	 รั่บีปร่ะทานอาหาร่ว่าง	(สลับีกลุ่ม)

12.00 น.	 ร่ับีปร่ะทานอาหาร่กลางวัน	

13.00 น.	 เดินทางกลับีศููนย์อำานวยการ่ฯ	ปากพนัง

14.00 น.	 Work	shop	3	การ่ผู้ลิติส้�อสร่้างสร่ร่ค่์	Infographic	&	Motion	Graphic

	 เพ้�อการ่นำาเสนอ		โดย	ผู้ศู.ดร่.โอปอ		กลับีสกุล		และ	ดร่.ณ์ัฐพล	

	 ธีนเชี้วงสกุล	จากมหาวิทยาลัยร่าชี้ภู่ัฏิจันทร่เกษม

18.00 น.	 ร่ับีปร่ะทานอาหาร่เย็น	

20.00 น.	 สันทนาการ่/แนะนำากิจกร่ร่มในวันถัดไป		

21.00 น.	 พักผู้่อนติามอัธียาศูัย
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วันเสำำร์ที่่�	9	เมษำยน	2565	(วันที่่�	6)

07.00 น.	 ร่ับีปร่ะทานอาหาร่เชี้้า

08.00 น.	 เติร่ียมนำาเสนอผู้ลงานการ่ถอดบีทเร่ียน

12.00 น. 	 ร่ับีปร่ะทานอาหาร่กลางวัน

13.00 น.		 แติ่ละกลุ่มนำาเสนอผู้ลงานการ่ถอดบีทเร่ียนทีมละไม่เกิน	10	นาที	

	 -	 ติัดสินการ่นำาเสนอโดยกร่ร่มการ่	

14.30 น.	 ร่ับีปร่ะทานอาหาร่ว่าง	 	

15.00 น.	 แนะนำาเทค่นิค่แนวทาง	ทำาโค่ร่งการ่อย่างไร่	ให้ปร่ะสบีผู้ลสำาเร่็จ

	 โดย	นายค่งศูักดิ�	มีแก้ว	ผูู้้เชี้ี�ยวชี้าญเฉพาะด้านวิจัยการ่จัดการ่ป่าไม้	

	 กร่มป่าไม้	ค่ณ์ะกร่ร่มการ่พิจาร่ณ์าการ่ปร่ะกวดผู้ลงานข้องเยาวชี้นฯ	

17.00 น.	 ร่ับีปร่ะทานอาหาร่เย็น

19.00 น.	 สันทนาการ่

21.00 น.	 พักผู้่อนติามอัธียาศูัย

วันอัำที่ิตย์ที่่�	10	เมษำยน	2565	(วันที่่�	7)

07.00 น.	 ร่ับีปร่ะทานอาหาร่เชี้้า

08.30 น.	 พิธีีปิดและมอบีเกียร่ติิบีัติร่	โดยผูู้้แทนสำานักงาน	กปร่.	

	 ณ์	อาค่าร่เอนกปร่ะสงค่์

	 -	 พิธีีมอบีเกียร่ติิบีัติร่

	 -	 ติัวแทนเยาวชี้นกล่าวข้อบีคุ่ณ์

	 -	 ปร่ะธีานในพิธีีกล่าวปิดกิจกร่ร่มฯ

	 -	 ถ่ายภู่าพร่่วมกัน

	 -	 ร่้องเพลงสร่ร่เสร่ิญพร่ะบีาร่มี

12.00 น.	 ร่ับีปร่ะทานอาหาร่กลางวัน

13.00 น.	 เยาวชี้นเดินทางกลับีภูู่มิลำาเนาโดยสวัสดิภู่าพ

หมายเหตุุ กำำาหนดกำารอาจเปลี่่�ยนแปลี่งตุามความเหมาะสม

สำอับถึำมข้�อัม้ลุ่เพัิ�มเติม

	 กอังประชำสำัมพัันธ ์

	 สำานักงานค่ณ์ะกร่ร่มการ่พิเศูษเพ้�อปร่ะสานงานโค่ร่งการ่

	 อันเน้�องมาจากพร่ะร่าชี้ดำาร่ิ	(สำานักงาน	กปร่.)

	 เลข้ที�	2012	ซ้.อรุ่ณ์อมร่ินทร่์	36	ถ.อรุ่ณ์อมร่ินทร่์	แข้วงบีางยี�ข้ัน	

	 ข้.บีางพลัด	กรุ่งเทพฯ	10700

	 โทร่ศูัพท์	0-2447-8500	–	6	ติ่อ	118	โทร่สาร่	0-2447-8561

 Website	:		 www.rdpb.go.th

 Email	:		 prrdpbcamp@gmail.com

	 facebook	:	 ค่่ายเยาวชี้นRdpbCamp

	 ผ้�ประสำำนงำน	:	 นางณ์ัฏิฐ์อภู่ิชี้ญา	เดชี้ายศูวิชี้ญ์ภู่าส	
	 	 โทร่.	096-769-9182

	 	 น.ส.ทัศูพร่	กาญจนเร่ข้า
	 	 โทร่.	063-780-3866

	 	 น.ส.ปร่ะทีป	ศูร่ีค่ำา
	 	 โทร่.	092-854-5298

	 	 นางเบีญจร่ัติน์	อัค่ร่พลวงศู์
	 	 โทร่.	081-809-8155
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สำานักงานค่ณ์ะกร่ร่มการ่พิเศูษเพ้�อปร่ะสานงานโค่ร่งการ่อันเน้�องมาจาก
พร่ะร่าชี้ดำาริ่	หร้่อ	สำานักงาน	กปร่.	กำาเนิดขึ้�นจากรั่ฐบีาล	พลเอก	 เปร่ม	 ติิณ์สูลานนท์	
นายกร่ัฐมนติร่ีในข้ณ์ะนั�น	 ได้ติร่ะหนักถึงพร่ะร่าชี้กร่ณ์ียกิจในพร่ะบีาทสมเด็จ
พร่ะมหาภูู่มิพลอดุลยเดชี้มหาร่าชี้	บีร่มนาถบีพิติร่	เกี�ยวกับีการ่พัฒนาโค่ร่งการ่ต่ิางๆ	
เป็นการ่พัฒนาเพ้�อค่วามพออยู่พอกินให้แก่ปร่ะชี้าชี้นที�อยู่ห่างไกลทุร่กันดาร่
และยากจน	หร่้ออีกนัยหนึ�ง	 โค่ร่งการ่อันเน้�องมาจากพร่ะร่าชี้ดำาร่ิ	 มีส่วนสำาค่ัญ
ที�เข้้าไปเสร่ิมแผู้นงานโค่ร่งการ่ติ่างๆ	 ติามนโยบีายข้องร่ัฐบีาล	 ผู้ลข้องโค่ร่งการ่
อันเน้�องมาจากพร่ะร่าชี้ดำาร่ิ	 นอกจากจะทำาให้ปร่ะชี้าชี้นมีค่วามเป็นอยู่ที�ดีข้ึ�น
แล้ว	 ยังก่อให้เกิดปร่ะโยชี้น์ติ่อปร่ะเทศูชี้าติิ	 ทั�งทางด้านเศูร่ษฐกิจและค่วาม
มั�นค่งเป็นส่วนร่วม

ในการ่ปฏิิบีัติิงานนั�น	 หากจะปล่อยให้การ่ดำาเนินงานสนองพร่ะร่าชี้ดำาร่ิข้อง
หน่วยงานติ่างๆ	 เป็นไปอย่างในอดีติที�ผู้่านมา	 กล่าวค่้อ	 แติ่ละหน่วยงานจะ
ดำาเนินการ่อย่างเอกเทศูในลักษณ์ะติ่างฝ่่ายติ่างทำา	 โดยไม่มีการ่ปร่ะสานงาน
กับีหน่วยอ้�นๆ	 ที�เกี�ยวข้้อง	 ดังนั�น	 เพ้�อการ่ดำาเนินงานเป็นไปอย่างสอดค่ล้อง
สนับีสนุนซ้ึ�งกันและกัน	 และเป็นปร่ะโยชี้น์สูงสุด	 บีร่ร่ลุผู้ลติามแนวพร่ะร่าชี้ดำาร่ิ
ที�ได้พร่ะร่าชี้ทานไว้	ร่ัฐบีาลจึงได้หามาติร่การ่แก้ไข้ปัญหานี�

โดยการ่จัดร่ะบีบีสนองพร่ะร่าชี้ดำาร่ิข้ึ�นในปี	 พ.ศู.2524	 โดยการ่ร่ิเร่ิ�มข้อง
พลเอกเปร่ม	 ติิณ์สูลานนท์	 นายกร่ัฐมนติร่ีข้ณ์ะนั�น	 ในการ่จัดร่ะบีบีเพ้�อร่องร่ับี
การ่ดำาเนินงานสนองพร่ะร่าชี้ดำาร่ิทั�งหลาย	จึงได้ดำาเนินการ่ออก	“ร่ะเบีียบีสำานัก
นายกร่ัฐมนติร่ีว่าด้วยโค่ร่งการ่อันเน้�องมาจากพร่ะร่าชี้ดำาร่ิ	 พ.ศู.2524”	 และมี
ผู้ลบีังค่ับีใชี้้เม้�อวันที�	 9	 กันยายน	 2524	 โดยกำาหนดให้มีองค่์กร่ร่ะดับีชี้าติิซ้ึ�งมี
หน้าที�รั่บีผิู้ดชี้อบีต่ิอการ่ดำาเนินงานโค่ร่งการ่อันเน้�องมาจากพร่ะร่าชี้ดำาริ่	 เรี่ยกว่า
ค่ณ์ะกร่ร่มการ่พิเศูษเพ้�อปร่ะสานงานโค่ร่งการ่อันเน้�องมาจากพร่ะร่าชี้ดำาริ่	(กปร่.) ที่มาข้อมูล http://www.rdpb.go.th/th/Office/

สำานักงาน	กปร่.	 มีอำานาจหน้าที�ในการ่ติามเสด็จเพ้�อรั่บีและปร่ะมวลพร่ะร่าชี้ดำาริ่	
สำาร่วจ	 ศูึกษา	 วิเค่ร่าะห์	 และจัดทำาแผู้นงาน	 หร่้อโค่ร่งการ่อันเน้�องมาจาก
พร่ะร่าชี้ดำาร่ิ	 ร่วมทั�งพิจาร่ณ์าและเสนอแนะเกี�ยวกับีการ่จัดสร่ร่เงินงบีปร่ะมาณ์
เพ้�อดำาเนินงานติามโค่ร่งการ่อันเน้�องมาจากพร่ะร่าชี้ดำาร่ิ	 ปร่ะสานงานกับีส่วน
ร่าชี้การ่	 ร่ัฐวิสาหกิจและเอกชี้น	 ทั�งในปร่ะเทศูและติ่างปร่ะเทศูที�เกี�ยวข้้องกับี
การ่ดำาเนินงานติามโค่ร่งการ่อันเน้�องมาจากพร่ะร่าชี้ดำาร่ิ	 ติิดติาม	 และปร่ะเมิน
ผู้ลการ่ดำาเนินงาน

นอกจากนี�	 ยังปฏิิบีัติิงานเลข้านุการ่ข้องค่ณ์ะกร่ร่มการ่พิเศูษเพ้�อปร่ะสาน
งานโค่ร่งการ่อันเน้�องมาจากพร่ะร่าชี้ดำาร่ิ	 ปฏิิบีัติิงานด้านวิชี้าการ่	 การ่จัดร่ะบีบี
สาร่สนเทศูและการ่เผู้ยแพร่่ปร่ะชี้าสัมพันธี์ที�เกี�ยวข้้องกับีโค่ร่งการ่อันเน้�องมา
จากพร่ะร่าชี้ดำาร่ิ	 ร่วมทั�ง	 ปฏิิบีัติิหน้าที�อ้�นติามที�ได้ร่ับีพร่ะร่าชี้กร่ะแส	 หร่้อติาม
ที�ค่ณ์ะกร่ร่มการ่พิเศูษเพ้�อปร่ะสานงานโค่ร่งการ่อันเน้�องมาจากพร่ะร่าชี้ดำาริ่
มอบีหมาย	 หร่้อติามที�ร่ะเบีียบีสำานักนายกร่ัฐมนติร่ีว่าด้วยโค่ร่งการ่อันเน้�อง
มาจากพร่ะร่าชี้ดำาร่ิ	 กำาหนดให้เป็นอำานาจหน้าที�ข้องสำานักงานค่ณ์ะกร่ร่มการ่
พิเศูษเพ้�อปร่ะสานงานโค่ร่งการ่อันเน้�องมาจากพร่ะร่าชี้ดำาร่ิ	 ติลอดจนปฏิิบีัติิ
การ่อ้�นใดติามที�กฎหมายกำาหนดให้เป็นอำานาจหน้าที�ข้องสำานักงานค่ณ์ะ
กร่ร่มการ่พิเศูษเพ้�อปร่ะสานงานโค่ร่งการ่อันเน้�องมาจากพร่ะร่าชี้ดำาร่ิ	 หร่้อติาม
ที�นายกร่ัฐมนติร่ี	หร่้อค่ณ์ะร่ัฐมนติร่ีมอบีหมาย

ร้�จัักสำ�ำนักงำน	กปร.
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2524 2562 4,810

3,336 

58

139 346 

84 

402 

หน่วย: โครงการ/กิจกรรม

พื้นที่ภาคหนือ มีจ�านวน 1,838 โครงการ/กิจกรรม

พื้นที่ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร มีจ�านวน 798 โครงการ/กิจกรรม

พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีจ�านวน 1,206 โครงการ/กิจกรรม

พื้นที่ภาคใต้ มีจ�านวน 940 โครงการ/กิจกรรม

พื้นที่ไม่ระบุจังหวัด มีจ�านวน 28 โครงการ/กิจกรรม   

257 

มิถุนายน 2562

188 
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โครงกำรพััฒนำพั้�นที่่�ลุ่่�มน��ำ

ปำกพันังอัันเน่อังมำจัำกพัระรำชด�ำริ

โค่ร่งการ่พัฒนาพ้�นที�ลุ่มนำ�าปากพนังอันเน้�องมาจากพร่ะร่าชี้ดำาริ่	 ปร่ะกอบีด้วย	
พ้�นที�ลุ่มนำ�ากว่าสองล้านไร่่	 ค่ร่อบีค่ลุมพ้�นที�	 13	 อำาเภู่อ	 ในพ้�นที�จังหวัดนค่ร่ศูร่ี	
ธีร่ร่มร่าชี้	จังหวัดพัทลุง	และจังหวัดสงข้ลา	เป็นแหล่งอู่ข้้าวอู่นำ�า	 ที�สำาคั่ญในอดีติ	
แห่งหนึ�งข้องภู่าค่ใติ้

จากการ่เปลี�ยนแปลงทางธีร่ร่มชี้าติิแหล่งต้ินนำ�ามีน้อย	 นำ�าทะเลรุ่กลำ�าเข้้าไปใน	
แม่นำ�าปากพนังซึ้�งเป็นแม่นำ�าสายหลัก	 และสภู่าพภูู่มิอากาศูที�แปร่ปร่วนทำาให้เกิด	
ปัญหานำ�าแล้งนำ�าท่วมซ้ำ�าซ้าก	 เกิดการ่เสียสมดุลข้องร่ะบีบีนิเวศู	 การ่ใช้ี้ปร่ะโยชี้น์	
ที�ดินไม่เหมาะสมไร่้ข้อบีเข้ติ	นำาไปสู่วิกฤติทางธีร่ร่มชี้าติิ

เม้�อวันที�	13	กันยายน	2521	พร่ะบีาทสมเด็จพร่ะบีร่มชี้นกาธิีเบีศูร่		มหาภูู่มิพล	
อดุลยเดชี้มหาร่าชี้	 บีร่มนาถบีพิติร่	 ได้พร่ะร่าชี้ทานพร่ะร่าชี้ดำาริ่ให้สร้่างอ่างเก็บีนำ�า	
และฝ่ายทดนำ�าค่ลองไม้เสียบี	เพ้�อป้องกัน	บีร่ร่เทาอุทกภัู่ย	และเป็นแหล่งนำ�าใช้ี้ใน
เข้ติอำาเภู่อชี้ะอวด	 จากนั�นในปี	 2531	 เกิดอุทกภู่ัยนำ�าท่วมใหญ่และท่วมข้ังเป็น	
เวลานาน	 ได้พร่ะร่าชี้ทานพร่ะร่าชี้ดำาร่ิให้กร่มชี้ลปร่ะทานดำาเนินการ่แก้ไข้	 และ
บีร่ร่เทาอุทกภัู่ยในพ้�นที�เพาะปลูกเพ้�อมิให้เกิดขึ้�นอีก	และในปี	2535	ได้พร่ะร่าชี้ทาน	
พร่ะร่าชี้ดำาร่ิ	 ทร่งวางแนวทางโค่ร่งการ่เพ้�อแก้ไข้ปัญหาทั�งร่ะบีบีลุ่มนำ�า	 เป็นการ่
พัฒนาทร่ัพยากร่นำ�าแบีบีผู้สมผู้สานโดยพัฒนาแหล่งนำ�า	 พัฒนาอาชี้ีพ	 ค่วบีคู่่	
กับีการ่พัฒนาสิ�งแวดล้อม	 ซ้ึ�งถ้อเป็นจุดเร่ิ�มข้องโค่ร่งการ่พัฒนาพ้�นที�ลุ่มนำ�าปาก	
พนังอันเน้�องมาจากพร่ะร่าชี้ดำาร่ิ
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การ่ดำาเนินงานพัฒนาลุ่มนำ�าปากพนัง	แบี่งออกเป็น	4	กิจกร่ร่มหลัก	ได้แก่	

1.	 ปร่ะติูร่ะบีายนำ�าอุทกวิภู่าชี้ปร่ะสิทธีิ	ปิดกั�นไม่ให้นำ�าเค่็มรุ่กเข้้าไปในแม่นำ�า
	 ปากพนัง	เพ้�อแก้ไข้ปัญหาการ่ข้าดแค่ลนนำ�าจ้ดใชี้้ในการ่อุปโภู่ค่	บีร่ิโภู่ค่
	 และการ่เกษติร่

2.	 ค่ลองร่ะบีายนำ�าหลัก	4	สาย	ค่วบีคุ่มการ่ร่ะบีายนำ�าให้ไหลออกสู่ทะเลได้เร่็ว
	 เพ้�อแก้ไข้ปัญหานำ�าท่วมพ้�นที�เพาะปลูก

3.	 การ่กำาหนดแนวเข้ติการ่ใชี้้ที�ดินที�ถูกติ้องและชี้ัดเจน	เพ้�อแยกพ้�นที�ใชี้้นำ�าจ้ด
	 และนำ�าเค่็มออกจากกัน

4.	 การ่พัฒนาร่ะบีบีชี้ลปร่ะทาน	ทั�งในพ้�นที�นำ�าจ้ดและนำ�าเค่็ม	เพ้�อส่งเสร่ิม
	 สนับีสนุนกิจกร่ร่มการ่ใชี้้นำ�า
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ประต้ระบำยน��ำอั่ที่กวิภำชประสำิที่ธิ

ปร่ะติูร่ะบีายนำ�าอุทกวิภู่าชี้ปร่ะสิทธีิ	 เป็นหนึ�งในปร่ะติูร่ะบีายนำ�าที�สำาค่ัญข้อง	
โค่ร่งการ่พัฒนาพ้�นที�ลุ่มนำ�าปากพนังอันเน้�องมาจากพร่ะร่าชี้ดำาร่ิ	 โดยทำาหน้าที�	
ร่ะบีายนำ�าลงสู่อ่าวปากพนัง	 เพ้�อแก้ไข้ปัญหานำ�าท่วมในพ้�นที�ในช่ี้วงฤดูฝ่น	 ร่วมถึง	
ชี้่วงนำ�าทะเลหนุนสูงจากอ่าวไทย	 เน้�องจากสภู่าพพ้�นที�ค่่อนข้้างแบีนร่าบีลุ่มติำ�า	
ปร่ะกอบีกับีมีร่ะบีบีคู่ค่ลองธีร่ร่มชี้าติิ	 และโค่ร่งข้่ายถนนจำานวนมาก	 จึงเป็น	
อุปสร่ร่ค่ในการ่ร่ะบีายนำ�าออกสู่ทะเล	 นอกจากนี�ในช่ี้วงนำ�าแล้ง/การ่ข้าดแค่ลนนำ�า	
ปร่ะติูร่ะบีายนำ�าอุทกวิภู่าชี้ปร่ะสิทธีิจะถูกปิดเพ้�อการ่เก็บีกักนำ�าจ้ดไว้สำาหร่ับี	
อุปโภู่ค่บีร่ิโภู่ค่ติ่อไป

การ่บีร่ิหาร่จัดการ่ปร่ะติูร่ะบีายนำ�าอุทกวิภู่าชี้ปร่ะสิทธีิ	 ถูกข้ับีเค่ล้�อนโดย	
“คืณะกรรมการจััดการนำ�าชลประทาน ประตูระบายนำ�าอุทกวิ่ภาชประสิิทธิิ (JMC)” 
โดยมีนายอำาเภู่อปากพนัง	ทำาหน้าที�ปร่ะธีาน	และมีผูู้้แทนจากผูู้้มีส่วนได้	 ส่วนเสีย	
ในภู่าค่ส่วนติ่าง	 ๆ	 ร่่วมบีูร่ณ์าการ่บีร่ิหาร่จัดการ่นำ�าร่่วมกัน	 โดยมีผูู้้อำานวยการ่		
โค่ร่งการ่ส่งนำ�าและบีำารุ่งร่ักษาปากพนังล่าง	 ทำาหน้าที�ฝ่่ายเลข้านุการ่ในการ่	
ปร่ะสานและให้ข้้อมูลติ่าง	ๆ	เพ้�อใชี้้ปร่ะกอบีการ่พิจาร่ณ์า	เปิด-ปิดปร่ะติูร่ะบีาย
นำ�าอุทกวิภู่าชี้ปร่ะสิทธีิ	ก่อนเข้้าฤดูฝ่นและฤดูแล้ง

ฝ่ายทดนำ�าค่ลองไม้เสียบี	 เป็นส่วนหนึ�งในการ่บีริ่หาร่จัดการ่นำ�าภู่ายในโค่ร่งการ่	
พัฒนาพ้�นที�ลุ่มนำ�าปากพนังอันเน้�องมาจากพร่ะร่าชี้ดำาริ่	 เพ้�อป้องกันบีร่ร่เทาอุทกภัู่ย	
และเป็นแหล่งนำ�าใชี้้ในเข้ติอำาเภู่อชี้ะอวด	โดยโค่ร่งการ่ฝ่ายไม้เสียบีและไม้เสียบี
ข้ยาย	 สนับีสนุนพ้�นที�ชี้ลปร่ะทานในอำาเภู่อค่วนข้นุน	 จังหวัดพัทลุง	 และอำาเภู่อ	
ชี้ะอวด	อำาเภู่อหัวไทร่	จังหวัดนค่ร่ศูร่ีธีร่ร่มร่าชี้	ปร่ะมาณ์	53,000	ไร่่

ฝำยที่ดน��ำคลุ่อังไม�เสำ่ยบ
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เริ่�มแร่ก	 ฝ่ายทดนำ�าค่ลองไม้เสียบีถูกสร้่างขึ้�นพร้่อมร่ะบีบีส่งนำ�าเพ้�อบีริ่หาร่จัดการ่	
นำ�าอย่างเร่่งด่วน	 ก่อนการ่ดำาเนินการ่สร้่างโค่ร่งการ่เข้้�อนเก็บีนำ�าห้วยนำ�าใส	 ซึ้�งเป็น	
โค่ร่งการ่ร่ะยะยาว	 จะแล้วเสร่็จ	 โดยกร่มชี้ลปร่ะทานได้ดำาเนินการ่ก่อสร่้างฝ่าย
ค่ลองไม้เสียบี	 ที�บี้านเกาะร่้าว	 หมู่ที�	 9	 ติำาบีลเกาะข้ันธี์	 อำาเภู่อชี้ะอวด	
จังหวัดนค่ร่ศูร่ีธีร่ร่มร่าชี้	 พร่้อมทั�งร่ะบีบีส่งนำ�าและอาค่าร่ปร่ะกอบี	 เม้�อปี	
งบีปร่ะมาณ์	2524	แล้วเสร็่จเม้�อปีงบีปร่ะมาณ์	2529	เพ้�อทำาหน้าที�ส่งนำ�าช่ี้วยเหล้อ
พ้�นที�เพาะปลูกสองฝ่ั�งค่ลองไม้เสียบี	และชี้่วยบีร่ร่เทาอุทกภู่ัยและดินโค่ลนถล่ม
ชี้่วงฤดูนำ�าหลากข้องอำาเภู่อชี้ะอวด	 อำาเภู่อเชี้ียร่ใหญ่	 อำาเภู่อหัวไทร่	 อำาเภู่อ	
ปากพนัง	จังหวัดนค่ร่ศูร่ีธีร่ร่มร่าชี้	

โค่ร่งการ่อ่างเก็บีนำ�าห้วยนำ�าใสอันเน้�องมาจากพร่ะร่าชี้ดำาร่ิ	 อำาเภู่อชี้ะอวด	
จังหวัดนค่ร่ศูร่ีธีร่ร่มร่าชี้	 เป็นโค่ร่งการ่ที�พร่ะบีาทสมเด็จพร่ะบีร่มชี้นกาธีิเบีศูร่	
มหาภูู่มิพลอดุลยเดชี้มหาร่าชี้	 บีร่มนาถบีพิติร่	 ได้พร่ะร่าชี้ทานวินิจฉัยเกี�ยวกับี	
โค่ร่งการ่ชี้ลปร่ะทานในเข้ติจังหวัดนค่ร่ศูร่ีธีร่ร่มร่าชี้	เม้�อวันที�	13	กันยายน		2521	

โครงกำรอั�ำงเก็บน��ำห�วยน��ำใสำอัันเน่อังมำจัำกพัระรำชด�ำริ
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ค่วามว่า	 “โค่ร่งการ่เข้้�อนเก็บีนำ�าห้วยนำ�าใส	 เป็นโค่ร่งการ่ร่ะยะยาวติ้องใชี้้เวลา	
ไม่น้อยกว่า	 5	 ปี	 ฉะนั�นค่วร่พิจาร่ณ์าก่อสร่้างฝ่ายทดนำ�า	 หร่้อเข้้�อนทดนำ�า	
ค่ลองไม้เสียบี	 (ห้วยนำ�าใสติอนล่าง)	 พร่้อมร่ะบีบีส่งนำ�าเร่่งด่วนก่อน	 เพ้�อส่งนำ�า						
ชี้่วยเหล้อพ้�นที �เพาะปลูกสองฝ่ั�งค่ลองไม้เสียบีก็จะชี้่วยสนับีสนุนโค่ร่งการ่									
ชี้ลปร่ะทานฝ่ายค่ลองไม้เสียบีให้สมบูีร่ณ์์ยิ�งขึ้�น”	กร่มชี้ลปร่ะทานจึงได้เริ่�มก่อสร้่าง	
อ่างเก็บีนำ�าห้วยนำ�าใสในปี	 2534	 แล้วเสร่็จในปี	 2539	 สามาร่ถเก็บีกักนำ�าสูงสุด	
ได้ถึง	 93.60	 ล้านลูกบีาศูก์เมติร่	 ชี้่วยเหล้อพ้�นที�เกษติร่ในเข้ติพ้�นที�ชี้ลปร่ะทาน	
ได้แก่	ฝ่ายค่ลองไม้เสียบี	จำานวน	66,502	ไร่่	นิค่มสร่้างตินเองค่วนข้นุน	จำานวน	
19,500	 ไร่่	 และส่งนำ�าให้กับีพ้�นที�ร่ับีปร่ะโยชี้น์บี้านค่วนมีชี้ัย	 ติำาบีลวังอ่าง	
อำาเภู่อชี้ะอวด	 จำานวน	 1,800	 ไร่่	 นอกจากนี�ยังเป็นติ้นนำ�าข้องลุ่มนำ�าปากพนัง	
อีกด้วย

ศูาลหลวงต้ินไทร่	 เป็นศูาลหลวงที�สร้่างขึ้�นโดยพร่ะร่าชี้ดำาริ่ข้องพร่ะบีาทสมเด็จ	
พร่ะบีร่มชี้นกาธีิเบีศูร่	 มหาภูู่มิพลอดุลยเดชี้มหาร่าชี้	 บีร่มนาถบีพิติร่	 เม้�อวันที�	
29	ติุลาค่ม	2547	และปร่ะกอบีพิธีีบีวงสร่วงอัญเชี้ิญเทพาร่ักษ์ข้ึ�นปร่ะดิษฐ์ฐาน	
ณ์	ศูาลต้ินไทร่	โดย	ดร่.สุเมธี	ตัินติิเวชี้กุล	กร่ร่มการ่และเลข้านุการ่มูลนิธิีชัี้ยพัฒนา	
เป็นปร่ะธีานในพิธีีฯ

ศูาลติ้นไทร่สร่้างด้วยไม้สักทั�งหลัง	 ติั�งอยู่ร่ิมแม่นำ�าชี้ะอวดแพร่กเม้อง	 ในพ้�นที�	
โค่ร่งการ่พัฒนาพ้�นที�ลุ่มนำ�าปากพนังอันเน้�องมาจากพร่ะร่าชี้ดำาร่ิ	ถ้อเป็นสถานที�	
ยอดนิยมในพ้�นที�	และเป็นสัญลักษณ์์อีกอย่างข้องโค่ร่งการ่พัฒนาลุ่มนำ�าปากพนังฯ	

ศุำลุ่หลุ่วงต�นไที่ร
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ป่าพรุ่ค่วนเค่ร่็ง	 ติั�งอยู่ในพ้�นที�โค่ร่งการ่พัฒนาลุ่มนำ�าปากพนัง	 อันเน้�องมาจาก	
พร่ะร่าชี้ดำาร่ิ	มีเน้�อที�ร่วมกันปร่ะมาณ์	165,825.50	ไร่่	ค่ร่อบีค่ลุมพ้�นที�	6	อำาเภู่อ	
ข้องจังหวัดนค่ร่ศูร่ีธีร่ร่มร่าชี้	 ค่้อ	 อำาเภู่อหัวไทร่	 อำาเภู่อเชี้ียร่ใหญ่	 อำาเภู่อชี้ะอวด	
อำาเภู่อเฉลิมพร่ะเกียร่ติิ	 อำาเภู่อร่่อนพิบีูลย์	 อำาเภู่อจุฬาภู่ร่ณ์์	 บีางส่วนข้อง	
อำาเภู่อร่ะโนด	 จังหวัดสงข้ลา	 และบีางส่วนข้องอำาเภู่อค่วนข้นุน	 จังหวัดพัทลุง					
ถ้อเป็นป่าพรุ่ที�มีค่วามสำาค่ัญติ่อทั�งสามจังหวัด	 เน้�องจากเป็นแหล่งติ้นนำ�าข้อง	
แม่นำ�าปากพนัง	 และทะเลน้อย	 เดิม	 ป่าพรุ่ค่วนเค่ร็่งเป็นพ้�นที�ลุ่มนำ�าผู้้นใหญ่	 มีร่ะบีบี			
นิเวศูนำ�าผู้ิวดินที�เชี้้�อมติ่อกันทั�งหมด	และเชี้้�อมติ่อกับีทะเลน้อย	จังหวัดพัทลุง	ซ้ึ�ง
เชี้้�อมโยงกับีบีร่ิเวณ์ทะเลหลวงหร่้อทะเลสาบีสงข้ลา	จังหวัดสงข้ลา	มีค่วามอุดม
สมบีูร่ณ์์ข้องทร่ัพยากร่ธีร่ร่มชี้าติิอย่างหลากหลาย	 จนเม้�อปี	 2505	 ได้เกิดพายุ	
ใติ้ฝุ่่น	 แฮเร่ียติ	 พัดผู้่านภู่าค่ใติ้เป็นเหติุให้ป่าพรุ่ดั�งเดิมในพ้�นที�ป่าพรุ่ค่วนเค่ร่็ง	
โค่่นล้มเสียหายจำานวนมาก	 ปร่ะกอบีกับีเม้�อมีการ่เจริ่ญข้องชุี้มชี้น	 ค่วามต้ิองการ่	
พ้�นที�ทำากินมีมากข้ึ�น	เป็นเหติุให้พ้�นที�ป่าพรุ่ค่วนเค่ร่็งถูกทำาลาย

โครงกำรอัน่รักษ์แลุ่ะฟื้้�นฟื้้ป่ำพัร่ควนเคร็ง
เม้�อวันที�	 16	 พฤศูจิกายน	 2545	 พร่ะบีาทสมเด็จพร่ะบีร่มชี้นกาธีิเบีศูร่	

มหาภูู่มิพลอดุลยเดชี้มหาร่าชี้	 บีร่มนาถบีพิติร่	 ได้พร่ะร่าชี้ทานพร่ะร่าชี้ดำาร่ิ	
ค่วามว่า	“ให้พิจาร่ณ์าดำาเนินการ่ค่วบีคุ่มร่ะดับีนำ�าในพรุ่ค่วนเค่ร่็ง	และพรุ่ติ่าง	ๆ	
ที�อยู่ใกล้เค่ียงให้อยู่ในร่ะดับีที�เหมาะสมเพ้�อไม่ให้เกิดไฟัไหม้พรุ่”	 กร่มอุทยาน	
แห่งชี้าติิ	 สัติว์ป่า	 และพันธีุ์พ้ชี้	 จึงได้ดำาเนินการ่ก่อสร่้างฝ่ายนำ�าล้นชี้ั�วค่ร่าวใหม่	
จำานวน	25	ฝ่าย	และซ้่อมแซ้มฝ่ายนำ�าล้นชี้ั�วค่ร่าวที�มีอยู่เดิมแติ่ชี้ำารุ่ด	จำานวน	15	
ฝ่าย	 เพ้�อค่วบีคุ่มร่ะดับีนำ�าในพรุ่ให้อยู่ในร่ะดับีที�เหมาะสมเพ้�อไม่ให้เกิดไฟัไหม้	
ป่าพรุ่	 ก่อให้เกิดปร่ะโยชี้น์แก่ร่าษฎร่จำานวน	 40	 หมู่บี้าน	 57,820	 ค่ร่ัวเร่้อน	
207,853	 ค่น	 ได้มีคุ่ณ์ภู่าพชีี้วิติที�ดีขึ้�น	 และช่ี้วยลดมลภู่าวะด้านค่วันไฟัที�เกิดจาก	
ไฟัป่าส่งผู้ลให้สิ�งแวดล้อมมีสภู่าพที�ดีข้ึ�น	 อีกทั�งยังชี้่วยอนุร่ักษ์และป้องกันดูแล	
ร่ักษาร่ะบีบีนิเวศูน์ในพ้�นที�ป่าพรุ่ค่วนเค่ร่็งให้ค่งค่วามอุดมสมบีูร่ณ์์ติ่อไป

นอกจากนี�	ยังได้จัดทำาแนวเข้ติป่าพรุ่	และทำาค่ันดินเพ้�อร่ักษาร่ะดับีนำ�า	ร่วมทั�ง
การ่ดำาเนินการ่ก่อสร้่างฝ่ายชี้ะลอนำ�าแบีบีผู้สมผู้สานในพ้�นที�ป่าพรุ่	 (ในเข้ติห้ามล่า	
สัติว์ป่าบ่ีอล้อ	จำานวน	200	แห่ง	และในเข้ติห้ามล่าสัติว์ป่าทะเลน้อย	จำานวน	50	แห่ง)	
โค่ร่งการ่ก่อสร้่างแหล่งนำ�าสำาร่องเพ้�อใช้ี้ในการ่ค่วบีคุ่มไฟัป่า	โค่ร่งการ่ขุ้ดลอกค่ลอง	
แบีบีขุ้ดยกคั่นดิน	 และโค่ร่งการ่จัดทำาแนวเข้ติห้ามล่าสัติว์ป่าบ่ีอล้อโดยก่อคั่นดิน	
เพ้�อร่ักษาร่ะดับีนำ�า	ค่วามยาว	20.95	กิโลเมติร่	เพ้�อแก้ไข้	ปัญหาที�เกิดข้ึ�นในพ้�นที�
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โครงกำรค�ำยเยำวชนร้�งำนสำ้บสำำนพัระรำชด�ำริ

(RDPB	Camp)	ร่�นที่่�	12

ภำยใต�หัวข้�อั	“สำ้บสำำน	รักษำ	ต�อัยอัด”

โดย สำานักำงานคณะกำรรมกำารพิิเศษเพิ่อประสานงานโครงกำารอันเน่อง

มาจากำพิระราชดำาริ (สำานักำงาน กำปร.)

1.	หลุ่ักกำรแลุ่ะเหต่ผลุ่

การ่ดำาเนินงานข้องโค่ร่งการ่อันเน้ �องมาจากพร่ะร่าชี้ดำาร่ิทุกภูู่มิภู่าค่ข้อง	
ปร่ะเทศู	 มีการ่พัฒนาที�สำาค่ัญ	 ค่้อ	 การ่อนุร่ักษ์และพัฒนาทร่ัพยากร่ธีร่ร่มชี้าติิ	
และสิ�งแวดล้อมให้ยั�งย้น	ได้แก่	ดิน	ป่าไม้	และสายนำ�าให้สอดค่ล้องกับีการ่พัฒนา
คุ่ณ์ภู่าพชี้ีวิติ	 เพ้�อส่งเสร่ิมร่ากฐานแห่งค่วามรู่้ในการ่ปร่ะกอบีอาชี้ีพให้ร่าษฎร่	
สามาร่ถดำาเนินชี้ีวิติได้ด้วยตินเองติามปร่ัชี้ญาข้องเศูร่ษฐกิจพอเพียงในทุกด้าน		
โดยเฉพาะด้านทร่ัพยากร่ป่าไม้	เป็นแหล่งติ้นนำ�าลำาธีาร่	ก่อเกิดสร่ร่พชี้ีวิติทั�งมวล	
จึงมีค่วามสำาค่ัญอย่างมาก	 โลกยิ�งพัฒนามากข้ึ�นเท่าใด	 พ้�นที�ป่าไม้และติ้นนำ�า	
ลำาธีาร่ก็จะค่่อยๆ	เปลี�ยนไป	นับีวันพ้�นที�ป่าไม้ยิ�งลดน้อยลงไป	เน้�องจากถูกรุ่กลำ�า	
และถูกทำาลายลงอย่างร่วดเร่็ว	 ทั�งการ่บีุกรุ่กแผู้้วถางป่าทำาไร่่เล้�อนลอย	 หร่้อ	
แม้แติ่ไฟัป่า	ล้วนเป็นสาเหติุที�ทำาให้ฝ่นไม่ติกติามฤดูกาล	เม้�อมีนำ�าป่าไหลหลาก
ทำาให้เกิดภู่าวะนำ�าท่วมฉับีพลัน	หน้าดินพังทลายโดยง่าย	 เป็นปัญหาต่ิอการ่ปร่ะกอบี	
อาชี้ีพและการ่ดำาเนินชี้ีวิติ	 นับีเป็นค่วามทุกข้์ร่้อนข้องปร่ะชี้าชี้นอย่างหลีกเลี�ยง	
ไม่ได้	 	 ดังนั�น	 การ่อนุร่ักษ์และพัฒนาทร่ัพยากร่ธีร่ร่มชี้าติิและสิ�งแวดล้อมติาม	
แนวพร่ะร่าชี้ดำาร่ิในพร่ะบีาทสมเด็จพร่ะบีร่มชี้นกาธีิเบีศูร่	 มหาภูู่มิพลอดุลยเดชี้	
มหาร่าชี้	บีร่มนาถบีพิติร่	ทร่งค่้นค่ว้า	ศูึกษา	ทดลอง	ทร่งปร่ะยุกติ์ใชี้้ในการ่แก้ไข้
ปัญหาและเผู้ยแพร่่วิทยาการ่สู่ร่าษฎร่และเกษติร่กร่	 	 โดยเริ่�มจากพ้�นที�ศููนย์ศึูกษา	
การ่พัฒนาอันเน้�องมาจากพร่ะร่าชี้ดำาริ่	 และโค่ร่งการ่อันเน้�องมาจากพร่ะร่าชี้ดำาริ่	

ในแติ่ละภูู่มิภู่าค่อย่างกว้างข้วางมากข้ึ�น		

ปัจจุบีัน	พร่ะบีาทสมเด็จพร่ะเจ้าอยู่หัว	ทร่งส้บีสาน	ร่ักษาและติ่อยอดข้ยายผู้ล	
พร่ะร่าชี้กร่ณ์ียกิจ	 โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชี้นอันเป็นทร่ัพยากร่อันสำาค่ัญ	
ข้องปร่ะเทศู	 เป็นกลุ่มค่นรุ่่นใหม่ที�มีส่วนสำาค่ัญที�จะชี้่วยให้การ่สานติ่อแนว	
พร่ะร่าชี้ดำาร่ิเป็นไปอย่างยั�งย้น	 สำานักงาน	 กปร่.	 จึงเห็นสมค่วร่จัดโค่ร่งการ่ค่่าย	
เยาวชี้นรู่้งานส้บีสานพร่ะร่าชี้ดำาร่ิ	 (RDPB	Camp)	 รุ่่นที�	 12	ข้ึ�น	 เพ้�อให้เยาวชี้น	
ร่ะดับีอุดมศูึกษาทั�วทุกภูู่มิภู่าค่ข้องปร่ะเทศู	 ได้เข้้ามาเร่ียนรู่้เกี�ยวกับีพร่ะร่าชี้	
กร่ณ์ียกิจ	 และแนวพร่ะร่าชี้ดำาร่ิที�ได้พร่ะร่าชี้ทานค่วามชี้่วยเหล้อและแนวทาง	
แก้ไข้ปัญหาผู่้านโค่ร่งการ่พัฒนาพ้�นที�ลุ่มนำ�าปากพนัง																	อันเน้�องมาจากพร่ะร่าชี้ดำาริ่	
จังหวัดนค่ร่ศูร่ีธีร่ร่มร่าชี้	 ในรู่ปแบีบีข้องการ่ให้ค่วามรู่้แบีบีผู้สมผู้สานการ่เร่ียนรู่้
ทั�งภู่าค่ทฤษฎีและการ่ลงม้อฝ่ึกปฏิิบีัติิจากพ้�นที�จร่ิง	

2.	วัตถึ่ประสำงค์

1.	เพ้�อเผู้ยแพร่่พร่ะร่าชี้กร่ณ์ียกิจและแนวพร่ะร่าชี้ดำาร่ิการ่พัฒนาที�พร่ะบีาท	
สมเด็จพร่ะเจ้าอยู่หัวทร่งส้บีสาน	ร่ักษา	ติ่อยอดไปสู่เยาวชี้น	นิสิติ	นักศูึกษา	
จากสถาบีันการ่ศูึกษาติ่างๆ	ทั�วปร่ะเทศู

2.	เพ้�อให้เยาวชี้นได้รั่บีรู้่และรั่บีทร่าบีองค์่ค่วามรู้่ติามแนวพร่ะร่าชี้ดำาริ่ใน	มุมมอง	
ใหม่	หร่้อนวัติกร่ร่มการ่พัฒนาในโค่ร่งการ่อันเน้�องมาจากพร่ะร่าชี้ดำาร่ิ	

3.	เพ้�อให้เยาวชี้นเป็นเค่ร้่อข่้ายในการ่เผู้ยแพร่่และส้บีสาน	รั่กษา	ต่ิอยอด	ข้ยาย
ผู้ลแนวพร่ะร่าชี้ดำาร่ิได้อย่างกว้างข้วางและถูกติ้องยิ�งข้ึ�น

3.	กำรด�ำเนินงำนโครงกำร

โค่ร่งการ่ค่่ายเยาวชี้นรู่้งานส้บีสานพร่ะร่าชี้ดำาร่ิ	 (RDPB	 Camp)	 รุ่่นที�	 12		
มีร่ายละเอียดในการ่ดำาเนินงาน	ดังนี�		
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กิจักรรมท่� 1 โคืรงการค่ืายเยาว่ชนรู�งานสืิบสิานพระราชดำาริ (RDPB Camp) 
รุ่นท่� 12

 โดยการ่คั่ดเล้อกเยาวชี้นในร่ะดับีอุดมศึูกษา	หร้่อเทียบีเท่าอายุร่ะหว่าง	18	-	25	ปี	
จากสถาบัีนการ่ศึูกษาทุกภูู่มิภู่าค่ข้องปร่ะเทศู	เข้้าร่่วมกิจกร่ร่ม	จำานวนไม่น้อยกว่า	
80	ค่น	แบ่ีงเป็นทีม	ทีมละ	4	ค่น	ต่ิอสถาบัีนการ่ศึูกษา	ร่วมจำานวนทั�งสิ�นไม่น้อยกว่า	
20	ทีม	เพ้�อให้เยาวชี้นได้เข้้ามาร่่วมเรี่ยนรู้่แนว			พร่ะร่าชี้ดำาริ่และผู้ลสำาเร็่จในการ่
พัฒนาจากโค่ร่งการ่พัฒนาพ้�นที�ลุ่มนำ�าปากพนังอันเน้�องมาจากพร่ะร่าชี้ดำาร่ิ	
จังหวัดนค่ร่ศูร่ีธีร่ร่มร่าชี้	 โค่ร่งการ่อันเน้�องมาจาก	 พร่ะร่าชี้ดำาร่ิที�เกี�ยวข้้อง	 และ	
ศููนย์เรี่ยนรู้่เกษติร่กร่	หร้่อปร่าชี้ญ์ชี้าวบ้ีาน	ร่ะยะ	เวลาดำาเนินกิจกร่ร่ม	7	วัน	6	ค้่น

กิจักรรมท่� 2 การประกว่ดโคืรงการของเยาว่ชนอาสิาสิานต่อพระราชดำาริ  

จัดให้มีการ่ปร่ะกวดผู้ลงานการ่น้อมนำาแนวพร่ะร่าชี้ดำาริ่มาใช้ี้อย่างเป็นรู่ปธีร่ร่ม	 ซ้ึ�ง	
เยาวชี้นที�ผู่้านการ่เข้้าร่่วมโค่ร่งการ่ค่่ายเยาวชี้นรู้่งานส้บีสานพร่ะร่าชี้ดำาริ่	 (RDPB	
Camp)	 รุ่่นที�	 12	 ได้นำาแนวค่ิดและองค่์ค่วามรู่้ติามแนวพร่ะร่าชี้ดำาร่ิที�ได้รั่บีไป	
พัฒนาติ่อยอด	 หร่้อเพิ�มเติิมโค่ร่งการ่ข้องทีม	 ซ้ึ�งโค่ร่งการ่ที�เยาวชี้นส่งเข้้ามา	
ปร่ะกวดค่ร่ั�งนี�	 จะติ้องเป็นโค่ร่งการ่เดิมที�เค่ยส่งเข้้ามาให้พิจาร่ณ์าในค่ร่ั�งแร่ก	
ก่อนเข้้าร่่วมกิจกร่ร่มที�	1	เท่านั�น	

การ่จัดส่งผู้ลงานและร่ายละเอียดโค่ร่งการ่ข้องทีม	 จะติ้องจัดทำาส้�อในรู่ป	
แบีบี	 VTR	 หร่้อ	 Presentation	 หร่้อภู่าพถ่ายการ่ดำาเนินโค่ร่งการ่ข้องทีมให้แก่	
ค่ณ์ะกร่ร่มการ่ติัดสินผู้ลงานการ่ปร่ะกวดโค่ร่งการ่ทีมเยาวชี้น	 จำานวน	 5	 ค่น	
ซ้ึ�งค่ณ์ะกร่ร่มการ่ฯ	 จะพิจาร่ณ์าผู้ลงานติามหลักเกณ์ฑ์์ที�กำาหนด	 และค่ัดเล้อก	
ทีมเข้้าร่อบี	จำานวน	10	ทีม	จากนั�น	ค่ณ์ะกร่ร่มการ่ฯ	จะเดินทางไปในพ้�นที�โค่ร่งการ่
ข้องทีมที�ได้ร่ับีค่ัดเล้อก	จำานวน	10	ทีมดังกล่าว	พร่้อมกับีติัดสินผู้ลการ่ปร่ะกวด
ติามลำาดับี

หลังจากค่ณ์ะกร่ร่มการ่ฯ	 ลงพ้�นที�เร่ียบีร่้อยแล้ว	 กำาหนดให้มีการ่จัดงาน	
ปร่ะกาศูผู้ลการ่ปร่ะกวด	 จำานวน	 1	 วัน	 	 โดยใชี้้ห้องปร่ะชีุ้มที�สำานักงาน	 กปร่.	
เป็นสถานที�จัดงาน	 ทีมที�ชี้นะการ่ปร่ะกวดจะได้ร่ับีถ้วยร่างวัล	 หร่้อโล่ร่างวัล	
จำานวน	 10	 ร่างวัล	 และทุนการ่ศึูกษา	สำาหรั่บีทุนการ่ศึูกษากำาหนดให้อยู่ในวงเงิน	
ร่วมทั�งสิ�น	140,000	บีาท

4.	ประโยชน์ที่่�ได�รับ

1.	 ทำาให้เยาวชี้นได้เรี่ยนรู้่แนวพร่ะร่าชี้ดำาริ่	 และผู้ลสำาเร็่จจากโค่ร่งการ่อันเน้�อง	
มาจากพร่ะร่าชี้ดำาร่ิ	สามาร่ถเผู้ยแพร่่พร่ะร่าชี้กร่ณ์ียกิจและองค่์ค่วามรู่้ติามแนว	
พร่ะร่าชี้ดำาร่ิด้านการ่พัฒนาที�พร่ะบีาทสมเด็จพร่ะเจ้าอยู่หัวทร่งส้บีสาน	 ร่ักษา		
ติ่อยอดไปสู่สถาบีันการ่ศูึกษาและสาธีาร่ณ์ชี้นได้อย่างถูกติ้องและเหมาะสม	

2.	ทำาให้เยาวชี้นได้รั่บีรู้่และรั่บีทร่าบีองค์่ค่วามรู้่ติามแนวพร่ะร่าชี้ดำาริ่ในมุมมอง	
ใหม่	หร่้อนวัติกร่ร่มการ่พัฒนาในโค่ร่งการ่อันเน้�องมาจากพร่ะร่าชี้ดำาร่ิ

3.	ทำาให้เยาวชี้นเป็นเค่ร่้อข้่ายในการ่ส้บีสาน	ร่ักษา	ติ่อยอดข้ยายผู้ลแนว	
พร่ะร่าชี้ดำาร่ิได้ชี้ัดเจนยิ�งข้ึ�น



1.	หลุ่ักเกณฑ์์กำรพัิจัำรณำ

1.1	 ร่ายละเอียดการ่ดำาเนินโค่ร่งการ่สอดค่ล้องกับีแนวพร่ะร่าชี้ดำาร่	ิ
หลักการ่ทร่งงาน	พร่ะร่าชี้กร่ณี์ยกิจ	หร้่อแนวคิ่ดติามปรั่ชี้ญาข้องเศูร่ษฐกิจพอเพียง

1.2	 ข้อบีเข้ติ	 ข้ั�นติอน	 และร่ะยะเวลาในการ่ดำาเนินโค่ร่งการ่ติ้องดำาเนินการ่	
ได้จริ่ง	และมีศัูกยภู่าพ	เพียงพอในการ่ดำาเนินโค่ร่งการ่ให้สำาเร็่จบีร่ร่ลุติามเป้าหมาย	
ที�วางไว้

1.3	 ปร่ะโยชี้น์ที�กลุ่มเป้าหมายจะได้รั่บีต้ิองติร่งติามวัติถุปร่ะสงค์่ข้องโค่ร่งการ่
และไม่มีผู้ลกร่ะทบีเชี้ิงลบี	ติ่อทร่ัพยากร่ด้านอ้�นๆ	ที�ใชี้้ในการ่ดำาเนินโค่ร่งการ่

1.4	 มีค่วามค่ิดสร่้างสร่ร่ค่์	ในการ่พัฒนา	ติ่อยอด	และบีูร่ณ์าการ่องค่์ค่วามรู่้
ในรู่ปแบีบีติ่างๆ	 ให้เกิดการ่มีส่วนร่่วม	 ใชี้้ทร่ัพยากร่อย่างคุ่้มค่่าและยั�งย้นติ่อไป
ในอนาค่ติ

2.	ค่ณสำมบัติผ้�สำ�งผลุ่งำนโครงกำร

2.1	 ทีมเยาวชี้นที �ผู้่านการ่เข้้าร่่วมกิจกร่ร่มค่่ายเยาวชี้นรู่ ้งานส้บีสาน	
พร่ะร่าชี้ดำาร่ิ	(RDPB	Camp)	รุ่่นที�	12	จำานวน	20	ทีม	(1	ทีมมี	4	ค่น)

2.2	 มีอาจาร่ย์ที�ปร่ึกษาร่ับีร่องผู้ลงานโค่ร่งการ่ฯ

กำิจกำรรมประกำวดผลี่งานเยาวชนอาสา สานตุ่อพิระราชดำาริ

ภำยใต�หัวข้�อั “สำ้บสำำน	รักษำ	ต�อัยอัด”

รำยลุ่ะเอั่ยดแลุ่ะหลุ่ักเกณฑ์์กำรพัิจัำรณำ

คัดเลุ่้อักผลุ่งำน	โครงกำรข้อังเยำวชน

3.	รำยลุ่ะเอั่ยดผลุ่งำนโครงกำร

3.1	 ผู้ลงานโค่ร่งการ่ที�นำาเสนอในการ่สมัค่ร่เข้้าร่่วมโค่ร่งการ่ค่่ายเยาวชี้นฯ	
(RDPB	Camp)	รุ่่นที�	12	เท่านั�น

3.2	 องค่์ปร่ะกอบีข้องโค่ร่งการ่ที�นำาเสนอได้น้อมนำาองค่์ค่วามรู่้ติามแนวพร่ะ
ร่าชี้ดำาริ่	 หลักการ่ทร่งงานพร่ะร่าชี้กร่ณี์ยกิจหร้่อแนวคิ่ดติามปรั่ชี้ญาข้องเศูร่ษฐกิจ
พอเพียงไปใชี้้เป็นแนวทางดำาเนินการ่หร่้ออ้างอิงอย่างถูกติ้องเหมาะสมและ
เป็นรู่ปธีร่ร่ม

3.3	 มีการ่นำาองค่์ค่วามรู่้	 นวัติกร่ร่มใหม่ๆ	 มาใชี้้ในโค่ร่งการ่	 ให้มีค่วาม	
น่าสนใจ	แปลกใหม่	หร่้อมีผูู้้พัฒนามาแล้วแติ่นำาเสนอหร่้อติ่อยอดข้ยายผู้ลออก
ไปอย่างกว้างข้วาง

3.4	 วัติถุปร่ะสงค์่ข้องโค่ร่งการ่เกิดปร่ะโยชี้น์ต่ิอกลุ่มเป้าหมาย	 (บุีค่ค่ล/ชุี้มชี้น/
สังค่ม/สิ�งแวดล้อม)	ได้อย่างคุ้่มค่่ากับีร่ะยะเวลาและงบีปร่ะมาณ์ในการ่ดำาเนินงาน

4.	ระยะเวลุ่ำสำ�งผลุ่งำน	:	พฤษภู่าค่ม	2565

5.	กำรสำ�งผลุ่งำน

5.1	 ใบีสมัค่ร่โค่ร่งการ่ค่่ายเยาวชี้นรู้่งานส้บีสานพร่ะร่าชี้ดำาริ่	 (RDPB	 Camp)	
รุ่่นที�	12	พร้่อมอาจาร่ย์ที�ปรึ่กษารั่บีร่องผู้ลงานโค่ร่งการ่ฯ

5.2	 โค่ร่งการ่ที�นำาเสนอในรู่ปแบีบีไฟัล์	 Microsoft	 Word	 (.doc)	 และไฟัล์	
Portable	Document	Format	(.pdf)

5.3	 แนบีไฟัล์ภู่าพนิ�ง	 /	 VDO	 หร่้อส้�ออ้�นๆ	 เพ้�อปร่ะกอบีการ่พิจาร่ณ์าข้อง	
ค่ณ์ะกร่ร่มการ่ฯ

5.4	 จัดส่งผู้ลงานโค่ร่งการ่ฯ	ผู้่านชี้่องทาง
	 	 E-Mail	:	prrdpbcamp@gmail.com
	 	 บีร่ร่จุไฟัล์ข้้อมูลลงแผู้่นซ้ีดี	หร่้อ	Flash	Drive	เพ้�อจัดส่งทางไปร่ษณ์ีย์
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	 	 จ่าหน้าซ้องถึงกิจกร่ร่มปร่ะกวดผู้ลงานเยาวชี้นอาสาสานต่ิอพร่ะร่าชี้ดำาริ่	
	 	 สำานักงานค่ณ์ะกร่ร่มการ่พิเศูษเพ้�อปร่ะสานงานโค่ร่งการ่อันเน้�องมา
	 	 จากพร่ะร่าชี้ดำาริ่	อาค่าร่สำานักงานโค่ร่งการ่อันเน้�องมาจากพร่ะร่าชี้ดำาริ่	

	 	 เลข้ที�	2012	ซ้อยอรุ่ณ์อมร่ินทร่์	36	ถนนอรุ่ณ์อมร่ินทร่์	แข้วงบีางยี�ข้ัน	
	 	 เข้ติบีางพลัด	กรุ่งเทพมหานค่ร่	10700

6.	กำรน�ำเสำนอัผลุ่งำน

6.1	สถานที�	:	พ้�นที�ดาเนินโค่ร่งการ่ฯ	ที�ผู้่านการ่ค่ัดเล้อก	10	ทีม	
โดยมีร่ายละเอียดดังนี�

	 	 •	นำาเสนอผู้ลงานแก่ค่ณ์ะกร่ร่มการ่ฯ	พร้่อมอธิีบีายร่ายละเอียด	ขั้�นติอน	
	 	 			การ่ดำาเนินงาน	ผู้ลกร่ะทบีสิ�งแวดล้อม	และปร่ะโยชี้น์ที�ได้ร่ับี	ฯลฯ

	 	 •	จัดเติร่ียมผูู้้นำาเสนอผู้ลงาน	และผูู้้ปร่ะสานงาน

	 	 •	จัดเติรี่ยมเอกสาร่หร้่อส้�อการ่นำาเสนออ้�นๆ	ปร่ะกอบีติามค่วามเหมาะสม

6.2	ร่ะยะเวลาการ่นำาเสนอทีมละ	1	วัน	ภู่ายในเด้อนมิถุนายน	-	สิงหาค่ม	2565

7.	กำรประกำศุผลุ่

ทางเวปไซ้ติ์ข้องสำานักงาน	กปร่.	www.rdpb.go.th	และ	Line	กลุ่ม	RDPB	
Camp	12

8.	คณะกรรมกำร	จั�ำนวน	5	ที่�ำน

•	 ผูู้้บีร่ิหาร่สานักงาน	กปร่.

•	 ผูู้้แทนกร่มป่าไม้

•	 ผูู้้แทนกร่มชี้ลปร่ะทาน

9.	รำงวัลุ่ที่่�ได�รับ

ผู้ลงานโค่ร่งการ่ฯ	ที�ผู่้านการ่คั่ดเล้อก	จำานวน	10	ทีม	จะได้รั่บีร่างวัลดังต่ิอไปนี�

	 รำงวัลุ่ชนะเลุ่ิศุ	จั�ำนวน	1	รำงวัลุ่

  	 ถ้วยร่างวัล

  	 ทุนการ่ศูึกษา	30,000	บีาท

  	 เกียร่ติิบีัติร่จากสำานักงาน	กปร่.				

	 รำงวัลุ่รอังชนะเลุ่ิศุ	จั�ำนวน	2	รำงวัลุ่

  	 ถ้วยร่างวัล

  	 ทุนการ่ศูึกษา	ร่างวัลละ	20,000	บีาท

  	 เกียร่ติิบีัติร่จากสำานักงาน	กปร่.

	 รำงวัลุ่ชมเชย	จั�ำนวน	7	รำงวัลุ่

  	 โล่ร่างวัล

  	 ทุนการ่ศูึกษา	ร่างวัลละ	10,000	บีาท

  	 เกียร่ติิบีัติร่จากสานักงาน	กปร่.

	 รำงวัลุ่เชิดช้เก่ยรติ	จั�ำนวน	1	รำงวัลุ่

  	 โล่ร่างวัลสำาหร่ับีมอบีให้อาจาร่ย์ที�ปร่ึกษาข้องทีมเยาวชี้น
	 	 	 ซ้ึ�งค่ณ์ะกร่ร่มการ่ติัดสินฯ	จะเป็นผูู้้พิจาร่ณ์าค่ัดเล้อกติาม
	 	 	 หลักเกณ์ฑ์์

10.	สำถึำนที่่�จััดพัิธ่มอับรำงวัลุ่

สำานักงาน	 กปร่.	 อาค่าร่สำานักงานโค่ร่งการ่อันเน้�องมาจากพร่ะร่าชี้ดำาร่	ิ	
เลข้ที�	 2012	 ซ้.อรุ่ณ์อมร่ินทร่์	 36	 ถ.อรุ่ณ์อมร่ินทร่์	 แข้วงบีางยี�ข้ัน	 เข้ติบีางพลัด	
กรุ่งเทพมหานค่ร่

วันแลุ่ะเวลุ่ำ	:	เด้อนกันยายน	2565	(วันและเวลาจะปร่ะกาศูให้ทร่าบีอีกค่ร่ั�ง)
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Pre-Production

กำรเข้่ยนบที่

กำรหำข้�อัม้ลุ่

กำรด�ำเนินเร่อัง

กำรเร่ยบเร่ยงเร่อัง

ภำพัแลุ่ะเสำ่ยง

เพั่อักำรเลุ่�ำเร่อัง

โดย

อาจารย์์กมลชนก ย์วดย์ง 

กำลีุ่่มวิชา CREATIVE CONTENT หลี่ักำสูตุรนิเทศศาสตุบััณฑิิตุ 

มหาวิทยาลี่ัยราชภััฏจันทรเกำษม

คุุณศิิณัฐ กมุกะมกุล 

ผู�จัดกำารฝ่่ายควบัคุมกำารผลี่ิตุลี่ะครโทรทัศน์ สถาน่โทรทัศน์ช่อง WORKPOINT

คุุณกัญญารัตน์ สุุวรรณจันทร์ 

Co-Producer ฝ่่ายผลี่ิตุรายกำาร สถาน่โทรทัศน์ PPTV HD 36

Storytelling

เลุ่�ำเร่อังอัย�ำงไรให�เข้�ำใจัแลุ่ะเข้�ำถึึง



44 45

Pre-Production

ควำมคิดรวบยอัด

กำรสำร่ปเน้�อัหำ

Production

วิธ่ใช�	Template

กำรวำงอังค์ประกอับศุิลุ่ป์ข้อังภำพั

กำรจััดต�ำแหน�งข้�อัควำม

เที่คนิคจัับค้�สำ่ที่่�ถึ้กต�อัง

โดย

ผศิ.ดร.โอปอ กลับสุกุล 

ผู�ช่วยคณบัด่ฝ่่ายกำิจกำารพิิเศษ คณะวิทยากำารจัดกำาร มหาวิทยาลี่ัยราชภััฏจันทรเกำษม

ดร.ณัฐพล ธนเชวงสุกุล

รองผู�อำานวยกำารสำานักำวิทยบัริกำารแลี่ะเทคโนโลี่ย่สารสนเทศ  

มหาวิทยาลี่ัยราชภััฏจันทรเกำษม

กำรผลุ่ิตสำ่อัสำร�ำงสำรรค์เพั่อักำรน�ำเสำนอั

ย�อัยเร่อังยำวให�สำั�นกระชับ	เลุ่�ำเร่อังยำกให�เข้�ำใจัง�ำยๆ

Infographic	&	Motion	Graphic
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Production

เที่คนิคกำรใช�กลุ่�อังม้อัถึ้อัในกำรถึ�ำย	VDO

อังค์ประกอับศุิลุ่ป์

กำรสำร�ำงจั่ดเด�นในเฟื้รมภำพั

กำรเก็บภำพัสำัมภำษณ์

กำรเก็บภำพั	Insert

กำรบันที่ึกเสำ่ยง

Post-Production

กำรตัดต�อั

กำรเร่ยงลุ่�ำดับภำพัเพั่อัเลุ่�ำเร่อัง

เสำ่ยง	เพัลุ่งประกอับ

Text	Computer	Graphic

โดย

ผศิ.เวทิต ทองจันทร์  

หัวหน�าภัาควิชาส่อดิจิทัลี่ มหาวิทยาลี่ัยสยาม

อาจารย์์ณัฐวุฒิิ สุิงห์์ห์นองสุวง  

อาจารย์ประจำาภัาควิชาภัาพิยนตุร์ โทรทัศน์ แลี่ะส่อดิจิทัลี่ มหาวิทยาลี่ัยสยาม

อาจารย์์ลัทธสุิทธิ� ทวีสุุข  

อาจารย์ประจำาสาขาวิชาเทคโนโลี่ย่แลี่ะนวัตุกำรรมกำารศึกำษา คณะครุศาสตุร์ 

มหาวิทยาลี่ัยราชภััฏนครปฐม แลี่ะ ผู�ผลี่ิตุ TIGER NOY TV

VDO	Production	กำรผลุ่ิตสำ่อั	Clip	VDO	

ด�วยกลุ่�อังม้อัถึ้อั	“ง�ำยแต�ได�งำน”
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สุืบสุานพระราชดำาริสุ่�คุวามย์ั�งย์ืน 

กล้าเติบให์ญ� ตามรอย์เท้าพ�อ

โดย

คุุณวรวิทย์์ วงษ์์เล็ก (พี�กอล์ฟ)

ผู�ร่วมกำ่อตุั�งแลี่ะผู�อำานวยกำารฝ่่ายปฏิบััตุิกำาร บัริษัท แทรชลี่ัคกำ่� จำากำัด

คนบันดำลุ่ใจั
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นำยลุ่ลุ่ิต	ถึนอัมสำิงห์	

เลี่ขาธิกำาร กำปร.

นำยปวัตร์	นวะมะรัตน

รองเลี่ขาธิกำาร กำปร.

นำงเบญจัรัตน์	อััครพัลุ่วงศุ์		

(พั่�เบญ)

ร้�จัักพั่�ๆ	ที่่มงำน

โครงกำร	RDPB	Camp	12

นำยอัภิศุักดิ�	สำรวิสำ้ตร	

(พั่�นก)	

ผู�อำานวยกำารกำองประสานงานโครงกำารพิ้�นท่� 4

นำงวิไลุ่	หมอักอัร่ณ	

(พั่�ต่�ม)

ผู�อำานวยกำารกำลีุ่่มส่อสารองค์กำร

นำงอัรอันันต์	ว่ฒิเสำน

(พั่�อัร)		

ผู�อำานวยกำารกำองประชาสัมพิันธ์

นำงสำำวปร่ยำ	อัร่ณพั้ลุ่ที่รัพัย์

(พั่�ฝน)

นำงสำำวประที่่ป	ศุร่ค�ำ

(พั่�มิ�น)

นำยณัฐว่ฒิ	อัน่เดชำก่ลุ่	

(พั่�ว่ฒิ)

นำงสำำวที่ัศุพัร	กำญจันเรข้ำ

(พั่�จั�ำน)

ณัฏฐ์อัภิชญำ	เดชำยศุวิชญ์ภำสำ		

(พั่�ก�อัง)

ศุิริเกศุ	ค่�มพัิที่ักษ์

(พั่�เกศุ)

ร้�จัักพั่�	กปร.	Camp	12

ผ้�บริหำรสำ�ำนักงำน	กปร.

อัมรชัย	ยังสำวำที่

(พั่�หนึ�ง)

พั่รเดช	จัวบศุักดิ�

(พั่�ต�อัม)

ปรัชญำ	วิเศุษพัจันกิจั

(พั่�ต�อัง)

โชติกำ	โสำมเมำ

(พั่�แสำบ)
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พัจันำ	วะจัิด่

(พั่�มะนำว)

สำิริภำ	ผันผำย

(พั่�นำ)

กรรณิกำร์	ดำสำันที่ัด	

(พั่�เมย์)

กัญญ์ณำณัฏฐ์	ภำธรสำ้บน่ก้ลุ่	

(พั่�ย่�ย)

สำิรำภรณ์	ผันผำย

(พั่�ย�ะ)

พัิชชญะ	วรเชษฐ์	

(พั่�แป๋ม)

พังค์อัำภำ	นันด่

(พั่�ต�น)

ว่รย่ที่ธ	เจัริญสำิที่ธิ�

(พั่�แต๊ก)

พััที่ธนันที่์	มั�งหลุ่ิม

(พั่�แนน)

1.	 ผูู้้เข้้าร่่วมกิจกร่ร่มทุกค่นค่วร่ร่ับีฟัังค่ำาแนะนำาจากผูู้้ดูแล
	 ติลอดเวลาที�อยู่ร่่วมกิจกร่ร่ม

2.	 ผูู้้เข้้าร่่วมกิจกร่ร่มทุกค่นค่วร่เค่าร่พสิทธีิส่วนบีุค่ค่ลและให้
	 เกียร่ติิซ้ึ�งกันและกัน	โดยเฉพาะเพศูติร่งกันข้้าม

3.	 ผูู้้เข้้าร่่วมกิจกร่ร่มทุกค่นค่วร่ร่ักษาค่วามเป็นร่ะเบีียบีและ
	 ค่วามสะอาดข้องพ้�นที�จัดงาน	ทั�งหมด

4.	 ในกิจกร่ร่มที�มีโอกาสเกิดอุบีัติิเหติุได้ง่าย	ผูู้้เข้้าร่่วมกิจกร่ร่ม
	 ติ้องปฏิิบีัติิตินติามค่ำาแนะนำาข้องวิทยากร่

5.	 ผูู้้เข้้าร่่วมกิจกร่ร่มทุกค่นไม่ค่วร่ออกนอกพ้�นที�จัดงาน	
	 โดยไม่ได้ร่ับีอนุญาติ

6.	 ผูู้้เข้้าร่่วมกิจกร่ร่มทุกค่นติ้องร่ับีผู้ิดชี้อบีทร่ัพย์สินมีค่่าข้อง
	 ติัวเอง	หากมีการ่สูญหายผูู้้จัดโค่ร่งการ่จะไม่ร่ับีผู้ิดชี้อบีใดๆ
	 ทั�งสิ�น

7.	 สำานักงาน	กปร่.	ข้อค่วามร่่วมม้อผูู้้เข้้าร่่วมกิจกร่ร่ม
	 ดำาเนินกิจกร่ร่มติ่างๆ	ด้วยค่วามติั�งใจ	เพ้�อ
	 บีร่ร่ลุวัติถุปร่ะสงค่์ข้องโค่ร่งการ่ฯ

กฏกติกำกำรอัย้�ร�วมกัน

จัันที่นำ	สำังข้์ที่อัง	

(พั่�เคน)

สำ่ข้สำันต์	พััดจัั�น

(พั่�เอั็กซ์์)

พัันที่ิชัย	สำร�อัยสำ่วรรณ

(พั่�ตำโต๋)
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1. การคืัดกรองผูู้�เข�าร่ว่มโคืรงการ
	 1)	 ผูู้้สมัค่ร่เข้้าร่่วมโค่ร่งการ่ฯ	ติ้องได้ร่ับีการ่ฉีดวัค่ซ้ีนค่ร่บีติามเกณ์ฑ์์	
	 	 อย่างน้อย	2	เข้็ม	และเข้็มล่าสุดจะติ้องมีร่ะยะเวลาไม่เกิน	4-5	เด้อน	
	 	 หร่้อมีหลักฐานกร่ณ์ีปร่ะวัติิการ่ติิดเชี้้�อมาก่อนแล้ว	อยู่ในชี้่วง	1-3	เด้อน
	 2)	 แสดงหลักฐานการ่ฉีดวัค่ซ้ีนค่ร่บีติามเกณ์ฑ์์ผู้่านร่ะบีบีหมอพร่้อมใน
	 	 แบีบีฟัอร่์มการ่สมัค่ร่เข้้าโค่ร่งการ่
	 3)	 มีผู้ลติร่วจ	ATK	เป็น	“ลบี”	ก่อนเข้้าร่่วมกิจกร่ร่มภู่ายใน	48	ชี้ั�วโมง
	 4)	 ค่ัดกร่องค่วามเสี�ยงก่อนเข้้าร่่วมกิจกร่ร่มโดยการ่วัดอุณ์หภูู่มิ	
	 	 โดยอุณ์หภูู่มิติ้องไม่เกิน	37.8	องศูาเซ้ลเซ้ียส

2. ระหว่่างเข�าร่ว่มโคืรงการ
	 1)	 ลงทะเบีียน	ติร่วจวัดอุณ์หภูู่มิและบีันทึกข้้อมูลลงในแบีบีฟัอร่์ม	Google
	 	 Form	ทุกค่ร่ั�งก่อนเชี้้าและก่อนออกจากสถานที�	โดยอุณ์หภูู่มิติ้องไม่เกิน	
	 	 37.8	องศูาเซ้ลเซ้ียส
	 2)	 แสดงหลักฐานผู้่านร่ะบีบีหมอพร่้อม	และหนังส้อร่ับีร่องผู้ลติร่วจ	ATK	
	 	 จากสถานพยาบีาลข้องร่ัฐ	ก่อนเข้้าร่่วมกิจกร่ร่ม
	 3)	 ผูู้้เข้้าร่่วมโค่ร่งการ่ติ้องติร่วจ	ATK	ทุก	3	วัน	(เชี้้าวันที�	1/	เชี้้าวันที�	4	/
	 	 เชี้้าวันที�	7)
	 4)	 สำานักงาน	กปร่.	บีร่ิการ่แจกหน้ากากอนามัย	และแอลกอฮอล์สเปร่ย์
	 	 หร้่อเจลล้างม้อแอลกอฮอล์	ให้กับีผูู้้เข้้าร่่วมกิจกร่ร่มก่อนเข้้าร่่วมกิจกร่ร่ม	
	 	 ค่นละ	1	ชีุ้ด	ในบีร่ิเวณ์ที�พัก	ที�ร่ับีปร่ะทานอาหาร่	และที�จัดกิจกร่ร่ม
	 5)	 มีจุดให้บีร่ิการ่ติร่วจวัดอุณ์หภูู่มิ	สบีู่เหลวล้างม้อบีร่ิเวณ์อ่างล้างม้อและ
	 	 จุดล้างม้อด้วยเจลแอลกอฮอล์	โดยเฉพาะจุดที�ติ้องเข้้าร่่วมกิจกร่ร่ม

กำารคัดกำรองแลี่ะมาตุรกำารป้องกำันกำารแพิร่ระบัาด

ของโรคไวรัส COVID-19 ในโครงกำารค่ายเยาวชน

รู�งานส้บัสานพิระราชดำาริ (RDPB Camp) รุ่นท่� 12

	 6)	 ผูู้้เข้้าร่่วมโค่ร่งการ่สวมหน้ากากอนามัยหร่้อหน้ากากผู้้าติลอดเวลาที�เข้้า
	 	 ร่่วมกิจกร่ร่ม
	 7)	 จัดเติร่ียมอุปกร่ณ์์ป้องกันสำาหร่ับีวิทยากร่และทีมงาน	เชี้่น	หน้ากาก
	 	 อนามัย	Face	Shield	เป็นติ้น
	 8)	 จำากัดจำานวนค่น	หร่้อกร่ะจายการ่ร่วมกลุ่มค่น	อย่างน้อย	4	ติร่.ม.	
	 	 ติ่อ	1	ค่น
	 9)	 เว้นร่ะยะห่างในร่ะหว่างการ่เข้้าร่่วมทำากิจกร่ร่ม	ได้แก่	การ่จัดโติ๊ะ
	 	 เก้าอี�นั�ง	การ่นั�งร่ับีปร่ะทานอาหาร่	ห้องพัก	เป็นติ้น	อย่างน้อย	1-2	เมติร่	
	 	 หากมีการ่แสดงให้เว้นร่ะยะห่างข้องเวทีและผูู้้ชี้ม	อย่างน้อย	2	เมติร่
	 10)	ล้างม้อด้วยสบีู่และนำ�า	หร่้อเจลแอลกอฮอล์ทุกค่ร่ั�งที�สัมผู้ัสอุปกร่ณ์์หร่้อ
	 	 ข้องใชี้้ที�สัมผู้ัสร่่วมกัน	หลังเข้้าห้องนำ�า	ก่อนร่ับีปร่ะทานอาหาร่	และ
	 	 หลีกเลี�ยงการ่ใชี้้ม้อสัมผู้ัสใบีหน้า	ติา	ปาก	จมูก	โดยไม่จำาเป็น
	 11)	ทำาค่วามสะอาดพ้�นผู้ิวบีร่ิเวณ์สถานที�ทำากิจกร่ร่มและห้องพักทุกวันด้วย
	 	 นำ�ายาฆ่่าเชี้้�อโร่ค่	เชี้่น	เดทติอล	หร่้อ	ไฮเติอร่์	และเพิ�มค่วามถี�ในการ่ทำา
	 	 ค่วามสะอาดสถานที�	เชี้่น	พ้�นห้อง	หูจับีปร่ะติู	ลูกบีิดปร่ะติู	ห้องนำ�า	
	 	 เป็นติ้น
	 12)	ทำาค่วามสะอาดอุปกร่ณ์์	ก่อน	ร่ะหว่างจัดงาน	ทุก	1-2	ชี้ั�วโมง	และ
	 	 หลังการ่จัดกิจกร่ร่ม	เชี้่น	โติ๊ะ	เก้าอี�	ไมโค่ร่โฟัน	เป็นติ้น
	 13)	จัดอาหาร่ในลักษณ์ะที�ลดการ่สัมผู้ัสอุปกร่ณ์์ที�ใชี้้ร่่วมกัน	อาหาร่ม้�อ
	 	 หลักแบีบีกล่อง	(Box	set)	และอาหาร่ว่างในรู่ปแบีบี	Snack	Box	Set
	 	 	และแจกนำ�าเป็นข้วดเพ้�อลดการ่สัมผู้ัส
	 14)	จัดเติร่ียมถังข้ยะเฉพาะ	สำาหร่ับีทิ�งหน้ากากอนามัยและชีุ้ดติร่วจ	ATK
	 	 	ที�ใชี้้แล้ว	เพ้�อนำาไปทำาลายอย่างถูกวิธีีติ่อไป
	 15)	ติิดติามผู้ลด้านสุข้ภู่าพข้องเยาวชี้นที�เข้้าร่่วมกิจกร่ร่มอย่างน้อย	2	
	 	 สัปดาห์	หลังจากเสร่็จสิ�นกิจกร่ร่ม	และร่ายงานให้ผูู้้ร่ับีผู้ิดชี้อบีกิจกร่ร่ม
	 	 ทร่าบี	เพ้�อดำาเนินการ่ชี้่วยเหล้อหากมีกร่ณ์ีการ่ติิดเชี้้�อโร่ค่	COVID-19		
	 	 เกิดข้ึ�น
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3. การบริหารคืว่ามเสิ่�ยง
	 กร่ณ์ีผูู้้เข้้าร่่วมโค่ร่งการ่มีอาการ่ติิดเชี้้�อทางเดินหายใจ	(มีอุณ์หภูู่มิร่่างกาย
สูงกว่า	37.8	องศูาเซ้ลเซ้ียส	หร่้อ	ไอ	เจ็บีค่อ	มีนำ�ามูก	ค่ัดจมูกหายใจไม่สะดวก	
อาจมีปวดเม้�อยกล้ามเน้�อ	ท้องเสีย)	หร่้อมีค่วามเสี�ยงก่อนเดินทางมาร่่วม
โค่ร่งการ่	ให้ปฏิิบีัติิ	ดังนี�
	 1)	 งดการ่เข้้าร่่วมกิจกร่ร่มโดยเด็ดข้าด
	 2)	 ดำาเนินการ่ส่งติัวแทนเพ้�อมาเข้้าร่่วมโค่ร่งการ่ฯ	หร่้อสละสิทธีิ�
	 	 เฉพาะบีุค่ค่ล	
	 3)	 แยกพ้�นที�กักติัวในพ้�นที�ศููนย์ปากพนังฯ	เพ้�อเฝ่้าดูอาการ่และทำาการ่
	 	 ติร่วจหาเชี้้�อ	COVID-19	เบี้�องติ้นโดยวิธีีการ่ติร่วจแบีบี	ATK	
	 4)	 หากพบีว่ามีผู้ลติร่วจ	ATK	เป็น	“บีวก”	ทีมงานจะทำาการ่ปร่ะสานกับี
	 	 หน่วยงานที�เกี�ยวข้้องเพ้�อดำาเนินการ่ติร่วจ	RT-PCR	เพ้�อหาเชี้้�อ	
	 	 COVID-19	อีกค่ร่ั�ง	
	 5)	 หากพบีเชี้้�อ	COVID-19	ทางทีมงานมีค่วามจำาเป็นที�ติ้องให้เป็นไปติาม
	 	 กร่ะบีวนการ่การ่ร่ักษาติามแพทย์วินิจฉัย	และทำาการ่ร่ักษาติามสิทธีิ�การ่
	 	 ร่ักษาข้องผูู้้ป่วยติ่อไป
	 6)	 เม้�อผูู้้เข้้าร่่วมโค่ร่งการ่ร่ักษาค่ร่บีติามกร่ะบีวนการ่และไม่มีอาการ่แล้ว	
	 	 สามาร่ถเดินทางกลับีภูู่มิลำาเนาได้	โดยมีใบีร่ับีร่องแพทย์ข้องสถาน
	 	 พยาบีาลนั�น	มาแสดงเป็นหลักฐาน
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