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โครงการคายเยาวชนรูงานสืบสานพระราชดาํร ิ(RDPB Camp) รุนท่ี 12 
ภายใตหัวขอ “สืบสาน รักษา ตอยอด” 

ประจําป  2565 
โดย สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดาํริ  

(สํานักงาน กปร.) 

 
1. หลักการและเหตุผล  

 การดําเนินงานของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริทุกภูมิภาคของประเทศ มีการ
พัฒนาท่ีสําคัญ คือ การอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหย่ังยืน ไดแก ดิน ปาไม 
และสายน้ําใหสอดคลองกบัการพัฒนาคุณภาพชีวติ เพ่ือสงเสริมรากฐานแหงความรูในการประกอบอาชีพให
ราษฎร สามารถดําเนินชีวิตไดดวยตนเองตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกดาน  โดยเฉพาะดาน
ทรัพยากรปาไม เปนแหลงตนน้ําลําธาร กอเกิดสรรพชีวิตทั้งมวล จึงมีความสําคัญอยางมาก โลกย่ิงพัฒนา
มากขึ้นเทาใด พ้ืนที่ปาไมและตนน้ําลําธารก็จะคอยๆ เปล่ียนไป นับวันพ้ืนที่ปาไมย่ิงลดนอยลงไป เนื่องจาก
ถูกรุกล้ําและถูกทําลายลงอยางรวดเร็ว ท้ังการบุกรุกแผวถางปาทําไรเล่ือนลอย หรือแมแตไฟปา ลวนเปน
สาเหตุท่ีทําใหฝนไมตกตามฤดูกาล เมื่อมีนํ้าปาไหลหลากทําใหเกิดภาวะนํ้าทวมฉับพลัน หนาดินพังทลาย
โดยงาย เปนปญหาตอการประกอบอาชีพและการดําเนินชีวิต นับเปนความทุกขรอนของประชาชนอยาง
หลีกเล่ียงไมได  ดังนั้น การอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมตามแนวพระราชดําริใน
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงคนควา ศึกษา 
ทดลอง ทรงประยุกตใชในการแกไขปญหาและเผยแพรวิทยาการสูราษฎรและเกษตรกร  โดยเริ่มจากพ้ืนที่
ศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิและโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดาํริในแตละภูมิภาค
อยางกวางขวางมากขึ้น   

 ปจจุบัน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงสืบสาน รักษาและตอยอดขยายผลพระราช
กรณียกิจ โดยเฉพาะกลุมเด็กและเยาวชนอันเปนทรัพยากรอันสําคัญของประเทศ เปนกลุมคนรุนใหมท่ีมี
สวนสําคัญท่ีจะชวยใหการสานตอแนวพระราชดําริเปนไปอยางย่ังยืน สํานักงาน กปร. จึงเห็นสมควรจัด
โครงการคายเยาวชนรูงานสืบสานพระราชดาํร ิ(RDPB Camp) รุนที่ 12 ขึ้น เพ่ือใหเยาวชนระดับอุดมศกึษา
ท่ัวทุกภูมิภาคของประเทศ ไดเขามาเรียนรูเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ และแนวพระราชดําริท่ีได
พระราชทานความชวยเหลือและแนวทางแกไขปญหาผานโครงการพัฒนาพ้ืนที่ ลุมน้ําปากพนัง                 
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดนครศรีธรรมราช ในรูปแบบของการใหความรูแบบผสมผสานการเรียนรู
ทั้งภาคทฤษฎีและการลงมือฝกปฏิบัติจากพ้ืนที่จริง  
 
2. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือเผยแพรพระราชกรณียกิจและแนวพระราชดําริการพัฒนาท่ีพระบาทสมเด็จ 
พระเจาอยูหัวทรงสืบสาน รักษา ตอยอดไปสูเยาวชน นิสิต นักศึกษาจากสถาบันการศกึษาตางๆ ทั่วประเทศ 
 2. เพ่ือใหเยาวชนไดรับรูและรับทราบองคความรูตามแนวพระราชดําริในมุมมองใหม หรือ
นวัตกรรมการพัฒนาในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
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 3. เพ่ือใหเยาวชนเปนเครือขายในการเผยแพรและสืบสาน รักษา ตอยอด ขยายผลแนว
พระราชดําริไดอยางกวางขวางและถูกตองย่ิงขึ้น 

3. การดําเนินงานโครงการ 

โครงการคายเยาวชนรูงานสืบสานพระราชดําริ (RDPB Camp) รุนที่ 12  มีรายละเอียดใน
การดําเนินงาน ดังนี้   

กิจกรรมท่ี 1 โครงการคายเยาวชนรูงานสืบสานพระราชดําริ (RDPB Camp) รุนท่ี 12 
โดยการคัดเลือกเยาวชนในระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเทาอายุระหวาง 18 - 25 ป จากสถาบันการศึกษา
ทุกภูมิภาคของประเทศ เขารวมกิจกรรมจํานวนไมนอยกวา 80 คน แบงเปนทีม ทีมละ 4 คน ตอ
สถาบันการศึกษา รวมจํานวนทั้งส้ินไมนอยกวา 20 ทีม เพ่ือใหเยาวชนไดเขามารวมเรียนรูแนวพระราชดําริ
และผลสําเร็จในการพัฒนาจากโครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุมน้ําปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัด
นครศรีธรรมราช โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริที่เกี่ยวของ และศูนยเรียนรูเกษตรกร หรือปราชญ
ชาวบาน ระยะเวลาดําเนินกิจกรรม 7 วัน 6 คืน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1.1 การสมัครและคัดเลือกทีมเยาวชน  มีรายละเอียดดังนี้  
 1.1.1. รับสมัครทีมเยาวชนท่ีเขารวมโครงการคายเยาวชนรูงานสืบสานพระราชดําริ 
(RDPB Camp) รุนที่ 12  จะตองจัดทีมจํานวน 4 คน ภายในสถาบันเดียวกันและตางชั้นปได อายุระหวาง 
18 - 25 ป สามารถสงเขารวมไดมากกวา 1 ทีม โดยโครงการท่ีทีมเยาวชนสงเขาประกวดจะตองไม
เหมือนกัน หรือโครงการอยูคนละพ้ืนที่กัน  
 1.1.2 ทีมเยาวชนที่สนใจ จะตองสมัครผานระบบออนไลน (Google Form) เทานั้น  
โดยสงรายละเอียดสวนบุคคล พรอมแนบไฟลภาพถายและไฟลโครงการของทีมเยาวชนที่จะเขารวมประกวด 
ภายใตหัวขอ “สืบสาน รักษา ตอยอด” จํานวน 1 โครงการ (ตามแบบฟอรมท่ีกาํหนด) สงใหคณะกรรมการ
พิจารณาคัดเลือกจากโครงการของทีมเยาวชนใหเขารวมโครงการคายเยาวชนรูงานสืบสานพระราชดําริ 
(RDPB Camp) รุนที่ 12  ทั้งนี้ โครงการท่ีทีมเยาวชนสงมาใหพิจารณาจะไมสามารถเปล่ียนแปลงใน
ภายหลังได 
 1.1.3. เยาวชนท่ีประสงคจะเขารวมโครงการคายเยาวชนรูงานสืบสานพระราชดําริ 
(RDPB Camp) รุนท่ี 12 จะตองเปนผูท่ีไมเคยเขารวมโครงการคายเยาวชนฯ ของสํานักงาน กปร. มากอน 
ยกเวน เยาวชนในโครงการคายเยาวชนฯ รุนที่ 11 ซึ่งดําเนินกิจกรรมในรูปแบบ Online สามารถสมัครเขา
รวมโครงการคายเยาวชนฯ ในรุนที่ 12 นี้ได ทั้งนี้จะตองเปนผูมีคุณสมบัติตามท่ีไดกําหนดไว 
 1.1.4  ตามมาตรการปองกันและลดการแพรระบาดโรคโควิด-19 เยาวชนที่ประสงคจะ
เขารวมโครงการคายเยาวชนรูงานสืบสานพระราชดําริ (RDPB Camp) รุนที่ 12 จะตองไดรับวัคซีนปองกัน
โรคโควิด-19 มาแลวอยางนอย 2 เข็ม แสดงหลักฐานผานระบบหมอพรอม และจะตองมีหนังรับรองผล
ตรวจ ATK จากสถานพยาบาลของรัฐมาแสดงในวันที่เดินทางถึงพ้ืนท่ีเขารวมโครงการคายเยาวชนฯ  

1.2 การเรียนรูภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  กิจกรรมการเรยีนรูภายใตโครงการคายเยาวชน
รูงานสืบสานพระราชดําริ (RDPB Camp) รุนที่ 12 ในพ้ืนที่โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีลุมน้ําปากพนังฯ จังหวัด
นครศรีธรรมราช หรือ ศูนยเรียนรู ปราชญชาวบาน  ดังนี้ 
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 1.2.1. กิจกรรมภาคทฤษฎี   
  : บรรยายพิเศษและใหความรูเกี่ยวกับแนวพระราชดําริ การสนองพระราชดําริ 

หลักการทรงงาน การประยุกตใชและการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ รวมถึงการผลิตส่ือ
ประชาสัมพันธเพ่ือใชสําหรับการถอดบทเรียน  

  : ถายทอดเพ่ือสรางแรงบันดาลใจ โดยรุนพ่ีจากโครงการคายเยาวชนรูของ
สํานักงาน กปร. ในรุนที่ผานมา เปนผูถายทอดแนวคิด ประสบการณเพ่ือสรางแรงบันดาลใจ หรือกระตุน
จิตสํานึกเพ่ือดําเนินกิจกรรมสรางสรรคตอไป 

 1.2.2. กิจกรรมภาคปฏิบัติ (พ้ืนที่โครงการ)  
  : การเรียนรูโดยลงมือปฏิบัติจริงในพ้ืนที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริแบบ

เจาะลึกใหเขาใจถึงแนวพระราชดําริ และสามารถนําไปตอยอดขยายผลได  
  : การเรียนรูแบบลงมือปฏิบัติกับบุคคลตนแบบ หรือปราชญชาวบานท่ีเปนผูให

ความรู เปนภูมิปญญาชาวบานและวัฒนธรรมทองถิ่นที่จะรวมสืบสานแนวพระราชดําริใหบังเกิดผลตอไปใน
อนาคต  

 1.2.3. กิจกรรมถอดบทเรียน  
  : การนําเสนอส่ิงท่ีไดเรียนรูผานกิจกรรมท่ีสรางสรรค จํานวน 1 กิจกรรม พรอม

ผลิตชิ้นงาน หรือสรางสรรคผลงานภายในทีม โดยมีรางวัลตามความเหมาะสม ถือเปนการวดัผลการเรยีนรู
ผานชิ้นงานตามหัวขอที่กําหนด 

 1.2.4. กิจกรรมสันทนาการ 
 : การทํากจิกรรมใหเกิดการมสีวนรวมเนนความรูรกั สามัคคี และเกื้อกูลกันในการ

ทํางานเปนทีม  
 
กิจกรรมท่ี 2 การประกวดโครงการของเยาวชนอาสาสานตอพระราชดําริ   

2.1 จัดใหมีการประกวดผลงานการนอมนําแนวพระราชดําริมาใชอยางเปนรูปธรรม ซึ่ง
เยาวชนท่ีผานการเขารวมโครงการคายเยาวชนรูงานสืบสานพระราชดําริ (RDPB Camp) รุนท่ี 12 ไดนํา
แนวคิดและองคความรูตามแนวพระราชดําริท่ีไดรับไปพัฒนาตอยอด หรือเพ่ิมเติมโครงการของทีม  ซึ่ง
โครงการท่ีเยาวชนสงเขามาประกวดครั้งนี้ จะตองเปนโครงการเดิมท่ีเคยสงเขามาใหพิจารณาในครั้งแรก
กอนเขารวมกิจกรรมที่ 1 เทานั้น  

2.2 การจัดสงผลงานและรายละเอียดโครงการของทีม จะตองจัดทําในรูปแบบ VTR หรือ 
Presentation หรือภาพถายการดําเนินโครงการของทีมใหแก คณะกรรมการตัดสินผลงานการประกวด
โครงการทีมเยาวชน จํานวน 5 คน ซึ่งคณะกรรมการฯ จะพิจารณาผลงานตามหลักเกณฑท่ีกําหนด และ
คัดเลือกทีมเขารอบ จํานวน 10 ทีม จากนั้น คณะกรรมการฯ จะเดินทางไปในพ้ืนท่ีโครงการของทีมท่ีไดรับ
คัดเลือก จํานวน 10 ทีมดังกลาว พรอมกับตัดสินผลการประกวดตามลําดับ 

2.3 หลังจากคณะกรรมการฯ ลงพ้ืนท่ีเรียบรอยแลว กําหนดใหมีการจัดงานประกาศผลการ
ประกวด จํานวน 1 วัน  โดยใชหองประชุมท่ีสํานักงาน กปร. เปนสถานท่ีจัดงาน ทีมท่ีชนะการประกวดจะ
ไดรับถวยรางวัล หรือโลรางวัล จํานวน 10 รางวัล และทุนการศึกษา สําหรับทุนการศึกษากําหนดใหอยูใน
วงเงินรวมทั้งส้ิน 140,000 บาท (หนึ่งแสนส่ีหมื่นบาทถวน) มีรายละเอียด ดังนี้  
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2.3.1 รางวัลชนะเลิศ จํานวน 1 รางวัล ไดรับถวยรางวัลพรอมทุนการศึกษา 
2.3.2 รางวัลรองชนะเลิศ จํานวน 2 รางวัล ไดรับถวยรางวัลพรอมทุนการศึกษา  
2.3.3 รางวัลชมเชย จํานวน 7 รางวัล ไดรับโลรางวัลพรอมทุนการศึกษา  
2.3.4 รางวัลเชิดชูเกียรติ จํานวน 1 รางวัล โลรางวัลสําหรับมอบใหอาจารยท่ีปรึกษา

ของทีมเยาวชน ซึ่งคณะกรรมการตัดสินฯ จะเปนผูพิจารณาคัดเลือกตามหลักเกณฑ 
 

4. วันท่ี-สถานท่ีดําเนินโครงการ 
ระยะเวลาดําเนนิกจิกรรมท่ี 1 ระหวางวันจันทรท่ี 4  – วันอาทิตยท่ี 10 เมษายน 2565  ณ 

โครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุมน้ําปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดนครศรีธรรมราช  และกิจกรรมท่ี 2 
ในชวงเดือนมิถุนายน – กันยายน 2565 

 
5. ประโยชนท่ีไดรับ 
 5.1 ทําใหเยาวชนไดเรียนรูแนวพระราชดําริ และผลสําเร็จจากโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ สามารถเผยแพรพระราชกรณียกิจและองคความรูตามแนวพระราชดําริดานการพัฒนาท่ี
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงสืบสาน รักษา ตอยอดไปสูสถาบันการศึกษาและสาธารณชนไดอยาง
ถูกตองและเหมาะสม  
 5.2 ทําใหเยาวชนไดรับรูและรับทราบองคความรูตามแนวพระราชดําริในมุมมองใหม หรือ
นวัตกรรมการพัฒนาในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
 5.3 ทําใหเยาวชนเปนเครือขายในการสืบสาน รักษา ตอยอดขยายผลแนวพระราชดําริได
ชัดเจนย่ิงขึ้น 
 
6. สอบถามขอมูลเพ่ิมเติม 

  กองประชาสัมพันธ สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ (สํานักงาน กปร.)  เลขท่ี 2012  ซ.อรุณอมรินทร 36  ถ.อรุณอมรินทร  แขวงบางย่ีขัน         
ข.บางพลัด กรุงเทพฯ 10700 

  0-2447-8500 – 6 ตอ 118-119 โทรสาร 0-2447-8561 

  www.rdpb.go.th 

  prrdpbcamp@gmail.com 

  คายเยาวชนRdpbCamp 

    ผูประสานงาน 1) นางเบญจรัตน อัครพลวงศ โทร. 081-809-8155 
   2) น.ส.ทัศพร กาญจนเรขา  โทรศัพท 063-7803866 
   3) น.ส.ประทีป ศรีคํา   โทรศัพท 092-854-5298 

 
 กรอกใบสมัครผานระบบออนไลน (Google Form) 


