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โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 11 

ภายใต้หัวข้อ “จัดการน้ำ รักษาป่า พัฒนาอาชพีสู่ความพอเพยีง” 
ประจำปีงบประมาณ 2564 

โดย สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
(สำนักงาน กปร.) 

 
1. หลักการและเหตุผล  

 เมื่อทรัพยากรธรรมชาติถูกทำลายส่งผลให้ระบบนิเวศขาดความสมดุล หน้าฝนน้ำล้นท่วม  
หน้าแล้งน้ำขาดแคลนรุนแรง  พื้นท่ีติดทะเลถูกน้ำเค็มรุกเข้าพื้นท่ีเพาะปลูก  น้ำจืดน้อยลงเพราะมีน้ำเปรี้ยว  
จากป่าพรุทะลักเข้าแทนท่ี  สภาพแวดล้อมเริ่มเปล่ียนแปลง รวมท้ังเกิดภัยพิ บัติจากธรรมชาติจนไม่สามารถ 
รักษาตนเองได้อีกต่อไป  คือสภาพปัญหาแต่เดิมของโครงการพัฒนาพื้นท่ีปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช  และด้วยพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงห่วงใยถึ งความเดือด ร้อนทุกข์ยากของราษฎร จึงได้พระราชทาน 
แนวพระราชดำริการแก้ไขปัญหาต่างๆ แก่หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  ให้ร่วมกันดำเนินการศึกษาข้อมูลอย่างละเอียด 
วิเคราะห์ปัญหาจนมีบทสรุปออกมาเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ  โดยให้ราษฎรเข้ามามีส่วนร่วม  และโดยเฉพาะ 
การบริหารจัดการน้ำ เพราะ “น้ำ คือ ชีวิต” ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม ตลอดจนยกระดับและ 
พัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นท่ีอย่างครบวงจรให้มีความสุขอย่างยั่งยืน   

 ปัจจุบัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสืบสานพระราชปณิธานในสมเด็จพระบรมชนกนาถ 
ในการขยายผลพระราชกรณียกิจไปสู่ราษฎรโดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นทรัพยากรอันสำคัญ 
ของประเทศ เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ท่ีมีส่วนช่วยในการสานต่อแนวพระราชดำริ นอกจากจะเป็นการฟื้นฟูอนุรักษ์  
และสร้างสมดุลส่ิงแวดล้อมแล้วยังสร้างความสุขและความอยู่ดีกินดีให้แก่ราษฎรโดยมีกระบวนการเรียนรู้  
ให้มีความต่อเนื่องเป็นระบบในลักษณะเรียบง่ายได้ประโยชน์สูงสุด   

 สำนักงานคณะกรรมการพิ เศษเพื่ อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
(สำนักงาน กปร.)  จึงกำหนดจัดโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นท่ี 11 ขึ้น  
เพื่อเป็นการขยายผลการเรียนรู้เกี่ยวกับแนวพระราชดำริ พระราชกรณียกิจการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ผ่านโครงการพัฒนาพื้นท่ีปากพนังอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช แก่เยาวชนจากสถาบันการศึกษา ซึ่งจะได้เรียนรู้ท้ังภาคทฤษฎี และฝึก
ปฏิบัติเป็นการได้รับความรู้เชิงบูรณาการผสมผสานกับการเรียนรู้จากพื้นท่ีจริง ทำให้การถ่ายทอดการเรียนรู้  
อย่างถูกต้อง อีกท้ังจะเป็นการจุดประกายความคิดท่ีจะสามารถนำผลสำเร็จของโครงการฯ ไปประยุกต์ปฏิบัติ  
ได้จริงท้ังต่อการศึกษาและการดำรงชีวิตให้บังเกิดความมั่นคงและยั่งยืนในสังคมสืบต่อไป 
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2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจและแนวพระราชดำริการพัฒนาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงสืบสาน รักษา ต่อยอดไปสู่เยาวชน นิสิต นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ท่ัวประเทศ 
 2. เพื่อให้เยาวชนได้รับความรู้ในมุมมองใหม่ หรือการสร้างนวตักรรมต่างๆ มากยิ่งขึ้นในมุมมอง 
หรือบริบทของตนเอง 
 3. เพื่อให้ เยาวชนเป็นเครือข่ายในการเผยแพร่และสืบสาน รักษา ต่อยอดขยายผ ลแนว
พระราชดำริได้อย่างกว้างขวางและถูกต้องยิ่งขึ้น 
 4. เพื่อติดตามผลสัมฤทธิ์ของเยาวชนท่ีผ่านการเข้าร่วมโครงการ RDPB Camp ของสำนักงานฯ 
ในรุ่นท่ีผ่านมา 
 
3. รายละเอียดโครงการ 

โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB CAMP) รุ่นท่ี 11 มีรายละเอียดในการ
ดำเนินงานแบ่งออกเป็น 2 กิจกรรม ดังนี้   

กิจกรรมที่ 1 โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 11 เป็น
การดำเนินงานจัดโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ  (RDPB Camp) รุ่นท่ี 11 จำนวน 1 ครั้ง  
ใช้ระยะเวลาดำเนินงาน 7 วัน 6 คืน โดยคัดเลือกเยาวชนในระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่าอายุระหว่าง 18 - 25 ปี 
จากสถาบันการศึกษาทุกภูมิภาคของประเทศ เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนไม่น้อยกว่า 80 คน แบ่งเป็นทีม ทีมละ       
4 คน ต่อสถาบันการศึกษา รวมจำนวนท้ังส้ินไม่น้อยกว่า 20 ทีม (ทีมท่ีได้เข้าร่วมโครงการฯ จะมีคณะกรรมการ
คัดเลือกพิจารณา) เพื่อให้เยาวชนได้เข้ามาร่วมเรียนรู้แนวพระราชดำริและผลสำเร็จในการพัฒนาจากศูนย์ศึกษา
การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ /โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ /ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ 
ในพื้นท่ีภาคใต้ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1.1. การคัดเลือกเยาวชน มีรายละเอียดดังนี้  
 1.1.1. คัดเลือกเยาวชนระดับอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาท่ัวทุกภูมิภาคของประเทศ   
เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นท่ี 11 โดยมีเยาวชนเข้าร่วมโครงการฯ 
จำนวนไม่น้อยกว่า 80 คน 
 1.1.2. เยาวชนท่ีเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นท่ี 11 
เป็นเยาวชนท่ีไม่เคยเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นท่ี 1 - 10 ของ
สำนักงาน กปร. อยู่ในระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าอายุระหว่าง 18 - 25 ปี โดยแต่ละสถาบันจะต้องจัดทีม
เยาวชนเข้าร่วมโครงการฯ ทีมละ 4 คน ต่อ 1 สถาบัน  
 1.1.3. การรับสมัครและคัดเลือกเยาวชนท่ีเข้าร่วมโครงการ ค่ายเยาวชนรู้งานสืบสาน
พระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นท่ี 11 เยาวชนท่ีประสงค์จะเข้าร่วมโครงการฯ จะต้องจัดทีมจำนวน 4 คน ภายใน
สถาบันเดียวกันและต่างช้ันปี ได้  พร้อมส่งช่ือ-สกุล/คณะ/สถาบันการศึกษา และเขียนโครงการในหัวข้อ  
“จัดการน้ำ รักษาป่า พัฒนาอาชีพสู่ความพอเพียง” จำนวน 1 โครงการ (ตามแบบฟอร์มท่ีกำหนด) ส่งให้
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเพื่อพิจารณาจากผลงานและคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสาน
พระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นท่ี 11  ท้ังนี้โครงการท่ีทีมเยาวชนส่งมาให้พิจารณาจะไม่สามารถเปล่ียนแปลง 
ในภายหลังได้ 
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1.2. การเรียนรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ กิจกรรมในโครงการค่ายเยาวชนฯ (RDPB Camp) 
รุ่นท่ี 11 ระยะเวลา 7 วัน 6 คืน ในพื้นท่ีศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ/ โครงการอันเนื่อง    
มาจากพระราชดำริ /ศูนย์เรียนรู้ /โครงการท่ีเกี่ยวข้อง เยาวชนจะได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรม ดังนี้ 

 1.2.1. กิจกรรมภาคทฤษฎี   
  : บรรยายพิเศษและให้ความรู้เกี่ยวกับแนวพระราชดำริ การสนองพระราชดำริ หลักการ

ทรงงาน การประยุกต์ใช้ และการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การเป็นมัคคุเทศก์ในโครงการ  
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ รวมถึงการผลิตส่ือประชาสัมพันธ์เพื่อใช้ในการถอดบทเรียน  
 1.2.2. กิจกรรมภาคปฏิบัติ (พื้นที่โครงการ +จิตอาสาตามแนวพระราชดำริ)  

  : เยาวชนจะต้องร่วมนำความรู้ท่ีได้รับจากการเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนฯ (RDPB 
Camp) รุ่นท่ี 11 ไปพัฒนาสถานท่ีต่างๆ ได้แก่ ศูนย์ศึกษาฯ /ชุมชน /แหล่งเรียนรู้ /สถานท่ีศึกษาดูงาน เป็นต้น  
ให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมอย่างยั่งยืน 

  : การเรียนรู้โดยลงมือปฏิบัติจริงในพื้นท่ีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริแบบ
เจาะลึกให้เข้าใจถึงแนวพระราชดำริ และสามารถนำไปต่อยอดขยายผลได้  

  : การเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติกับบุคคลต้นแบบหรือปราชญ์ชาวบ้านท่ีสร้างแรงบันดาล
ใจในการท่ีจะร่วมสืบสานแนวพระราชดำริให้บังเกิดผลต่อไปในอนาคต  

 1.2.3. กิจกรรมถอดบทเรียน  
 : การนำเสนอส่ิงท่ีได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมท่ีสร้างสรรค์จำนวน 1 กิจกรรม โดยมีรางวัล

ตามความเหมาะสม 
 1.2.4. กิจกรรมสันทนาการ 
 : การทำกิจกรรมให้เกิดการมีส่วนร่วมเน้นความรู้รัก สามัคคี และเกื้อกูลกันในการ

ทำงานเป็นทีม  
 
กิจกรรมที่ 2 การประกวดโครงการของเยาวชนอาสาสานต่อพระราชดำริ หัวข้อ “จัดการน้ำ

รักษาป่า พัฒนาอาชีพสู่ความพอเพียง”   

2.1 จัดให้มีการประกวดผลงานการน้อมนำแนวพระราชดำริมาใช้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งเยาวชนที่
ผ่านการเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นท่ี 11  ได้นำแนวคิดและองค์
ความรู้ตามแนวพระราชดำริท่ีได้รับไปพัฒนาต่อยอด หรือเพิ่มเติมโครงการของทีม  ซึ่งโครงการท่ีเยาวชนส่งเข้ามา
ประกวดครั้งนี้ จะต้องเป็นโครงการเดิมท่ีเคยส่งเข้ามาให้พิจารณาในครั้งแรกก่อนเข้าร่วมกิจกรรมท่ี 1 เท่านั้น  

2.2 การจัดส่งผลงานและรายละเอียดโครงการของทีม จะต้องจัดทำในรูปแบบ VTR หรือ 
Presentation หรือภาพถ่ายการดำเนินโครงการของทีมให้แก่ “คณะกรรมการตัดสินผลงานการประกวดโครงการทีม
เยาวชน” จำนวน 6 คน ซึ่งคณะกรรมการฯ จะพิจารณาผลงานตามหลักเกณฑ์ท่ีกำหนด และคัดเลือกทีมเข้ารอบ 
จำนวน 10 ทีม จากนั้น คณะกรรมการฯ จะเดินทางไปในพื้นท่ีโครงการของทีมท่ีได้รับคัดเลือก จำนวน 10 ทีม
ดังกล่าว พร้อมกับตัดสินผลการประกวดตามลำดับ 
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2.3 หลังจากคณะกรรมการฯ ลงพื้นท่ีเรียบร้อยแล้ว กำหนดให้มีการจัดงานประกาศผลการประกวด 
จำนวน 1 วัน  โดยใช้สถานท่ีจัดงานเป็นห้องประชุมท่ีสำนักงาน กปร. ทีมท่ีชนะการประกวดจะได้รับถ้วยรางวัล หรือ
โล่รางวัล พร้อมทุนการศึกษา  สำหรับทุนการศึกษาท่ีจะมอบให้ท้ัง 10 ทีม เป็นเงินรวมทั้งส้ิน 170,000 บาท (หนึ่ง
แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) มีรายละเอียด ดังนี้  

2.3.1 รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล ได้รับถ้วยรางวัล พร้อมทุนการศึกษา จำนวน 50,000 บาท 
2.3.2 รางวัลรองชนะเลิศ จำนวน 2 รางวัล ได้รับถ้วยรางวัล พร้อมทุนการศึกษา ทีมละ จำนวน

25,000 บาท 
2.3.3 รางวัลชมเชย จำนวน 7 รางวัล ได้รับโล่รางวัลพร้อมทุนการศึกษา ทีมละ 10,000 บาท 
2.3.4 รางวัลเชิดชู เกียรติ จำนวน 1 รางวัล  สำหรับมอบให้อาจารย์ ท่ีปรึกษา   ซึ่ ง

คณะกรรมการตัดสินฯ จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ 
 

4. วันที ่- สถานที่ดำเนินโครงการ 
 ระยะเวลาดำเนินโครงการ 7 วัน 6 คืน ในช่วงปลายเดือนเมษายน 2564  ณ  โครงการพัฒนา
พื้นท่ีลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  จังหวัดนครศรีธรรมราช  และโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริในพื้นท่ีภาคใต้ ท้ังนี้ กำหดการในรายละเอียดท่ีชัดเจนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 
 
5. ประโยชน์ที่ได้รับ 
 5.1 สามารถเผยแพร่พระราชกรณียกิจ และแนวพระราชดำริการพัฒนาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้า        
อยู่หัว ทรงสืบสาน รักษา ต่อยอดไปสู่เยาวชน นิสิต นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ท่ัวประเทศ 
 5.2 ทำให้ให้เยาวชนได้รับความรู้ในมุมมองใหม่  หรือการสร้างนวัตกรรมต่างๆ มากยิ่งขึ้น        
ในมุมมอง หรือบริบทของตนเอง 
 5.3 ทำให้ให้เยาวชนเป็นเครือข่ายในการเผยแพร่และสืบสาน รักษา ต่อยอดขยายผลแนว
พระราชดำริได้อย่างกว้างขวางและถูกต้องยิ่งขึ้น 
 5.4 สามารถติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของเยาวชนที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการ RDPB Camp 
ของสำนักงานฯ ในรุ่นท่ีผ่านมา 
 
6. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 

6.1 น.ส.วาสนา           ก้อนเพชร      064-130-8999  
6.2 น.ส.ชลิตา             กิติศัพย์         085-216-6320 
6.3 นายสรวุฒิ             เศรษฐโกมล    089-684-1333 
6.4 น.ส.ประทีป           ศรีคำ    092-854-5298   

    
กองประชาสัมพันธ์  สำนักงาน กปร.  
โทรศัพท์  02-447-8500-6 ต่อ 118 
โทรสาร   02-447-8561 
Email :  rdpbcamp11@gmail.com 
  

     


