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รายงานสรุปผลการด าเนินงานและการประเมินผล 
โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชด าริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 11 

ประจ าปีงบประมาณ 2564 
 

กองประชาสัมพันธ์ รับผิดชอบด าเนินงานโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชด าริ (RDPB 
Camp) รุ่นที่ 11 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ตามแนวพระราชด าริ และพระราชกรณียกิจที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสืบสาน รักษา และต่อยอดขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ให้
เผยแพร่ไปสู่กลุ่มเยาวชน อายุระหว่าง 18 - 25 ปี ศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา จากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ     
ทั่วประเทศ ซึ่งจะมีการศึกษาเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและลงสู่ภาคปฏิบัติ ให้สามารถน าสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม  ประกอบไปด้วย 3 กิจกรรม ดังนี้  

 กิจกรรมที่ 1 ค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชด าริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 11  ได้คัดเลือกเยาวชน
ระดับอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 20 ทีม เข้าร่วมกิจกรรมใน
ระหว่างวันที่ 26 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2564  ณ  โครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ าปากพนังอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ จังหวัดนครศรีธรรมราช  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 
19) จึงปรับเปลี่ยนไปเป็นกิจกรรม การเรียนรู้ตามแนวพระราชด าริ ผ่านสื่อออนไลน์  ในระหว่างวันที่ 9 ตุลาคม - 
11 ธันวาคม 2564  

 กิจกรรมที่ 2 การประกวดผลงานเยาวชนอาสาสานต่อพระราชด าริ ภายใต้หัวข้อ “จัดการน้ า 
รักษาป่า พัฒนาอาชีพสู่ความพอเพียง” ยกเลิกกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโร
น่า 2019 (COVID 19) ไม่สามารถเดินทางไปในพ้ืนที่โครงการของเยาวชน 

 กิจกรรมที่ 3 สืบสานพระราชด าริสู่ความยั่งยืน  ได้คัดเลือกเยาวชนที่เคยเข้าร่วมโครงการค่าย
เยาวชนรู้งานสืบสานพระราชด าริ ในรุ่นที่ผ่านมา จ านวน 5 คน  จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบหนังสือและ
สารคดผีลส าเร็จเพ่ือเเผยแพร่ต่อไป 

ในการด าเนินโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชด าริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 11  ได้ก าหนดให้เป็นตัวชี้วัด
ของ กพบ. ในเรื่อง KM ที่มีการเผยแพร่องค์ความรู้ตามแนวพระราชด าริด้านต่าง ๆ  และของ ศปท. เพ่ือจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริต แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

 โดยรายละเอียดในแต่ละกิจกรรมสรุปได้ ดังนี้  
 กิจกรรมที่ 1 การเรียนรู้ตามแนวพระราชด าริ ผ่านสื่อออนไลน์  จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 9 ตุลาคม 
ถึง 11 ธันวาคม 2564 ทีมเยาวชนที่ได้รับการคัดเลือก จ านวน 20 ทีม ทีมละ 4 คน รวมทั้งสิ้น 80 คน จะร่วม
เรียนรู้แนวพระราชด าริผ่านโครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัด
นครศรีธรรมราช และในวันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม 2564 เป็นพิธีเปิดกิจกรรมฯ โดยมี นายลลิต ถนอมสิงห์ เลขาธิการ 
กปร. พร้อมด้วยคณะกรรมการตัดสินผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมในพิธีเปิดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทางแอปพลิเคชันซูม 
(Zoom Application) และเผยแพร่ผ่าน Facebook ค่ายเยาวชนRdpbCamp ณ อาคารเอนกประสงค์ ส านักงาน 
กปร. 
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o นางอรอนันต์ วุฒิเสน ผู้อ านวยการกองประชาสัมพันธ์ กล่าวรายงานการด าเนินโครงการฯ 
o นายลลิต ถนอมสิงห์ เลขาธิการ กปร. ประธานในพิธีกล่าวเปิดงานพร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ที่มาของ

การด าเนินงานสนองพระราชด าริโครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ” เพ่ือให้
ความรู้และเป็นแนวทางในการผลิตชิ้นงานแก่น้องๆ ทีมเยาวชน 

 
 คณะกรรมการตัดสินผลงานเยาวชนฯ จ านวน 6 ท่าน ได้ให้ข้อคิดในการท าผลงานแก่น้องๆ 
เยาวชน ทั้ง 20 ทีม  
 

  
 
 
 
 
 
 

นายปวัตร์ นวะมะรัตน      นายประสาท พาศิริ 
            รองเลขาธิการ กปร.            อดีตรองเลขาธิการ กปร. 
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นางสาววัชรี วัฒนไกร        นางสาวถกลวรรณ ไกรสรกุล 
        อดีตที่ปรึกษาด้านการพัฒนา ส านักงาน กปร.        อดีตที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการฯ 
                   ส านักงาน กปร. 

  
 
 
 
 
 
 

นายสัณฐิต พีรานนท์     นายคงศักดิ์ มีแก้ว  
      ผู้อ านวยการกองประสานงานโครงการ         ผู้เชี่ยวขาญเฉพาะด้านวิจัยการจัดการป่าไม้ 
  อันเนื่องมาจากพระราชด าริ กรมชลประทาน        กรมป่าไม้ 
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บรรยากาศในพิธีเปิดกิจกรรมผ่านระบบ zoom โดยมีการพูดคุยท าความรู้จักและกิจกรรมสันทนาการ 
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 โดยการด าเนินกิจกรรมได้ก าหนดให้เยาวชนทั้ง 20 ทีม จะต้องจัดท าผลงาน clip ภายใต้หัวข้อ 
“จัดการน้ า รักษาป่า พัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืน” ของโครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ าปากพนังอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ จังหวัดนครศรีธรรมราช และการด าเนินงานสนองพระราชด าริของส านักงาน กปร. จ านวน 2 เรื่อง 
แต่ละเรื่องมีความยาวไม่เกิน 10 นาที จะแบ่งเป็น หัวข้อหลัก 1 เรื่อง และหัวข้อรอง 1 เรื่อง โดยหัวข้อหลัก
ส านักงาน กปร. เป็นผู้ก าหนดให้ท าผลงาน ส่วนหัวข้อรองให้แต่ละทีมสามารถเลือกได้  
 หัวข้อหลัก มี 2 เรื่อง ได้ก าหนดให้คือ 

- การด าเนินงานโครงการเนื่องมาจากพระราชด าริของส านักงาน กปร. (ทีมที่ 1-10)  
- การด าเนินงานโครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัด

นครศรีธรรมราช (ทีมท่ี 11-20) 
 หัวข้อรอง มี  4 เรื่อง คือ 

- ประตูระบายน้ า “อุทกวิภาชประสิทธิ”การบริหารจัดการ 4 น้ า 3 รส 
- การจัดการน้ าจืด เพ่ือการปลูกข้าวแบบครบวงจร 
- การจัดการป่าพรุ น้ าเปรี้ยว น าไปสู่การจักสานกระจูดและผลิตถ่านชีวภาพ  
- การจัดการน้ าเค็มและระบบนิเวศป่าจากครบวงจร 

สรุปรายชื่อทีมเยาวชนและหัวข้อการจัดท าผลงาน clip ของทั้ง 20 ทีม ดังนี้ 



(6) 
 

  



(7) 
 

  



(8) 
 

 กิจกรรม “การเรียนรู้ตามแนวพระราชด าริผ่านสื่อออนไลน์” 

 คณะด าเนินงานได้จัดส่งวีดิทัศน์ เพ่ือให้เยาวชนศึกษาและจัดท าผลงานการถอดบทเรียน ตั้งแต่วันที่  
11 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป โดยได้จัดท าเป็นวีดิทัศน์เผยแพร่องค์ความรู้ทาง YouTube ส านักงาน กปร.  
ในหัวข้อดังต่อไปนี้ 

o แนะน าส านักงาน กปร. 
o แนะน าโครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ าปากพนังฯ: ปากพนัง แยกน้ ารวมคน, สี่น้ าสามรส 
o เทคนิคมือโปรท า Clip แบบง่าย ๆ 
o การจัดการน้ าจืด เพ่ือการปลูกข้าวแบบครบวงจร 
o ประตูระบายน้ าอุทกวิภาชประสิทธิ การบริหารจัดการ 4 น้ า 3 รส 
o การจัดการป่าพรุ น้ าเปรี้ยว น าไปสู่การจักสานกระจูดและผลิตถ่านชีวภาพ 
o การจัดการน้ าเค็มและระบบนิเวศป่าจากครบวงจร 

 

 
ตัวอย่างวีดิทัศน์เผยแพร่องค์ความรู้ทาง YouTube ส านักงาน กปร. 

 นอกจากนี้ ยังได้จัดส่งสื่อองค์ความรู้ที่เก่ียวข้องอ่ืน ๆ เพ่ือเป็นฐานข้อมูลส าหรับการถอดบทเรียน ได้แก่ 

o 40 ปี ส านักงาน กปร. เพ่ือประโยชน์สุขประชาชน 
o สารคดีร้อยไทยด้วยดวงใจ ตอน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
o สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ชุด ร้อยไทยด้วยดวงใจ ตอน พอเพียงสร้างสุข 
o สารคดีใต้ร่มพระบารมี ตอน น้ าพระราชหฤทัย พลิกฟ้ืน คืนความสมดุลลุ่มน้ าปากพนัง 
o สารคดีใต้ร่มพระบารมี ตอน ลุ่มน้ าปากพนัง ฟื้นชีวิต พัฒนาอาชีพ 

 ควบคู่ไปกับการจัดท าสื่อ Infographic เพ่ือสื่อสารและแจ้งเรื่องต่าง ๆ แก่เยาวชน อาทิ ก าหนดการ 
หลักเกณฑ์การให้คะแนน วิธีการส่งผลงาน ขั้นตอนการตัดสินผลงาน เป็นต้น 

 เมื่อครบก าหนดจัดส่งผลงานวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 คณะด าเนินงานได้รวบรวมผลงานของเยาวชน 
จ านวน 20 ทีม จัดส่งให้คณะกรรมการฯ พิจารณาตัดสิน โดยได้จัดการประชุมหารือเพ่ือสรุปผลการพิจารณา
ผลงานการถอดบทเรียนของเยาวชน เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุม 201 ส านักงาน กปร.  
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 จากนั้น เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2564 ได้จัดพิธีมอบรางวัลการประกวดผลงานของเยาวชนและพิธีปิด
โครงการฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทางแอปพลิเคชันซูม (Zoom Application) และถ่ายทอดสดผ่าน Facebook 
ค่ายเยาวชน RdpbCamp ซึ่งมีนายปวัตร์ นวะมะรัตน รองเลขาธิการ กปร. ประธานในพิธี ได้ให้โอวาทและ 
เป็นผู้มอบรางวัลให้แก่ทีมเยาวชนทั้ง 20 ทีม ซึ่งจะได้รับทุนการศึกษา ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ จ านวน 1 รางวัล 
12,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศ จ านวน 3 รางวัล  รางวัลละ 9,000 บาท รางวัลชมเชย จ านวน 6 รางวัล รางวัล
ละ 5,000 บาท และรางวัลการมีส่วนร่วม จ านวน 10 รางวัล รางวัลละ 4,000 บาท พร้อมรับเกียรติบัตรทั้งแบบ
รายบุคคลและแบบทีม โดยสามารถสรุปผลรางวัลได้ดังนี ้

 รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ 

o ทีม Gen A จิตอาสาเปลี่ยนแปลงชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 

หัวข้อ หัวข้อ 
การด าเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ าปากพนังฯ 
จ.นครศรีธรรมราช 

 
https://youtu.be/ziajQ3wYoBQ  

 

การจัดการป่าพรุ น้ าเปรี้ยว น าไปสู่การจักสานกระจูด
และผลิตถ่านชีวภาพ 

 
https://youtu.be/SFdW0L4pPnI  

 รางวัลรองชนะเลิศ จ านวน 3 ทีม ได้แก่ 

o ทีมเยาวชน "รักษ์ถิ่นดินแดนเมืองแปะ" มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

หัวข้อ หัวข้อ 
การด าเนินงานสนองพระราชด าริของส านักงาน กปร. 

 
https://youtu.be/Jlh-Z8xV74g  

 

การจัดการน้ าจืด เพ่ือการปลูกข้าวแบบครบวงจร 

 
https://youtu.be/1YQ47opFXcw  

 

 

 

 

 

https://youtu.be/ziajQ3wYoBQ
https://youtu.be/SFdW0L4pPnI
https://youtu.be/Jlh-Z8xV74g
https://youtu.be/1YQ47opFXcw


(10) 
 

o ทีม Believe Changes มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

หัวข้อ หัวข้อ 
การด าเนินงานสนองพระราชด าริของส านักงาน กปร. 
 

 
https://youtu.be/ZalnhoFdb0E  

 

ประตูระบายน้ า "อุทกวิภาชประสิทธิ" การบริหาร
จัดการ 4 น้ า 3 รส 

 
https://youtu.be/6bqDYIQolQw  

o ทีม กสศ.เกษตรปันสุข วิทยาลัยชุมชนยะลา 

หัวข้อ หัวข้อ 
การด าเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ าปากพนังฯ 
จ.นครศรีธรรมราช 

 
https://youtu.be/oFDWjq5lMO8  

 

การจัดการน้ าจืด เพ่ือการปลูกข้าวแบบครบวงจร 
 

 
https://youtu.be/kFLxdcyjumc  

 รางวัลชมเชย จ านวน 6 ทีม ได้แก่ 

o ทีม LPRU สืบสานปณิธานงานของพ่อ มหาวิทยาลัยราชภัฎล าปาง 
o ทีมรากไทร มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต 
o ทีมนักพัฒนาตัวน้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
o ทีมรามฯ รักษ์ป่า ม.รามค าแหง มหาวิทยาลัยรามค าแหง วิทยาเขตบางนา 
o ทีม PTU green society ปทุมธานีสังคมสีเขียว มหาวิทยาลัยปทุมธานี 
o ทีม SW Team มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

 

 

https://youtu.be/ZalnhoFdb0E
https://youtu.be/6bqDYIQolQw
https://youtu.be/oFDWjq5lMO8
https://youtu.be/kFLxdcyjumc
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 โดยได้น าผลงานของทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศเผยแพร่ผ่านทาง YouTube และ 
Facebook Page ส านักงาน กปร. และ ค่ายเยาวชนRdpbCamp ทั้งนี้ ได้ด าเนินการจัดส่งของรางวัลและของที่
ระลึกในการเข้าร่วมกิจกรรมฯ ให้แก่เยาวชนทั้ง 20 ทีมเพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจ 

 

 
ตัวอย่างการเผยแพร่ผลงานของทีมที่ได้รับรางวัลผ่านทาง Facebook Page ส านักงาน กปร. 

 

 
ภาพของรางวัลและของที่ระลึกที่เยาวชนได้รับ 

  



(12) 
 

 ภาพบรรยากาศในพิธีปิดงานค่ายฯ 
- แนะน าคณะกรรมการตัดสินทั้ง 6 ท่าน 

 
                
 
              
 
 
 
นายปวัตร์ นวะมะรัตน    นายประสาท พาศิริ 
รองเลขาธิการ กปร.           อดีตรองเลขาธิการ กปร. 
 
 
 
 
 
 
 
นางสาววัชรี วัฒนไกร     นางสาถกลวรรณ ไกรสรกุล 
อดีตที่ปรึกษาด้านการพัฒนา ส านักงาน กปร.  อดีตที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการฯ 
  
 
 
 
 
 
 
 
นายสัณฐิต พีรานนท์     นายคงศักดิ์ มีแก้ว 
ผอ.กองประสานงานโครงการ    ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจัยการจัดการป่าไม้ 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ กรมชลประทาน  กรมป่าไม ้
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 กิจกรรมที่ 3 สืบสานพระราชด าริสู่ความย่ังยืน   

 เป็นการติดตามผลสัมฤทธิ์ของเยาวชนที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชด าริ 
หรือ RDPB Camp ของส านักงาน กปร. ตั้งแต่รุ่นที่ 1 – 10 ที่ผ่านมา พร้อมจัดท าสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  
โดยมีหลักเกณฑ์พิจารณาคือ การน้อมน าแนวพระราชด าริ หรือองค์ความรู้ตามแนวพระราชด าริจากการเรียนรู้ใน
โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชด าริ มาเป็นแนวคิดหรือน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตหรือการ
ประกอบอาชีพ ก่อเกิดประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัว สถาบันการศึกษา ชุมชน สิ่ งแวดล้อม และสังคม เพ่ือเป็น
ตัวอย่างความส าเร็จที่สืบสานพระราชด าริสู่ความยั่งยืน 

 โดยในปีนี้ มีตัวอย่างความส าเร็จของรุ่นพ่ีที่ได้เคยเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชด าริ 
จะบันทึกไว้เป็นต้นกล้าซึ่งเป็นผู้สร้างคน ผู้น าแนวคิดไปอบรมให้ความรู้แก่ผู้อ่ืน เป็นผู้มีอาชีพครูที่เป็นครูอาชีพ ดังนี้   

 (1) นายรัตนชาติ สาระโป “ครูอาชีพ เพ่ือเด็กดอย” โรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก จังหวัดเชียงใหม่ เป็นครู
อาชีพที่มีจิตใจเพ่ือเด็กนักเรียน จึงได้น้อมน าแนวพระบรมราโชบายด้านการศึกษา คือ 1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อ
บ้านเมือง 2. มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม 3. มีงานท า – มีอาชีพ และ 4. เป็นพลเมืองดี “การเป็นพลเมืองดี
เป็นหน้าที่ของทุกคน” ไปพร้อมกับแนวพระราชด าริ “เศรษฐกิจพอเพียง” ไม่ได้ศึกษาเพียงแค่ต ารา แต่ให้นักเรียน
ได้ก้าวทันโลกปัจจุบันซึ่งเป็นยุคที่ข่าวสารแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็ว จึงฝึกให้นักเรียนตั้งค าถาม วิเคราะห์ด้วย
เหตุผลและข้อเท็จจริง นี่คือการเรียนรู้และเป็นส่วนหนึ่งของทักษะการเป็นพลเมืองที่ดี  

 (2) ว่าที่ร้อยตรี อิสระ ดีครัน “ครูนักพัฒนาชุมชน แรงจูงใจจากแม่ สู่การตามรอยในหลวง” โรงเรียนห้วย
น้ านักวิทยา จังหวัดตาก วัยเด็กได้ติดตามคุณแม่ไปเป็นจิตอาสาท างานให้แก่ชุมชน และได้เห็นภาพการทรงงาน
เพ่ือประชาราษฎร ถือเป็นการสร้างแรงบันดาลใจ จนน าไปสู่การท าประโยชน์เพ่ือส่วนรวม ภายใต้ค า 3 ค า คือ 
“เข้าใจ เข้าถึงและพัฒนา” เป็นเป้าหมายสูงสุดที่จะน าไปสู่ความยั่งยืน และด้วยความเป็นครูในโรงเรียนที่ตั้งอยู่บน
ภูเขา มีนักเรียนเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ จึงต้องสอนหนังสือให้อ่านออกเขียนได้ไปพร้อมกับการสอนให้รู้จักวิชางาน
อาชีพ เพ่ือเติมเต็มทักษะชีวิตให้เด็กน้อยหลังจากจบการศึกษาไป  

 (3) นายฐิติพงศ์ พันธ์ดี “ครูผีเสื้อพระราชา สอนให้อ่านเขียนภาษาไทย” โรงเรียนชะอวด จังหวัด
นครศรีธรรมราช จากนักศึกษาทุนในโครงการครูเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จนมาวันนี้เป็นครูภาษาไทยที่บ้านเกิด
ตนเอง มีความตั้งใจมอบความรู้และวัฒนธรรมไทยที่เป็นวิถีชีวิตไทย เพราะการศึกษาคือการพัฒนาคน สิ่งที่ยึดถือ
เป็นส าคัญคือ “หลักการทรงงาน” คือ การนึกถึงประโยชน์ส่วนรวม การพ่ึงพาตนเอง ท าสิ่งใด ๆ ด้วยความเพียร
และด้วยความรู้จริง และอะไรก็ตามต้องใช้ใจน าทาง และท างานต้องท าอย่างมีความสุข แล้วผลของมันจะออกมาดี 

 (4) นายกรวิชญ์ ศรีกัณหา “ครูผู้น้อมน าแนวทาง เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา จากภาคทฤษฎีสู่การปฏิบัติจริง” 
โรงเรียนบ้านหัวป้าง จังหวัดนครราชสีมา มาพร้อมความใฝ่ฝันที่อยากเป็นครู เมื่อได้ศึกษาเรียนรู้องค์ความรู้ตาม
แนวพระราชด าริ จึงพบว่ามันลึกซึ้งยิ่งนัก และได้พบกับหลักการ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ที่มุ่งให้เกิดการพ่ึงพา
ตนเองให้อยู่ได้อย่างมั่นคง เมื่อเป็นครูก็ได้ถ่ายทอดประสบการณ์พร้อมการลงมือท าสู่เหล่านักเรียน เมื่อพวกเขา
เห็นก็พร้อมใจที่จะท าตาม นับเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้จากความเข้าใจและให้ผู้เรียนเห็นจากตัวอย่าง การให้
ความรู้มิใช่ให้แก่นักเรียนเท่านั้น ยังรวมไปถึงชาวบ้านในชุมชนที่ตนเองได้ท างานอยู่ด้วย เมื่อเข้าใจ ก็เข้าถึง  
จึงพัฒนา 

 (5) ว่าที่ร้อยตรี สถาพร สมัยกุล “ครูเกษตรผู้ตามรอยการพัฒนา ประสาทวิชาพาชีวิตผู้คนสู่ความยั่งยืน” 
จังหวัดสระแก้ว เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ตามแนวพระราชด าริด้านการเกษตร ทั้งที่ไม่ได้เรียนจบด้าน
การเกษตร แต่ด้วยหัวใจรักและลงมือปฏิบัติเรียนรู้จากการท าด้วยสองมือ ได้ตั้งปณิธานที่จะกลับไปพัฒนาบ้านเกิด
ด้วยก าลังและสติปัญญาที่มี โดยใช้ “หลักการทรงงาน” เป็นหลักน าทางชีวิต เรียนรู้ความส าคัญของทุกสิ่งมีผลต่อ
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ระบบนิเวศน์  “ไม่ติดต ารา ท าให้ง่าย” น าไปปรับใช้ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ศึกษาสั่งสมมาตลอด เพราะสิ่งท า
นี้คือรางวัลแห่งความภูมิใจ 

 
บันทึกเหล่าต้นกล้าจาก RDPB Camp ในรูปแบบหนังสือ 

 

 
ตัวอย่างบันทึกเหล่าต้นกล้าจาก RDPB Camp ในรูปแบบ VTR  
ซึ่งเผยแพร่ผ่านทาง Facebook Page ค่ายเยาวชนRdpbCamp 

 



 

 

 

 

สรุปผลแบบประเมินความรู้และความพึงพอใจ 

เยาวชน RDPB Camp 11 

 
  



เคยเห็น/ไดย้นิมาบา้ง
รูจ้ัก
ไม่รูจ้ัก
เคยไปโครงการ

41.7%

20.8%

35.4%

น้องๆ รู้จักโครงการปากพนังกันบ้างไหม อย่างไร

ไดค้วามรู ้แต่ไม่ไดร้ับ
ประสบการณ์ตรง
ไดค้วามรูม้าก
ขึἁนอยูก่ับผูเ้ขา้ร่วม
ไดค้วามรูป้านกลาง

10.4%

12.5%

20.8%

56.3%

คิดว่าการเรียนรู้ตามแนวพระราชดาํริผ่านสื่อออนไลน์แบบน้ีจะ
ได้ความรู้มากน้อยแค่ไหน

ตืḁนเตน้/สนุกสนาน/แปลกใหม่
ไม่ค่อยสะดวก/ไม่สนุก/ไม่
อยากใหเ้ป็นแบบออนไลน์/
อยากลงพืἁนทีḁจรงิมากกว่า
ดีใจทีḁไดเ้ขา้ร่วม/ปลอดภัยเมืḁอ
เป็นค่ายแบบออนไลน์
ไม่ไดเ้รียนรูเ้ต็มทีḁ/ไม่รูจ้ักเพืḁอน
ต่างสถาบัน
ไม่ต่างกับแบบ On-site
ไม่ทัḁวถงึ

31.3%
12.5%

20.8%

29.2%

รู้สึกอย่างไรกับการเขา้ค่ายแบบสื่อออนไลน์

ไม่มีอะไรตอ้งเพิḁมเตมิ/ทีḁทําอยูด่ีแลว้
รูปแบบการเรียนรูท้ีḁน่าสนใจ หลากหลาย
ตัวอยา่งการดําเนินการ/ความรูท้างดา้นการ
ปฎบัิตจิรงิ
การลงพืἁนทีḁจรงิ
เพิḁมเวลาในการจัดกจิกรรม
ชอ่งทางการใหค้ําปรกึษา
กจิกรรมแลกเปลีḁยนเรียนรูร้ะหว่างสถาบัน
วดิีโอทีḁสามารถดูยอ้นหลังได ้
ควรอธบิายเนืἁอหาต่างๆในการทําวดิี ทัศน์ ให ้
เขา้ใจมากกว่านีἁ

39.6%8.3%

14.6%

20.8%

คิดว่าควรเพ่ิมเติมอะไรให้เราได้ประโยชน์กับการเรียนรู้แบบน้ี

สรุปผลแบบประเมินความรู้และความพึงพอใจเยาวชน RDPB
Camp 11 (ก่อนเข้าร่วมโครงการฯ)

จาํนวนผู้ตอบแบบประเมิน

48 จากจาํนวนผู้เข้าร่วมทัง้
สิ้น 80 คน



มาก สามารถ
แนะนํา/อธิบาย
เก่ียวกับสาํนักงาน
กปร. ให้ผู้อ่ืนฟังได้
ปานกลาง รู้จัก
สาํนักงาน กปร.
มากกว่าก่อนเข้า
ค่ายเลก็น้อย

36.7%

63.3%

สรุปการประเมินผลการเรียนรู้เยาวชน RDPB Camp 11 (หลังการเข้าร่วมโครงการฯ)

หลังจากการเขา้ร่วมโครงการ RDPB Camp รุ่นท่ี 11 แล้ว
น้อง ๆ คิดว่ารู้จักสาํนักงาน กปร. ในระดับใด

มาก สามารถ
แนะนํา/อธิบาย
โครงการปากพนัง
ให้ผู้อ่ืนฟังได้
ปานกลาง รู้จัก
โครงการมากกว่า
ก่อนเข้าค่ายเลก็
น้อย
น้อย ไม่รู้จัก
โครงการมากข้ึน
กว่าก่อนเข้าค่าย

28.6%

69.4%

หลังจากการเขา้ร่วมโครงการ RDPB Camp รุ่นท่ี 11 แล้ว
น้อง ๆ คิดว่ารู้จักโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีลุม่น้ําปากพนัง

อันเน่ืองมาจากพระราชดาํริ จังหวัดนครศรีธรรมราช ในระดับใด

มาก สามารถ
แนะนํา/อธิบาย
โครงการอันเน่ือง
มาจากพระราชดําริ
บางสว่นให้ผู้อ่ืน
ฟังได้
ปานกลาง รู้จัก
โครงการอันเน่ือง
มาจากพระราชดําริ
มากกว่าก่อนเข้า
ค่ายเลก็น้อย

36.7%

63.3%

หลังจากการเขา้ร่วมโครงการ RDPB Camp รุ่นท่ี 11
แล้ว น้อง ๆ คิดว่ารู้จักโครงการอันเน่ืองมาจาก 

พระราชดาํริ ในระดับใด

รู้สกึสนุก/ทา้ทาย/ขอบคุณ/ดีใจ/ภูมิใจ
รู้สกึว่าได้รับความรู้มากข้ึน
รู้สกึสนุกน้อยกว่าเข้าค่ายปกติ/ประสบปัญหา
เพราะไม่ได้เจอกันแบบ face-to-face

รู้สกึเสียใจ/ไม่ค่อยสนุก/ประสบกับปัญหา เพราะ
ไม่ได้ลงพื้นท่ีจริง
รู้สกึว่าขาดประสบการณ์จากการลงมือปฏิบัติจริง
รู้สกึว่าเรียนรู้ได้ไม่เต็มท่ี
รู้สกึว่าไม่มีอุปสรรคในการสร้างสรรค์สิง่ท่ีดี
รู้สกึเข้าใจธรรมชาติมากข้ึน
รู้สกึว่าการเรียนรู้แบบออนไลน์อาจทาํให้มีความ
เข้าใจคาดเคล่ือนได้
รู้สกึว่าต้องศึกษาข้อมูลมากกว่าเข้าค่ายปกติ

2%2%
2%

2%
2%

4.1%

8.2%

8.2%

18.4%

51%

พอเขา้ร่วมโครงการฯ แล้ว น้อง ๆ รู้สึกอย่างไรบ้างกับการเขา้ค่ายผ่านสื่อออนไลน์ในครัง้น้ี

ผู้ตอบทัง้หมด
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เยาวชนรับทราบถึงความหมายของประตูระบายน ้าอุทกวิภาชประสิทธิว่าอย่างไรบ้าง ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี  

1. ประตูระบายน ้าที่ประสบความส้าเร็จในการแยกน ้าจืดน ้าเค็มได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ประตูระบายน ้าที่กั นระหว่างน ้าเค็มและน ้าจืด ไม่ให้น ้าเค็มรุกเข้ามาในเขตน ้าจืด 
3. ประตูระบายน ้า"อุทกวิภาชประสิทธิ" เป็นนามพระราชทานที่เป็นมงคลยิ่ง มีความหมายถึง 

ความสามารถ แบ่งแยก น ้าจืด น ้าเค็ม ได้ส้าเร็จ นั่นคือ มีการบริหาร จัดการ อย่างสมดุล ปิดกั น
น ้าเค็มไม่ให้รุกเข้าไปในล้าน ้า กักเก็บน ้าจืดไว้ใช้ด้ารงชีพซึ่งจะเป็นบท เริ่มต้นในการพัฒนา 
คุณภาพชีวิตของผู้คน และเอื ออ้านวยให้การใช้ทรัพยากรธรรมชาติในลุ่มน ้าปากพนัง เป็นไป
อย่างยั่งยืน 

4. การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนของน ้าจืดส้าหรับใช้ในการเกษตร นาข้าว 
5. ประตูบริหารจัดการ 4 น ้า 3 รส 
6. สถานที่กักเก็บน ้า เพ่ือช่วยแก้ปัญหา ความทุกข์ยากเดือดร้อนของประชาชนในพื นที่ลุ่มน ้า  

ปากพนัง และพื นที่ใกล้เคียง ช่วยแก้ปัญหาน ้าท่วม น ้าแล้ง น ้าเค็ม และปัญหา ความเสื่อมโทรม
ของทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนการยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชนในพื นที่ได้
อย่างครบวงจร และด้วยทัศนียภาพโดยรอบที่งดงาม 

เยาวชนสามารถน้าความรู้ใดจากการเข้าร่วมโครงการฯ ไปปรับใช้ได้บ้าง 

1. ด้านการเรียนให้เกิดประสิทธิภาพ ทั งหลักการทรงงาน แนวคิดและทฤษฎีของในหลวงรัชกาลที่ 9 
ในแนวคิดเรื่องโครงการในพระราชด้าริรวมทั งการสนองงานของส้านักงาน กปร. การวิเคราะห์
ปัญหาและศึกษาเรื่องใดอย่างจริงจังและมุ่งเป้าหมาย จนสามารถเข้าใจและประยุกต์ใช้ได้ รวมทั ง
การปรับใช้ในชีวิตประจ้าวัน 

2. การแก้ไขปัญหา ทั งในเรื่องของน ้า ดิน และอากาศ 
3. การบูรณาการ ทั งการคิดตามกระบวนการเพ่ือให้สามารถท้าสิ่ง สิ่งหนึ่งให้รอบคอบ และ

ครอบคลุม ลดการเสี่ยงที่จะน้าพาตัวเองไปเจอปัญหาซ ้าซ้อน / การล้าดับสิ่งส้าคัญในการท้าสิ่งใด ๆ 
ก็ตาม และการตระหนักและค้านึงถึงทรัพยากรในพื นที่ของตัวเอง 

4. น้าความรู้ที่ได้ไปใช้ในชุมชน แก้ปัญหาเบื องต้น ฟ้ืนฟูระบบนิเวศในพื นที่บ้านเกิดให้มีความ
สมบูรณ์และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้ดีขึ น 

5. ได้เรียนรู้ในเรื่องการส่งเสริมอาชีพเกี่ยวกับการเลี ยงกุ้งและความรู้เรื่องข้าว 
6. น้าทักษะการตัดต่อวิดิโอไปใช้ในการตัดต่อวิดิโอส่งการท้างานในรายวิชาที่เรียน 
7. การท้างานร่วมกันเป็นทีม  
8. น้าไปต่อยอดให้กับรุ่นต่อ ๆ ไป 
9. กระบวนการท้างานในช่วงโควิด 

 



Social Media หรือ Platform ที่เยาวชนใช้ในการติดตามข้อมูลข่าวสารและความบันเทิงต่าง ๆ  
(เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 

การเรียนรู้ตามแนวพระราชด้าริผ่านสื่อรูปแบบ/ช่องทางใดที่เยาวชนคิดว่าน่าสนใจ เข้าถึงง่าย และจะสามารถ
รับความรู้ได้อย่างเต็มท่ี (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 

ข้อความทีอ่ยากบอกพี่ ๆ กปร. 

1. ขอบคุณพ่ี ๆ ทีมงานที่ได้ทุ่มเททั งแรงกายแรงใจ ความเอาใจใส่ ให้ค้าปรึกษา และดูแล ท้าให้เกิดเป็น
ค่ายและกิจกรรมต่าง ๆ แม้ว่าการจัดกิจกรรมออนไลน์เป็นเรื่องยาก แต่พ่ี ๆ ก็ยังสามารถท้าได้อย่างดี 

2. ขอบคุณส้าหรับข้อมูลกิจกรรมต่าง ๆ และของขวัญ 
3. อยากเข้าร่วมกิจกรรมค่ายต่อไป/รอทราบข้อมูลการจัดกิจกรรมครั งหน้า 
4. อยากให้จัดกิจกรรมแบบนี ต่อไป 
5. หนังสือ/เอกสารที่แจก มีเนื อหาสาระท่ีตรงประเด็น อ่านแล้วเข้าใจง่าย 
6. ดีมาก ๆ ได้ศึกษาหาความรู้ให้กับตนเองมากขึ น 
7. ขอบคุณพ่ี ๆ กปร. และผู้ใหญ่ใจดีที่จัดโครงการนี ขึ นมาให้พวกเราได้ศึกษาเกี่ยวกับโครงการของ 

ในหลวงรัชกาลที่ 9 เกี่ยวกับประตูระบายน ้าอุทกวิภาชประสิทธิ  
8. ขอให้พ่ี ๆ ทุกคนช่วยกันขยายปณิธานของพ่อหลวงให้กับน้อง ๆ รุ่นใหม่ต่อ ๆ ไป 
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