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โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชด าริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 13 
ภายใต้หัวข้อ “สานรักษ์ ดิน น  า ป่า พัฒนาคุณภาพชีวิต” 

โดย ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
(ส านักงาน กปร.) 

 
1. หลักการและเหตุผล  

 การพัฒนาประเทศที่ส าคัญประการหนึ่ง คือ การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน โดยเฉพาะดิน ป่าไม้ และสายน  าให้สอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือส่งเสริมรากฐาน
แห่งความรู้ในการประกอบอาชีพของราษฎร ให้สามารถด าเนินชีวิตได้ด้วยตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงอย่างครอบคลุมทุกด้าน จากพระราชปณิธานอันมั่นคงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่จะทรงสืบสาน 
รักษา และต่อยอดการทรงงานในสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนี  ด้วยทรงมีพระราช
ประสงค์ให้ราษฎรชาวไทยได้ด าเนินชีวิตอย่างมีความสุขตามอัตภาพ  ทรงเริ่มจากการพระราชทานที่ดิน 
ส่วนพระองค์ให้ด าเนินการในลักษณะคลินิกเกษตร เพ่ือเผยแพร่ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีการเกษตรจาก 
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ในรูปแบบของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีชุมชน  เป็น
ศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยพัฒนาการเกษตรให้เหมาะสมกับพื นที่ ควบคู่กับการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีต้นแบบจากแนวพระราชด าริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

 ปัจจุบัน การขยายผลไปยังกลุ่มเยาวชน อันเป็นทรัพยากรส าคัญของการพัฒนาประเทศ 
เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ทีจ่ะเป็นพลังส าคัญที่จะช่วยให้การสานต่อแนวพระราชด าริเป็นไปอย่างยั่งยืน  ส านักงาน กปร. 
จึงเห็นสมควรจัดโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชด าริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 13 ขึ น เพ่ือให้กลุ่มเยาวชน
ระดับอุดมศึกษา ได้มีโอกาสเรียนรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ และรับทราบองค์ความรู้ตามแนวพระราชด าริ 
ผ่านศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดฉะเชิงเทรา และโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริในพื นที่ภาคกลาง รวมถึงศูนย์เรียนรู้เกษตรกร หรือปราชญ์ชาวบ้าน ในรูปแบบของการให้ความรู้แบบ
ผสมผสานการเรียนรู้ทั งภาคทฤษฎีและการลงมือฝึกปฏิบัติจากพื นที่จริง  
 
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือเผยแพร่แนวพระราชด าริการพัฒนาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสาน รักษา 
ต่อยอดไปสู่เยาวชน นิสิต นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ 
 2. เพ่ือให้เยาวชนได้รับรู้และรับทราบองค์ความรู้ตามแนวพระราชด าริ ในมุมมองใหม่  หรือ
นวัตกรรมการพัฒนาในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
 3. เ พ่ือให้ เยาวชนเป็นเครือข่ายในการเผยแพร่และสืบสาน รักษา ต่อยอด ขยายผ ล 
แนวพระราชด าริได้อย่างกว้างขวางและถูกต้องยิ่งขึ น 
 
3. การด าเนินงานโครงการ 

โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชด าริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 13 มีรายละเอียดในการ
ด าเนินงาน ดังนี    
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กิจกรรมที่ 1 ค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชด าริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 13 โดยการ
คัดเลือกเยาวชนในระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่าอายุระหว่าง 18 - 25 ปี จากสถาบันการศึกษาทุกภูมิภาคของ
ประเทศ เข้าร่วมกิจกรรมจ านวนไม่น้อยกว่า 80 คน แบ่งเป็นทีม ทีมละ 4 คน ต่อสถาบันการศึกษา รวมจ านวน
ทั งสิ นไม่น้อยกว่า 20 ทีม เพ่ือให้เยาวชนได้เข้ามาร่วมเรียนรู้แนวพระราชด าริและผลส าเร็จในการพัฒนาจากศูนย์
ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดฉะเชิงเทรา โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
ในพื นที่ภาคกลาง และศูนย์เรียนรู้เกษตรกร หรือปราชญ์ชาวบ้าน ระยะเวลาด าเนินกิจกรรม 5 วัน 4 คืน โดยมี
รายละเอียดดังนี  

1.1 การสมัครและคัดเลือกทีมเยาวชน  มีรายละเอียดดังนี   
 1.1.1. รับสมัครทีมเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชด าริ (RDPB 
Camp) รุ่นที่ 13  จะต้องจัดทีมจ านวน 4 คน ภายในสถาบันเดียวกันและต่างชั นปีได้ อายุระหว่าง 18 - 25 ปี 
สามารถส่งเข้าร่วมได้มากกว่า 1 ทีม โดยโครงการที่ทีมเยาวชนส่งเข้าประกวดจะต้องไม่เหมือนกัน หรือโครงการ
อยู่คนละพื นที่กัน   
 1.1.2 ทีมเยาวชนที่สนใจ จะต้องสมัครผ่านระบบออนไลน์ (Google Form) เท่านั น  โดยส่ง
รายละเอียดส่วนบุคคล พร้อมแนบไฟล์ภาพถ่ายและไฟล์โครงการของทีมเยาวชนที่จะเข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 
1 โครงการ (ตามหลักเกณฑ์และแบบฟอร์มที่ก าหนด) ส่งให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกจากโครงการของ 
ทีมเยาวชนให้เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชด าริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 13  ทั งนี  โครงการที ่
ทีมเยาวชนส่งมาให้พิจารณาจะ ไม่ สามารถเปลี่ยนแปลงในภายหลังได้ 
 1.1.3. เยาวชนที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชด าริ (RDPB 
Camp) รุ่นที่ 13 จะต้องเป็นผู้ที่ ไม่เคย เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนฯ ของส านักงาน กปร. มาก่อน  
 1.1.4  ตามมาตรการป้องกันและลดการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 เยาวชนที่ประสงค์  จะเข้า
ร่วมโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชด าริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 13 จะต้องตรวจ ATK แสดงผลให้ทราบ
ก่อนในวันที่เดินทางถึงพื นที่เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนฯ  

1.2 การเรียนรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  กิจกรรมการเรียนรู้ภายใตโ้ครงการค่ายเยาวชนรู้งาน
สืบสานพระราชด าริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 13 ในพื นทีศู่นย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริในพื นที่ภาคกลาง  หรือศูนย์เรียนรู้เกษตรกร ปราชญ์
ชาวบ้าน ซึ่งเยาวชนสามารถน าไปปรับประยุกต์ใช้ในโครงการฯได้ ดังนี  

 1.2.1. กิจกรรมภาคทฤษฎี   
  : บรรยายพิเศษและให้ความรู้เกี่ยวกับแนวพระราชด าริ การสนองพระราชด าริ หลักการ

ทรงงาน การประยุกต์ใช้และการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ รวมถึงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
เพ่ือใช้ส าหรับการถอดบทเรียน  

  : ถ่ายทอดเพ่ือสร้างแรงบันดาลใจโดยรุ่นพ่ีจากโครงการค่ายเยาวชนฯ ของส านักงาน 
กปร. ในรุ่นที่ผ่านมาเป็นผู้ถ่ายทอดแนวคิด/ประสบการณ์เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจ หรือกระตุ้นจิตส านึกเพ่ือด าเนิน
กิจกรรมสร้างสรรค์ต่อไป 

 1.2.2. กิจกรรมภาคปฏิบัติ (พื นที่โครงการ)  
  : การเรียนรู้โดยลงมือปฏิบัติจริงในพื นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริแบบ

เจาะลึกให้เข้าใจถึงแนวพระราชด าริ และสามารถน าไปต่อยอดขยายผล  
  : การเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติกับบุคคลต้นแบบ หรือปราชญ์ชาวบ้านที่เป็นผู้ให้ความรู้ 

เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่จะร่วมสืบสานแนวพระราชด าริให้บังเกิดผลต่อไปในอนาคต  
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 1.2.3. กิจกรรมถอดบทเรียน  
  : การน าเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่สร้างสรรค์จ านวน 1 กิจกรรม พร้อมผลิต

ชิ นงานหรือสร้างสรรค์ผลงานภายในทีม โดยมีรางวัลตามความเหมาะสมถือเป็นการวัดผลการเรียนรู้ผ่านชิ นงาน
ตามหัวข้อที่ก าหนด 

 1.2.4. กิจกรรมสันทนาการ 
 : การท ากิจกรรมให้เกิดการมีส่วนร่วมเน้นความรู้รัก สามัคคี และเกื อกูลกันในการ

ท างานเป็นทีม  
 
กิจกรรมที่ 2 การประกวดโครงการของเยาวชนอาสาสานต่อพระราชด าริ   
2.1 จัดให้มีการประกวดผลงานการน้อมน าแนวพระราชด าริมาใช้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งเยาวชนที่

ผ่านการเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชด าริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 13 ได้น าแนวคิดและองค์ความรู้
ตามแนวพระราชด าริที่ได้รับไปพัฒนาต่อยอด หรือเพ่ิมเติมโครงการของทีม  ซึ่งโครงการที่เยาวชนส่งเข้ามา
ประกวดครั งนี จะต้องเป็นโครงการเดิมที่ส่งเข้ามาให้พิจารณาในรอบการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ  เท่านั น  

2.2 การจัดส่งผลงานและรายละเอียดโครงการของทีม จะต้องจัดท าสื่อในรูปแบบ VDO หรือ 
Presentation หรือภาพถ่ายการด าเนินโครงการของทีมให้แก่ คณะกรรมการตัดสินผลงานการประกวดโครงการทีม
เยาวชน จ านวน 6 คน ซึ่งคณะกรรมการฯ จะพิจารณาผลงานตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด และคัดเลือกทีมเข้ารอบ 
จ านวน 10 ทีม จากนั น คณะกรรมการฯ จะเดินทางไปในพื นที่โครงการของทีมที่ได้รับคัดเลือกจ านวน 10 ทีมดังกล่าว 
พร้อมกับตัดสินผลการประกวดตามล าดับ 

2.3 หลังจากคณะกรรมการฯ ลงพื นที่ เรียบร้อยแล้ว ก าหนดให้มีการจัดงานประกาศผล 
การประกวดจ านวน 1 วัน  โดยใช้ห้องประชุมที่ส านักงาน กปร. เป็นสถานที่จัดงาน ทีมที่ชนะการประกวดจะได้รับ
ถ้วยรางวัล หรือโล่รางวัล จ านวน 10 รางวัล และทุนการศึกษา ส าหรับทุนการศึกษาก าหนดให้อยู่ในวงเงินรวมทั งสิ น 
140,000 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)  ดังนี   

- รางวัลชนะเลิศ จ านวน 1 รางวัล  
- รางวัลรองชนะเลิศ จ านวน 2 รางวัล  
- รางวัลชมเชย จ านวน 7 รางวัล  
- รางวัลเชิดชูเกียรติ จ านวน  1 รางวัล  ส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษาของทีมเยาวชน 

 
4.  การรับสมัครเข้าร่วมโครงการ 
 เปิดรับสมัคร โดยกรอกข้อมูลพร้อมแนบไฟล์เอกสารการรับสมัครเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนฯ 
ในรูปแบบออนไลน์ (Google Form) ระหว่างวันที่ 10-31 มีนาคม 2566 และประกาศรายชื่อทีมเยาวชนที่ผ่าน
การคัดเลือกวันที่ 7 เมษายน 2566 
หมายเหต ุก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของสถานการณ์ 
 
5. วันที-่สถานที่ด าเนินโครงการ 

กิจกรรมที่ 1 ระหว่างวันที่ 24-28 เมษายน 2566  ณ  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดฉะเชิงเทรา โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริในพื นที่ภาคกลาง   

กิจกรรมที่ 2 ในช่วงเดือนมิถุนายน – กันยายน 2566 
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6. ประโยชน์ที่ได้รับ 
 6.1 ท าให้เยาวชนได้เรียนรู้แนวพระราชด าริ และผลส าเร็จจากโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สามารถเผยแพร่พระราชกรณียกิจและองค์ความรู้ตามแนวพระราชด าริด้านการพัฒนาที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสาน รักษา ต่อยอดไปสู่สถาบันการศึกษาและสาธารณชนได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม  
 6.2 ท าให้เยาวชนได้รับรู้และรับทราบองค์ความรู้ตามแนวพระราชด าริในมุมมองใหม่ หรือ
นวัตกรรมการพัฒนาในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
 6.3 ท าให้เยาวชนเป็นเครือข่ายในการสืบสาน รักษา ต่อยอดขยายผลแนวพระราชด าริได้ชัดเจน
ยิ่งขึ น 
 
7. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

  กองประชาสัมพันธ์ ส านักงาน กปร.      0-2447-8500 – 6 ต่อ 116 โทรสาร 0-2447-8561 

   www.rdpb.go.th      prrdpbcamp@gmail.com 

   ค่ายเยาวชนRdpbCamp 
 ผู้ประสานงาน  

1) นางณัฎฐ์อภิชญา  เดชายศวิชญ์ภาส (พี่ก่อง) โทร. 09-6769-9182 
2) นางสาวประทีป  ศรีค า (พี่มิ น)  โทร. 09-2854-5298 
3) นางสาวปรียา  อรุณพูลทรัพย์ (พี่ฝน) โทร. 08-9458-1415 
4) นางเบญจรัตน์  อัครพลวงศ์ (พี่เบญ) โทร. 08-1809-8155  
 

   


