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โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชด าริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 10 
ภายใต้ชื่อ “เยาวชนอาสาอนุรักษ์ผืนป่า  พัฒนาสายน  า สร้างอาชีพอย่างยั่งยืน” 

จัดโดย ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (ส านักงาน กปร.) 
  

1. หลักการและเหตุผล  
  การด าเนินงานของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริกว่า 4,000 โครงการทั่วทุกภูมิภาคของ
ประเทศแนวทางการด าเนินงานที่ส าคัญประการหนึ่ง คือ การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมได้แก่ ดิน  ป่าไม้ และสายน  าให้สอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตส่งเสริมรากฐานแห่งความรู้ในการ
ประกอบอาชีพให้ราษฎร สามารถด าเนินชีวิตได้ด้วยตนเองตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและครอบคลุมทุก
ด้าน โดยเฉพาะด้านป้าไม้ที่มีความส าคัญมากเพราะโลกยิ่งพัฒนามากขึ นเท่าใด พื นที่ป่าไม้และต้นน  าล าธารเริ่ม
ค่อยๆเปลี่ยนไป นับวันพื นที่ของป่าไม้ยิ่งลดน้อยลงไปเรื่อยๆ เนื่องจากถูกรุกล  าและถูกท าลายลงอย่างรวดเร็วทั ง
การบุกรุกพื นที่ป่าเพ่ือตัดต้นไม้ การแผ้วถางป่า การท าไร่เลื่อนลอยหรือแม้แต่ไฟไหม้ป่า สิ่งเหล่านี ล้วนเป็นสาเหตุ
ที่ท าให้ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลและเมื่อมีน  าป่าไหลหลากท าให้เกิดภาวะน  าท่วมฉับพลัน หน้าดินพังทลายโดยง่าย
เป็นปัญหาต่อการประกอบอาชีพและการด าเนินชีวิตอย่างแสนสาหัส นับเป็นความทุกข์ร้อนของประชาชนใน
ปัจจุบันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การพัฒนาป่าไม้และพื นที่ป่าต้นน  าอันเกิดขึ นจากแนวพระราชด าริในพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงค้นคว้า ศึกษา ทดลอง ทรงน าไปประยุกต์ใช้ใน
การแก้ไขปัญหาและเผยแพร่วิทยาการสู่เกษตรกร โดยเริ่มจากเขตพื นที่ตั งศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริในแต่ละภูมิภาค จากนั นจึงขยายขอบเขตออกไปสู่พื นที่ อ่ืน
กว้างขวางขึ น  ซึ่งปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง  สืบสาน รักษา และต่อยอด ขยายผลพระราชกรณีย
กิจไปสู่ราษฎร โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นทรัพยากรอันส าคัญของประเทศ เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีส่วน
ช่วยในการสานต่อแนวพระราชด าริ นอกจากจะเป็นการฟ้ืนฟู อนุรักษ์และสร้างสมดุลสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังสร้าง
ความสุขและความอยู่ดีกินดีให้แก่ราษฎรโดยมีกระบวนการเรียนรู้ให้มีความต่อเนื่องเป็นระบบในลักษณะเรียบง่าย
ได้ประโยชน์สูงสุด   
 ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (ส านักงาน 
กปร.)  จึงได้ก าหนดจัดโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชด าริ รุ่นที่ 10 ขึ นเพ่ือเป็นการขยายผลการเรียนรู้
เกี่ยวกับแนวพระราชด าริและพระราชกรณียกิจการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน ผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริในพื นที่ภาคเหนือ แก่เยาวชนจากสถาบัน
การศึกษาซึ่งจะได้เรียนรู้ทั งภาคทฤษฎีและฝึกปฏิบัติเป็นการได้รับความรู้เชิงบูรณาการผสมผสานกับการเรียนรู้
จากพื นที่จริง ท าให้การถ่ายทอดการเรียนรู้อย่างถูกต้อง อีกทั งจะเป็นการจุดประกายความคิดที่จะสามารถน า
ผลส าเร็จของโครงการฯ ไปประยุกต์ปฏิบัติได้จริงทั งต่อการศึกษาและการด ารงชีวิตให้บังเกิดความม่ันคงและยั่งยืน
ในสังคมสืบต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เ พ่ือเผยแพร่พระราชกรณียกิจและแนวพระราชด าริการพัฒนาที่พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว ทรงสืบสาน รักษา ต่อยอดไปสู่เยาวชน นิสิต นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั่วประเทศ 
 2. เพ่ือให้เยาวชนได้รับความรู้ในมุมมองใหม่หรือนวัตกรรมต่าง ๆ มากยิ่งขึ น และสามารถ
เผยแพร่ต่อไป 
 3. เพ่ือให้เยาวชนเป็นเครือข่ายในการเผยแพร่และสืบสาน รักษา ต่อยอด ขยายผลแนว
พระราชด าริได้อย่างกว้างขวางและถูกต้องยิ่งขึ น 
 4. เพ่ือติดตามผลสัมฤทธิ์ของเยาวชนที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการ RDPB Camp  
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3. การด าเนินงานโครงการ 

โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชด าริ (RDPB CAMP) รุ่นที่ 10 มีรายละเอียดในการ
ด าเนินงานดังนี    

กิจกรรมที่ 1 โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชด าริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 10  
จัดโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชด าริ (RDPB CAMP) รุ่นที่ 10 จ านวน 1 ครั ง มี

ระยะเวลาในการด าเนินงาน 7 วัน 6 คืน กลุ่มเป้าหมายมาจากการคัดเลือกเยาวชนในระดับอุดมศึกษาหรือ
เทียบเท่าอายุระหว่าง 18- 25 ปี จากสถาบันการศึกษาทุกภูมิภาคของประเทศ เข้าร่วมกิจกรรมจ านวนไม่น้อยกว่า 
80 คน แบ่งเป็นทีม ทีมละ 4 คนต่อสถาบันการศึกษา รวมจ านวนไม่น้อยกว่า 20 ทีม (ขึ นอยู่กับคณะกรรมการ
คัดเลือกพิจารณาการส่งโครงการในกิจกรรมท่ี 2) เพ่ือให้เยาวชนได้เข้ามาร่วมเรียนรู้แนวพระราชด าริและผลส าเร็จ
ในการพัฒนาตามแนวพระราชด าริจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  หรือโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ หรือศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด าริในพื นที่ภาคเหนือ  มีรายละเอียดดังนี  

1.1. การคัดเลือกเยาวชน มีรายละเอียดดังนี   
             1.1.1. คัดเลือกเยาวชนระดับอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ   

เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชด าริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 10 โดยมีเยาวชนเข้าร่วม
โครงการฯ จ านวนไม่น้อยกว่า 80 คน 

             1.1.2. เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชด าริ (RDPB Camp)  
รุ่นที่ 10 เป็นเยาวชนที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชด าริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 1- 9 
ของส านักงาน กปร.  อยู่ในระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าอายุระหว่าง 18 - 25 ปี โดยแต่ละสถาบันจะต้องจัดทีม
เยาวชนเข้าร่วมโครงการฯ ทีมละ 4 คน ต่อ 1 สถาบัน  

             1.1.3. การรับสมัครและคัดเลือกเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯ  เยาวชนที่ประสงค์จะเข้าร่วม
โครงการจะต้องจัดทีมจ านวน 4 คน พร้อมส่งชื่อ/สถาบันการศึกษา และเขียนโครงการภายใต้หัวข้อ “เยาวชน
อาสาอนุรักษ์ผืนป่า พัฒนาสายน  า สร้างอาชีพอย่างยั่งยืน ” จ านวน 1 โครงการ ส่งให้คณะกรรมการพิจารณา
คัดเลือกเพ่ือเข้าร่วมโครงการฯ  

1.2. การเรียนรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ   กิจกรรมภายในค่ายเยาวชนรู้งานสืบสาน
พระราชด าริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 10  ระยะเวลา 7 วัน 6 คืน ในพื นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ / โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ / ศูนย์เรียนรู้ / โครงการที่เกี่ยวข้อง  มีรายละเอียดดังนี  

1.2.1. กิจกรรมภาคทฤษฎี  
 : บรรยายพิเศษและให้ความรู้เกี่ยวกับแนวพระราชด าริ การสนองพระราชด าริ 

หลักการทรงงาน การประยุกต์ใช้และการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  การเป็นมัคคุเทศก์ใน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริรวมถึงการผลิตสื่อเพ่ือใช้ในการประชาสัมพันธ์โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ  

1.2.2. กิจกรรมภาคปฏิบัติ (จิตอาสาตามแนวพระราชด าริ) โดยเยาวชนน าความรู้ที่ได้รับ
จากการเข้าร่วมโครงการฯไปพัฒนาสถานที่ต่าง ๆ ได้แก่ ศูนย์ศึกษาฯ/ชุมชน/แหล่งเรียนรู้/สถานที่ศึกษาดูงาน 
เป็นต้น  ให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมอย่างยั่งยืน 

 : การเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริงในพื นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริแบบ
เจาะลึกให้เข้าใจถึงแนวพระราชด าริ และสามารถน าไปต่อยอดขยายผลได้  

 : การเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติกับบุคคลต้นแบบที่สร้างแรงบันดาลใจในการที่จะร่วม
สืบสานแนวพระราชด าริให้บังเกิดผลต่อไปในอนาคต  
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1.2.3. กิจกรรมถอดบทเรียน  
         : การน าเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมท่ีสร้างสรรค์จ านวน 1 กิจกรรมโดยมีรางวัล

ในการท ากิจกรรมตามความเหมาะสม 
1.2.4. กิจกรรมสันทนาการ 
 : การท ากิจกรรมให้เกิดการมีส่วนร่วมเน้นความรู้รัก สามัคคี และเกื อกูลกันในการ

ปฏิบัติงานเป็นทีม  
 
กิจกรรมที่ 2 การประกวดเยาวชนอาสาสานต่อพระราชด าริ ภายใต้หัวข้อ “เยาวชนอาสา

อนุรักษ์ผืนป่า พัฒนาสายน  า สร้างอาชีพอย่างย่ังยืน”   
จัดให้มีการประกวดผลงานการน้อมน าแนวพระราชด าริ ไปประยุกตฺใช้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่ง

เยาวชนที่ผ่านการเข้าค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชด าริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 10  ได้น าแนวคิดและความรู้ที่
ได้จากการเข้าร่วมโครงการฯ ไปพัฒนาต่อยอดหรือเพ่ิมเติมโครงการของทีม ซึ่งรูปแบบโครงการที่เยาวชนส่งเข้ามา
ประกวดครั งนี จะต้องไม่ใช่โครงการเดิมที่รุ่นพ่ีในสถาบันเดียวกันเคยส่งเข้าประกวด และจัดส่งในรูปแบบ VTR 
หรือภาพถ่ายการด าเนินโครงการฯ ส่งคณะกรรมการพิจารณาผลงานตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดโดยคัดเลือกให้
เข้ารอบจ านวน 10 ทีม  จากนั นคณะกรรมการเดินทางไปพิจารณาตัดสินการด าเนินโครงการฯ ในพื นที่เพ่ือรับ 
ถ้วยรางวัล“เยาวชนอาสาสานต่อพระราชด าริ”พร้อมทุนการศึกษารวมเป็นรางวัลมูลค่าทั งสิ นกว่า 200,000 บาท 

ภายหลังจากคณะกรรมการลงพื นที่พิจารณาคัดเลือกผลงานจ านวน 10 ทีมแล้ว ก าหนดให้มีการ
จัดงาน 1 วัน ทีมที่ผ่านการคัดเลือกจะน าเสนอผลงาน (Presentation)  พร้อมกับการประกาศผลโดยมีรางวัล 
ดังนี   

ชนะเลิศ จ านวน 1 รางวัล ได้รับถ้วยรางวัลพร้อมทุนการศึกษาจ านวน 50,000 บาท  
รองชนะเลิศ จ านวน 2 รางวัล  ได้รับถ้วยรางวัลพร้อมทุนการศึกษารางวัลละ 25,000 บาท 
ชมเชย จ านวน 7 รางวัล ได้รับโล่รางวัลพร้อมทุนการศึกษา ทีมละ 10,000 บาท    

 
4. วันที-่สถานทีด่ าเนินโครงการ 
 ระยะเวลาด าเนินโครงการ 7 วัน 6 คืน ในระหว่างวันจันทร์ที่ 17 – วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 
2563  ณ  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชด าริ อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ และ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริในพื นที่ภาคเหนือ (รายละเอียดตามก าหนดการ) 
 
5. ประโยชน์ที่ได้รับ 
 5.1 เยาวชนได้เรียนรู้แนวพระราชด าริ และผลส าเร็จจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สามารถเผยแพร่พระราชกรณียกิจและองค์ความรู้ตามแนวพระราชด าริด้านการพัฒนาที่พระบาทสมเด็จ          
พระเจ้าอยู่หัว ทรงสืบสาน รักษา ต่อยอดไปสู่สถาบันการศึกษาและสาธารณชนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  
 5.2 เยาวชนได้รับองค์ความรู้ในมุมมองใหม่และนวัตกรรมในการพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริและสามารถเผยแพร่ต่อไป 
 5.3 เยาวชนสามารถเป็นเครือข่ายในการสืบสาน รักษา ต่อยอดขยายผลแนวพระราชด าริได้
ชัดเจนยิ่งขึ น 
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6. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
 กองประชาสัมพันธ์   
 ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (ส านักงาน กปร.) 
 เลขที่ 2012 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน ข.บางพลัด กรุงเทพฯ 10700 
 โทรศัพท์ 0-2447-8500 – 6  ต่อ 118 โทรสาร  0-2447-8561 
 Website : www.rdpb.go.th 
 Email : rdpbcamp10@gmail.com 
 ผู้ประสานงาน  น.ส.ประทีป  ศรีค า (พ่ีมิ น) โทรศัพท์ 092-854-5298 
  นางณัฎฐ์อภิชญา เดชายศวิชญ์ภาส (พ่ีก่อง) โทรศัพท์ 096-769-9182 
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