RDPB CAMP JUNIOR5

โครงการ “ค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดาริ” (RDPB Camp Junior) จูเนียร์ รุ่นที่ ๑
สานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ (สานักงาน กปร.)

ที่มาของโครงการ
นับจากวันที่ ๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๔๙๓ ซึ่งเป็นวันพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในพระบาทสมเด็จ
พระปรมิน ทรมหาภู มิพ ลอดุล ยเดช มหิ ต ลาธิเ บศรามาธิบดี จัก รีน ฤบดิน ทร สยามมิ นทราธิร าช บรมนาถบพิต ร
เป็นระยะเวลากว่า ๗๐ ปีแห่งการเสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติ ทรงครองแผ่นดินโดยธรรม ทรงเป็นพระมหากษัตริย์
ที่ทรงงานหนักที่สุด ยากที่จะหากษัตริย์พระองค์ใดในโลกเสมอเหมือน พระราชกรณียกิจอันมากมายนั้นสร้างรากฐาน
แห่ ง ชี วิ ต ที่ ดี ขึ้ น แก่ พ สกนิ ก ร ประดุ จ ไม้ ใ หญ่ ที่ แ ตกกิ่ ง ก้ า นรากใบแผ่ ข ยายสาขาให้ ค วามร่ ม เย็ น แก่ พ สกนิ ก รทั่ ว
ประเทศไทย ดั่งที่เห็นผลสัมฤทธิ์เป็นที่ประจักษ์แจ้ง กับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริกว่า ๔,๖๘๕ โครงการ
ทั่วประเทศ ครอบคลุมการช่วยเหลือพสกนิกรชาวไทย ทั้งการพัฒนาแหล่งน้า การพัฒนาสิ่งแวดล้อม การพัฒนา
การเกษตร การส่งเสริมอาชีพ การพัฒนาด้านสาธารณสุข การพัฒนาด้านสื่อสารคมนาคมสวัสดิการสังคม การศึกษา
และโครงการบูรณาการด้านอื่น ๆ
ส านั ก งาน กปร. หรื อ ส านั ก งานพิ เ ศษเพื่ อ ประสานงานโครงการอั น เนื่ อ งมาจากพระราชด าริ
ได้กาหนดจัดค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดาริ รุ่นจูเนียร์ หรือ RDPB CAMP JUNIOR สาหรับเยาวชน อายุ ๑๐
ถึง ๑๖ ปี ขึ้น โดยมีความประสงค์ให้เยาวชน ซึ่งเป็นรากฐานสาคัญในการพัฒนาได้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับองค์ความรู้ที่มีคุณค่าของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ RDPB CAMP JUNIOR เป็นค่ายที่ออกแบบ
มา ในรูปแบบของ “สวนสนุกที่มีชีวิตจากห้องทรงงานของพระราชา” เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ แบบสนุกสนาน มี
กิจกรรมที่เน้นการมีส่วนร่วม การเป็นผู้นา ได้เรียนรู้จากสถานที่จริง ได้ซักถาม แลกเปลี่ยนความคิดจนเกิดความ
สนใจ และเกิดการตระหนักรู้ ด้วยตนเองว่า โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริแต่ละโครงการ กว่าจะเริ่มต้นใน
การพัฒนา ต้องใช้ระยะเวลานานเพียงใด อย่างไร จึงจะมีความสมบูรณ์ เกิดขึ้น จากดินที่เคยแห้งแล้งกลับมาอุดม
สมบูรณ์ขึ้น กว่าจะมีทรัพยากรน้า ทรัพยากรป่าไม้ ต้องผ่านกระบวนการทางาน การบูรณาการหรือความเสียสละ การ
บริหารจัดการอย่างไรบ้าง จึงจะมาเป็นโครงการพระราชดาริที่สร้างประโยชน์ ให้กับประชาชน และประเทศชาติเช่น
ในปัจจุบัน
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อน้ อมราลึ กถึงพระมหากรุ ณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุล ยเดช ที่ทรงมี
ต่อพสกนิกรไทยมาอย่างต่อเนื่องยาวนานถึง ๗๐ ปี
๒. เพื่อเผยแพร่พระปรีชาสามารถ แนวพระราชดาริ องค์ความรู้ ประโยชน์ และผลสาเร็จจากโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดาริไปสู่เยาวชนในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ
๓. เพื่อสร้างเยาวชนเครือข่ายรู้งานสืบสานพระราชดาริไปยังกลุ่มเยาวชน และสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ

1

คุณสมบัติผู้สมัคร
๑. นักเรียนอายุ ๑๐ ถึง ๑๖ ปี ทีศ่ ึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ
๒. สมัครเป็นรายบุคคล และต้องมีใบอนุญาตจากผู้ปกครอง
๓. มีความสนใจในแนวพระราชดาริ และผลสาเร็จจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
๔. มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม กระตือรือร้น ยินดีรับฟังคาสั่งและกฎระเบียบของค่าย สามารถเข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆ ของโครงการ ได้ตลอดทั้งโครงการ
หลักฐานการสมัคร
 ใบสมัครจานวน ๑ หน้า ใบสมัครนี้ต้องมีผู้ปกครองลงนามรับรองในใบสมัครด้วยจึงจะถือว่าใบสมัคร
สมบูรณ์ ติดรูปถ่ายขนาด ๒ นิ้ว คนละ ๑ รูป
 สาเนาบัตรประชาชน หรือสาเนาบัตรนักเรียน ๑ ฉบับ
 สามารถแนบประวัติผลงานดีเด่น หรือหลักฐานการร่วมกิจกรรมอื่นๆ ได้
 บทความ ขนาดไม่เกิน ๑ หน้า A ๔ หรือวีดีโอคลิป ความยาวไม่น้อยกว่า ๑ นาที เพื่อเป็นผลงานในการ
คัดเลือกเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม
โดยตอบคาถามว่า
• โครงการอันเนื่องพระราชดาริในความคิดของเยาวชนคืออะไร
• ทาไมเยาวชนจึงสนใจสมัครเข้ามาร่วมกิจกรรมนี้
• จากกาหนดการ เยาวชนมีความสนใจอยากเรียนรู้ ณ สถานที่ไหน กิจกรรมอะไรมากที่สุด
และเพราะเหตุใด
โปรแกรมการเรียนรู้
เรียนรู้งานและลงมือปฏิบัติในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดาริและโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ ในพื้นที่ภาคกลาง (อาจเปลี่ยนแปลงโครงการฯ ได้ตามความเหมาะสม)
ระหว่างวันศุกร์ที่ ๒๑ เมษายน – วันจันทร์ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐ ( ๔ วัน ๓ คืน)
 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดาริ จังหวัดฉะเชิงเทรา เรียนรู้และ
ศึกษา องค์จากรู้ต่างๆ จาก ศูนย์ศึกษาพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดาริแห่งแรก ที่มีการบริหาร
จัดการที่ดินที่แล้ง ให้เกิดประโยชน์ ให้สามารถกลับมาทาการเกษตร สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้กับ
ราษฎรได้อีกครั้ง ร่วมเรียนรู้และทดลองปฏิบัติ การเพาะกล้าหญ้าแฝก การทาน้ายาล้างจาน การทา
ของเล่นโบราณจากทางมะพร้าวและไม้ไผ่ การทาปุ๋ยหมักชีวภาพ
 อุท ยานแห่ง ชาติ ป างสี ด า จัง หวัด สระแก้ว โครงการในพระราชดาริ ของพระบาทสมเด็จ พระ
เจ้าอยู่หัว ในการอนุรักษ์ป่าต้นน้า การดูแลรักษาระบบนิเวศน์ฯ ของป่า “เมืองผีเสื้อแห่งผืนป่า
ตะวันออก” ที่นอกจากการเป็นแหล่งท่องเที่ยวของประชาชน ยังเป็นการช่วยในบริหารจัดการน้า
ให้กับประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้าห้วยโสมง เรียนรู้ศึกษาประโยชน์ของป่า สมุนไพรป่ า การทาโป่งดิน
เค็มสาหรับสัตว์ป่าและผีเสื้อ ความมหัศจรรย์ของระบบนิเวศน์วิทยาต่างๆ
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 อ่างเก็บนานฤบดินทรจินดา โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดาริ จังหวัดปราจีนบุ รี
อ่างเก็บนาแห่งสุดท้ายที่ได้รับพระราชทานชื่อจาก ในหลวงรัชกาลที่ ๙ เป็นโครงการที่เกิดขึ้น
จากแนวพระราชดาริที่ต้องการเพื่อจัดหาน้าให้ราษฎรใช้ทาการเพาะปลูกได้ทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้ง
และมีน้าเพื่อการอุป โภคบริโภคตลอดปี ศึกษาเรียนรู้จุดเริ่มต้น และการพัฒ นาโครงการบริหาร
จัดการทรั พยากรน้ าขนาดใหญ่ ประโยชน์ และทัศนศึกษาชุมชนที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ
ธนาคารปลาชุมชน และร่วมปลูกป่าต้นน้า
 โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ จังหวัดสระแก้ว ศูนย์การอบรมกระบือเพื่อใช้ในทาการเกษตร และกิจกรรม
ต่างๆ รวมทั้งให้ความรู้แก่เกษตรกรที่สนใจจะใช้ประโยชน์จากกระบือในการประกอบอาชีพ รวมทั้ง
จัดทาแปลงสาธิตทางการเกษตรในรูปแบบต่า งๆ เรียนรู้วิถีชีวิตเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม เรียนรู้
ประโยชน์และการใช้งานกระบือ อาทิ การใช้แรงงานกระบือในการทานา หีบอ้อย และประโยชน์
จากมูลกระบือ อาทิ การทาก๊าซชีวภาพ การทาปุ๋ยหมัก การทาลานดิน
ร

สิทธิประโยชน์ที่เยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับ
๑. ประกาศนียบัตรจากโครงการฯ
๒. ประกันอุบัติเหตุและเจ็บป่วยในกรณีเกิดอุบัติเหตุในระหว่างอยู่ค่าย
๓. ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นตลอดระยะเวลาเข้าร่วมกิจกรรม
๔. ได้เรียนรู้แนวพระราชดาริและผลสาเร็จจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
๕. ได้พบเพื่อนใหม่ ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและได้ประสบการณ์ตรงจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
๖. มีโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ กับ สานักงาน กปร.ในโอกาสต่อไป
ติดต่อสอบถาม
๑. กองประชาสัมพันธ์ (สานักงาน กปร.) โทร. ๐-๒๔๔๗-๘๕๐๐ ต่อ ๑๑๖ ๑๑๗
๒. ศูนย์ประสานงานค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดาริ โทร. ๐๘-๑๑๔๓-๔๓๘๙, ๐๙-๖๙๗๓-๖๓๗๗
ดาวน์โหลดเอกสารโครงการ
๑. เว็บไซต์หลักของสานักงาน กปร. www.rdpb.go.th
๒. เว็บไซต์หลักของค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดาริ www.rdpbcamp.com
การส่งใบสมัคร
๑. ทางไปรษณีย์ ส่งใบสมัครและหลักฐานการสมัครมาที่
 กองประชาสั ม พั น ธ์ ส านั ก งานคณะกรรมการพิ เ ศษเพื่ อ ประสานงานโครงการอั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชดาริ (สานักงาน กปร.) ๒๐๑๒ ซอยอรุณอมรินทร์ ๓๖ ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน
เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐
 ศูนย์ประสานงานค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดาริ ๑๗/๒๒๘ ประชาชื่น ๑๔ ถนนประชาชื่น
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. ๑๐๒๑๐
๒. ทางโทรสาร หมายเลข : ๐-๒๕๐๓-๙๘๒๖, ๐-๒๔๔๗-๘๕๖๓
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๓. ทางสื่อออนไลน์
 E–Mail : rdpbcamp@gmail.com
 Facebook: www.facebook.com/rdpb.camp
 Twitter: https://twitter.com/rdpbcamp
 YouTube : Rdpbcamp Channel
 Instagram: Rdpbcamp
 Line: Rdpbcamp
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