แหล่งเรียนรู้โครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดําริจังหวัดเพชรบุรี
ที่
1.

2

3

4

โครงการ

สถานทีต่ งั้

ลักษณะกิจกรรม

เป็นศูนย์สาธิตและทดลองด้าน
การเกษตร สาธิตการใช้
เทคโนโลยีการเกษตรแผนใหม่
และจัดตั้งสหกรณ์การเกษตร
เป็นศูนย์ศึกษา ทดลอง วิจัย
และสาธิต การอนุรักษ์และ
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติศูนย์
เศรษฐกิจพอเพียง เกษตร
ทฤษฎีใหม่ และการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของราษฎร
เป็นแหล่งศึกษา แลกเปลี่ยน
โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่าง บริเวณ กม.15
เรียนรู้การทําฟาร์มเพาะเลี้ยง
แบบผสมผสานตาม
ถนนสาย พบ 2048
สัตว์ทะเล การเพาะเลี้ยงสัตว์
พระราชดําริ
หมู่ที่ 5 ตําบลบางแก้ว
อําเภอบ้านแหลม จังหวัด น้ําที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
ให้แก่เกษตรกร เพื่อนําไปปรับ
เพชรบุรี
ใช้ในการประกอบอาชีพประมง
อนุรักษ์ ฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่
โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟู พื้นที่เขานางพันธุรัต
บริเวณเขานางพันธุรัตไว้เป็น
สภาพพื้นที่บริเวณเขานาง (เขาเจ้าลายใหญ่)
ตําบลเขาใหญ่ อําเภอชะอํา แหล่งศึกษาธรรมชาติ และการ
พันธุรัต(เขาเจ้าลายใหญ่)
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเพชรบุรี
หมู่ที่ 8 และ หมู่ที่ 10
ตําบลเขาใหญ่
อําเภอชะอํา จังหวัด
เพชรบุรี
โครงการศูนย์ศึกษาการ
ตําบลสามพระยา
พัฒนาห้วยทราย
อําเภอชะอํา
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเพชรบุรี
โครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง

หน่วยงานรับผิดชอบ/ติดต่อ
ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการ
หุบกะพง
โทร : 032-471-543
โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนา
ห้วยทรายอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ
โทร : 032-593252-3
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง
ชายฝั่งเพชรบุรี
โทร : 032-783-529,
032-770-750
วนอุทยานเขาพันธุรัต
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3
สาขาเพชรบุรี
โทร : 032-43388
สํานักงานสหกรณ์จังหวัด
เพชรบุรี
โทร : 032-424307
กองพลพัฒนาที่ 1
ค่ายศรีสุริยวงศ์
ตําบลดอนตะโก อําเภอเมือง
จังหวัดราชบุรี
โทร : 032-327801-2

5

โครงการตามพระราชประสงค์ดอนขุนห้วย

- หมูท่ ี่ 5 ตําบลดอนขุน
ห้วย อําเภอชะอํา จังหวัด
เพชรบุรี
- หมูท่ ี่ 5 และ หมู่ที่ 6
ตําบลดอนขุนห้วย อําเภอ
ชะอํา จังหวัดเพชรบุรี

จัดสรรที่ดินทํากินให้ราษฎร
เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน
ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
ทางการเกษตร การรวมกลุ่ม
สหกรณ์ และการทําอาชีพเสริม

6

โครงการชั่งหัวมันตาม
พระราชดําริ

บ้านหนองคอไก่ หมู่ที่ 5
ตําบลเขากะปุก
อําเภอท่ายาง
จังหวัดเพชรบุรี

สํานักงานโครงการชั่งหัวมันฯ
เป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์พืช
เศรษฐกิจ การเลี้ยงโคนม ผลิต โทร : 032-472-701
กระแสไฟฟ้าโดยใช้กังหันลม
และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน
การเกษตรแก่เกษตรกร

ที่
7

โครงการ
โครงการสวนสมเด็จ
พระศรีนครินทรา
บรมราชชนนี

สถานทีต่ งั้
หมู่ที่ 6 ตําบลสามพระยา
อําเภอชะอํา
จังหวัดเพชรบุรี

ลักษณะกิจกรรม
เป็นศูนย์ศึกษาพัฒนา ด้าน
การเกษตรที่เหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อม การทําเกษตร
ในรูปแบบทฤษฎีใหม่
เป็นศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี
ความรู้ทางการเกษตร เป็น
แหล่งทดลองระบบการปลูกพืช
เศรษฐกิจแบบผสมผสาน ผลิต
เมล็ดพันธุ์ข้าวแบบครบวงจร
และสาธิตการปลูกพืชไร่ ไม้ผล
เป็นศูนย์ศึกษาวิจัยและพัฒนา
วิธีการบําบัดน้ําเสียและกําจัด
ขยะมูลฝอย และการรักษา
สภาพป่าชายเลนด้วยวิธี
ธรรมชาติ
ป้องกันการบุกรุกที่ดินและ
ทําลายป่าไม้ ปลูกดูแล
บํารุงรักษาต้นไม้เพื่อให้เป็น
สวนป่าตัวอย่างที่สมบูรณ์

หน่วยงานรับผิดชอบ/ติดต่อ
มูลนิธิชัยพัฒนา
ตําบลสามพระยา
อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี
โทร : 032-593-100
มูลนิธิชัยพัฒนา
หมู่ 7 บ้านเหมืองฟ้าผ่า
8 โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่
ตําบลท่าแร้ง
ตําบลท่าแร้ง
และพืชสวน
อําเภอบ้านแหลม
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอบ้านแหลม
จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี
โทร : 032-401560,
032-782024
มูลนิธิชัยพัฒนา
หมู่ที่ 1
9 โครงการศึกษาวิจัยและ
ตําบลแหลมผักเบี้ย
ตําบลแหลมผักเบี้ย
พัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลม
อําเภอบ้านแหลม
อําเภอบ้านแหลม
ผักเบี้ยอันเนื่องมาจาก
จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี
พระราชดําริ
โทร : 032-706-264
กองพันทหารราบที่ 3
บ้านท่ากระทุ่ม 10 โครงการที่ดินของมูลนิธิ
กรมทหารราบที่ 11
ส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จ บ้านสาระเห็ด
รักษาพระองค์
ตําบลกลัดหลวง
พระนางเจ้าสิริกิติ์
โทร : 032-425-270
อําเภอท่ายาง จังหวัด
พระบรมราชินีนาถ
แฟกซ์ : 032-425-271
เพชรบุรี
บ้านท่ากระทุ่ม
ศูนย์ปฏิบัติการจัดการที่ดินชัย
ฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อม
11 โครงการปลูกป่าชัยพัฒนา - ตําบลไร่ใหม่พฒ
ั นา
ธรรมชาติ อนุรักษ์ดินและน้ํา พัฒนา-แม่ฟ้าหลวง
แม่ฟ้าหลวง
(ครอบคลุมตําบลหนอง
ต.หนองพลับ อ.หัวหิน
พลับ อําเภอหัวหิน จังหวัด ฟื้นฟูคุณภาพดินโดยการใช้
จ.ประจวบคีรีขันธ์
หญ้าแฝก และการจัดหา
ประจวบคีรีขันธ์)
แหล่งน้ํา
โทร : 032-909-227
081-995-6373
12 อุทยานสิ่งแวดล้อม
ค่ายพระรามหก ตําบล
ศูนย์การเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติ
สิรินธร
นานาชาติสิรินธร
ชะอํา อําเภอชะอํา
พลังงาน พลังงานทดแทน
โทรศัพท์ :
จังหวัดเพชรบุรี
อนุรักษ์และฟืน้ ฟู
032-508-405-10
ทรัพยากรธรรมชาติและ
032-508-379
สิ่งแวดล้อม
032-508-352
092-461-5510
13 โครงการจัดสร้างโรงงาน
พื้นที่โครงการปลูกป่าชัย สกัดน้ํามันปาล์มดิบ เพื่อนําไป มูลนิธิชัยพัฒนา
02-447-8585-8
ผลิตน้ํามัน
สกัดน้ํามันพืช และผลิต
พัฒนานายจีระพงศ์ รักประสูติ
ไบโอดีเซล และการแปรรูป
ไบโอดีเซลครบวงจร
แม่ฟ้าหลวง
ผู้จัดการโครงการฯ
ผลิตภัณฑ์น้ํามันหอมระเหย
ตําบลไร่ใหม่พฒ
ั นา
081-957-6911

ที่
โครงการ
14 โครงการอ่างเก็บห้วยแม่
ประจันต์ อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ

สถานทีต่ งั้
หมู่ที่ 5 บ้านจะโปรง
ต.หนองหญ้าปล้อง
อ.หนองหญ้าปล้อง
จ.เพชรบุรี

15 โครงการอ่างเก็บน้ําห้วยผาก หมู่ที่ 6 บ้านยางชุม
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ต.กลัดหลวง อ.ท่ายาง
จ.เพชรบุรี
16 โครงการเครือข่ายอ่างเก็บ
น้ํา (อ่างพวง)
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ

1. อ่างเก็บน้ําห้วยไทรงาม ต.หนอง
พลับ อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีขันธ์
2. อ่างเก็บน้ําห้วยไม้ตาย
ต.ไร่ใหม่พัฒนา อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี
3. อ่างเก็บน้ําบ้านทุ่งขาม
ต.ไร่ใหม่พัฒนา อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี
4. อ่างเก็บน้ําห้วยตะแปด
ต.สามพระยา อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี
5. บ่อพักน้ําเขากระปุก
ต.สามพระยา อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี
6. อ่างเก็บน้ําห้วยทราย
ต.สามพระยา อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี
7. อ่างเก็บน้ําห้วยทราย –
หุบกะพง ต.เขาใหญ่ อ.ชะอํา
จ.เพชรบุรี

17 พัฒนาแหล่งน้ําบริเวณ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี (งานขุดลอกอ่าง
เก็บน้ําหนองจิก)

บ้านสามพระยา หมู่ที่ 3
ต.สามพระยา อ.ชะอํา
จ.เพชรบุรี

18 โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ํา
ห้วยสงสัยอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ

บ้านโป่งเกตุ หมู่ที่ 9
ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง
จ.เพชรบุรี

19 โครงการป้องกันแก้ไขปัญหา โครงการส่งน้ําและ
น้ําท่วมพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี บํารุงรักษาเพชรบุรี
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ต.ท่าคอย อ.ท่ายาง
จ.เพชรบุรี พื้นที่
1,368,270 ไร่

ลักษณะกิจกรรม
ก่อสร้างอ่างเก็บน้ําห้วยแม่
ประจันต์ เพื่อจัดหาน้ําให้
ราษฎรเพาะปลูก อุปโภค
บริโภคตลอดปี ช่วยบรรเทา
อุทกภัย และภัยแล้ง
ก่อสร้างอ่างเก็บน้ําห้วยผาก
เพื่อจัดหาน้ําให้ราษฎรเพาะปลูก
อุปโภคบริโภคตลอดปี ช่วย
บรรเทาอุทกภัย และภัยแล้ง
เป็นการผันน้ําจากอ่างเก็บน้ําที่
มีศักยภาพดีกว่ามาช่วยเหลือ
อ่างเก็บน้ําที่มีศักยภาพน้อย
กว่าโดยระบบท่อผันน้ํา

หน่วยงานรับผิดชอบ/ติดต่อ
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา
เพชรบุรี
โทร. 032-416701 ต่อ 16

เป็นการขยายแหล่งน้ําหลักเพื่อ
รองรับปริมาณการใช้น้ําของ
ประชาชนโดยรอบ,แก้ปัญหา
การขาดแคลนน้ํา,เพิ่มปริมาณ
เก็บกักน้ําให้มนี ้ําเพียงพอ
ขุดลอกอ่างเก็บน้ําห้วยสงสัย
เพื่อช่วยเหลือราษฎรซึ่งประสบ
ปัญหาขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภคและทําการเกษตรกรรม
เป็นการปรับปรุงคลองชลประทาน
เพื่อระบายน้ําได้เมื่อเกิดอุทกภัย
และก่อสร้างอาคารระบายน้ํา
คันกั้นน้ําเค็ม ให้เหมาะสมและ
สามารถระบายน้ําได้ดี

โครงการชลประทานเพชรบุรี
อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
โทร. 032-461308

โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา
เพชรบุรี
โทร. 032-416701 ต่อ 16
โครงการชลประทานเพชรบุรี
อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
โทร. 032-461308

โครงการชลประทานเพชรบุรี
อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
โทร. 032-461308
โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา
เพชรบุรี
โทร. 032-416700-1

ที่
โครงการ
20 โครงการอ่างเก็บน้ําผาน้ํา
หยดอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ

สถานทีต่ งั้
หมู่ที่ 5 ต.ห้วยลึก
อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

ลักษณะกิจกรรม
เป็นการสร้างอ่างเก็บน้ําพร้อม
ระบบส่งน้ําเพื่อให้ราษฎรมีนา้ํ
ใช้อย่างพอเพียง ช่วยบรรเทา
อุทกภัย
เป็นโครงการพัฒนาคุณภาพ
21 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต บ้านบางกลอย หมู่ที่ 1
ประชาชน บ้านบางกลอย และบ้านโป่งลึก หมู่ที่ 2
ชีวิตชาวบ้านบางกลอยและ
ต.ห้วยแม่เพรียง
และบ้านโป่งลึก
บ้านโป่งลึก ให้ความรู้ความ
อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
เข้าใจเรื่องการตัดไม่ทําลายป่า
ร่วมกันหวงแหนทรัพยากรป่าไม้
สร้างงานและรายได้ให้ชุมชน
กลุ่มน้อยในพืน้ ที่
เป็นโครงการพัฒนาให้ราษฎร์
22 โครงการจัดพัฒนาที่ดินตาม หมู่ที่ 2 ต.หนองพลับ
พระราชประสงค์
อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ตาม
หนองพลับ-กลัดหลวง
ต.ไร่ใหม่พัฒนา อ.ชะอํา
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ต.กลัดหลวง และ
บนพื้นฐานการมีส่วนร่วม
ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง
จ.เพชรบุรี
23 โครงการสหกรณ์ห้วยสัตว์ ต.ป่าเด็ง อ.แก่งกระจาน เป็นโครงการพัฒนาให้ราษฎร์
ใหญ่ ป่าเด็ง-ป่าละอู
จ.เพชรบุรี และ
ในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ตาม
ต.หนองพลับ อ.หัวหิน
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
จ.ประจวบคีรีขันธ์
บนพื้นฐานการมีส่วนร่วม
พื้นที่อุทยานแห่งชาติ
เป็นโครงการดูแลรักษาป่าไม้
24 โครงการดูแลรักษาป่าไม้
บริเวณป่าละอูบนและเขา แก่งกระจานและบริเวณต้นน้ํา ต้นน้ําลําธารของแม่น้ําเพชรบุรี
พะเนินทุ่งอันเนื่องมาจาก ของแม่นา้ํ เพชรบุรี แม่น้ําปราณบุรี ไม่ให้มีการลักลอบตัดไม้
และพื้นที่ตลอดแนวชายแดน
พระราชดําริ
(เทือกเขาตะนาวศรี) ตั้งแต่
ตลอดจนปรับปรุงเส้นทางและ
จังหวัดราชบุรีตอนล่างจรด
ทําแนวกันไฟ การบํารุงรักษา
อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
ตรวจลาดตระเวนดูแลรักษาป่า
เป็นโครงการที่รวบรวมกลุ่ม
25 โครงการพัฒนาห้วยแม่
ตําบลห้วยแม่เพรียง
เพรียงตามพระราชดําริ
อําเภอแก่งกระจาน จังหวัด ราษฎร์มาอยู่รวมกัน พัฒนาให้
เพชรบุรี
ความรู้ด้านวิชาการ มีที่อยู่
อาศัยและที่ทํากิน พัฒนาที่ดิน
ทํากินและแหล่งน้ําพร้อม
มอบหมายให้เป็นผู้ดูแลรักษาป่า

หน่วยงานรับผิดชอบ/ติดต่อ
โครงการก่อสร้าง 1
สํานักชลประทานที่ 14
อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
โทร. 032-461308
อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
โทร. 032-459291

ศูนย์ปฏิบัติการโครงการจัด
พัฒนาที่ดินตามพระราช
ประสงค์ ต.หนองพลับ
อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
โทร. 032-528015
สํานักงานสหกรณ์จังหวัด
เพชรบุรี , ศูนย์พัฒนาสังคม
ที่ 37 โทร. 032-425260
032-400762
อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
โทร. 032-459291

กองพลพัฒนาที่ 1
ค่ายศรีสุริยวงศ์ ต.ดอนตะโก
อ.เมืองฯ จ.ราชบุรี
โทร. 032-427801-2

