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อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ (ส ำนักงำน กปร.) 

กำรประชุมหำรือ  
เรื่อง  

“กำรขยำยผลองค์ควำมรู้ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำ 
อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ”  



ภาคใต ้ 

822 โครงการ 

ภาคกลาง 

และ กทม.  

 766 

โครงการ 

ภาคเหนือ  1,660 โครงการ 

ภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ

1,088 โครงการ 

โครงกำร 
อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 
มีจ ำนวน 4,350 โครงกำร 

 

ภำคเหนือ             1,660  โครงกำร 
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ     1,088   โครงกำร 
ภำคกลำงและกรุงเทพฯ  766   โครงกำร 
ภำคใต ้    822   โครงกำร 
อื่นๆ      14   โครงกำร  
            รวมทั้งสิ้น         4,350  โครงกำร 

 

ข้อมูลจำก : ส ำนักงำน กปร. (มิถุนำยน 2556) 
                   www . rdpb . go . t h  



โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 

การเกษตร 
(165) 

สิ่งแวดล้อม 
(145) 

การสาธารณสุข 
(55) 

แหล่งน า้ 
(2,955) 

บรูณาการและอื่นๆ 
(234)  

การคมนาคม 
และการสื่อสาร 

(76) 

การส่งเสริมอาชีพ 
(325) 

สวัสดกิารสังคม 
และการศึกษา 

(395) 

 ข้อมูลจาก : ส านักงาน กปร. (มิถุนายน 2556) 
                 www.rdpb.go.th 

โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ  
8 ด้านการพฒันา รวม 4,350 โครงการ  



  ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอัน
เนื่องมำจำกพระรำชด ำริเกิดขึ้นตำม
ภูมิภำคต่ำงๆจ ำนวน 6 แห่งท่ัวประเทศ  

  เป็นสถำนที่ท ำกำรศึกษำ ค้นคว้ำ 
ทดลอง วิจัย เพื่อแสวงหำแนวทำงและ
วิธีกำรพัฒนำที่ เหมำะสม สอดคล้องกับ
สภำพแวดล้อมในแต่ละท้องถิ่น  

  เป็นศูนย์บริกำรแบบเบ็ดเสร็จใน
ลักษณะของพิพิธภัณฑ์ “พิพิธภัณฑ์ธรรมชำติ
ที่มีชีวิต” ทั้งน ำผลส ำเร็จของโครงกำรฯ ไป
ขยำยผลสู่รำษฎร 



 สรุปจ ำนวนกำรศึกษำ ทดลอง วิจัยของศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำ 
อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ซึ่งสามารถน าไปพัฒนาไปสู่การจัดท าเป็นบัญชีหลัก
เพื่อการเผยแพร่ อบรมและขยายผลให้กับประชาชนได้แล้ว จ านวน 93 โครงการ  

  

ศูนย์ศึกษำฯ 

จ ำนวนโครงกำรศึกษำ วิจัย 

(โครงกำร) 

โครงกำรศึกษำ วิจัยที่มีผลส ำเร็จสำมำรถ

น ำไปเผยแพร่และขยำยผลได้ 

(โครงกำร) 

1. ศูนย์ศึกษำฯเขำหินซ้อน 127 13  

2. ศูนย์ศึกษำฯพิกุลทอง 291 17 

3. ศูนย์ศึกษำฯอ่ำวคุ้งกระเบน 151 16 

4. ศูนย์ศึกษำฯภพูำน 316 19 

5. ศูนย์ศึกษำฯห้วยฮ่องไคร้ 233 20 

6. ศูนย์ศึกษำฯห้วยทรำย 86 8 

รวม 1,204 93 



ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำเขำหินซ้อนอันเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ  
ต ำบลเขำหินซ้อน อ ำเภอพนมสำรคำม จังหวัดฉะเชิงเทรำ 

จังหวัดกลุ่มเป้ำหมำย 11 จังหวัด 

      ได้แก่ จังหวัดนครนำยก/ 
จังหวัดสระแก้ว/จังหวัดปรำจีนบุรี/
จังหวัดฉะเชิงเทรำ/จังหวัดลพบุรี/
จังหวัดสระบุรี/จังหวัดปทุมธำนี/ 
จังหวัดนนทบุรี/ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ/ 
จังหวัดชัยนำท/กรุงเทพมหำนคร 



บัญชีหลักงำนวิชำกำร 
ศูนย์ศึกษำกำรพฒันำเขำหนิซ้อน จ ำนวน 13 หลักสูตร 

1. กำรปลูกยำงพำรำ 

4. หญ้ำแฝกเพื่อกำรอนุรักษ์ดินและน้ ำ 

5. กำรเพิ่มผลผลิตมันส ำปะหลัง 

6. กำรผลิตและใช้ประโยชน์จำกปุ๋ยหมัก 

7. เกษตรทฤษฎีใหม่ 

8. กำรใช้หมำกดิบในกำรถ่ำยพยำธิไก่พื้นเมือง 

9. กำรแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพร 

11. กำรจักสำนจำกเส้นใยพืช 

2. กำรเพำะเห็ดเศรษฐกิจครบวงจร 

13. กำรปลูกมะนำวนอกฤดูใน 

บ่อซีเมนต์ 

12. กำรเลี้ยงเป็ดไข่ปำกน้ ำ 

10. กำรเลี้ยงกบในบ่อซีเมนต์และ

กระชัง 

3. กำรปลูกข้ำวขำวดอกมะลิ 105 ใน

ระบบกำรเกษตรแบบยั่งยืนในสภำพไร่นำ 



ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอ่ำวคุ้งกระเบนอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ  
ต ำบลคลองขุด อ ำเภอท่ำใหม่ จังหวัดจันทบุรี 

จังหวัดกลุ่มเป้าหมาย มี 5 จังหวัด 
   ได้แก่ จังหวัดชลบุร/ี 
จังหวัดระยอง/จังหวัดจันทบุร/ี
จังหวัดตรำด/จังหวัดสมุทรปรำกำร 



บัญชีหลักงำนวิชำกำร 
ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอ่ำวคุ้งกระเบน จ ำนวน 16 หลักสูตร 

1. กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติท้องทะเล 

3. กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรป่ำไม้

และสัตว์ป่ำ 

4. กำรเลี้ยงกุ้งทะเลในระบบปิด 

5. กำรเพำะและอนุบำลปลำกำร์ตูน 

6. กำรผลิตปุ๋ยหมักจำกดินเลนนำกุ้ง 

7. กำรปรับปรุงบ ำรุงดินกำรป้องกันโรค

พืชและแมลงโดยชีววิธ ี

2. กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ 

ป่ำชำยเลน 

8. กำรเพำะเห็ดเศรษฐกิจ 

9. กำรผลิตผักปลอดภัยสำรพิษในพ้ืนที ่

ดินทรำย 

10. กำรผลิตไม้ดอกในพื้นที่ดินทรำย 

11. กำรผลิตไม้ผลเศรษฐกิจปลอดภัยสำรพิษ 

12. กำรเพำะเลี้ยงหนอนแมลงวัน

เพื่อทดแทนโปรตีนจำกอำหำรสัตว์ 

13. กำรแปรรูปสัตว์น้ ำเพื่อเพิ่มรำยได้ 

14. กำรแปรรูปผลผลิตทำงกำรเกษตร 

15. กำรแปรรูปสมุนไพร 

16. กำรเลี้ยงและแปรรูป

ผลิตภัณฑ์จำกผึ้งและชันโรง 



ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำพิกุลทองอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ  
ต ำบลกะลุวอเหนือ อ ำเภอเมือง จังหวัดนรำธิวำส  

จังหวัดกลุ่มเป้ำหมำย 14 จังหวัด 

7 จังหวัด (อบรมที่ศูนย์ศึกษำฯ  
พิกุลทอง จังหวัดนรำธิวำส) 

7 จังหวัด (อบรมที่โครงกำรพัฒนำพ้ืนที่
ลุ่มน้ ำปำกพนังฯ จังหวัดนครศรีธรรมรำช) 

ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมรำช/ 
จังหวัดชุมพร/จังหวัดระนอง/ 
จังหวัดสุรำษฎร์ธำน/ีจังหวัดภูเก็ต/ 
จังหวัดพังงำ/จังหวัดกระบี่/ 

ได้แก่ จังหวัดนรำธิวำส/จังหวัดสตูล/จังหวัดสงขลำ/
จังหวัดยะลำ/จังหวัดปัตตำนีจังหวัดตรัง/ 
จังหวัดพัทลุง 



บัญชีหลักงำนวิชำกำร 
ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำพิกุลทอง จ ำนวน 17 หลักสูตร 

1. กำรแกล้งดิน 

2. กำรปรับปรุงดินเปรี้ยวจัด

เพื่อปลูกข้ำวหอมกระดังงำ 

3. กำรปลูกปำล์มน้ ำมันในพ้ืนที่พรุ 

4. กำรท ำกำรเกษตรทฤษฎีใหม่ใน

พื้นที่ดินเปรี้ยวจัด 

5. กำรผลิตอำหำรข้นส ำหรับไก ่

6. กำรผลิตอำหำรข้นส ำหรับแพะ 

7. กำรเลี้ยงปลำหมอไทยในบ่อดินพ้ืน

ที่ดินเปรี้ยวจัด 

8. กำรเลี้ยงปลำนิลในบ่อพ้ืน

ที่ดินเปรี้ยวจัด 

9. กำรปลูกและแปรรูปไม้เสม็ด

ขำวในพ้ืนที่พรุ 

10. กำรปลูกและแปรรูปปำล์มสำคู 

11. แนวทำงกำรฟ้ืนฟูป่ำพรุ 

12. กำรปลูกสละแซมในสวนยำงพำรำ 

13. กำรเพำะเห็ดฟำงด้วยขี้เลื่อยไม้ยำงพำรำ 

14. กำรเพำะเห็ดสกุลนำงรมด้วย

ขี้เลื่อยไม้ยำงพำรำ 

15. กำรท ำบัญชีครัวเรือนใน

พื้นที่ดินเปรี้ยว 

16. กำรใช้หญ้ำแฝกพันธุ์สงขลำ 3 เพื่อ

ขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ 

17. กำรท ำผลิตภัณฑ์สมุนไพรไล่ยุงใน

พื้นที่พรุ 



ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำภูพำนอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ  
ต ำบลห้วยยำง อ ำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 

จังหวัดกลุ่มเป้ำหมำย 20 จังหวัด 
     ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น/ 
จังหวัดมหำสำรคำม/จังหวัดร้อยเอ็ด/ 
จังหวัดกำฬสินธุ/์จังหวัดชัยภูม/ิ 
จังหวัดสกลนคร/จังหวัดบึงกำฬ/ 
จังหวัดศรีสะเกษ/จังหวัดอุบลรำชธำน/ี 
จังหวัดสุรินทร์/จังหวัดหนองคำย/ 
จังหวัดนครรำชสีมำ/จังหวัดหนองบัวล ำภู/
จังหวัดมุกดำหำร/จังหวัดเลย/จังหวัดนครพนม/
จังหวัดบุรีรัมย์/จังหวัดสุรินทร์/ 
จังหวัดอ ำนำจเจริญ/จังหวัดยโสธร 



บัญชีหลักงำนวิชำกำร 
ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำภูพำน จ ำนวน 19 หลักสูตร 

1. สำยธำรแห่งชีวิต 

2. กำรเลี้ยงโคเนื้อภูพำน 

4. กำรเลี้ยงสุกรภูพำน 

5. กำรปลูกข้ำวพันธุ์สกลนคร 

6. กำรปลูกข้ำวขำวพันธุ์ดอกมะลิ 105 

7. ลิ้นจี่นพ. 1 

8. กำรเลี้ยงสัตว์ปีกเพื่อควบคุมศัตรูพืช

สวนไม้ผล 

3. กำรเลี้ยงไก่ด ำภูพำน 9. กำรผลิตวุ้นเส้นจำกถั่วเขียว 

10. กำรเลี้ยงปลำนิลแดงร่วมกับ

เป็ดบำบำลีลูกผสมในบ่อครัวเรือน 

11. กำรเลี้ยงปลำดุกในบ่อซีเมนต ์

12. เกษตรทฤษฎีใหม่ 

13. กำรจัดกำรดินเค็มเพื่อปลูกข้ำว 

14. กำรจัดกำรดินลูกรังเพื่อเพิ่มผลผลิตพืช 

15.  กำรเพำะเห็ดเศรษฐกิจและเห็ดพื้นเมือง 

16. กำรปลูกยำงพำรำ 

17. หม่อนพันธุ์สกลนครและไหมพันธุน์ำงตุ่ย 

18. กำรแปรรูปผลิตภัณฑ์จำกพืชสมุนไพร 

19. กำรผลิตผ้ำย้อมครำม 



ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ  
ต ำบลป่ำเมี่ยง อ ำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 

จังหวัดกลุ่มเป้ำหมำย 17 จังหวัด 

 ได้แก่ จังหวัดก ำแพงเพชร/จังหวัดเชียงรำย/จังหวัดเชียงใหม่/จังหวัดตำก/ 
จังหวัดนครสวรรค์/จังหวัดน่ำน/จังหวัดแพร่/จังหวัดพะเยำ/จังหวัดพิจิตร/จังหวัดล ำปำง 

/จังหวัดพิษณุโลก/จังหวัด
เพชรบูรณ์/จังหวัดแม่ฮ่องสอน/
จังหวัดล ำพูน/จังหวัดสุโขทัย/
จังหวัดอุตรดิตถ/์จังหวัดอุทัยธำนี  



บัญชีหลักงำนวิชำกำร 
ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำห้วยฮ่องไคร้ จ ำนวน 20 หลักสูตร 

1. กำรพัฒนำพ้ืนที่ต้นน้ ำด้วย

ฝำยเก็บกักต้นน้ ำล ำธำร 

2. กำรเพำะเลี้ยงปลำนิลในกระชัง 

3. กำรเลี้ยงปลำดุกบิ๊กอุยในบ่อ

ซีเมนต์กลม 

4. กำรเลี้ยงปลำกดหลวงในบ่อ

ซีเมนต์กลมระบบน้ ำไหลผ่ำน 

5. กำรเพำะเลี้ยงและขยำยพันธุ์

กบ(กบนำ) 

6. กำรเพำะเลี้ยงและขยำยพันธุ์กบ 

(กบบูลฟร็อก) 

7. เทคนิคและวิธีกำรเพำะเห็ด 

8. กำรเลี้ยงไก่พ้ืนเมืองพันธุ์ประดู่หำงด ำ 

9. กำรเลี้ยงสุกรลูกผสมเหมยซำน 

10. กำรเลี้ยงแพะนม 

11. กำรปลูกผักปลอดภัย

จำกสำรพิษ 

12. กำรปลูกและขยำยพันธุ์ส้มโอ 

(พันธุ์ขำวใหญ่ พันธุ์ขำวทองดี) 

13. กำรจัดกำรดินตื้นเพื่อกำรผลิตผักอินทรีย์ 

14. กำรฟื้นฟูดินด้วยปุ๋ยหมักและน้ ำหมัก

ชีวภำพเพื่อกำรผลิตพืช 

15. ระบบนิเวศลุ่มน้ ำท่ีย่ังยืน 

16. พืชอำหำรสัตว์ในพื้นที่ป่ำโปร่ง 

17. กำรปลูกหญ้ำแฝกในพื้นที่ลุ่มน้ ำ 

18. เกษตรทฤษฎีใหม่ 

19. กำรผลิตไม้ดอกนอกฤดู 

20. กำรปลูกพืชไร้ดิน

ระบบไฮโดรโปนิกส์ 



ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำห้วยทรำยอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ  
ต ำบลสำมพระยำ อ ำเภอชะอ ำ จังหวัดเพชรบุรี 

จังหวัดกลุ่มเป้ำหมำย 10 จังหวัด 

      ได้แก่ จังหวัดอ่ำงทอง/จังหวัดสิงห์บุรี/จังหวัดสมุทรสำคร/จังหวัดสมุทรสงครำม/
จังหวัดสุพรรณบุรี/จังหวัดเพชรบุรี/จังหวัดรำชบุรี/จังหวัดกำญจนบุรี/จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์/จังหวัดนครปฐม 



1. กำรปลูกพืชปลอดภัยจำกสำรพิษ 

2. เกษตรผสมผสำนและ

ทฤษฎีใหม่ 

3. กำรปรับปรุงบ ำรุงดิน และกำร

ใช้หญ้ำแฝกเพื่อกำรอนุรักษ์ดิน

และน้ ำ 

4. กำรเลี้ยงโค 

5. การเลีย้งแพะ 

6. การเลีย้งไก่เขียวห้วยทราย 

7. กำรเลี้ยงกบนำ 

8. กำรเพำะเห็ด 

บัญชีหลักงำนวิชำกำร 
ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำห้วยทรำย จ ำนวน  8 หลักสูตร 



แนวทำงกำรด ำเนินงำน 

      เม่ือฝึกอบรมเสร็จ รับปัจจัยกำรผลิตที่สอดคล้องกับหลักสูตรกำรฝึกอบรม โดยแต่ละ
ศูนย์ศึกษำฯ ได้ก ำหนดจังหวัดกลุ่มเป้ำหมำยไว้แล้วข้ำงต้น โดยใช้หลัก 3 ดี ดังนี ้

หลัก    ดี 

ศูนย์ศึกษำ 

เ  นหำคนดี

จังหวัด,  ้องถิ่นให้ควำมรู้ 
  

ป จจัยกำร ลิต
 ี่ดี



สรุปแนวทำงและเป้ำหมำยกำรขยำยผลองค์ควำมรู้ศูนย์ศึกษำฯ 

คนดี

  กอบรมให้ควำมรู้ในศูนย์ศกึษำ   ศูนย์สำ ำ

        

ก ำหนดกลุ่มเป ำหมำย เกษตรกร ีต่ั งใจ มุ่งมั่น  ยัน

ติดตำมกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนือ่ง สิ นป  สรุปว่ำ  ต่ละครอบครัวมีรำยไดเ้ ่ำไร

สนับสนุน                      ไปด ำเนินกำร   ป ิบัตจิริง 

เป ำหมำย รำยได้ 100,000 บำ  ครัว ป 

ควำมรู้ดี

ก ำหนด นว ำงกำรด ำเนินงำนในป ต่อไป เพื่อให้เกิด ลสัม   ิ 

สรุปแนวทำงและเป้ำหมำยกำรขยำยผลองค์ควำมรู้ศูนย์ศึกษำฯ 



ขอบคุณครับ 

ส ำนักงำน กปร.  
โทร. 02 – 447-8500 - 6 โทรสำร 02 – 447-8562  

 


