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รายงานการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563 

ส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) หรือ พกฉ. 
ได้ด าเนินการเผยแพร่พระเกียรติคุณพระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์ด้านการเกษตร ถ่ายทอด
องค์ความรู้ภูมิปัญญา นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ในรูปแบบพิพิธภัณฑ์มีชีวิต โดยได้จัดแสดงนิทรรศการ
ในรูปแบบที่สมสมัยในอาคาร และจัดแสดงต้นแบบ ฐานการเรียนรู้ ให้สัมผัสของจริงและฝึกปฏิบัติได้ สามารถ
เรียนรู้จากวิทยากรผู้ปฏิบัติจริง ได้จัดกิจกรรม นิทรรศการพิเศษอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และ       
จุดประกายความคิดแก่ผู้เข้ามาชมและเรียนรู้ ในการน าไปประยุกต์ใช้ในวิถีชีวิตต่อไป 

 ผลการด าเนินงานภาพรวมโดยสรุป ดังนี้ 

1. การเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล  
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์                  
ด้านการเกษตร มีผู้เข้าชมและเรียนรู้พิพิธภัณฑ์ จ านวน 259,264 ราย โดยเปิดให้เข้าชมการจัดแสดงนิทรรศการ 
ดังนี้ 

1.1 พิพิธภัณฑ์ในอาคาร เปิดให้เข้าชมนิทรรศการภายในอาคาร จ านวน 6 พิพิธภัณฑ์ คือ 
พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา พิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรม พิพิธภัณฑ์ป่าดงพงไพร พิพิธภัณฑ์วิถีน้ า พิพิธภัณฑ์ดินดล 
และพิพิธภัณฑ์เกษตร คือ ชีวิต   

1.2 พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เปิดให้เข้าชมฐานการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ จ านวน 2 พิพิธภัณฑ์ คือ 
พิพิธภัณฑ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง และพิพิธภัณฑ์เกษตรตามรอยพ่อ รวมทั้งมีพ้ืนที่พิพิธภัณฑ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 
เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร (Wisdom farm) และมีบริการรถน าชมฐานเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง 

1.3 พิพิธภัณฑ์ กษัตริย์ เกษตร พ้ืนที่ MADO Pavilion ริมถนนพหลโยธิน เรียนรู้การเดินตาม    
รอยพ่อผ่านสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย (Interactive) ซึ่งมีเกมสวมหมวกให้ภูเขา ใส่รองเท้าให้ตีนดอย และเกมเกษตร
ทฤษฎีใหม่ประยุกต์ การ์ตูนแอนิเมชั่น เรื่อง “70 ปี กษัตริย์ เกษตร” เชื่อมโยงภูมิปัญญาเกษตรไทยที่สอดคล้องกับ  
วิถีชีวิตคนรุ่นใหม่ สัมผัสคุณค่าวิถีเกษตรไทย ที่ร้าน “กิน อยู่ ดี” และ MADO café จ าหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม สินค้า
เกษตรปลอดภัย และผลผลิต ผลิตภัณฑ์จากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ 

 2. การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตร ได้แก่ 

  2.1 จัดตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 4 ครั้ง เป็นตลาดนัดองค์ความรู้ เพ่ือถ่ายทอด        
องค์ความรู้ ภูมิปัญญา นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง การบริหารจัดการผลผลิต การตลาด การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
จากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ เกษตรกร และผู้ผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ ตลอดจนการจ าหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์
และผลผลิตเกษตรอินทรีย์ต่าง ๆ 

  2.2 จัดกิจกรรมเผยแพร่ขยายผลนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 3 ครั้ง 

  2.3 จัดกิจกรรมขยายผลเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ จ านวน 3 ครั้ง 

  2.4 จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่าย จ านวน 5 ครั้ง 
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 3. จัดกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ ภูมิปัญญา นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือการพ่ึงตนเอง     
ในการลดค่าใช้จ่าย สร้างรายได้ จ านวน 6 ครั้ง 

 4. ด าเนินการจัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง แก่นักเรียน นักศึกษา 
และประชาชนที่มาเรียนรู้และเข้าชมพิพิธภัณฑ์ มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 31,622 ราย และจัดกิจกรรมภายใต้
โครงการท่องเที่ยวสุขสันต์ ที่พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จ านวน 20 ครั้ง 

 5. จัดมหกรรมและนิทรรศการพิเศษ จ านวน 3 ครั้ง ได้แก่ งานนิทรรศการหมุนเวียน “ธ สถิตในดวงใจ...    
นิรันดร์” วันที่ 11 – 13 ตุลาคม 2562 งานมหกรรม “ภูมิพลังแผ่นดิน” วันที่ 4 – 8 ธันวาคม 2562 และ        
งานมหกรรม “เมล็ดพันธุ์ของพระราชา” ในงานวันเด็กแห่งชาติ วันที่ 11 มกราคม 2563 

 6. จัดนิทรรศการสัญจร ภายนอกพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จ านวน 8 ครั้ง เพ่ือเผยแพร่พระเกียรติคุณและ       
พระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์ ด้านการเกษตร ถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญา นวัตกรรมเกษตร
เศรษฐกิจพอเพียงและประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของ พกฉ.  

 7. การด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า        
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) จ านวน 4 ครั้ง 

 8. การพัฒนาบุคลากร ได้แก่ จัดอบรม จ านวน 5 ครั้ง และจัดโครงการศึกษาดูงาน จ านวน 2 ครั้ง 

 9. ผลการด าเนินงานด้านการเงิน การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตั้งแต่ วันที่ 
1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563 งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 
212,585,800 บาท เบิกจ่ายและผูกพัน จ านวน 64,626,324.24 บาท (ร้อยละ 30.40) คงเหลือ จ านวน 
147,959,475.76 บาท (ร้อยละ 69.60) 

 ปัญหาอุปสรรค ผลงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส      
โคโรน่า 2019 (COVID - 19) จึงยกเลิกการจัดกิจกรรมงานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง “เพาะป่า เพาะชีวิต”       
ในวันที่ 7 - 8 มีนาคม 2563 และ พกฉ. ประกาศปิดให้บริการเข้าชมชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2563     
เป็นต้นไป 
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สรุปผลการด าเนินงานด้านภารกิจหลัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ เดือนมีนาคม 2563 

กิจกรรม / โครงการ เป้าหมายรวมปีงบประมาณ 
2563 

ผลงาน 

1. เผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพ
ของพระบาทสมเด ็จพระบรมชนกาธ ิเบศร    
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
ด้านการเกษตร จัดแสดงพิพิธภัณฑ์ในอาคาร 
และพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง  

จ านวนผู้เข้าชมและเรียนรู้  
555,758 ราย 

จ านวนผู้เข้าชมและเรียนรู้ 
259,264 ราย 

2. การขับเคลื ่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ด้านการเกษตร ผ่านการจัดกิจกรรมตลาดนัด
เศรษฐกิจพอเพียง  

11 ครั้ง 4 ครั้ง 

3 .  จั ดกระบวนการถ่ า ยทอดองค์ ความรู้        
ภูมิปัญญา นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 
เ พื่ อ ก า ร พึ่ ง ต น เ อ ง ใ น ก า ร ล ด ค่ า ใ ช้ จ่ า ย        
สร้างรายได้ 

12 ครั้ง 6 ครั้ง 

4. จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ
เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง  แก่นักเรียน  นักศึกษา  
และประชาชน   
 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ  
90,000 ราย 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ  
31,622 ราย 

5. นิทรรศการสัญจร เพื่อเผยแพร่พระเกียรติ
คุณและพระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  
บรมนาถบพิตร ด้านการเกษตร ถ่ายทอด     
องค์ความรู้นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง
และประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของ พกฉ.  

8 ครั้ง 8 ครั้ง 

   
หมายเหตุ : เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19) จึงยกเลิกการจัดกิจกรรม
งานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง “เพาะป่า เพาะชีวิต” ในวันที่ 7 - 8 มีนาคม 2563 และ พกฉ. ประกาศปิด
ให้บริการเข้าชมชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป 
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ผลการด าเนินงานตามภารกิจหลัก 

1. การเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์ ด้านการเกษตร  

 พกฉ. ด าเนินการเปิดให้เข้าชมและเรียนรู้ ทั้ง 3 พิพิธภัณฑ์ ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ในอาคาร พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง 
และพิพิธภัณฑ์ กษัตริย์ เกษตร ส าหรับนักเรียน นักศึกษา เกษตรกรและประชาชนทั่วไป และบริการเข้าชมส าหรับ 
หมู่คณะ 

1.1 พิพิธภัณฑ์ในอาคาร เปิดให้เข้าชมนิทรรศการภายในอาคาร จ านวน 6 พิพิธภัณฑ์ คือ พิพิธภัณฑ์       
ในหลวงรักเรา พิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรม พิพิธภัณฑ์ป่าดงพงไพร พิพิธภัณฑ์วิถีน้ า พิพิธภัณฑ์ดินดล และ
พิพิธภัณฑ์เกษตร คือ ชีวิต   

1.2 พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เปิดให้เข้าชมฐานการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ จ านวน 2 พิพิธภัณฑ์ คือ พิพิธภัณฑ์
เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง และพิพิธภัณฑ์เกษตรตามรอยพ่อ รวมทั้งมีพ้ืนทีพิ่พิธภัณฑ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร (Wisdom farm) และมีบริการรถน าชมฐานเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง 

1.3 พิพิธภัณฑ์ กษัตริย์ เกษตร พ้ืนที่ MADO Pavilion ริมถนนพหลโยธิน เรียนรู้การเดินตามรอยพ่อ      
ผ่านสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย (Interactive) ซึ่งมีเกมสวมหมวกให้ภูเขา ใส่รองเท้าให้ตีนดอย และเกมเกษตรทฤษฎีใหม่
ประยุกต์ การ์ตูนแอนิเมชั่น เรื่อง “70 ปี กษัตริย์ เกษตร” เชื่อมโยงภูมิปัญญาเกษตรไทยที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต      
คนรุ่นใหม่ สัมผัสคุณค่าวิถีเกษตรไทย ที่ร้าน “กิน อยู่ ดี” และ MADO café จ าหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม สินค้าเกษตร
ปลอดภัย และผลผลิต ผลิตภัณฑ์จากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ 

ผลการด าเนินงาน 

1) มีผู้เข้าชมและเรียนรู้ สะสมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2563 รวมจ านวน 
259,264 ราย1 ซึ่งเป้าหมายจ านวนผู้เข้าชม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563 รวมจ านวน 
310,000 ราย โดยกลุ่มเป้าหมายที่เข้ามาเรียนรู้ ได้แก่ นักเรียน นักศึกษา บุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ประชาชนทั่วไป  

2) ผู้เข้ามาเรียนรู้ ได้เรียนรู้พระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์ ด้านการเกษตร
เศรษฐกิจพอเพียง และความส าคัญของการเกษตร รวมทั้งน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรม 
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

 

 

 

 
                                                           
1 เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19) จึงยกเลิกการจัดกิจกรรมงานตลาดนัดเศรษฐกิจ
พอเพียง “เพาะป่า เพาะชีวิต”  ในวันที่ 7 - 8 มีนาคม 2563 และ พกฉ. ประกาศปิดให้บริการเข้าชมช่ัวคราว ตั้งแต่วันที่ 19 
มีนาคม 2563 เป็นต้นไป  
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2. การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตร 

 2.1 จัดตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง โดยร่วมมือกับเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ เป็นตลาดนัดองค์ความรู้  
เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ ภูมิปัญญา นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง การบริหารจัดการผลผลิต การตลาด         
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ เกษตรกร และผู้ผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ ตลอดจน       
การจ าหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ และผลผลิตเกษตรคุณภาพ จ านวน 4 ครั้ง ดังนี้ 

  1) จัดงานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง “ธ สถิตในดวงใจ...นิรันดร์” ในวันที่ 11 - 13 ตุลาคม 
2562 เพ่ือน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล 
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยนิทรรศการพิเศษและกิจกรรมการเรียนรู้ อาทิ นิทรรศการ “พ่อแห่งแผ่นดิน” 
นิทรรศการ “จากปรัชญา สู่อาชีพ” โดยเครือข่ายผู้น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตรที่ประสบ
ความส าเร็จ และนิทรรศการจากโรงเรียนต้นแบบในสังกัดของ สพฐ. จาก 5 จังหวัด กิจกรรมน้อมร าลึก อาทิ       
“แรงบันดาลใจสู่นักประดิษฐ์ บันทึก....ไว้ในใจนิรันดร์ และครั้งหนึ่ง ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ” ร่วมท าบุญตักบาตร
ข้าวสารอาหารแห้งพระภิกษุสงฆ์ 50 รูปเพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต และเชิญชวนคนไทย
ร่วมจุดเทียนน้อมร าลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช           
บรมนาถบพิตร การฝึกอบรมวิชาของแผ่นดินและอบรมเชิงปฏิบัติการกว่า 20 หลักสูตร กิจกรรมตลาดนัดเศรษฐกิจ
พอเพียง ตลาดนัดแห่งมิตรภาพและการแบ่งปันกิจกรรม “เพาะ แจก แลก เปลี่ยน” น าภาชนะเหลือใช้มาเพาะกล้าไม้
กลับไปดูแลต่อที่บ้าน 

  2) จัดงานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง “มหัศจรรย์แห่งท้องทุ่ง” ในวันที่ 2 – 3  พฤศจิกายน 
2562 น้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม
นาถบพิตร ที่ทรงแก้ไขปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้ ากินน้ าใช้ให้กับคนไทย จัดนิทรรศการพิเศษ “ฝนหลวง น้ าจากฟ้า”    
ตามรอยประวัติความเป็นมาของเครื่องบินฝนหลวง เรียนรู้ภูมิปัญญา วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในอดีตสู่ปัจจุบัน 
อาหารจากท้องทุ่ง ของเล่นจากท้องนา ชิมข้าวใหม่ในรอบปีการเก็บเกี่ยว สินค้าเกษตรอินทรีย์จากเกษตรกรตัวจริง     
ในงานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียงกว่า 100 ร้านค้า หลักสูตรอบรมวิชาของแผ่นดินและอบรมเชิงปฏิบัติการกว่า      
10 วิชา 

  3) จัดงานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง “ภูมิพลังแผ่นดิน” ในวันที่ 4 – 8 ธันวาคม 2562 กิจกรรม
ภายในงานประกอบด้วยนิทรรศการเพ่ือเทิดพระเกียรติและเผยแพร่พระเกียรติคุณพระปรีชาสามารถพระบาทสมเด็จ             
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้านการจัดการดิน การแสดงดนตรีเพลง         
พระราชนิพนธ์เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร     
การแสดงศิลปวัฒนธรรม 4 ภาค อบรมวิชาของแผ่นดิน และอบรมเชิงปฏิบัติการมากว่า 30 วิชา สินค้าเกษตร
อินทรีย์ ผัก ผลไม้ตามฤดูกาล ต้นไม้ พันธุ์ไม้ ผลิตภัณฑ์แปรรูปคุณภาพจากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ทั่วทุกภูมิภาคกว่า 
300 บูธ 

  4) จัดงานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง “ความรัก ความสุข กับวิถีเกษตร” ระหว่างวันที่ 1 – 2 
กุมภาพันธ์ 2563 กิจกรรมภายในงาน น าเสนอความรัก ความสุขจากการท าการเกษตร เรียนรู้นิทรรศการ “เกษตร 
นักประดิษฐ์” แลกเปลี่ยนเรียนรู้อบรมวิชาของแผ่นดินและอบรมเชิงปฏิบัติการกว่า 10 วิชา  จากปราชญ์เกษตร     
เลือกซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์ ผลผลิตเกษตรปลอดภัย 
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  ผลการด าเนินงาน  

1) เครือข่ายของ พกฉ. และภาคีความร่วมมือได้มีโอกาสในการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านนวัตกรรม
เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงสู่สาธารณะมากขึ้น 

2) พกฉ. เปิดพ้ืนที่ให้เครือข่ายได้จัดแสดงและพัฒนาศักยภาพด้านการผลิต การตลาด นวัตกรรม
และการบริหารจัดการทรัพยากรของตนเอง ผ่านรูปแบบตลาดนัดองค์ความรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง และร่วมกัน
ขับเคลื่อนเชื่อมโยงงานเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นรูปธรรม  
  3) พกฉ. ได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม กิจการของพิพิธภัณฑ์ถึงกลุ่มเป้าหมายโดยตรง 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 จัดกิจกรรมเผยแพร่ขยายผลนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 3 ครั้ง 

 2.2.1 โครงการเผยแพร่ขยายผลนวัตกรรมการแปรรูปและการดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพร 
ระหว่างวันที่ 25 – 28 ตุลาคม 2562 ณ ศูนย์เรียนรู้เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ       
พระเจ้าอยู่หัว จังหวัดแพร่ “วัดนาตุ้ม” ต าบลบ่อเหล็กลอง อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ 

  ผลการด าเนินงาน 

1) ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น จ านวน 60 คน จากเครือข่าย พกฉ. และประชาชนในพื้นท่ี 
2) ภาคีเครือข่ายความร่วมมือร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้แก่ 

2.1) ศูนย์เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว ภาคเหนือตอนบน “ไร่อ้อมกอดภูเขา” ศูนย์เรียนรู้เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

2.2) เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จังหวัดนครราชสีมา 
2.3) เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จังหวัดอุดรธานี 
2.4) เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จังหวัดชัยนาท 
2.5) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านนาตุ้ม  

3) กิจกรรมศูนย์เรียนรู้ เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ         
พระเจ้าอยู่หัว จังหวัดแพร่ “วัดนาตุ้ม” ต าบลบ่อเหล็กลอง อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ เรียนรู้เรื่องสมุนไพรเพ่ือสุขภาพ 
จากคนในชุมชน และได้รับความร่วมมือจากเครือข่าย พกฉ. ในการพัฒนาพ้ืนที่ “วัดนาตุ้ม” ให้เป็นแหล่งเรียนรู้       
ในรูปแบบพุทธวิถีของคนในชุมชน สนับสนุนแนวทางและองค์ความรู้พัฒนาตลาดวิถีชุมชน “กาดขี้เมี้ยง” เชื่อมโยง
ประเด็นสมุนไพรในการดูแลสุขภาพให้กับคนในชุมชนอย่างยั่งยืน 

4) เครือข่ายได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผ่านประสบการณ์จริงจากผู้น าเครือข่ายในพ้ืนที่ ประเด็น
การแปรรูปและการดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพร 
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4) เครือข่ายได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผ่านประสบการณ์จริงจากผู้น าเครือข่ายในพ้ืนที่ ประเด็น
การแปรรูปและการดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพร 

5) กิจกรรมปลูกสมุนไพรนานาชนิดภายในวัดนาตุ้ม เพ่ือเป็นแหล่งรวบรวมพันธุกรรมพืช
ท้องถิ่นท่ีให้ชุมชนเกิดการอนุรักษ์ รักษา และน าไปใช้ประโยชน์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  2.2.2 โครงการเผยแพร่ขยายผลนวัตกรรมเกษตรยกระดับการพัฒนาคุณภาพผ้าฝ้ายย้อมสี
ธรรมชาติบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างวันที่ 8 - 11 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์เครือข่าย
พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดเลย “ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติภูหลวง”               
ต าบลเลยวังไสย์ อ าเภอภูหลวง จังหวัดเลย 

   ผลการด าเนินงาน 

1) ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น จ านวน 50 คน จาก เครือข่าย พกฉ. 
2) ภาคีเครือข่าย พกฉ. ได้แก่ 

2.1) ศูนย์ เครือข่ายพิพิธภัณฑ์ เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ           
พระเจ้าอยู่หัว  จังหวัดกาฬสินธุ์ “กลุ่มเกษตรกรสายนาวัง” 

2.2) ศูนย์ เครือข่ายพิพิธภัณฑ์ เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ           
พระเจ้าอยู่หัว ภาคเหนือตอนบน  “ไร่อ้อมกอดภูเขา” 

2.3) ศูนย์เรียนรู้เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ      
พระเจา้อยู่หัว จังหวัดนครราชสีมา “ศูนย์เรียนรู้พืชพรรณท้องถิ่นน้ าล าพระเพลิง” 

2.4) ศูนย์ เครือข่ายพิพิธภัณฑ์ เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ           
พระเจ้าอยู่หัว จังหวัดยโสธร “วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงโคขุนหนองแหน” 
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2.5) ศูนย์เรียนรู้เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ      
พระเจ้าอยู่หัว “ครามบุญ” จังหวัดมุกดาหาร 

2.6) เครือข่าย พกฉ. จังหวัดมหาสารคาม 
2.7) ผู้สืบทอด เครือข่าย พกฉ. จังหวัดขอนแก่น 

3) ผู้เข้าร่วมโครงการได้ทบทวนความเป็นมาในการขับเคลื่อนงานผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ    
ในแต่ละพ้ืนที่ด้านความส าคัญ และการใช้สีจากเปลือกไม้ แต่ละชนิด 

4) การมองทรัพยากรบนฐานวิถีชีวิตกับการประยุกต์ใช้และการสร้างเอกลักษณ์การ
ท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน ค้นพบจุดเด่นของชุมชน     

5) เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กระบวนการและข้ันตอนการย้อมผ้าฝ้าย แต่ละพ้ืนที่ถ่ายทอด
จากภูมิปัญญาสู่คนรุ่นใหม่ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  2.2.3 โครงการติดตามและประสานงานเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดสกลนคร และจังหวัดมุกดาหาร ระหว่างวันที่  13 – 16 
มีนาคม 2563 ณ ศูนย์เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน “เครือข่ายอินแปง”, ศูนย์เรียนรู้เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดสกลนคร “ไทเทิงภูผ้ายอมคราม” และศูนย์เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดกาฬสินธุ์ “สหกรณ์การเกษตรบ้านดงกล้วย จ ากัด” 

   ผลการด าเนินงาน 

   1) แลกเปลี่ยนประเด็น การปรับปรุงนิทรรศการ องค์ความรู้ ป้าย และเรื่องราว พกฉ.      
ในรูปแบบสื่อต่าง ๆ ของศูนย์เครือข่ายและศูนย์เรียนรู้เครือข่าย พกฉ. ให้เป็นรูปแบบเดียวกัน  
   2) ได้ด าเนินการติดตามกิจกรรมของศูนย์เครือข่าย และศูนย์เรียนรู้ ได้แก่ 
    2.1)  ศูนย์ เครือข่ายพิพิธภัณฑ์ เกษตรเฉลิมพระเกี ยรติพระบาทสมเด็จ           
พระเจ้าอยู่หัว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน “เครือข่ายอินแปง”  
    2.2) ศูนย์เรียนรู้เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ          
พระเจ้าอยู่หัว จังหวัดสกลนคร “ไทเทิงภูผ้ายอมคราม” 
    2.3)  ศูนย์ เครือข่ายพิพิธภัณฑ์ เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ           
พระเจ้าอยู่หัว จังหวัดกาฬสินธุ์ “สหกรณ์การเกษตรบ้านดงกล้วย จ ากัด”  
   3) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นเรื่อง “ธนาคารน้ าใต้ดิน” เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ า   
ในภาคการเกษตร พร้อมกับการเชื่อมโยงเครือข่ายในการสร้างความร่วมมือระหว่างกัน 
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   4) ประสานความร่วมมือศูนย์เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ      
พระเจ้าอยู่หัว จังหวัดกาฬสินธุ์ “สหกรณ์การเกษตรบ้านดงกล้วย จ ากัด” จัดให้เป็นพ้ืนที่ทดลอง เรื่องการท าธนาคาร
น้ าใต้ดิน เพื่อเป็นต้นแบบในการกักเก็บน้ าให้กับชุมชน 
   5) ได้ประสานงานร่วมขับเคลื่อนและยกระดับ การสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
นวัตกรรมและเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร ด้านการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือเปิดเป็นศูนย์เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเ ฉลิม        
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดกาฬสินธุ์ “กลุ่มเกษตรกรสายนาวัง” ต าบลสายนาวัง อ าเภอนาคู 
จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมี นายบ ารุง คะโยธา ผู้ประสานงาน เครือข่าย พกฉ. ขับเคลื่อนในพ้ืนที่ด้านอนุรักษ์พันธุกรรม
ท้องถิ่น ส่งเสริมการพ่ึงตนเองด้านอาหาร งานหัตถกรรมผ้าทอ การย้อมสีจากธรรมชาติ ปลูกมันญี่ปุ่นอินทรีย์       
ข้าวอินทรีย์ และการบริหารจัดการน้ าระดับชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 2.3 จัดกิจกรรมขยายผลเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ จ านวน 3 ครั้ง 

  2.3.1 โครงการขยายผลเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ เปิดศูนย์เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิม      
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดอุตรดิตถ์ “สวนสรรพสิ่งคอรุม” ระหว่างวันที่ 12 - 14 
ธันวาคม 2562 ณ สวนสรรพสิ่งคอรุม ต าบลคอรุม อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 

   ผลการด าเนินงาน 

   1) ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น จ านวน 35 คน จากเครือข่าย พกฉ. และประชาชนในพ้ืนที่  
ได้แก่ 

1.1) ศูนย์เรียนรู้เครือข่าย พกฉ. จังหวัดแพร่ “วัดนาตุ้ม” 
1.2) เครือข่าย พกฉ. ผ่านการอบรมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ 1 ไร่       

1 แสน จังหวัดเชียงราย 
1.3) เครือข่าย พกฉ. ผ่านการอบรมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ 1 ไร่       

1 แสน จังหวัดสุรินทร์ 
1.4) เครือข่าย พกฉ. ผ่านการอบรมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ 1 ไร่       

1 แสน จังหวัดก าแพงเพชร 
1.5) เครือข่าย พกฉ. จังหวัดอุตรดิตถ์ 

   2) พกฉ. ประสานความร่วมมือและจัดตั้งและท าพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้เครือข่าย พกฉ. จังหวัด
อุตรดิตถ ์“สวนสรรพสิ่งคอรุม” 
   3) เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ระหว่างผู้เข้าร่วมโครงการฯ โดยการน าเทคโนโลยี
สรรพสิ่งอะตอมมิคนาโนไปประยุกต์ใช้กับการท าการเกษตร 
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   4) ได้น าองค์ความรู้ที่น่าสนใจ ไปเผยแพร่ให้กับชุมชนในพื้นท่ีได้เรียนรู้ ได้แก่ 
    - อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “อ้อยอินทรีย์ตั้งตัว” 
    - บรรยายเรื่อง “เกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ 1 ไร่ 1 แสน” 
    - อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สรรพสิ่งบ ารุงดิน” 
    - อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สมุนไพรแช่มือ แช่เท้า” 
 
 
 
 
 
 
 
  2.3.2 โครงการขยายผลเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ เปิดศูนย์เรียนรู้กลุ่มเกษตรกรชาวนา
เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 21 - 23 
กุมภาพันธ์ 2563 ณ กลุ่มเกษตรกรชาวนา ต าบลโกรกแก้ว อ าเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย ์

   ผลการด าเนินงาน 

   1) มีเครือข่าย พกฉ. และผู้สืบทอด พกฉ. ผู้เข้าร่วมโครงการขยายผลเครือข่ายพิพิธภัณฑ์
เกษตรฯ เปิดศูนย์เรียนรู้กลุ่มเกษตรกรชาวนา เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ           
พระเจ้าอยู่หัว จังหวัดบุรีรัมย์ จ านวน 30 คน 
   2) ประสานความร่วมมือและจัดตั้งและท าพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้กลุ่มเกษตรกรชาวนาเครือข่าย
พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดบุรีรัมย์ 
   3) ได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ จากเครือข่าย พกฉ. และได้น าองค์ความรู้         
ที่น่าสนใจ ไปเผยแพร่ให้กับชุมชนในพื้นท่ีได้เรียนรู้ ได้แก่ 
    - อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การท าอาหารสัตว์ต้นทุนต่ า” 
    - บรรยาย เรื่อง “พันธุกรรมป่าสร้างชีวิต” 
    - บรรยาย เรื่อง “การแปรรูปเพิ่มมูลค่าไก่อบ”   
     - บรรยาย เรื่อง “สมุนไพรป่ารักษาโรค”   
   4) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นเรื่อง “ธนาคารน้ าใต้ดิน” เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ า  
ในภาคการเกษตร พร้อมกับการเชื่อมโยงเครือข่ายในการสร้างความร่วมมือระหว่างกัน 
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  2.3.3 โครงการขยายผลเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ เปิดศูนย์เรียนรู้นวัตกรรมใหม่บ้านเขา
จันทร์ เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่            
27 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2563 ณ ศูนย์เรียนรู้นวัตกรรมใหม่บ้านเขาจันทร์ ต าบลจะโหนง อ าเภอจะนะ 
จังหวัดสงขลา 

   ผลการด าเนินงาน 

   1) มีเครือข่าย พกฉ. และผู้สืบทอด พกฉ. ผู้เข้าร่วมโครงการขยายผลเครือข่ายพิพิธภัณฑ์
เกษตรฯ เปิดศูนย์เรียนรู้นวัตกรรมใหม่บ้านเขาจันทร์ เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ       
พระเจ้าอยู่หัว จังหวัดสงขลา จ านวน 40 คน 
   2) ประสานความร่วมมือ และจัดตั้งและท าพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้นวัตกรรมใหม่บ้านเขาจันทร์
เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดสงขลา 
   3) ได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ จากเครือข่าย พกฉ. และได้น าองค์ความรู้         
ที่น่าสนใจ ไปเผยแพร่ให้กับชุมชนในพื้นท่ีได้เรียนรู้ ได้แก่ 
    - บรรยาย เรื่อง “การท าดินพร้อมปลูกเพ่ือจ าหน่าย”  
    - อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ความหลากหลายทางพันธุกรรมพืชแต่ละภาค และ
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีในชุมชน” 
    - บรรยาย เรื่อง “แนวคิดการท าสวนเกษตรธาตุ 4” 
    - บรรยาย เรื่อง “เทคนิคการเพาะเห็ดแบบลดต้นทุน” 
    - บรรยาย เรื่อง “การท ามะพร้าวบอนไซ” 
      - อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “น้ ามันมะพร้าวสกัดเย็น” 
   4. เรียนรู้การปลูกไผ่สารพัดชนิดในไร่นาสวนผสม กับอาจารย์ค านึง นวลมณีย์ ซึ่งเป็น    
การท าเกษตรที่หลากหลายรูปแบบตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้ 
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 2.4 จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่าย จ านวน 5 ครั้ง 

  2.4.1 โครงการประชุมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ เพื่อขับเคลื่อนงานตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการเกษตร ระหว่างวันที่ 2 – 3 พฤศจิกายน 2562 ณ ส านักงานพิพิธภัณฑ์
เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี 

   ผลการด าเนินงาน 

1) ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น จ านวน 25 คน จาก เครือข่าย พกฉ. และเจ้าหน้าที่ พกฉ. 
2) เครือข่ายได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประมวลภาพกิจกรรมและผลของการขับเคลื่อนงานตาม

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในงานนิทรรศการหมุนเวียน “ธ สถิต ในดวงใจ...นิรันดร์” โดย เจ้าหน้าที่ พกฉ. และ
ผู้น าเครือข่าย พกฉ. 

3) ก าหนดรายละเอียดกิจกรรมการขับเคลื่อนงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ในช่วงไตรมาสที่ 1 เดือนพฤศจิกายน 2562 – มกราคม 2563 ระหว่างเครือข่าย ร่วมกับ พกฉ. พร้อมกับการได้
ข้อสรุปประเด็นรายละเอียด “นิทรรศการของขวัญจากดิน” บริเวณลานใบไม้ ด้านหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ 1 ใน
งานมหกรรม “ภูมิพลังแผ่นดิน” วันที่ 4 – 8 ธันวาคม 2562 โดยเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4.2 โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนผู้สืบทอดเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 20 - 25 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์เครือข่ายพิพิธภัณฑ์
เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภาคเหนือ “วัดโป่งค า” ต าบลดู่พงษ์ อ าเภอสันติสุข    
จังหวัดน่าน  

ผลการด าเนินงาน 
1) พัฒนาศักยภาพพลังกลุ่มเยาวชนผู้สืบทอดจังหวัดน่าน  ให้สอดคล้องกับพ้ืนฐาน

ทรัพยากรท้องถิ่น เพ่ือเกิดความความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     
ให้แพร่หลาย ในพ้ืนที่เครือข่าย พกฉ. 

2) ปลูกฝังจิตส านึกของเครือข่ายเยาวชนผู้สืบทอดให้ส านึกรักถิ่นฐานบ้านเกิดของตน 
3) สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมการขับเคลื่อนงานของ พกฉ. และช่วย

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ พกฉ. 
4) เยาวชนผู้สืบทอดมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานของ พกฉ. และช่วยประชาสัมพันธ์

กิจกรรมของ พกฉ. โดยใช้ศูนย์เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภาคเหนือ 
“วัดโป่งค า” เป็นศูนย์กลางในการประสานงาน 
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5) เยาวชนผู้สืบทอดได้เรียนรู้พระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร        
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้านการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง และเกิดแรงบันดาลใจในการสืบทอด
พระราชปณิธานกษัตริย์เกษตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
  2.4.3 โครงการประชุมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “เพื่อขับเคลื่อนงานพัฒนาศักยภาพเครือข่าย ระดับประเทศ” ระหว่างวันที่ 4 - 6 
ธันวาคม 2562 ณ ส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) 
ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
   ผลการด าเนินงาน 
   1) ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 70 คน จาก เครือข่าย พกฉ.  
   2) เครือข่าย พกฉ. ร่วมพิธีเปิด มหกรรม “ภูมิพลังแผ่นดิน” โดยมีนายอลงกรณ์ พลบุตร    
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี มอบประกาศเกียรติคุณให้ศูนย์เครือข่ายและ
ศูนย์เรียนรู้ พกฉ. จ านวน 24 ศูนย์ 
   3) ผอ. พกฉ. มอบนโยบาย ทิศทาง แผนการขับเคลื่อนงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของ พกฉ. เพ่ือขับเคลื่อนงาน ปี 2563 ร่วมกัน  
   4) เครือข่าย พกฉ. ร่วมกิจกรรม “เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร   
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร” 
   5) พ่ีน้องเครือข่าย พกฉ. ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นิทรรศการ “ของขวัญจากดิน”  
   6) เครือข่าย พกฉ. แลกเปลี่ยนประเด็น ศูนย์เครือข่ายและศูนย์เรียนรู้เครือข่าย พกฉ. ที่มี
ความพร้อมในการถ่ายทอดองค์ความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับ โรงเรียนในสังกัด สพฐ. และ
ประชาชนทั่วไป 
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  2.4.4 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการออกแบบและ
การตลาด ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ ณ ส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ          
พระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
   ผลการด าเนินงาน 
   1) ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 35 คน จาก เครือข่าย พกฉ. และเจ้าหน้าที่ พกฉ.  
   2) ประเด็นการเรียนรู้และการฝึกปฏิบัติ 

- การเรื่อง เขียนคอนเทนท์ บนโลกดิจิทัล  
- เทคนิคการถ่ายภาพแบบ Creative Photography ด้วยสมาร์ทโฟน 
- ขั้นตอนและวิธีการระบบรับช าระเงิน E-Commerce 
- เรียนรู้เรื่อง “Line@ ที่ควรมีติดสมาร์ทโฟน”  

   3) เครือข่าย พกฉ. และเจ้าหน้าที่ พกฉ. ได้มีการพัฒนาความรู้ความเข้าใจ และได้
ประสบการณ์ในการเรียนรู้ การใช้สารสนเทศเพ่ือขับเคลื่อนงานพัฒนาตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   4) เครือข่าย พกฉ. และเจ้าหน้าที่  พกฉ. สามารถต่อยอดน าองค์ความรู้ ใหม่  ๆ              
ไปประยุกต์ใช้และน าไปขยายผลได้ ในเรื่องพัฒนาการออกแบบ โฆษณาผลิตภัณฑ์ และช่องทางการตลาดผลผลิต 
 
 
 
 
 
 
 
  2.4.5 โครงการประชุมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ “เพื่อขับเคลื่อนงานอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช” ระหว่างวันที่ 12 – 13 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
   ผลการด าเนินงาน 
   1. ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 40 คน จาก เครือข่าย พกฉ. และเจ้าหน้าที่ พกฉ.  
   2. แลกเปลี่ยนข้อมูล ก าหนดรูปแบบ ผังงาน นิทรรศการ และรายละเอียดกิจกรรม สาธิต      
ฝึกปฏิบัติ ในงานมหกรรม “รักษ์พืช รักษ์น้ า รักษ์ป่า รักษ์ทรัพยากรไทย”  
   3. ลงพ้ืนที่จริง วัดพ้ืนที่ ออกแบบนิทรรศการในบริเวณท่ีจัดงานมหกรรม  
   4. น าเสนอเนื้อหานิทรรศการ พร้อมผังงาน กิจกรรม สาธิต ปฏิบัติในนิทรรศการ 
   5. จัดตั้งทีมเครือข่าย พกฉ. ท างานประสานงานนิทรรศการร่วมกับ เจ้าหน้าที่ พกฉ. 
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3. การจัดกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ ภูมิปัญญา นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 

 เพ่ือให้ประชาชน ได้เรียนรู้วิชาของแผ่นดินจากวิทยากรผู้ปฏิบัติจริง น าไปประยุกต์ใช้ประโยชน์เพ่ือการ
พ่ึงตนเอง ลดรายจ่าย สร้างรายได้ จ านวน 6 ครั้ง 
 ผลการด าเนินงาน ผู้เข้าร่วมรับการถ่ายทอดองค์ความรู้ สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ เป็นการ
พ่ึงตนเอง ลดรายจ่าย สร้างรายได้ โดยจัดถ่ายทอดองค์ความรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้ 

- เกษตรสร้างสรรค์ เดินตามรอยพ่อ เรียนรู้วิธีการท าเกษตร ท าแล้วไม่มีหนี้ สร้างความสุขอย่างยั่งยืน     
ให้ตนเองและครอบครัว 

- เกษตรท าน้อยได้มาก เรียนรู้การออกแบบพ้ืนที่ท าเกษตรที่เข้าใจภูมิศาสตร์ และธรรมชาติ ตามหลัก
เกษตรทฤษฎีใหม่ 

- เกษตรผสมผสานตามศาสตร์พระราชา เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการพื้นที่ในการท าเกษตรให้เกิดประโยชน์
สูงสุดเพ่ือการพ่ึงตนเอง 

- มหัศจรรย์ไก่พื้นเมือง เรียนรู้เกี่ยวกับสายพันธุ์ไก่พ้ืนเมือง เทคนิคการขยายพันธุ์ การเลี้ยงดูด้วยต้นทุนต่ า 
- การปลูกบัตเตอร์นัท เรียนรู้การปลูกบัตเตอร์นัท ให้ได้ผลผลิตคุณภาพ ปลอดภัยรสชาติดี 
- ข้าวคุณภาพจากแปลงนาสู่โต๊ะอาหาร เรียนรู้การเพ่ิมคุณภาพให้แก่ข้าวที่ปลูก เพ่ือสุขภาพของผู้ปลูก

และผู้บริโภค เพ่ิมผลผลิตการเกษตร 
- การปลูกอ้อยคั้นน้ า เรียนรู้วิธีการปลูก การดูแลอ้อยคั้นน้ า ต้นทุนต่ า 
- เกษตรคันนาใหญ่ พึ่งตนเอง เรียนรู้การวางแผนจัดการพ้ืนที่คันนาขนาดใหญ่ ท าเกษตรผสมผสานสร้าง

รายได้ที่ม่ันคง 
- ปศุสัตว์อินทรีย์ด้วยเทคโนโลยีสรรพสิ่ง เรียนรู้การเลี้ยงสัตว์และการท าอาหารเลี้ยงสัตว์ด้วยเทคโนโลยี

สรรพสิ่งอะตอมมิคนาโน 
- ผักสลัดอินทรีย์สร้างสุข เรียนรู้การปลูกผักสลัดอินทรีย์แบบครบวงจร สร้างอาชีพ สร้างรายได้ 
- การปลูกเมล่อน เรียนรู้เทคนิคการปลูกเมล่อน การสร้างแรงบันดาลใจเกษตรกรรุ่นใหม่คืนสู่ถิ่นท าเกษตร 
- การเพาะเห็ดเศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้การเพาะเห็ดภูฐาน การแปรรูปเห็ด สร้างงาน สร้างรายได้ 
- หลักสูตรอบรมเข้มข้นแบบมืออาชีพ โซล่าเซลล์สูบน้ าขนาดเล็ก ส าหรับครัวเรือน เรียนรู้ ท าความ

เข้าใจเทคนิค และลงมือปฏิบัติการต่อระบบโซล่าเซลล์สูบน้ าขนาดเล็ก ส าหรับครัวเรือน 
- หลักสูตรอบรมเข้มข้นแบบมืออาชีพ เทคนิคการติดตั้งปั๊มสูบน้ าบาดาลโซล่าเซลล์ต้นทุนต่ า เรียนรู้

และท าความเข้าใจการติดตั้งปั๊มบาดาลโซล่าเซลล์ด้วยตนเองแบบต้นทุนต่ า การติดตั้งชุดพ่นละอองน้ า
ขจัด  PM 2.5 จากโซล่าเซลล์ขนาดเล็ก และการติดตั้งนาฬิกา ตั้งเวลากับเทคโนโลยีโซล่าเซลล์ต่าง ๆ 
แบบง่าย 
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4. จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 
 4.1 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง  ส่ งเสริมการเรียนรู้พระเกียรติคุณ                  
และพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร         
ด้านการเกษตร ผ่านนิทรรศการในอาคาร นิทรรศการกลางแจ้ง และการลงมือปฏิบัติ ให้กับนักเรียน นักศึกษา         
ในสถาบันการศึกษาทุกระดับ บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน โดยแบ่งเป็นหลักสูตรการเรียนรู้เกษตร
เศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 10 หลักสูตร หลักสูตรลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้จ านวน 4 หลักสูตร หลักสูตรที่ตอบสนอง
กลุ่มเป้าหมายหลัก จ านวน 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเกษตรสร้างสรรค์หลักสูตรรู้ก่อนท าเกษตร และหลักสูตรเกษตร
ตามรอยพ่อ การจัดกิจกรรมภายใต้โครงการท าให้ผู้ เข้าเรียนรู้ ได้ เรียนรู้และเข้าใจถึง พระอัจฉริยภาพของ
พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร    

 ผลการด าเนินงาน  

 มีผู้เข้าร่วมเรียนรู้ในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง    
วันที่ 31 มีนาคม 2563 รวมจ านวน 31,622 ราย2 ซึ่งเป้าหมายจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้
เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563 รวมจ านวน 37,500 ราย 
 
 
 
 
 
 
 
 4.2 โครงการท่องเที่ยวสุขสันต์ที่พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ โครงการนี้มุ่งเน้นให้สมาชิกในครอบครัวได้ท ากิจกรรม
ร่ วมกัน ในวั นหยุ ด  อย่ า งมีความสุข  สนุกสนาน และได้ เ รี ยนรู้ พระ อัจฉริ ยภาพของพระบาทสมเด็ จ                                 
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้านการเกษตร ตลอดจนความส าคัญของ
การเกษตรผ่านการลงมือปฏิบัติ 
 ผลการด าเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – วันที่ 31 มีนาคม 2563 ได้มีการจัดกิจกรรมภายใต้
โครงการ จ านวน 20 ครั้ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสะท้อนกระบวนการจัดกิจกรรมว่าเป็นกิจกรรมที่ดี โดยเฉพาะการให้ลง
มือปฏิบัติ ได้ลงมือท าจริง คนมาเรียนได้สัมผัสของจริง และผู้เข้าเรียนรู้ได้ร่วมแนะน าครอบครัวอ่ืน  ๆ เข้ามาร่วม
กิจกรรมมากขึ้น   
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
2 เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) พกฉ. ประกาศปิดให้บริการเข้าชมช่ัวคราว ตั้งแต่วันที่ 
19 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย 
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5. มหกรรมและนิทรรศการพิเศษ จ านวน 3 ครั้ง 

 5.1 จัดงานนิทรรศการหมุนเวียน “ธ สถิตในดวงใจ...นิรันดร์” ในระหว่างวันที่ 11 - 13 ตุลาคม 2562 
ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี           
โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือน้อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเพ่ือการเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพระราชด าริ มีนิทรรศการพิเศษ คือ 

นิทรรศการพ่อแห่งแผ่นดิน เป็นนิทรรศการที่แสดงถึงพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านในด้านต่าง ๆ เช่น 
พระอัจฉริยภาพด้านดนตรี  พระอัจฉริยภาพด้านภาษาและวรรณกรรม พระอัจฉริยภาพด้านการถ่ายภาพ             
พระอัจฉริยภาพด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี  พระอัจฉริยภาพด้านกีฬา พระอัจฉริยภาพด้านงานช่าง               
พระอัจฉริยภาพด้านการสื่อสาร  พระอัจฉริยภาพด้านศิลปะ พระอัจฉริยภาพด้านการเกษตรและชลประทาน เป็นต้น
จัดแสดงที่บริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 1 ระหว่างวันที่ 11 – 13 ตุลาคม 2562 เพ่ือเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  

 ผลการด าเนินงาน 

 นิทรรศการทั้งของ พกฉ. และ เครือข่าย พกฉ. ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่อง คนมาร่วม
งานสามารถเข้าถึงได้ และได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งทุกจุดมีวิทยากรที่เป็นเจ้าของบูทนิทรรศการอยู่
ประจ าจุดคอยให้บริการและตอบค าถามตลอด 3 วัน 
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 5.2 จัดงานมหกรรม “ภูมิพลังแผ่นดิน” ในวันที่ 4 – 8 ธันวาคม 2562 การจัดนิทรรศการ ด าเนินการ
โดยแผนกนิทรรศการและการตกแต่งสถานที่ โดยมีการจัดนิทรรศการ 3 ส่วน ประกอบด้วย  

1) นิทรรศการดินของพ่อ จัดแสดงที่บริเวณหลังอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 1 จัดโดยส านักพัฒนาพิพิธภัณฑ์
และองค์ความรู้ เพ่ือเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร ซึ่งเป็นนิทรรศการที่แสดงถึงพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร ในด้านการจัดการดิน ซึ่งทรงเป็นกษัตริย์นักพัฒนาดิน ทรงแก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องดินทั่ว
ประเทศไทย นิทรรศการจุลินทรีย์ รวมไปถึงนิทรรศการปุ๋ยพืชสด ซึ่งจัดแสดงพืชที่สามารถน ามาท าเป็นปุ๋ยพืชสดได้ 
เช่น ปอเทือง  ถั่วพร้า   

2) นิทรรศการจากหน่วยงานร่วมจัด ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก จ านวน 9 หน่วยงาน 
ได้แก่ 

  1. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดฉะเชิงเทรา น าเสนอเรื่อง        
พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการท า
เกษตรทฤษฎีใหม่ การพัฒนาดินที่เสื่อมโทรม ให้เป็นดินที่ดี สามารถท าการเกษตรได้  
  2. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จั งหวัดเพชรบุรี น าเสนอเรื่อง               
พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในเรื่องการ
จัดการดิน  การแก้ปัญหาดินเสื่อมโทรม จากดินที่แข็งเป็นดาน ให้กลายเป็นดินดีจนสามารถปลูกพืชได้ การใช้
ประโยชน์จากดินที่แข็งในการเพาะปลูก  
  3. สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน) จังหวัดเชียงใหม่ น าเสนอการปลูกพืชบน    
พ้ืนที่สูง จากชาวไร่ สู่ชาวสวน การจัดการพ้ืนที่บนที่ราบสูง  
  4. ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 นิทรรศการวันดินโลก ล าดับเหตุการณ์เกี่ยวกับการจัดตั้ง              
วันดินโลก 5 ธันวาคม การท าเกษตรทฤษฎีใหม่ แนวทางการจัดการดินและน้ า มีการแจก พด. เพ่ือให้ประชาชน      
น ากลับไปใช้ 
  5. โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จั งหวัด
เพชรบุรี  โมเดลการจัดการดินชายฝั่ง การปลูกพืชบ าบัดน้ าโดยใช้พืชเป็นตัวกรอง  
  6. ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่อ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จัดแสดงเกี่ยวกับการ
น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ การท าเกษตรทฤษฎีใหม่ การประยุกต์ใช้ให้เข้ากับบริบทของตนเอง       
และชุมชน  
  7. กลุ่มอาชีพจักสานไม้ไผ่บางเจ้าฉ่า จังหวัดอ่างทอง การแปรรูปไผ่ เป็นของใช้ เช่น กระเป๋า ตะกร้า 
กระบุง มีกิจกรรมการสานตะกร้าใส่ของขนาดเล็กให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
  8. เครือข่ายคนรักหญ้าแฝกแห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา จัดแสดงหญ้าแฝกสายพันธุ์ต่าง ๆ 
การแปรรูปหญ้าแฝก เช่น กระเป๋า กล่องใส่ทิชชู เครื่องประดับ พวงกุญแจ   
  9. เครื่องจักสานหวาย พิมาย จังหวัดนครราชสีมา ต้นหวายเป็นตัวบ่งชี้ความอุดมสมบูรณ์ของดิน            
มีต้นหวายขึ้นที่ใดแสดงว่าดินจุดนั้นมีความอุดมสมบูรณ์ มีกิจกรรมการแปรรูปหวายเป็นเฟอร์นิเจอร์ ของใช้ในบ้าน 
อบรมเชิงปฏิบัติการ การสานเก้าอ้ีจากหวาย   
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3) นิทรรศการของขวัญจากดิน เป็นนิทรรศการของเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ประกอบด้วยนิทรรศการ 
จ านวน 3 ฐานการเรียนรู้ ได้แก่ 
  1. “ดินให้ชีวิต” ซึ่งน าเสนอในเรื่องของดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ จุดก าเนิดดิน ลักษณะของ            
ชั้นดิน ความอุดมสมบูรณ์ของดินภู เขา  ฝายชะลอน้ าจากต้นน้ าสู่ปลายน้ า การปลูกหญ้าแฝกเพ่ือป้องกัน                
การพังทลายของหน้าดิน มีจุดถ่ายภาพพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล     
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงรับฟังปัญหาเรื่องดินเสื่อมโทรม  มีเส้นทางการเรียนรู้ตามสายธารน้ าที่ไหลมา
จากภูเขาที่อุดมสมบูรณ์ และมีกิจกรรมการมีส่วนร่วมของขวัญจากดิน เช่น การท าของเล่นจากเมล็ดพันธุ์  การสาน  
ใบมะพร้าวเป็นสัตว์ต่าง ๆ  
  2. “ดินให้อาหาร” น าเสนอให้เห็นถึงการปรับปรุงดินจากดินเสียให้เป็นดินดีมีความอุดมสมบูรณ์ด้วย
จุลินทรีย์ สามารถท าการเพาะปลูกได้ สร้างอาหาร ก่อให้เกิดผลผลิตทางการเกษตรได้  และมีกิจกรรมการแปรรูป
ผลผลิต เช่น น้ าอ้อยคั้นสด น้ ามะขามแดง ถั่วเขียวต้มน้ าตาล มันห้านาที  และท าปุ๋ยหมัก    
  3. “ดินให้วิถี” น าเสนอในเรื่องของประเพณี วัฒนธรรมที่เกี่ยวกับดิน เช่น การบูชาพระแม่ธรณี    
การก่อเจดีย์ทราย พิธีสืบชะตา ข้าวประดับดิน การท าลูกกระสุนเมล็ดพันธุ์ ครัวดิน เครื่องใช้จากดิน  ดินหลากสีจาก
พ้ืนที่ต่าง ๆ ศิลปะการปั้นดิน การใช้ดินบ าบัด  ได้แก่ การพอกโคลน การฝังทราย ดินจอมปลวกรักษาอาการ รักษา
โรคด้วยดินโป่งธรรมชาติ  นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมพิธีบูชาพระแม่ธรณี  การแห่พระแม่ธรณี พิธีขนทรายเข้าวัด การห่อ
ข้าวประดับดิน  
  ผลการด าเนินงาน โดยทั้ง 3 นิทรรศการ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้กับวิทยากรประจ าฐาน 18 จุด
เรียนรู้ ประมาณ 2,475 คน และมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการบริเวณเวทีของขวัญจากดิน ทั้งหมด 25 วิชา             
มีผู้ เข้าร่วมเรียนรู้ประมาณ 350 คน จากการเก็บแบบสอบถามพบว่าผู้ เข้าชมนิทรรศการของขวัญจากดิน                 
มีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 86.40 

 

 

 

 

 

 

 5.3 จัดมหกรรม “เมล็ดพันธุ์ของพระราชา” เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 11 มกราคม 2563 เพ่ือให้เด็กและ
เยาวชนได้มีส่วนร่วมในการสืบทอดพระราชปณิธาน และเพ่ือเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณพระอัจฉริยภาพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รวมถึงให้ความรู้ ความเข้าใจ 
ความสุขสนุกสนานในวิถีเกษตรให้กับเด็ก ๆ เยาวชน และประชาชนทั่วไป ให้เกิดการเรียนรู้เพ่ือการพ่ึงตนเองตามแนว
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สร้างแรงพลังในการสืบสานพระราชปณิธาน
และน้อมน าค าพ่อสอนไปปฏิบัติ โดยมีรายละเอียดของกิจกรรม ดังนี้ 
 1. เปิดให้เข้าชมภาพยนตร์ 3 มิติ ภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 
 2. การแสดงดนตรีที่เวทีกลาง บริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 1   
   - การแสดงบนเวทีของ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระราชูปถัมภ์ 
   - กิจกรรมจับรางวัลจากหางบัตรการเล่นกิจกรรม Walk Rally 
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  3. กิจกรรมฐานการเรียนรู้ทั้งหมดจ านวน 34 ฐาน โดยแบ่งได้ดังนี้ 
3.1 กิจกรรมฐานการเรียนรู้ภายในอาคาร จ านวน 6 ฐานการเรียนรู้ โดยเปิดให้เข้าชม

นิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์ พร้อมทั้งหาค าตอบของค าถามในใบ Passport เพ่ือชิงของรางวัล โดยมีสถานที่ตั้งฐาน
การเรียนรู้ภายในอาคาร  

3.2 กิจกรรมฐานการเรียนรู้ภายนอกอาคาร จ านวน 18 ฐานการเรียนรู้ 
3.3 กิจกรรมฐานการเรียนรู้ส าหรับเด็กที่อายุต่ ากว่า 4 ขวบ จ านวน 2 ฐานการเรียนรู้ 
3.4 กิจกรรมการมีส่วนร่วมรับของที่ระลึกจากผลงานตนเอง จ านวน 5 ฐานการเรียนรู้ 
3.5 กิจกรรมการเรียนรู้พ้ืนที่ Wisdom Farm จ านวน 3 ฐานการเรียนรู้ 

 ผลการด าเนินงาน 

 1. ผู้เข้าร่วมงาน มีจ านวนทั้งสิ้น 42,554 คน เป็นเด็ก เยาวชน และผู้ปกครอง เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 (ผู้เข้าชมปี พ.ศ. 2562 จ านวน 54,726 คน) มีจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมน้อยกว่า  เนื่องมาจาก
หน่วยงานพื้นที่รอบข้างส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ มีการจัดงานวันเด็กเป็นจ านวนมาก ส าหรับยอด
เข้าชมภาพยนตร์สามมิติ จากที่ก าหนดไว้มีจ านวน 12 รอบ รอบละ 130 คน แต่มีผู้เข้าชมเป็นจ านวนมาก จึงท าให้
รอบภาพยนตร์มีมากกว่าที่ก าหนดไว้ รวมผู้เข้าชมภาพยนตร์สามมิติ จ านวน 1,560 คน 
 2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้เรียนรู้ในฐานกิจกรรมต่าง ๆ ชื่นชมการจัดงานของ พกฉ. ทั้งการบอกกล่าวโดยตรง 
และการชื่นชมใน Social Network  เช่น Facebook : พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ พบว่ามี Post ที่ดี
เกี่ยวกับงานวันเด็กเป็นจ านวนมาก ทั้งผลจากการประชาสัมพันธ์ที่ดี ท าให้ผู้คนจากหลากหลายพ้ืนที่สามารถรู้ข่าวสาร
ของกิจกรรมงานวันเด็กได้ 
 3. จ านวนผู้ เข้าชมนิทรรศการ และร่วมท ากิจกรรมภายในพิพิธภัณฑ์ มหัศจรรย์พันธุกรรม (อาคาร          
เฉลิมพระเกียรติฯ 3) พิพิธภัณฑ์ป่าดงพงไพร (อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  4) พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา (อาคาร       
เฉลิมพระเกียรติฯ 5) พิพิธภัณฑ์วิถีน้ า (อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 6) และพิพิธภัณฑ์ดินดล (อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 
7)  ประมาณกว่า 6,000 คน ถือว่าประสบความส าเร็จในการประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รู้จักพิพิธภัณฑ์
ต่าง ๆ และแหล่งเรียนรู้ ของ พกฉ. มากยิ่งขึ้น 
 4. ผู้ร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่ให้ความสนใจกับกิจกรรมตามฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ โดยเจ้าหน้าที่ประจ าฐานการ
เรียนรู้อธิบายองค์ความรู้ต่าง ๆ ได้อย่างเข้าใจง่าย สนุกสนานไปพร้อม ๆ กับการได้ความรู้และของรางวัล ในการ่วม
กิจกรรม 
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6. นิทรรศการสัญจร  
 เพ่ือเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ เบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์ ด้านการเกษตร 
ถ่ายทอดองค์ความรู้ นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง และประชาสัมพันธ์กิจกรรม กิจการต่าง ๆ ของ พกฉ.  
  ผลการด าเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2563 จัดนิทรรศการสัญจร      
จ านวน 8 ครั้ง ดังนี้ 
  1) จัดนิทรรศการสัญจรในงาน “ครบรอบ 12 ปี สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย (20 
ปี รวมพลคนข่าวเกษตร)” ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์     
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
  2) จัดนิทรรศการสัญจรในงาน “งานกาชาด ประจ าปี 2562” ระหว่างวันที่  15 – 24 
พฤศจิกายน 2562 ณ สวนลุมพินี ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร 
  3) จัดนิทรรศการสัญจรในงาน “รักชาติ เฟสติวัล” ระหว่างวันที่ 15 – 20 ธันวาคม 2562        
ณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี 
  4) จัดนิทรรศการสัญจรในงาน “งานวันเกษตรแห่งชาติ” ระหว่างวันที่ 10 – 19 มกราคม 2563 
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา 
  5) จัดนิทรรศการสัญจรในงาน “งานวันวิชาการ ประจ าปีการศึกษา 2563” ระหว่างวันที่ 21 – 
23 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์ กรุงเทพมหานคร 
  6) จัดนิทรรศการสัญจรในงาน “สร้างจิตส านึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์” ในวันที่ 24 มกราคม 
2563 ณ มหาวิทยาลัยปทุมธานี ต าบลบางพูน อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 
  7) โครงการนิทรรศการสัญจร (ครั้งที่ 7) จัดนิทรรศการในงาน “Farm In The City” ระหว่าง
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2563 ณ ซีคอน บางแค ลานกลาง ฮอลล์บี และลานซีซั่น ชั้น 1 กรุงเทพมหานคร 
  8) โครงการนิทรรศการสัญจร (ครั้งที่ 8) จัดนิทรรศการในงานแถลงข่าวโครงการ “อัศจรรย์      
วันว่าง” ระหว่างวันที่ 21 – 22 กุมภาพันธ์ 2563 ณ Lido Connect สยามสแควร์ กรุงเทพมหานคร 
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7. การด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า        
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) จ านวน 4 ครั้ง 

  7.1 ค่ายเยาวชนเรียนรู้การอนุรักษ์ทรัพยากร ครั้งที่ 1/2563 ระหว่างวันที่ 16 – 17 
พฤศจิกายน 2562 ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)  
ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

  ผลการด าเนินงาน 

  การจัดค่ายเยาวชนเรียนรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรฯ ครั้งนี้ท าให้พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ 
ได้สนองโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในกิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เกิดการ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ กิจกรรมต่าง ๆ ระหว่างคุณครู เด็กนักเรียน และเจ้าหน้าที่ ในการท ากิจกรรม
ต่าง ๆ ของแต่ละโรงเรียน คุณครูได้แนวคิดจากการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนเรียนรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรฯ น าไป
ปรับใช้ในกิจกรรมของโรงเรียน เด็กนักเรียนเกิดการแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับต้นไม้ การขยายพันธุ์พืช นอกจากนี้ยัง
เป็นการสร้างเครือข่าย และความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ กับโรงเรียน ในการท างานร่วมกันต่อไปใน
อนาคต ภาพรวมผู้เข้าร่วมค่ายเยาวชนเรียนรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรฯ ในครั้งนี้มีความพึงพอใจ เฉลี่ยร้อยละ 85 
 
 
 
 
 
 
 
 

  7.2 โครงการเข้าร่วมการประชุมวิชาการและการจัดนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้
ประโยชน์ ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากร 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ต าบลหนองระเวียง อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา 

  ผลการด าเนินงาน 

  ส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) เข้าร่วม   
การประชุมวิชาการและจัดนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทย ได้ประโยชน์ ครั้งที่ 10 ณ ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ต าบลหนองระเวียง อ าเภอ
เมือง จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่   25 พฤศจิกายน – 6 ธันวาคม 2562 ครั้งนี้ พกฉ. ได้สนองโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ   
สยามบรมราชกุมารี และถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านนิทรรศการดังนี้ 
  1) ผลการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ พกฉ. ภายใต้กิจกรรมดังนี้ 

- กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร 
- กิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร 
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- กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร 
  2) นิทรรศการพันธุกรรมหญ้าแฝกโดย ภายในนิทรรศการมีกิจกรรมฝึกปฏิบัติการท ากระเป๋าจากใบ
แฝกสานที่ใส่แก้วจากใบแฝก และพวงกุญแจจากหญ้าแฝก เป็นต้น และมีวิทยากรให้ค าแนะน าถ่ายทอดองค์ความรู้
พันธุกรรมหญ้าแฝก  
  3) นิทรรศการนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง การใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ขนาดเล็กเพ่ือการ
พ่ึงตนเอง ในการผลิตอาหารปลอดสารพิษ อาทิเช่น การปลูกผักแนวตั้งในท่อ PVC การปลูกผักในวัสดุเหลือใช้ เป็นต้น 
  4) น าโรงภาพยนตร์ เคลื่อนที่  2 มิติ  เ พ่ือถ่ายทอดเรื่องราว เผยแพร่พระเกียรติคุณ และ              
พระอัจฉริยภาพ ด้านการเกษตรของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากร จ านวน 3 เรื่อง ได้แก่ 

- เรื่องของพ่อในบ้านของเรา 
- เรื่องไผ่รวกกับทานตะวันผู้ยโส 
- เรื่องคิดถึงมิลืมเลือน 

  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการด าเนินงานของส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ  
ได้แก่ 

- ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 
- ประชาสัมพันธ์งานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง 
- จ าหน่ายสินค้า และของที่ระลึก 

 

 

 

 

 

 

7.3 ค่ายเยาวชนเรียนรู้การอนุรักษ์ทรัพยากร ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 25 – 30 มกราคม 2563 
ณ ศูนย์เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภาคเหนือตอนบน “ไร่อ้อมกอด
ภูเขา” จังหวัดเชียงใหม่ 

 ผลการด าเนินงาน 

 การจัดค่ายเยาวชนเรียนรู้การอนุรักษ์ทรัพยากร ครั้งที่ 2 / 2563 วันที่ 25 - 30 มกราคม 2563 
ณ ศูนย์เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภาคเหนือตอนบน “ไร่อ้อมกอด
ภูเขา” ท าให้ พกฉ. ได้สนองโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในกิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์   
พันธุกรรมพืช เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ กิจกรรมต่าง ๆ เช่น ส ารวจเรียนรู้พันธุกรรมพืช ในแปลง
ปกปักพันธุกรรมพืช “สันบนบ้าน” อพ.สธ.- อบต. กื้ดช้าง  
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 กิจกรรมที่ 1 ส ารวจความหลากหลายของทรัพยากรท้องถิ่นที่มี  และเก็บตัวอย่างกลับมาท าการเก็บ
และรักษาตัวอย่างพันธุ์ไม ้

1. เพ่ือเก็บตัวอย่างกลับมาท าการเก็บและรักษาตัวอย่างพันธุ์ไม้ เพ่ือน ามาวิเคราะห์หาชื่อ 
ชื่อพฤกษศาสตร์ (ชื่อวิทยาศาสตร์) ของพรรณไม้  

2. เพ่ือเก็บตัวอย่างไว้เป็นหลักฐานอ้างอิง เพ่ือใช้เปรียบเทียบในการตรวจวิเคราะห์หาชื่อ
พันธุ์ไม้ในครั้งต่อไป  

3. เพ่ือเป็นการทราบถึงปริมาณ ถิ่นก าเนิด และเขตการกระจายพันธุ์ของพันธุ์ไม้ต่าง ๆ และ
การรวบรวมจ านวนพรรณในแปลงปกปักพันธุกรรมพืช “สันบนบ้าน” อพ.สธ.- อบต. กื้ดช้าง  

กิจกรรมที่ 2 แบ่งกลุ่มเรียนรู้การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แชมพูสด, ถุงหอมสมุนไพร, ผ้ามัดย้อม จากสีธรรมชาติ, การ

ขยายพันธุพืชแบบควบแน่น และยาดมสมุนไพรความหอมจากธรรมชาติ 
 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการท าให้เด็กนักเรียน เยาวชน คุณครู รวมไปถึงชมชุน ได้เรียนการน า

ทรัพยากรท้องถิ่นที่มีน ากลับมาแปรรูป เพ่ิมมูลค่า ขยายพันธุ์ ไม่ให้ทรัพยากรสูญหาย และเป็นการดูแล รักษา 
ทรัพยากรท้องถิ่นท่ีมีในชุมชน 

 นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ กับโรงเรียน 
ในการท างานร่วมกันต่อไปในอนาคต มีโรงเรียนเข้าร่วมจ านวน 3 โรงเรียน และเครือข่ายผู้สืบทอด รวมทั้งสิ้นจ านวน 
90 คน  

 

 

 

 

 

 

 

7.4 ค่ายเยาวชนเรียนรู้การอนุรักษ์ทรัพยากร ครั้งที่ 3 / 2563 วันที่ 26 – 28 มกราคม 
2563 ณ ศูนย์ เ ครื อข่ ายพิพิ ธภัณฑ์ เกษตร เฉลิมพระ เกี ยรติพระบาทสมเด็ จพระ เจ้ าอยู่ หั ว  ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน “เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน เกษตรอินทรีย์อุบลราชธานี 52” จังหวัดอุบลราชธานี 

 ผลการด าเนินงาน 

 การจัดค่ายเยาวชนเรียนรู้การอนุรักษ์ทรัพยากร ครั้งที่ 3 / 2563 วันที่ 26 - 28 มกราคม 2563 
ณ ศูนย์เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
“เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน เกษตรอินทรีย์อุบลราชธานี 52” จังหวัดอุบลราชธานี ได้สนองโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี    
ในกิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ 
กิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการอนุรักษ์พืชพรรณของไทย นอกจากนี้  
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ยังเป็นการสร้างเครือข่าย และความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง พกฉ. กับโรงเรียน ในการท างานร่วมกันต่อไปในอนาคต        
มีโรงเรียนเข้าร่วมจ านวน 8 โรงเรียน รวมทั้งสิ้นจ านวน 70 คน  

 

 

 

 

 

 

8. การพัฒนาบุคลากร 

8.1 อบรม จ านวน 5 ครั้ง 

1) โครงการอบรมเชิ งปฏิบั ติ การ  การบริหารความเสี่ ย งและการควบคุมภายใน                   
วันที่ 31 ตุลาคม 2562  ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ต าบลคลอง
หนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  

ผลการด าเนินงาน  

   ในการด าเนินโครงการฯ มีผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ผู้ เกี่ยวข้อง เข้าร่วมโครงการฯ          
รวมจ านวน 34 ราย และ พกฉ. มีร่างแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเพ่ือวิเคราะห์และจัดท า
แผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และน าเสนอคณะกรรมการ พกฉ.  
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  2) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ครั้งที่ 2                  
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ต าบล     
คลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  

   ผลการด าเนินงาน  

   ในการด าเนินโครงการฯ มีผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ผู้ เกี่ยวข้อง เข้าร่วมโครงการฯ          
รวมจ านวน 29 ราย และ พกฉ. มีแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเพ่ือวิเคราะห์และจัดท าแผนการ
บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และน าเสนอคณะกรรมการ พกฉ.  

 

 

 

 

 

 

 

  3) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการให้บริการ วันที่ 26 ธันวาคม 2562          
ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี 

   ผลการด าเนินงาน 

   บุคลากรในองค์กรรู้จักและเข้าใจกันมากขึ้น มีทัศนคติและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เกิด
พฤติกรรมบริการที่ดี มีทักษะการสื่อสาร มีการท างานเป็นทีม เกิดการประสานงานที่ดี มีการร่วมมือกันมากขึ้น มีจิตส านึก
ที่ดีในการให้บริการ มีความรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ของตนเอง บุคลากรมีทัศนคติที่ดีในการท างาน เกิดการพัฒนางาน           
อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
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  4) จัดการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการน าชม Course I : Basic English ภาษาอังกฤษ
ในชีวิตประจ าวัน (ในการท างาน) ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ถึง 30 มกราคม 2563 ณ พิพิธภัณฑ์
การเกษตรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

   ผลการด าเนินงาน 

   1. มีเจ้าหน้าที่ พกฉ. เข้าอบรมทั้งหมด 15 คน 
   2. เจ้าหน้าที่ พกฉ. มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและการน าชม   
เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการสื่อสารกับชาวต่างชาติ ที่เข้าชมพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ มากยิ่งขึ้น 

 

 

 

 

 

 

  5) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียนงานวิชาการ” ในวันที่ 14 มีนาคม 2563        
ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี 

   ผลการด าเนินงาน 

   1. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ สามารถวิเคราะห์โครงสร้างของบทความได้ 
   2. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ สามารถจับใจความ สรุปความได้ 
   3. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีการแสดงความคิดเห็น มีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ถือเป็นการ
ยกระดับความรู้ 
   4. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีหัวข้อในการเขียนงานวิชาการ โดยให้ศึกษารายละเอียดจากเอกสาร
ประกอบ และน ามาเสนอในการอบรมครั้งถัดไป 
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  8.2 ศึกษาดูงาน จ านวน 2 ครั้ง 

  1) โครงการศึกษาดูงานด้านการจัดแสดง การน าชม และการตลาด วันที่ 18 – 20 มกราคม 2563 
ณ จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดเพชรบุรี 

1. โครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์ จังหวัดสมุทรสงคราม 

โครงการท าความร่วมมือกับคนในชุมชน ช่วยกันส่งเสริมในเรื่องของการสร้างตลาด สินค้า และ
บริการ โดยใช้การท่องเที่ยวมาเป็นเครื่องมือของการพัฒนา สร้างเส้นทางท่องเที่ยวชุมชน เพ่ือสร้างรายได้ให้กับ            
กลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน เกิดการรักษาวัฒนธรรมวิถีชีวิตควบคู่ไปกับการพัฒนา กิจกรรมที่ด าเนินการ ได้แก่ 
ประสานอ านวยความสะดวกให้แก่คณะดูงาน และผู้สนใจ เข้าเยี่ยมชม ศึกษาเรียนรู้ภายในโครงการ ผ่านประสบการณ์การ
ท ากิจกรรมที่สะท้อนวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชน โดยวิทยากรชุมชน และการท่องเที่ยวชุมชน ที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของคณะดูงาน 

ร้านชานชาลา ร้านจ าหน่ายอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ที่เปิดเชื่อมโยงพ้ืนที่ริมคลองอัมพวากับ
พ้ืนที่ลานร้านค้าชุมชน และสวนอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ ส่งเสริมการค้าขายริมคลองอัมพวา และพ้ืนที่ลานร้านค้าชุมชน
ให้กับผู้ประกอบการท้องถิ่น เป็นหน้าบ้านโครงการ หน้าร้านชุมชน 

ร้านภัทรพัฒน์ จ าหน่ายและส่งเสริมการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม 
ชุมชนในจังหวัดใกล้เคียง และผลิตภัณฑ์จากร้านภัทรพัฒน์และโครงการอ่ืน ๆ ของมูลนิธิชัยพัฒนา ส่งเสริมความร่วมมือ
กับหน่วยงานต่างๆ เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยยังคงเอกลักษณ์ของชุมชนสมุทรสงคราม 

การน ามาปรับประยุกต์ใช้ 

1. เพ่ิมหรือกระจายจุดนั่งพักผ่อน จุดนั่งทานอาหาร ภายในบริเวณตลาดนัด พกฉ. ตลาด 
Wisdom Farm ให้มากขึ้น 

2. เพ่ิมกิจกรรมให้ผู้เข้าชมมีส่วนร่วม เช่น เพ่ิมจุดระบายสี โดยใช้ภาพสถานที่ต่าง ๆ ของ
พิพิธภณัฑใ์ห้ผู้เข้าชมลงสี ออกแบบลวดลายสีต่าง ๆ บนภาพ เป็นกิจกรรมที่ทุกวัยมีส่วนร่วมได้  

3. เพ่ิมเส้นทางการเข้าชมของหมู่คณะ โดยการน าพาคณะเข้าสู่พ้ืนที่ ตลาด Wisdom Farm   
การเดินผ่านตลาด แนะน าสินค้า ให้ผู้เข้าชมสนใจมากขึ้น  

4. การเพ่ิมจุดจ าหน่ายสินค้า เช่น บริเวณเกษตรเมือง ควรมีจุดขายผัก เมื่อคนเข้าไปชมสามารถ
ซื้อผักสด ๆ จากแปลงได้ทันที  
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2. โครงการชั่งหัวมันตามพระราชด าริ จังหวัดเพชรบุรี 

เป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์พืชเศรษฐกิจ พืชพันธุ์ดีของอ าเภอท่ายาง และของจังหวัดเพชรบุรี      
เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรแก่เกษตรกร เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแปลงหรือมาช่วยงาน
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด าเนินกิจกรรมภายในโครงการ        
ชั่งหัวมันตามพระราชด าริ การใช้กังหันลมผลิตไฟฟูาและแผงรับพลังงานแสงอาทิตย์ เพ่ือเป็นพลังงานทดแทนภาย             
ในโครงการฯ  แปลงนาสาธิต ปลูกข้าวพันธุ์ต่าง ๆ การผลิตพืชปลอดภัยจากสารพิษ การสาธิตการปลูกสบู่ด า การท า      
ปุ๋ยหมัก การปลูกไม้ผล พืชไร่ ร้านโกลเด้นเพลส พิพิธภัณฑ์ดิน อาคารนิทรรศการเบทาโกร 

การน ามาปรับประยุกต์ใช้ 

1. เพ่ิมผลผลิตที่ได้จากพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ เช่น ผักอินทรีย์ ไข่ไก่ ให้มีมากพอต่อความ
ต้องการของลูกค้าในทุก ๆ วัน 

2. เพ่ิมจุดจ าหน่ายสินค้า เพ่ิมแรงจูงใจให้ผู้เข้าเข้าชมเดินเข้าไปเลือกซื้อสินค้า  
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

3. อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า   
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดเพชรบุรี 

อุทยานฯ เป็นศูนย์เรียนรู้ เชิงนิเวศ ด้านการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์พลังงาน และการใช้พลังงานทดแทน ที่มีชื่อเสียงในระดับสากลร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายทั้งใน
และต่างประเทศ ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยที่บูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้เป็นความรู้ที่ทันสมัย สอดคล้องกับสภาพภูมิสังคม และสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง มีกิจกรรม
ท่องเที่ยวมากมาย เช่น การท่องเที่ยวและบริการด้านการศึกษา การจัดค่ายฝึกอบรมเพ่ืออนุรักษ์พลังงาน สิ่งแวดล้อม และ
ทรัพยากรธรรมชาติ เดินชมปุาชายเลน ชมและศึกษาการใช้พลังงานเพ่ือสิ่งแวดล้อมภายในสถานีทั้ง 8 สถานี และ       
หอ้งนิทรรศการใหมเ่ศรษฐกิจพอเพียง 
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การน ามาปรับประยุกต์ใช้ 

1. ให้มีการคัดแยกขยะ เช่น ขยะเปียก เศษอาหาร โดยการขุดหลุมแล้วน ากระถางมาคลุมหลุม
ไว้ น าเศษอาหารต่างๆ มาใส่ในหลุม เศษอาหารจะย่อยสลายกลางเป็นปุ๋ยให้กับต้นไม้ 

2. โครงสร้างของอาคาร โดยสร้างทางเชื่อมระหว่างอาคารให้มีลักษณะสูงและหลังคา            
ทรงสามเหลี่ยม เพ่ือให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก และมีการใช้ตาข่ายขึงรอบตึก เพ่ือปูองกันนกเข้ามาท ารังภายในตัวอาคาร 

3. การดูแล รถน าชมให้สวยสะอาด และใช้งานได้ดีอยู่เสมอ 
4. การดูแล ภูมิทัศน์ในจุดที่คณะเข้าชมบ่อยครั้ง ให้สวยงาม เรียบร้อยอยู่เสมอ 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน จังหวัดเพชรบุรี 

เป็นศูนย์เรียนรู้เชิงนิเวศ ด้านการฟ้ืนพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน เป็นพระราชวังฤดูร้อน          
ที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้น ส าหรับด าเนินแปรพระราชฐานประทับ
พักผ่อนพระอิริยาบถและรักษาพระองค์ โดยรัชกาลที่ 6 เสด็จพระราชด าเนินมาประทับแรมที่พระราชนิเวศน์ 2 ครั้ง คือ 
เมื่อปี พ.ศ. 2467 และ พ.ศ. 2468  

 ก่อนที่จะมีการสร้างพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน พระยาแพทย์พงศาสุทธาธิบดี แพทย์หลวง
ประจ าพระองค์ ได้กราบบังคมทูลพระกรุณาแนะน าให้ รัชกาลที่ 6 ซึ่งทรงปุวยประชวรด้วยโรครูมาติซึ่ม เสด็จประทับ       
ณ สถานที่อากาศถ่ายเทสะดวกแถบชายทะเล ซึ่งขณะนั้นหัวหินเป็นสถานที่ตากอากาศท่ีเริ่มได้รับความนิยม จึงทรงให้
กระทรวงทหารเรือส ารวจหาท าเลที่เหมาะสมเพ่ือสร้างพระราชวังฤดูร้อน 

 โดยครั้งแรกได้ด าเนินการสร้างพระราชวังแบบเรียบง่ายที่ชายทะเลบริเวณหาดเจ้าส าราญ       
แต่เนื่องจากพ้ืนที่กันดารและการเดินทางไม่สะดวก รัชกาลที่ 6 จึงทรงมีพระราชด าริที่จะสร้างพระราชวังแห่งใหม่ จึงให้
เมืองเพชรบุรีส ารวจหาสถานที่ พบว่าชายหาดในต าบลห้วยทรายเหนือ อ าเภอชะอ า ซึ่งอยู่ระหว่างหาดเจ้าส าราญกับหัวหิน       
มีท าเลที่เหมาะสม จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนิกชาวอิตาเลียน เป็นผู้ออกแบบตามแบบที่กล่าวกันว่าทรงร่าง
ด้วยพระหัตถ์ของพระองค์เอง และพระราชทานนามว่า “พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน”  

สถาปัตยกรรมของพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน เป็นแบบไทยประยุกต์ (เรือนไทยผสมยุโรป) 
สร้างด้วยไม้สักทั้งหลัง เป็นอาคารเปิดโล่ง 2 ชั้น ใต้ถุนสูง โดยแบ่งเป็นหมู่พระท่ีนั่งฯ 3 องค์ ที่มีอาคารประกอบรวม     
16 หลัง เชื่อมต่อกันด้วยระเบียงทางเดินคลุมหลังคา ประกอบด้วย 

- หมู่พระที่นั่งสโมสรเสวกามาตย์ ใช้เป็นสโมสรของข้าราชบริพารและข้าราชการ รัชกาลที่ 6 
ทรงใช้เป็นท้องพระโรงส าหรับทรงประกอบพระราชกรณียกิจต่าง ๆ รวมทั้งศาสนพิธี 
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- หมู่พระที่นั่งสมุทพิมาน เป็นที่ประทับของรัชกาลที่ 6 และเป็นส่วนของข้าราชบริพารฝุายชาย 
หรือฝุายหน้า 

- หมู่พระที่นั่งพิศาลสาคร เป็นที่ประทับของพระนางเจ้าอินทรศักดิศจี พระบรมราชินี และเป็น
เขตพระราชฐานฝุายใน 

การน ามาปรับประยุกต์ใช้ 
1. การดูแล ภูมิทัศน์ในจุดที่คณะเข้าชมบ่อยครั้ง ให้สวยงาม เรียบร้อย อยู่เสมอ 
2. การดูแลนิทรรศการ และบริเวณพ้ืนที่ที่จัดนิทรรศการในอาคารให้สะอาดเรียบร้อย พร้อมใช้

งานอยู่เสมอ 
3. การปรับปรุงระบบการรดน้ า ให้มีประสิทธิภาพ สามารถใช้น้ าได้อย่างคุ้มค่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. โครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง จังหวัดเพชรบุรี 

เป็นศูนย์สาธิตและทดลองการเกษตรเพ่ือศึกษาข้อมูลในด้านการปลูกพืชและการเลี้ยงสัตว์ที่
เป็น ประโยชน์ต่อการพัฒนาการเกษตร ในพ้ืนที่ที่แห้งแล้งตลอดจนสาธิตการใช้เทคโนโลยีการเกษตรด้วย ท าการปฏิรูป
ที่ดินโดยการจัดพัฒนาที่ดินว่างเปล่า แล้วจัดสรรให้เกษตรกรที่ไม่มีที่ดินท ากินในการเพาะปลูกเป็นของตนเอง เข้าท า
การเกษตรประกอบอาชีพตามวิธีการเกษตรแผนใหม่ แต่ไม่ให้กรรมสิทธิ์ในการถือครองที่ดิน รวมกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการ
จัดสรรที่ดินเหล่านี้จัดตั้งเป็นสหกรณ์การเกษตร โดยใช้หลักการและวิธีการสหกรณ์แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของสมาชิก ตั้งแต่
เริ่มการผลิตจนถึงการจ าหน่ายสู่ตลาด เป็นแหล่งให้การศึกษา การส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ต่าง ๆ แก่เกษตรกร นักเรียน 
นักศึกษา และ ประชาชนทั่วไป 

การน ามาปรับประยุกต์ใช้ 

1. เพ่ิมมาตรการการดูแล รักษา ซ่อมแซม ครุภัณฑ์ให้อยู่ในสภาพดี และสามารถใช้งานได้นาน 
มากยิ่งขึ้น 
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2. การดูแลนิทรรศการ และบริ เวณพ้ืนที่จัดนิทรรศการในอาคารให้สะอาดเรียบร้อย         
พร้อมใช้งาน 

3. เผื่อเวลาหลังจากให้ข้อมูลแก่คณะผู้ เช้าชมนิทรรศการเสร็จแล้ว ได้มี เวลาให้คณะ              
ได้ซื้อของฝาก  

4. เพ่ิมจุดจ าหน่ายเครื่องดื่ม ขายของที่ระลึกแก่คณะผู้เข้าชม ตามจุดที่คณะไปศึกษาเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6. อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี/พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครคีรี จังหวัดเพชรบุรี 

เขาวัง หรือ พระนครคีรี ชื่อที่เป็นทางการคือ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี เป็นสถานที่
เที่ยวที่ส าคัญของเพชรบุรีซึ่งถือได้ว่า เป็นสัญลักษณ์ของเมืองเพชรบุรี เพราะเมื่อเข้าสู่เมืองเพชรบุรี สิ่งที่จะได้เห็นโดดเด่น
เห็นมาแต่ไกล  คือ เขาวัง ซึ่งมีเจดีย์และอาคารสีขาวสะอาด เต็มไปด้วยต้นไม้ปกคลุมไปโดยรอบท าให้ไม่ร้อนมาก แถมยังมี
กลิ่นหอมไทย ๆ ของดอกลีลาวดีฟูุงไปทั่วบริเวณ เขาวังเป็นโบราณสถาน เก่าแก่คู่เมืองเพชรบุรี ตั้งอยู่บนยอดเขาสูง 92 
เมตร เดิมเรียกว่า เขาสมน หรือ เขาคีรี พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ทรงพอพระราชหฤทัยที่จะ
สร้างพระราชวัง ส าหรับเสด็จแปรพระราชฐานขึ้นบนยอดเขาแห่งนี้ จึงโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์    
(ช่วง บุนนาค) เป็นแม่กองในการก่อสร้าง จนสร้างส าเร็จ เรียบร้อยเมื่อปี พ.ศ. 2403 ทรงพระราชทานนามว่า พระนครคีรี 
แต่ชาวเมืองเพชรเรียกกันติดปากว่า เขาวัง ซึ่งจะมีพระที่นั่ง พระต าหนัก วัด และกลุ่มอาคารต่าง ๆ มากมาย ส่วนใหญ่เป็น
สถาปัตยกรรมตะวันตกแบบนิโอคลาสสิกผสมสถาปัตยกรรมจีน ตั้งอยู่บนยอดเขาใหญ่ๆ 3 ยอดด้วยกัน ยอดเขาด้านทิศ
ตะวันออก บริเวณไหล่เขาเป็นที่ตั้งของวัดมหาสมณาราม ส่วนบนยอดเขาเป็นที่ตั้งของวัดพระแก้ว เป็นวัดประจ าพระราชวัง
พระนครคีรี เช่นเดียวกับวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เขายอดกลาง เป็นที่ประดิษฐาน พระธาตุจอมเพชร ยอดเขาด้านทิศ
ตะวันตก เป็นที่ตั้งของพระราชวังที่ประทับต่างๆ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี 

การน ามาปรับประยุกต์ใช้ 

1. เพ่ิมเติมรูปแบบการจัดของว่างช่วงพักเบรก ให้เป็นอัตลักษณ์ของ พกฉ. มากยิ่งขึ้น 
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2. การดูแล รักษา ซ่อมแซม นิทรรศการต่าง ๆ และท าความสะอาดให้เรียบร้อย พร้อมใช้งาน   
อยู่เสมอ 

3. การดูแล ภูมิทัศน์ในจุดที่คณะเข้าชมบ่อยครั้ง ให้สวยงาม เรียบร้อย อยู่เสมอ 

 

 

 

 

 

 

  2) โครงการศึกษาดูงานรวบรวมองค์ความรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตร เพื่อการ
สืบสาน รักษา ต่อยอด ระหว่างวันที่ 21 – 23 กุมภาพันธ์ 2563 ณ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัด
นครราชสีมา  

  - ศึกษาดูงานที่หมู่บ้านทอผ้าไหมยกทองโบราณ จังหวัดสุรินทร์ 

  หมู่บ้านทอผ้าไหมยกทองโบราณ บ้านท่าสว่าง จังหวัดสุรินทร์ เป็นหมูบ้านโอทอป ระดับ 5 ดาว ที่มี
ชื่อเสียงด้านการทอผ้าในระดับประเทศ และมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความสนใจเข้าชมกระบวนการการ
ผลิตเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะกลุ่มทอผ้ายกทอง “จันทร์โสมา” ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากส านักพระราชวัง และมูลนิธิ     
ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง ในการอนุรักษ์ ด้วยการออกแบบลวดลาย      
ที่สลับซับซ้อนงดงาม และมีความศักดิ์สิทธิ์ผสมผสานกันระหว่างลวดลายการทอแบบราชส านักกับเทคนิคการทอผ้า       
แบบพ้ืนบ้าน จนกลายเป็นผ้าทอที่มีความงดงามอย่างมหัศจรรย์และมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก ความโดดเด่นของผ้าไหม    
ยกทอง จันทร์โสมา เกิดจากการเลือกเส้นไหมน้อยที่เล็กและบางเบาน ามาผ่านกรรมวิธีฟอก ต้มแล้วย้อมสีธรรมชาติด้วย    
แม่สีหลักสามสี คือ สีแดงจากครั่ง สีเหลืองจากแก่นแกแล และสีครามจากเมล็ดคราม สอดแทรกการยกดอกด้วยไหมทองที่
ท าจากเงินแท้มารีด เป็นเส้นเล็ก ๆ ปั่นควบกับเส้นด้าย ใช้ตะกอเส้นพุ่งพิเศษที่ท าให้เกิดลาย จ านวน 1,416 ตะกอ และ   
ใช้คนทอ ในครั้งเดียวกันถึง 4 คน อีกทั้งยังทอได้เพียง วันละ 4 – 5 เซนติเมตร เท่านั้น  

  - ศึกษาดูงาน ซแรย์ อทิตยา โครงการเกษตรอทิตยาทร จังหวัดสุรินทร์ 

  ค าว่า “ซแรย์” เป็นภาษาเขมรท้องถิ่น ซึ่งแปลว่า “นา” มีพ้ืนที่ 376 ไร่ ภายในโครงการประกอบด้วย 
โรงเรียนชาวนา พ้ืนที่จัดแสดงความรู้เรื่องข้าว ประเพณีวัฒนธรรม และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว เช่น การให้ความรู้เกี่ยวกับ
ลักษณะทางสรีรวิทยาของข้าว ปฏิทินแสดงระยะเวลาการเจริญเติบโต และช่วงเวลาการจัดการในการผลิตข้าวหอมมะลิ     
ซึ่งถือเป็นฐานการเรียนรู้หลัก โดยจัดแบ่งเป็นนิทรรศการฐานการเรียนรู้ทั้ง 6 ฐาน ได้แก่ 

- ฐานการเรียนรู้ที่ 1 ความรู้เรื่องข้าว ประเพณีวัฒนธรรมและการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว 
- ฐานการเรียนรู้ที่ 2 ทรัพยากรดิน การรักษาดินและการฟ้ืนฟูดิน ด้วยวิธีธรรมชาติ เช่น การปลูก         

ต้นปอเทือง 
- ฐานการเรียนรู้ที่ 3 ระบบนิเวศแปลงนา การปูองกันก าจัดโรคด้วยพืชสมุนไพรตามภูมิปัญญาท้องถิ่น 

และประโยชน์ของแมลงศัตรูข้าวตามความสมดุลของระบบนิเวศ 
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- ฐานการเรียนรู้ที่ 4 การเก็บเกี่ยวและการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ โดยเฉพาะการปลูกข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 
105 อย่างมีประสิทธิภาพ 

- ฐานการเรียนรู้ที่ 5 กระบวนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 
- ฐานการเรียนรู้ที่ 6 การแปรรูปข้าว เพ่ิมมูลค่าข้าว และเพ่ิมมูลค่าเศรษฐศาสตร์ส าหรับชาวนาไทย 

  นอกจากจะเป็นฐานการเรียนรู้แล้ว ที่นี่ยังมีเนื้อที่ประมาณ 20 ไร่ ไว้ส าหรับสร้างอาคารที่พัก            
ด้วยจุดมุ่งหมายให้ผู้เข้าพักได้ใช้บริการแปลนาทดลอง อีกท้ังยังได้สัมผัสบรรยากาศของท้องทุ่งนา โดยหากมีประสงค์ที่      
จะทดลองปักด านาในแปลงนาก็สามารถร่วมกิจกรรมกับทางโครงการได้ 

  - ศึกษาดูงานศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ จังหวัดสุรินทร์ (โคก หนอง นา โมเดล) 

  มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติเป็นหน่วยงานเครือข่ายภาคประชาชน ซึ่งน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นการแก้ปัญหาความยากจนให้กับประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกร โดยจัดกิจกรรมร่วมกับสถาบัน
เศรษฐกิจพอเพียง และรายการเจาะใจ ในการรณรงค์ให้ประชนตระหนักถึงปัญหาน้ าท่วม น้ าแล้ง ซึ่งสามารถร่วมมือกันยัง
ยั้ง และสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเอง ด้วยการน้อมน าแนวทางการจัดการที่ดินที่ดี เหมาะสมกับเกษตรกรที่มีที่ดินจ านวน
น้อยมาฝึกปฏิบัติ จากทฤษฎีใหม่ สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” เพ่ือให้เข้าใจง่ายส าหรับเกษตรกร ในการบริหารจัดการพ้ืนที่
อย่างเหมาะสมและประสบความส าเร็จสูงสุด เริ่มท า 7 จุด 11 ครอบครัว ในปี 2558 

  ผู้ก่อตั้งโครงการนี้คือ หลวงพ่อสังคม (ขุนศิริ) ธนปัญโญ และมีนักแสดงเข้าร่วมโครงการ ได้แก่        
เขมนิจ จามิกรณ์ และ พิษณุ นิ่มสกุล เล็งเห็นความส าคัญจึงตัดสินใจซื้อที่ดินบ้านดู่ หมู่ที่ 4 และบ้านหนองบอน หมู่ที่ 6 
ต าบลหนองบัวบาน อ าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ เพ่ือสร้างเป็นต้นแบบส าหรับการจัดการน้ า ตามแนวทางเกษตรทฤษฎี
ใหม่ และการบริหารจัดการตามรูปแบบธนาคารน้ านิเทศศาสนคุณ ส่วนย่อยสุรินทร์ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการออกแบบ
ที่ดินในพื้นที่ประมา 90 ไร่ ซึ่งเกิดจากการรวมตัวกันของชุมชนอีก 11 ราย ที่ยอมสละที่นาของตัวเองเข้าร่วมโครงการ 
และมีคณาจารย์สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมออกแบบพ้ืนที่เพ่ือเปูาหมายใน
การสร้างเป็นศูนย์เรียนรู้ “โคก หนอง นา ธนาคารน้ า โมเดล” 

  - ศึกษาดูงาน ศูนย์เรียนรู้การไฟฟ้าฝ่ายผลิต ล าตะคอง จังหวัดนครราชสีมา 

  ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ล าตะคอง จังหวัดนครราชสีมาเป็นโครงการที่ กฟผ. มุ่งท าขึ้นเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้
ด้านพลังงานไฟฟูา การผลิตไฟฟูาจากพลังงานประเภทต่างๆ ทั้งจากเชื้อเพลิงฟอสซิล และพลังงานหมุนเวียน รวมถึง
นวัตกรรมการผลิตไฟฟูาที่ทันสมัยด้วยระบบ Wind Hydrogen Hybrid ภายในศูนย์ฯ แบ่งเป็น 7 โซน ประกอบด้วย 

- โซน 1 ลานผู้กล้า เป็นจุดลงทะเบียนรับ RFID ของเหล่าผู้กล้า เพ่ือเตรียมพร้อมผจญภัยในดินแดน
พลังงาน และชมการแสดงจาก H-bot 

- โซน 2 ภารกิจพิชิตดินแดนพลังงาน ชมภาพยนตร์ 7 มิติ และพบกับ “น้องแทน” ตัวแทนเด็กจาก
ชุมชน ล าตะคอง ที่จะพาเหล่าผู้กล้าไปผจญภัยในดินแดนพลังงาน และตามหาพลังงานแห่งอนาคต 

- โซน 3 ดินแดนพลังงาน น้องสายชล น้องวายุ และน้องตะวัน ชวนผจญภัยในดินแดนพลังงานน้ า 
(Water Frontier) พลังงานลม (Wind Frontier) และพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Frontier) พร้อมชมทิวทัศน์แสนงดงาม
ของพ้ืนที่ล าตะคองที่   มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า บนหอคอยดินแดนแห่งพลังงาน (The Tower of Energy)  

- โซน 4 ดินแดนพลังงานแห่งอนาคต ร่วมผจญภัยค้นหาพลังงานใหม่แห่งอนาคต กับนวัตกรรมพลังงาน
สุดล้ าอย่าง “Wind Hydrogen Hybrid” เมื่อพลังงานลมและไฮโดรเจนผนึกก าลังร่วมกันสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน
ไฟฟูา 
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- โซน 5 ภารกิจผลิตไฟฟูาเพ่ือความสุขของคนไทย อุโมงค์กาลเวลา...พาเหล่าผู้กล้าร่วมผจญภัยกับ
ภารกิจสุดท้าทายของ กฟผ. ในการผลิตไฟฟูาเพ่ือความสุขของคนไทย 

- โซน 6 ฐานบัญชาการสมดุลพลังงาน ฐานบัญชาการที่เหล่าผู้กล้าจะได้ร่วมภารกิจ “สร้างสมดุล
พลังงานไฟฟูา” โดยสวมบทบาทเป็นผู้ควบคุมและปรับสัดส่วนเชื้อเพลิงผลิตไฟฟูาได้ด้วยตนเอง 

- โซน 7 ม่วนซื่นล าตะคอง เพลิดเพลินไปในดินแดนแห่งรอยยิ้มและความสุข ที่ อุดมไปด้วย
ทรัพยากรธรรมชาติและความมีชีวิตชีวาของชุมชนล าตะคอง 

การน ามาปรับประยุกต์ใช้ 

1. ประยุกต์รูปแบบการจัดแสดงเรื่องของฐานการผลิตปุ๋ยหมักเติมอากาศมาเป็นฐานการจัดแสดงเรื่อง
การผลิตปุ๋ยในแนวที่ พกฉ. ท าอยู่ โดยในฐานปฏิบัติให้มีชุดองค์ความรู้ติดประจ าฐาน และลงมือปฏิบัติได้จริง 

2. จัดการแปลง โคก หนอง นา ธนาคารน้ าโมเดล ให้มีความพร้อมมากยิ่งขึ้น การเลือกพันธุ์ไม้ที่
หลากหลาย ให้เหมาะกับสภาพดิน การห่มดิน การท าธนาคารน้ าใต้ดินบริเวณที่เป็นพ้ืนที่รับน้ า 

3. จัดท าปูายคัดแยกขยะ และปูายรณรงค์งดการใช้โฟม 
4. จัดท าปูายแสดงรายละเอียดในการก่อสร้างบริเวณพ้ืนที่ก่อสร้าง เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส สามารถ

ตรวจสอบได ้
5. ด้านการประชาสัมพันธ์ เพ่ิมการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางเฟสบุ๊คให้มากขึ้นเพ่ือเป็นช่องทางในการ

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและการด าเนินงานของโครงการ 
6. ด้านการน าชม ประสานความร่วมมือจากหน่วยงานในพ้ืนที่ กลุ่มเยาวชน ปราชญ์เกษตร และ

เจ้าหน้าทีข่องโครงการ สู่การพัฒนาเป็นวิทยากรการน าชม เพ่ือสร้างความร่วมมือในการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
7. การจัดสถานที่ในส่วนให้บริการ เช่น ร้านกาแฟ และที่พักอาศัยมีความสะอาดสวยงาม มีจุดถ่ายภาพ 
8. พัฒนาระบบการจัดแสดงภาพยนตร์ 4 มิติ ให้ทันสมัยมากขึ้น เพ่ือสร้างสีสันความแปลกใหม่         

สร้างความเสมือนจริง เช่น สื่อภาพ เสียง ลม และมีการเคลื่อนไหวขยับเก้าอ้ีไปมา 
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9. ผลการด าเนินงานด้านการเงิน   

การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตั้งแต่ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง   
เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 

การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ พกฉ. เบิกจ่ายและผูกพัน 
ร้อยละ 30.40 โดยค่าใช้จ่ายลงทุน ผูกพันตามสัญญา 1 รายการ คือ ค่าก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งสนอง   
พระราชปณิธาน และอาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และอีก 4 รายการ อยู่ระหว่างขั้นตอน   
การประกาศประกวดราคา คือ กังหันน้ าชัยพัฒนา พร้อมติดตั้ง ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี   
4 รูปแบบ ค่าปรับปรุงซ่อมหลังคา อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อาคาร 1 ต าบลคลองหนึ่ง 
อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 งาน และอาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อาคาร 5    
ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 งาน และค่าก่อสร้างเสาเข็มกันดิน ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอ
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 งาน 

เงินงบประมาณรายจ่าย  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563      จ านวน      212.585   ล้านบาท   คิดเป็นร้อยละ 

100.00 
เบิกจ่ายและผูกพัน          จ านวน      64.6263   ล้านบาท   คิดเป็นร้อยละ 30.40 
คงเหลือ         จ านวน    147.9595   ล้านบาท   คิดเป็นร้อยละ 69.60 

 

แผนการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ส าคัญ 

พกฉ. มีแผนการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ส าคัญ 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ประ เด ็นยุทธศาสตร์ที ่ 1  การพัฒนาพิพิธภ ัณฑ์ให ้เป ็นแหล่ง เ ร ียนรู ้พ ระ เก ีย รต ิค ุณ  และ          
พระอัจฉริยภาพกษัตริย์ เกษตร 

กิจกรรมการจัดแสดงและกิจกรรมพิพิธภัณฑ์  เป็นการเผยแพร่ความรู้ด้านการเกษตรตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ผ่านนิทรรศการในอาคาร กลางแจ้ง นิทรรศการชั่วคราว และกิจกรรมพิเศษในวาระส าคัญ ๆ  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตร 
กิจกรรมขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ด าเนินการขับเคลื่อนงานตามเศรษฐกิจพอเพียง ที่เป็นรูปธรรม 

โดยความร่วมมือของเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ และภาคีความร่วมมือ ซึ่งเป็นผลจากการน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ด้านการเกษตร ไปประยุกต์ใช้กับตนเอง ครอบครัวและชุมชน  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมเกษตร 
 กิจกรรมการจัดองค์ความรู้ เพ่ือให้ประชาชนได้เรียนรู้และตระหนักรู้ในพระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพ
ด้านการเกษตรของพระมหากษัตริย์และบรมวงศานุวงศ์ รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงด้านการเกษตร เพ่ือการสืบสาน รักษา ต่อยอด   
 

 
 


