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รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – วันที่ 30 กันยายน 2565 

สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) หรือ พกฉ. 
ได้ดำเนินการเผยแพร่พระเกียรติคุณพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช 
มหาราช บรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ ด้านการเกษตร ถ่ายทอดองค์ความรู้
ภูมิปัญญา นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ในรูปแบบพิพิธภัณฑ์มีชีวิต โดยได้จัดแสดงนิทรรศการในรูปแบบ
ที่สมสมัยในอาคาร และจัดแสดงต้นแบบ ฐานการเรียนรู้ ให้สัมผัสของจริงและฝึกปฏิบัติได้ ส ามารถเรียนรู้จาก
วิทยากรผู้ปฏิบัติจริง จัดกิจกรรม นิทรรศการพิเศษอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และจุดประกาย
ความคิดแก่ผู้เข้ามาชมและเรียนรู้ ในการนำไปประยุกต์ใช้ในวิถีชีวิตต่อไป  

ผลการดำเนินงานภาพรวมโดยสรุป ดังนี้ 
1. การเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล  

อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ ด้านการเกษตร             
มีผู้เข้าชมและเรียนรู้พิพิธภัณฑ์ ในรูปแบบ Onsite จำนวน 181,184 ราย ในรูปแบบ Online จำนวน 145,434 ราย 
รวมทั้งสิ้น 326,618 ราย โดยเปิดให้เข้าชมการจัดแสดงนิทรรศการ ดังนี้ 

1.1 พิพิธภัณฑ์ในอาคาร เปิดให้เข้าชมนิทรรศการภายในอาคาร จำนวน 6 พิพิธภัณฑ์ คือ 
พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา พิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรม พิพิธภัณฑ์ป่าดงพงไพร พิพิธภัณฑ์วิถีน้ำ พิพิธภัณฑ์ดินดล 
และพิพิธภัณฑ์เกษตร คือ ชีวิต   

1.2 พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เปิดให้เข้าชมฐานการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ จำนวน 2 พิพิธภัณฑ์ คือ 
พิพิธภัณฑ์นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง และพิพิธภัณฑ์เกษตรตามรอยพ่อ รวมทั้งมีพื้นที่พิพิธภัณฑ์นวัตกรรม
เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร คือ เส้นทางสืบสาน รักษา ต่อยอด Wisdom farm และ      
มีบริการรถนำชมฐานเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง 

1.3 พิพิธภัณฑ์ กษัตริย์ เกษตร MADO (Museum of Agriculture Destination Opportunities) 
พิพิธภัณฑ์แห่งโอกาส พ้ืนที่แห่งการเรียนรู้ เรื่อง “กษัตริย์ เกษตร” ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย สอดคล้องการดำเนินชีวิต
ของคนรุ่นใหม่ในรูปแบบที่หลากหลาย ชมนิทรรศการและร่วมกิจกรรมเรียนรู้ พระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จ       
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้านการเกษตร สัมผัสคุณค่าวิถีเกษตรไทย      
ชิม อาหาร เครื่องดื ่มเพื ่อสุขภาพ ช้อปสินค้าผลผลิต ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ฯ และเข้าชม
นิทรรศการในอาคาร 
 2. การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตร ได้แก่ 
  2.1 จัดตลาดเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 11 ครั้ง เป็นตลาดองค์ความรู้ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้   
ภูมิปัญญา นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง การบริหารจัดการผลผลิต การตลาด การแลกเปลี ่ยนเรียนรู้             
จากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ เกษตรกร และผู้ผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ ตลอดจนการจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์
และผลผลิตเกษตรอินทรีย์ต่าง ๆ 
  2.2 จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ จำนวน 8 ครั้ง เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณ 
พระอัจฉริยภาพ และสืบทอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร ด้านการเกษตร ร่วมกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกัน
ของ พกฉ. กับเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ และภาคีความร่วมมือ รวมทั้ง สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์กับภาคการเกษตรไทย เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนงานพัฒนาตามแนวทางหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง  
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  2.3 จัดกิจกรรมขยายผลเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ จำนวน 10 ครั ้ง เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณ        
พระอัจฉริยภาพ และ สืบทอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร ด้านการเกษตร เชื่อมโยงเครือข่าย ประสานความร่วมมือกับ พกฉ. ในการจัดตั้งศูนย์เครือข่าย       
ศูนย์เรียนรู้ ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เพ่ือร่วมขับเคลื่อนงานเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง  
  2.4 จัดกิจกรรมเผยแพร่ขยายผลนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง  จำนวน 7 ครั ้ง เพ่ือ
เผยแพร่พระเกียรติคุณ พระอัจฉริยภาพ และสืบทอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหา
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้านการเกษตร เชื่อมโยงเครือข่าย ประสานความร่วมมือกับ พกฉ. เพ่ือร่วม
ขับเคลื่อนงานเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง  
 3. จัดกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ ภูมิปัญญา นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง  ทั้งในรูปแบบ 
Onsite และ Online จำนวน 22 ครั้ง เพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้ผ่านการอบรมวิชาของแผ่นดินและอบรมเชิง
ปฏิบัติการ จากวิทยากรผู้มีประสบการณ์ ในการปฏิบัติจริง ส่งเสริม สนับสนุน การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงด้านการเกษตร เพื่อการสืบสาน รักษา ต่อยอด ไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ เพื่อการพึ ่งตนเอง ลดรายจ่าย        
สร้างรายได้  
 4. ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง แก่นักเรียน นักศึกษา 
และประชาชนที่มาเรียนรู้และเข้าชมพิพิธภัณฑ์ มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในรูปแบบ Onsite จำนวน 28,020 ราย        
ในรูปแบบ Online จำนวน 3,652 ราย รวมทั้งสิ้น 31,672 ราย และจัดกิจกรรมภายใต้โครงการท่องเที่ยวสุขสันต์ 
ที่พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ในรูปแบบ Onsite จำนวน 63 ครั้ง จำนวน 816 ราย ในรูปแบบ Online จำนวน 37 ครั้ง 
จำนวน 617 รวมทั้งสิ้น จำนวน 100 ครั้ง จำนวน 1,433 ราย 
 5. จัดมหกรรมและนิทรรศการพิเศษ จำนวน 5 ครั้ง ได้แก่ จัดงานนิทรรศการหมุนเวียน จำนวน 3 ครั้ง 
และจัดงานมหกรรม จำนวน 2 ครั้ง 
 6. จัดนิทรรศการสัญจร ภายนอกพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ดำเนินการตามแผน จำนวน 12 ครั ้ง และ
หน่วยงานเชิญร่วมจัด* จำนวน 6 ครั้ง รวมทั้งสิ้น จำนวน 18 ครั้ง เพ่ือเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
และพระบรมวงศานุวงศ์ ด้านการเกษตร ถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญา นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง  และ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของ พกฉ.  
 7. การดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า        
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) จำนวน 6 ครั้ง เพ่ือสนองพระราชดำริ โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ และเผยแพร่องค์ความรู้  ความสำคัญและคุณประโยชน์ของ
ทรัพยากรไทย รวมทั้งสร้างแรงบันดาลใจ และตระหนักรู้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  
 8. ลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ (MOU) การสืบทอดพระราชปณิธานด้านการเกษตรเศรษฐกิจ
พอเพียง จำนวน 3 หน่วยงาน เพ่ือร่วมกันเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์ไทย และ
พระบรมวงศานุวงศ ์ด้านการเกษตร 
 9. การพัฒนาบุคลากร การจัดอบรม จำนวน 14 ครั้ง และศึกษาดูงาน จำนวน 2 ครั้ง เพื่อพัฒนา
ศักยภาพ และนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 
 10. ผลการดำเนินงานด้านการเงิน การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – วันที่ 30 กันยายน 2565 งบประมาณตามแผนปฏิบัติงานประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน จำนวน 138,920,500 บาท เงินนอกงบประมาณสมทบ จำนวน 
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78,746,140 บาท รวมจำนวน 217,666,640 บาท เบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน 214,777,611.77 บาท   
(ร้อยละ 98.67) คงเหลือ จำนวน 2,889,028.23 บาท (ร้อยละ 1.33) 

11. กิจกรรมอื่น ๆ เช่น การหารือแนวทางการจัดทำพื้นที่แหล่งเรียนรู้โคก หนอง นา อารยเกษตร ร่วมงาน
พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ปีพุทธศักราช 2565 และเข้าร่วมประชุมหารือแนวทางความร่วมมือ
ร่วมกับสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม เป็นต้น 

 
**แนวทางการดำเนินงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 

พกฉ. ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจกรรม โครงการต่าง ๆ ของสำนักงานฯ อย่างต่อเนื่อง และได้เพิ่มรูปแบบการ   
เข้าชมและการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นรูปแบบ Online ผ่านทางช่องทางสื ่อโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ของ พกฉ. เช่น 
Facebook เพจพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ , YouTube ช่องพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ , 
Zoom Meeting  ร วมท ั ้ ง  ป ร ะช าส ั มพ ั น ธ ์ ผ ่ า น  Application Line: พ ิ พ ิ ธ ภ ัณฑ ์ เ กษ ตร ฯ  Instagram: 
wisdomkingmuseum TikTok: wisdomkingmuseum และพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง เป็นต้น 
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สรุปผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2565 ณ เดือนกันยายน 2565 
กิจกรรม / โครงการ เป้าหมาย 

(ผลการดำเนินงาน) 
ปีงบประมาณ 2564 

เป้าหมาย 
(ผลการดำเนินงาน)

ปีงบประมาณ 2565 
1. เผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพ
ของพระบาทสมเด ็จพระบรมชนกาธ ิ เบศร    
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
ด้านการเกษตร จัดแสดงพิพิธภัณฑ์ในอาคาร 
และพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง  
 

จำนวนผู้เข้าชมและเรียนรู้  
352,669 ราย 

(149,683 ราย) 

จำนวนผู้เข้าชมและเรียนรู้ 
430,000 ราย 

(326,618 ราย*) 

2. การขับเคลื ่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ด ้านการเกษตร ผ่านการจัดก ิจกรรมตลาด
เศรษฐกิจพอเพียง  
 

7 ครั้ง 
(8 ครั้ง) 

7 ครั้ง 
(11 ครั้ง) 

3. จัดกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ ภูมิปัญญา 
นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง เพื ่อการ
พึ่งตนเองในการลดค่าใช้จ่าย สร้างรายได้ 
 

12 ครั้ง 
(20 ครั้ง) 

 

12 ครั้ง 
(22 ครั้ง) 

4. จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ
เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง  แก่นักเรียน  นักศึกษา  
และประชาชน   
 

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ  
45,136 ราย 

(21,371 ราย) 

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ  
31,371 ราย 

(31,672 ราย) 

5. นิทรรศการสัญจร เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณ
และพระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระบรมชน
กาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถ
บพิตร ด ้านการเกษตร ถ ่ายทอดองค ์ความรู้
นว ั ตกรรมเกษตรเศรษฐก ิ จพอเพ ี ย งและ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของ พกฉ.  

12 ครั้ง 
(12 ครั้ง) 

12 ครั้ง 
(18 ครั้ง) 

 

 
 
 
 
 
 

  

*หมายเหตุ : ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID - 19) เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมจำกัดการแพร่ระบาด สำนักงานจึงได้ประกาศข้อกำหนดการ
เข้าใช้บริการเข้าชมนิทรรศการ ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 กำหนดรอบการเข้าชมและจำนวนผู้เข้าชม
พิพิธภัณฑ์ในอาคาร ออกเป็น 4 รอบ รอบละไม่เกิน 30 คน  
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ผลการดำเนินงานตามภารกิจหลัก 
1. การเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล 
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ ด้านการเกษตร 

พกฉ. ดำเนินการเปิดให้เข้าชมและเรียนรู้ ทั้ง  3 พิพิธภัณฑ์ ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ในอาคาร พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง 
และพิพิธภัณฑ์กษัตริย์ เกษตร สำหรับนักเรียน นักศึกษา เกษตรกรและประชาชนทั่วไป และบริการเข้าชมสำหรับหมู่คณะ 

1.1 พิพิธภัณฑ์ในอาคาร เปิดให้เข้าชมนิทรรศการภายในอาคาร จำนวน 6 พิพิธภัณฑ์ คือ พิพิธภัณฑ์       
ในหลวงรักเรา พิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรม พิพิธภัณฑ์ป่าดงพงไพร พิพิธภัณฑ์วิถีน้ำ พิพิธภัณฑ์ดินดล และ
พิพิธภัณฑ์เกษตร คือ ชีวิต   

 
 
 

 
 
 

 
1.2 พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เปิดให้เข้าชมฐานการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ จำนวน 2 พิพิธภัณฑ์ คือ พิพิธภัณฑ์

นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง และพิพิธภัณฑ์เกษตรตามรอยพ่อ รวมทั้งมีพื ้นที่พิพิธภัณฑ์นวัตกรรมเกษตร
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร คือ เส้นทางสืบสาน รักษา ต่อยอด Wisdom farm และมีบริการ   
รถนำชมฐานเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง 

 
 
 

 
 
 
          1.3 พิพิธภัณฑ์ กษัตริย์ เกษตร MADO (Museum of Agriculture Destination Opportunities) พิพิธภัณฑ์
แห่งโอกาส พื้นที่แห่งการเรียนรู้ เรื่อง “กษัตริย์ เกษตร” ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย สอดคล้องการดำเนินชีวิตของ      
คนรุ่นใหม่ในรูปแบบที่หลากหลาย ชมนิทรรศการและร่วมกิจกรรมเรียนรู้ พระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระบรม   
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้านการเกษตร สัมผัสคุณค่าวิถีเกษตรไทย ชิม อาหาร 
เครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ ช้อปสินค้าผลผลิต ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ฯ และเข้าชมนิทรรศการในอาคาร 
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ผลการดำเนินงาน 
1) มีผู ้เข้าชมและเรียนรู้พิพิธภัณฑ์ สะสมตั ้งแต่วันที ่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง วันที ่ 30 กันยายน 2565             

ในรูปแบบ Onsite จำนวน 181,184 ราย ในรูปแบบ Online จำนวน 145,434 ราย รวมทั้งสิ้น 326,618 ราย 
2) ผู้เข้ามาเรียนรู้ ได้เรียนรู้พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช

มหาราช บรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ ด้านการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 
และความสำคัญของการเกษตร รวมทั้งน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็ จพระบรมชนกาธิเบศร       
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

3) เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) พกฉ. จึงเพิ่มรูปแบบการเข้า
ชมและการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นรูปแบบ Online ผ่านทางช่องทางสื่อโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ของ พกฉ. เช่น Facebook 
เพจพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ, YouTube ช่องพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ, Zoom Meeting  
รวมทั้ง ประชาสัมพันธ์ผ่าน Application Line: พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ Instagram: wisdomkingmuseum TikTok: 
wisdomkingmuseum และพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตร 

2.1 จัดตลาดเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 11 ครั้ง โดยร่วมมือกับเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ เป็นตลาด    
องค์ความรู้ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ ภูมิปัญญา นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง การบริหารจัดการผลผลิต 
การตลาด การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ เกษตรกร และผู้ผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ 
ตลอดจนการจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ และผลผลิตเกษตรคุณภาพ ดังนี้ 

1) จัดงานตลาดเศรษฐกิจพอเพียง “คิดถึงมิลืมเลือน 9” ระหว่างวันที่ 11 – 13 ตุลาคม 2564 ภายใต้การ
จัดนิทรรศการหมุนเวียน “คิดถึงมิลืมเลือน 9” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรม         
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย ด้านการเกษตร ภายในงาน 
ประกอบด้วย นิทรรศการ “ในความทรงจำ” นำเสนอพระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพในพระบาทสมเด็จพระบรม    
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทางด้านการเกษตร ที่มุ่งหวังให้ประชาชนคนไทยอยู่ดี กินดี 
อย่างมั่นคงและยั่งยืน 
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2) จัดงานตลาดเศรษฐกิจพอเพียง “เกษตรวิถีใหม่” ในรูปแบบ Onsite และรูปแบบ Online วันที่                  
6 – 7 พฤศจิกายน 2564 ภายในงานจัดแสดงนิทรรศการไม้กระแสสร้างรายได้ “ปลูกง่าย กินได้ สร้างรายได้”                 
ปลูก 1 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง คือ ใช้รับประทาน ใช้เป็นยารักษาโรค ใช้ตกแต่งให้สวยงาม และการใช้ในการสร้าง
รายได้ โดยมีกิจกรรมประกอบนิทรรศการ “สาธิตผ่าหัวบอนสี” เป็นการเผยแพร่ความรู้เรื่องการขยายพันธุ์บอนสี  
ซึ่งเป็นพืชที่กำลังได้รับความนิยมในปัจจุบัน และกิจกรรม “ชำกระแส” เป็นกิจกรรมเพาะ แจก แลกเปลี่ยนกิ่งโพธิ์
ทะเลเจ็ดสี สำหรับผู้ร่วมงานที่กดไลค์ กดแชร์ ประชาสัมพันธ์งานตลาดเศรษฐกิจพอเพียง 

3) จัดงานตลาดเศรษฐกิจพอเพียง “ภูมิพลังแผ่นดิน” วันที่ 3 – 6 ธันวาคม 2564 ภายใต้การจัดงาน
มหกรรมในหลวงรักเรา “ภูมิพลังแผ่นดิน” ภายในงานจัดแสดงนิทรรศการพิเศษ “ดินมีชีวิต” เทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้านการจัดการทรัพยากรดิน      
ที่นำเสนอการรักษาและปรับปรุงบำรุงดินด้วยวิธีต่าง ๆ โดยเฉพาะการใช้สิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติมาช่วยปรับสภาพ
ความสมดุลให้ดิน 

4) จัดงานตลาดเศรษฐกิจพอเพียง “เกษตร D.I.Y.” ในรูปแบบ Onsite และรูปแบบ Online ระหว่าง
วันที่ 5 – 6 กุมภาพันธ์ 2565 เพ่ือเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ ด้านการเกษตร 
ภายในงานจัดนิทรรศการ D.I.Y. จากขวดพลาสติก โดยภาคีเครือข่ายความร่วมมือ และนิทรรศการ D.I.Y. จากสิ่งของ
วัสดุเหลือใช้ โดยสำนักนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง มีกิจกรรม “เพาะ แจก แลก เปลี่ยน”  ให้ผู้เข้าร่วมงาน
ปลูกต้นไม้จากวัสดุเหลือใช้ เช่น แก้วน้ำหรือขวดน้ำพลาสติก เป็นการปลูกจิตสำนึกในการปลูกต้นไม้ การได้ทำ
กิจกรรมร่วมกันภายในครอบครัว นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมงานในรูปแบบ Onsite สามารถเลือกซื้อสินค้าเกษตรปลอดภัย
จากเครือข่าย พกฉ. ทั่วภูมิภาค มีร้านค้าเครือข่ายเข้าจำหน่ายสินค้า จำนวน 94 ร้านค้า        

5) จัดงานตลาดเศรษฐกิจพอเพียง “อัจฉริยะนวัตกรรมเกษตร” ในรูปแบบ Onsite และรูปแบบ Online  
ระหว่างวันที่ 5 – 6 มีนาคม 2565 เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพในพระบาทสมเด็จพระบรม     
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ 
ด้านการเกษตร ภายในงานมีกิจกรรม “เพาะ แจก แลก เปลี่ยน” ให้ผู้เข้าร่วมงานปลูกต้นไม้และนำกลับไปดูแลที่บ้าน                    
และนิทรรศการพิเศษเก่ียวกับการบริหารจัดการน้ำด้วยระบบ IOT 

6) จัดงานตลาดเศรษฐกิจพอเพียง “พันธุกรรมสร้างชีวิต” ในรูปแบบ Onsite และรูปแบบ Online 
ระหว่างวันที่ 1 – 3 เมษายน 2565 ภายใต้การจัดงานนิทรรศการหมุนเวียน “พันธุกรรมสร้างชีวิต” เพื่อเป็นการ
น้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้านการอนุรักษ์พันธุกรรม ภายในงานมีนิทรรศการเครือข่ายพิพิธภัณฑ์
การเกษตรฯ “พันธุกรรมสร้างชีวิต” 7 ฐาน นิทรรศการมีชีวิตจากปราชญ์เกษตรและเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ 
นิทรรศการ “มหัศจรรย์พันธุ์สัตว์ถิ่นไทย” เรียนรู้เรื่องราวของพันธุกรรมสัตว์ในท้องถิ่น และกิจกรรม “เพาะ แจก 
แลก เปลี่ยน” ให้ผู้เข้าร่วมงานปลูกต้นไม้และนำกลับไปดูแลที่บ้าน เพ่ือเป็นการเปลี่ยนวัสดุเหลือใช้ให้เกิดประโยชน์ 

7) จัดงานตลาดเศรษฐกิจพอเพียง “ศาสตร์เกษตร” ในรูปแบบ Onsite และรูปแบบ Online ระหว่าง
วันที่ 7 – 8 พฤษภาคม 2565 เพื่อเป็นการน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้านการเกษตร ภายในงานจัดแสดงพันธุกรรมข้าวพื้นบ้าน จำนวน    
68 สายพันธุ์ ในนิทรรศการ “เจ้าข้าวแดงแกงร้อน” นิทรรศการเส้นทางข้าวครบวงจร นิทรรศการเกษตรเมือง 
และจัดกิจกรรม “เพาะ แจก แลก เปลี่ยน” เป็นกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วม ให้ผู้เข้าร่วมงานปลูกต้นไม้จากนำวัสดุ
เหลือใช้ เช่น ขวดน้ำ แก้วพลาสติก แล้วนำกลับไปปลูกที่บ้าน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
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8) จัดงานตลาดเศรษฐกิจพอเพียง “ผักริมรั้ว ครัวริมทุ่ง” ในรูปแบบ Onsite และรูปแบบ Online 
ระหว่างวันที ่ 4 – 5 มิถุนายน 2565 เพื ่อเป็นการน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ           
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้านการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ภายในงานจัด
แสดงพันธุกรรมผักพื้นบ้าน กว่า 60 ชนิด ในนิทรรศการ “รสผักริมรั้ว ครัวสุขภาพ” และการจัดแสดงอาหาร
พื้นบ้านที ่มีส่วนประกอบของผักริมรั ้ว เช่น แกงเลียงผักรวม น้ำพริกกะปิผักลวก แคนายัดไส้หมู บุษบาห่มผ้า              
ในนิทรรศการ “ผักริมรั้ว ครัวริมทุ่ง” นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมงานในรูปแบบ Onsite สามารถเลือกซื้อสินค้าเกษตร
ปลอดภัยจากเครือข่าย พกฉ.  ทั่วภูมิภาค มีร้านค้าเครือข่ายร่วมจำหน่ายสินค้าในงานตลาดเศรษฐกิจพอเพียง “ผักริมรั้ว 
ครัวริมทุ่ง” จำนวน 101 ร้านค้า 

9) จัดงานตลาดเศรษฐกิจพอเพียง “สืบสานงานพ่อ” ในรูปแบบ Onsite และรูปแบบ Online ระหว่างวันที่ 
1 – 3 กรกฎาคม 2565 ภายใต้การจัดงานมหกรรม “สืบสานงานพ่อ” เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
พระผู้ทรงสืบสานงานในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ภายในงานจัด
แสดงนิทรรศการพิเศษ “อารยเกษตร น้ำใจ ความหวัง จากราชทัณฑ์สู่พระราชวังดุสิต” นำเสนอเกี่ยวกับการจัดการน้ำ   
เพื่อการเกษตร โดยพระราชทานพระราชดำริด้านการจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำซึ่งก่อเกิดเป็นโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ และทรงส่งเสริมแนวคิดการทำเกษตรแบบ “โคก หนอง นา” โดยน้อมนำศาสตร์
พระราชาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่มาประยุกต์ใช้กับการทำเกษตรตามภูมิปัญญาพื้นบ้าน 
พร้อมพระราชทานพระราชดำริแก่หน่วยงานต่าง ๆ นำไปเป็นแนวทางในการช่วยเหลือราษฎร 

10) จัดงานตลาดเศรษฐกิจพอเพียง “สานต่องานแม่” ในรูปแบบ Onsite และรูปแบบ Online ระหว่างวันที่ 
6 – 7 สิงหาคม 2565 เรียนรู ้เรื ่องราวของลายผ้าไทยที่ปรากฎบนฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิร ิกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และสมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา โดยใช้เทคโนโลยี AR (Augmented Reality) ผ่านโทรศัพท์มือถือ 
พร้อมถ่ายภาพร่วมกับนิทรรศการพิเศษ “อารยเกษตร น้ำใจ ความหวัง จากราชทัณฑ์สู่พระราชวังดุสิต” กิจกรรม “เดินป่า
หาสัตว์เสมือนจริง” นอกจากนี้ ยังมีนิทรรศการ “พรรณไม้ของแม่” จัดแสดงให้ความรู้เกี่ยวกับพรรณไม้ที่ทรงคุณค่า งดงาม
ในพระนาม “สมเด็จพระพันปีหลวง” ได้แก่ ดอนญ่าควีนสิร ิกิติ ์ บัวควีนสิร ิกิติ ์ รวมทั ้งพรรณไม้อื ่น ๆ นามตาม              
พระนามาภิไธย ดอกไม้นามพระราชทาน และดอกไม้ที่ทรงโปรด จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วม “เมนูบำรุงแม่” จัดแสดงให้
ความรู้เกี่ยวกับหัวปลี ที่ช่วยบำรุงน้ำนมแม่ โดยสาธิตการทำอาหารด้วยเมนูหัวปลี เช่น ทอดมันหัวปลี แกงเลียงหัวปลี       
ต้มยำหัวปลี เป็นต้น 

11) จัดงานตลาเศรษฐกิจพอเพียง “เกษตรปันสุข” ในรูปแบบ Onsite และรูปแบบ Online ระหว่างวันที่   
3 – 4 กันยายน 2565 ภายในงานจัดกิจกรรมพิเศษ จับคู่สมุนไพร สมุนไพรคู่ครัวไทยต้านไวรัสกิจกรรมสร้างการมีส่วน
ร่วมของผู้เข้าร่วมงานผ่านกิจกรรมเรียนรู้เรื่องราวของสมุนไพรไทย และสรรพคุณต่าง ๆ ผ่านการต่อจิ๊กซอร์ภาพ เพื่อรับ
ของรางวัลพิเศษ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก กิจกรรม “เดินป่าหาสัตว์เสมือนจริง” กิจกรรมเพ่ือ
การประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง (Virtual museum) พิพิธภัณฑ์ป่าดงพงไพร และแนะนำวิธีการเรียนรู้นิทรรศการ
ภายในพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง เพื่อเผยแพร่พระราชดำริ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ นอกจากนี้ ยังมี กิจกรรมพิเศษ “ปิ่นโต  
ปันสุข” โดยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดการใช้ถุงพลาสติกและถ้วยกระดาษภายในงาน ผู้เข้าร่วมงานที่นำปิ่นโตหรือภาชนะ
มาใส่อาหารภายในงาน จะได้รับ“ตะกร้าผักจิ๋ว” ชุดผักไมโครกรีน กลับไปดูแลต่อที่บ้านมีจำนวนจำกัด 100 ชุด/วัน 
บริเวณข้างบ้านพึ่งตนเองจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วม “เมนูจากสารพัดงอก” จัดแสดงให้ความรู้เกี ่ยวกับผักไมโครกรีน       
โดยสาธิตการทำอาหาร เช่น ไมโครกรีนชุบแป้งทอด สลัดโรลไมโครกรีน เป็นต้น จัดกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้     
การอบรมวิชาของแผ่นดิน และอบรมเชิงปฏิบัติการ องค์ความรู้เกี่ยวกับการทำเกษตร และเทคนิคการถนอมอาหารเพื่อ 
เพ่ิมมูลค่าสินค้า เช่น เกษตรปันสุข เกษตร เกษียณ สร้างสุข อาณาจักรผักคนเมือง ถั่วงอกทำเงิน ถั่วกรอบแก้ว น้ำมันพริก
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เป็นต้น โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ปฏิบัติจริง เครือข่าย พกฉ. และวิทยากรพิเศษจำนวน 8 วิชา นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วม
งานในรูปแบบ Onsite สามารถเลือกซื้อสินค้าเกษตรปลอดภัยจากเครือข่าย พกฉ. ทั่วภูมิภาค มีร้านค้าเครือข่ายร่วม
จำหน่ายสินค้าในงานตลาดเศรษฐกิจพอเพียง “เกษตรปันสุข” จำนวน 107 ร้านค้า 
 ผลการดำเนินงาน  
 1. เครือข่ายของ พกฉ. และภาคีความร่วมมือได้มีโอกาสในการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเกษตร
เศรษฐกิจพอเพียงสู่สาธารณะมากขึ้น 
 2. พกฉ. เปิดพื้นที่ให้เครือข่ายได้จัดแสดงและพัฒนาศักยภาพด้านการผลิต การตลาด นวัตกรรมและการ
บริหารจัดการทรัพยากรของตนเอง ผ่านรูปแบบตลาดองค์ความรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง และร่วมกันขับเคลื่อน
เชื่อมโยงงานตลาดเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นรูปธรรม  
 3. พกฉ. ได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม และกิจการของพิพิธภัณฑ์ฯ ถึงกลุ่มเป้าหมายโดยตรง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่าย จำนวนรวม 8 ครั้ง 
เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณ พระอัจฉริยภาพ และสืบทอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรม      

ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้านการเกษตร ร่วมกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนงานตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกันของ พกฉ. กับเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ และภาคีความร่วมมือ รวมทั้ง 
สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์กับภาคการเกษตรไทย เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการ
ขับเคลื่อนงานพัฒนาตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1) จัดรายการออนไลน์ สุข สนุก เรียนรู้ประสบการณ์ “เที่ยวทิพย์ทั่วไทย กับเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ” 
ภายใต้โครงการประชุมออนไลน์เครือข่าย พกฉ. ทุกวันจันทร์ ประเด็นความร่วมมือในการขับเคลื่อนงาน ผ่าน Application 
Zoom Cloud Meetings ร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยน หารือเชิงพื้นที่ เพื่อพัฒนายกระดับองค์ความรู้ รวบรวม องค์ความรู้จาก
เครือข่าย ศูนย์เครือข่ายและศูนย์เรียนรู้เครือข่าย พกฉ. ประสบการณ์ การพ่ึงตนเองและการสร้างความมั่นคงทางอาหารสู่การ
พ่ึงตนเอง จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้ 

ครั้งที่ 1 เดือนพฤศจิกายน 2564 ได้แก่ (1) วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ร่วมพูดคุยกับนางเตียง ฉลองบุญ 
เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จังหวัดนครสวรรค์ เรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการแปลงเกษตร พันธุกรรม 
เทคนิคการจัดการผลผลิต แปรรูป ผลิตภัณฑ์และการตลาด มีผู ้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 89 ร าย (2) วันที่ 22 
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พฤศจิกายน 2564 ร่วมพูดคุยกับนายสุวัฒนชัย จำปามูล ผู้สืบทอดวิถีเกษตร ต่อจาก พ่อจันทร์ที ประทุมภา ปราชญ์
เกษตรของแผ่นดิน ปี 2554 สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ผู้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
พัฒนาการทำเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ ทำเกษตรที่ต้องพึ่งพาอาศัยเกื้อกูลซึ่งกันและกัน เพื่อลดต้นทุนการผลิต เน้น
การผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน “กินดี อยู่ดี ครอบครัวมีสุข ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง” มีผู้เข้าร่วมโครงการ 
จำนวน 48 ราย และ (3) วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ร่วมพูดคุยกับนายเฉลิม พีรี เครือข่ายพิพิธภัณฑ์ เกษตรฯ 
จังหวัดกำแพงเพชร ผู้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นบุคคลต้นแบบนักวิจัยไทบ้าน เรื่องระบบการ
จัดการทำเกษตร 9 รู้ การทำเกษตรแบบง่ายๆ ขยายพันธุ์พืช ลดต้นทุน มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 58 ราย                

ครั้งที่ 2 เดือนธันวาคม 2564 ได้แก่ (1) วันที่ 13 ธันวาคม 2564 ร่วมพูดคุยกับนายสุรสิทธิ์ บุบผา เครือข่าย
พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จังหวัดขอนแก่น เรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์การผันตัวเองจากนักดนตรีกลางคืนสู่วิถีเกษตรผสมผสาน 
เรียนรู้แพทย์แผนไทย สอนการดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพร “ดนตรีกับการเกษตร” มีผู ้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จำนวน          
69 ราย และ (2) วันที่ 27 ธันวาคม 2564 ร่วมพูดคุยกับนายสมโภชน์ กลยนี เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จังหวัดชัยภูมิ    
ผู้สืบทอดวิถีเกษตรต่อจาก ครูตุ๊ นางจรังศรี มาดีสุขสถิตย์ เรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการทำงานประจำเป็นพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ เปลี่ยนเป็นการทำการเกษตรแบบพึ่งตนเอง และทำงานพัฒนาเยาวชน ชุมชน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ     
การจัดการน้ำด้วยการสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน มีผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จำนวน 22 ราย 

 
 
 
 
 

 
2) จัดรายการออนไลน์ “รายการล้อมวงคุยยามค่ำ เรื่องพันธุกรรม” ภายใต้โครงการประชุมออนไลน์

เครือข่าย พกฉ. ทุกวันพุธ ประเด็นความร่วมมือในการขับเคลื่อนงาน ผ่าน Application Zoom Cloud Meetings 
ร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยน เรียนรู้ เกี่ยวกับพันธุกรรมพืช การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชท้องถิ่นที่กำลังจะสูญพันธุ์ การเรียนรู้
การขยายพันธุ์พืชหลากหลายชนิด ผ่านองค์ความรู้และประสบการณ์จากเครือข่าย พกฉ. รวมทั้งการสร้างผู้สืบทอด
การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชของเครือข่าย พกฉ. และการเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนพันธุกรรมพืช จำนวน 6 ครั้ง 
ดังนี้ 

ครั้งที่ 1 เดือนตุลาคม 2564 ได้แก่ (1) วันที่ 6 ตุลาคม ๒๕64  พูดคุย แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ในประเด็น 
“ย่านาง” โดย อาจารย์สุเมธ พรหมรักษา เครือข่ายพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ จังหวัดลำพูน โดยมีผู้เข้าร่วม จำนวน 45 ราย 
(2) วันที่ 20 ตุลาคม 2564 ร่วมพูดคุยถึงกิจกรรมการเข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกถึงในหลวงรัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่ 13 
ตุลาคม 2564 ร่วมกับทาง พกฉ. โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 26 ราย เครือข่าย พกฉ. ร่วมพูดคุยเก่ียวกับสถานการณ์ของ
การเข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกในพื้นที่ สะท้อนสิ่งดี ๆ ที่เกิดข้ึน พร้อมทั้งหาแนวทางในการพัฒนาการจัดกิจกรรมน้อมรำลึก
ผ่านทางช่องทางออนไลน์ในครั้งถัดไปในเดือนธันวาคม 2564 และ (3) วันที่ 27 ตุลาคม ๒๕64 พูดคุย แลกเปลี่ยน 
เรียนรู้ ในประเด็น “เหง้าพุทธรักษา” โดย อาจารย์ธาตุดิน หอมจันทร์ เครือข่ายพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ จังหวัดลพบุรี 
โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 44 ราย 
 ครั้งที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2564 ได้แก่ (1) วันที่ 3 พฤศจิกายน ๒๕64  พูดคุย แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ใน
ประเด็น “100 พัน มะพร้าวไทย” โดยคุณจีรวรรณ พัฒน์ทอง เครือข่ายพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ มีผู้เข้าร่วมจำนวน 65 ราย (2) วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 พูดคุย แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ในประเด็น 
“มหัศจรรย์ดอกไม้กินได”้ โดยคุณจันทร์จิรา  แก้วบัว เจ้าของเพจในสวนศรี พัทลุงบ้านฉัน มีผู้เข้าร่วมจำนวน 67 ราย 
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(3) วันที่ 17 พฤศจิกายน ๒๕64 พูดคุย แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ในประเด็น “ใส่ต้นไม้ให้สี” โดย ขุนเลย มีผู้เข้าร่วม
จำนวน 77 ราย และ (4) วันที่ 24 พฤศจิกายน ๒๕64 พูดคุย แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ในประเด็น “Pung Craft บ้าน
เรียนขนมปัง แป้งข้าวพ้ืนบ้าน” โดยคุณรัญญา  นวลคง มีผู้เข้าร่วมจำนวน 94 ราย 

ครั้งที่ 3 เดือนธันวาคม 2564 ได้แก่ (1) วันที่ 15 ธันวาคม ๒๕64  พูดคุย แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ในประเด็น 
ฟักทองทรงแปลกตา โดยคุณอนุศิลป์ อินต๊ะพันธ์ เครือข่ายพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ จังหวัดน่าน มีผู้เข้าร่วมจำนวน 38 ราย 
(2) วันที่ 22 ธันวาคม 2564 พูดคุย แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ในประเด็น “พืชพิษ” ใช้ผิดชีวิตเปลี่ยน มีผู้เข้าร่วมจำนวน 
65 ราย 

ครั้งที่ 4 เดือนมกราคม 2565 ได้แก่ (1) วันที่ 12 มกราคม 2565 พูดคุย แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ในประเด็น 
“สวนพริกไทย วัยเกษียณ” โดยสวนวงค์นพรัตน์ เครือข่ายพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ จังหวัดจันทบุรี มีผู้เข้าร่วมจำนวน 
34 ราย 

ครั้งที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ 2565 ได้แก่ (1) วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 พูดคุย แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ในประเด็น 
“พุทธรักษา” โดยอาจารย์ธาตุดิน หอมจันทร์ เครือข่ายพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ จังหวัดลพบุรี มีผู้เข้าร่วมจำนวน 39 ราย 

ครั้งที่ 6 เดือนมีนาคม 2565 ได้แก่ (1) วันที่ 9 มีนาคม 2565 พูดคุย แลกเปลี่ยน เรียนรู้ เรื่อง “โฮงเฮียน
ฮักพืช” โดยอาจารย์ธัญธิตา สุทธิกุลบุตร ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านแม่ตะมาน ตำบลกื้ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัด
เชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จำนวน 49 ราย 

 
 
 
 
 

 

3) โครงการประชุมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตร เพื่อขับเคลื่อนเชื่อมโยงหลักปรัชญา                
ของเศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างวันที่ 3 – 6 ธันวาคม 2564 เครือข่าย พกฉ. ร่วมแสดงศักยภาพเครือข่าย พกฉ. 
ถ่ายทอดองค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์แปรรูป ภายในนิทรรศการเครือข่าย “วิถีเกษตรไทย ภูมิใจในแผ่นดิน” งานมหกรรมใน
หลวงรักเรา “ภูมิพลังแผ่นดิน” โดยแบ่งเป็น ๖ ฐานเรียนรู้ ได้แก่ จุลินทรีย์ พันธุกรรมพืช สมุนไพร นวัตกรรมพลังงาน                 
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ และการบริหารจัดการตลาด และยังมีการบรรยายพิเศษ ในประเด็น “สถาบันพระมหากษัตริย์
กับภาคการเกษตรไทย” นำเสนอเรื่องราวของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร   
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว อีกทั ้ง พระบรมวงศานุวงศ์            
ที ่ข ับเคลื ่อนงานเกี ่ยวกับภาคการเกษตร มาถ่ายทอดแลกเปลี ่ยนเร ียนรู ้สร ้างความเข้าใจเกี ่ยวกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์กับภาคการเกษตรไทย เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนงานพัฒนาตามแนวทางหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง การเสวนา จากปรัชญาสู่ผู้น้อมนำคำพ่อสอน “แรงบันดาลใจจากในหลวง รัชกาลที่ ๙” จาก
เครือข่าย พกฉ. จากพ้ืนที่ต่าง ๆ ที่นำหลักธรรมคำสอนในพระบาทสมเด็จพระบรม ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต ทั้งการแก้ไขปัญหา และการพัฒนาให้ดีขึ้น การเสวนาการ
พัฒนาพันธุกรรมพืช “พุทธรักษา” โดยอาจารย์ธาตุดิน หอมจันทร์ และเครือข่าย พกฉ. ในประเด็นลักษณะของต้น
พุทธรักษาการนำมาใช้ประโยชน์และคุณค่าทางอาหาร รวมถึงการขยายพันธุ์และการปรับปรุงสายพันธุ์ 
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4) โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ เพื่อขับเคลื่อนงานพัฒนาตามแนวทางหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Application Zoom Cloud Meeting ระหว่างวันที่ 
21 – 23 มกราคม 2565 ผู้นำเครือข่ายถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู ้และฝึกการใช้เครื ่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื ่อสาร ให้สามารถ
ติดต่อสื่อสารกันได้ง่ายและสะดวกขึ้น เรียนรู้เรื่องราวงานพัฒนา ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง และภาคใต้ เช่น 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ แปลงเกษตรคนรุ่นใหม่ เครือข่ายอินแปง  อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิถีอาหารพื้นบ้าน 
เฮือนไฟ ไทอีสาน การสร้างสรรค์ผลงานจากผ้าคราม สมุนไพรกับการพึ่งตนเอง อาหารเป็นยา ร่วมกิจกรรมรำลึก 
เรียนรู้ “คนดี ๆ ที่จากไป” และฟังเทศนาธรรม “งานพัฒนาตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับชวีิต” 
โดย พระอาจารย์สมเกียรติ เดชะธัมโม เจ้าอาวาสวัดถ้ำพระฤๅษี นอกจากนี้ ยังร่วมแลกประสบการณ์งานพัฒนา 
“พลวัตทางสังคมกับเส้นทางงานพัฒนาชุมชน” ในสถานการณ์และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อ
ประเทศไทยและชุมชนท้องถิ่น รวมถึงการเสนอแนะทิศทางการขับเคลื่อนงานร่วมกันระหว่าง พกฉ. และเครือข่าย พกฉ. 
 
 
 
 
 
 
 
 5) จัดโครงการประชุมพัฒนาศักยภาพเครือข่าย “เพื ่อสร้างการมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอก”         
ผ่านระบบ Application Zoom Cloud Meetings ระหว่างวันที่ 25 – 27 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมีการระดม 
แนวคิด ข้อมูลศักยภาพ องค์ความรู้เครือข่าย ๔ ภาค และร่วมกันถอดบทเรียนกิจกรรมงาน “คนดี  ๆ ที่จากไป”
ประจำปี 2565 และทิศทางการขับเคลื่อนงานต่อไปในปี 2566 และนำสิ่งที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ยกระดับไปสู่การ
ทำงานพัฒนา ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และกระบวนการขับเคลื่อนงานพัฒนาเครือข่ายในอนาคต 
เพ่ือยกระดับศักยภาพ ขยายผลเชื่อมโยงการทำงานพัฒนา ให้เกิดความหลากหลายมากข้ึน โดยมีการร่างวัตถุประสงค์
และบทบาทหน้าที่การจัดตั้งสมาพันธ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงแห่งประเทศไทย เพื่อขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงภาคการเกษตรแบบครบวงจร ประสานความร่วมมือหน่วยงาน องค์กร ภาครัฐ ภาควิชาการ และภาคเอกชน
ในการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสนับสนุนกลุ่มเครือข่าย พัฒนากลุ่มคนรุ่นใหม่ ผู ้ประกอบการ            
ที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง 

ออกแบบแผนพัฒนาศักยภาพเครือข่าย พกฉ. โดยจะนำข้อสรุปและข้อเสนอ เข้าสู่เวทีสมัชชาเครือข่าย
ระดับประเทศ ในเดือนเมษายน 2565 ภายใต้เป้าหมาย “เครือข่ายมั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี”             
โดยมี 3 แผนงานหลักสำคัญในการขับเคลื่อนงานพัฒนา ดังนี้ พัฒนาระบบดิจิตอลเครือข่าย พัฒนาผู้สืบทอดวิถี
เกษตร และพัฒนาการประกอบการภาคเกษตรและกิจการอื่นที่เกี่ยวเนื่อง รวมทั้ง ร่วมกันออกแบบ เนื้อหา ประเด็น
งานนำเสนอนิทรรศการเครือข่าย เดือนเมษายน ๒๕๖๕ ภายใต้ธีมงาน “พันธุกรรมสร้างชีวิต” 
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 6) จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการใช้สมาร์ทโฟนเพื่อสร้างแบรนด์สินค้า “Basic course TikTok  
marketing” ผ่าน Application Zoom Cloud Meetings ในวันที่ 19 มีนาคม 2565 โดยได้รับเกียรติจาก                   
คุณกชมล สีนวล เครือข่าย พกฉ. จังหวัดสระบุรี ผู้สร้างแบรนด์ “กินกรีน”  เป็นวิทยากรบรรยาย โ ดยให้ความรู้
เกี่ยวกับการทำการตลาดในรูปแบบออนไลน์ (Online Marketing) ผ่านแอพพลิเคชั่น TikTok ตั้งแต่ประวัติความ
เป็นมา การสร้าง Account TikTok วิธีการสร้างคอนเทนต์ เนื้อหาให้น่าสนใจ เพื่อสร้างการมีตัวตนบนพื้นที่ออนไลน์ 
รวมไปถึงการสร้างรายได้จากแอพพลิเคชั ่น TikTok มีผู ้เข้าร่วมโครงการเป็นเจ้าหน้าที ่ พกฉ. เครือข่าย พกฉ.             
ผู้สืบทอดเครือข่าย พกฉ. ผู้สืบสานเครือข่าย พกฉ. ภาคีความร่วมมือ พกฉ . ผู้เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
ประยุกต์ 1 ไร่ มั่งค่ัง ยั่งยืน จำนวน 84 ราย 
 
 
 
 
 

7) จัดโครงการประชุมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตร เพื่อขับเคลื่อนงานผู้สืบทอดวิถี
เกษตรและพันธุกรรมพืช ระหว่างวันที่ 1 – 2 เมษายน 2565 โดยมีเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ เข้าร่วม
โครงการ จำนวน 100 ราย เครือข่าย พกฉ. และภาคีเครือข่าย ร่วมกันกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนงานพัฒนา 
ในรูปแบบสมาพันธ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงแห่งประเทศไทย (สกศท.)  เพื่อยกระดับการเป็นเครือข่ายมั่นคง 
ชุมชนเข้มแข็งคนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยศาสตร์พระราชา และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  พร้อมกันทั่วประเทศ 
แลกเปลี่ยนเส้นทางงานพัฒนาชุมชนและเครือข่าย และนำเสนอแผนการขับเคลื่อนงานผู้สืบทอดวิถีเกษตรและ
พันธุกรรมพืช โดยกำหนดกำหนดแผนงานทิศทางการขับเคลื่อนงานพัฒนาของเครือข่าย พกฉ. ใน 3 ประเด็น 
ได้แก่ 1) แผนงานด้านการพัฒนาระบบดิจิตอลเครือข่าย 2) แผนงานด้านการประกอบการและกิจการอื่น ๆ ที่
เกี่ยวเนื่อง และ 3) แผนงานด้านการพัฒนาผู้สืบทอดวิถีเกษตร 
 
 
 
 
 
 

 8) โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตร “หลักสูตรการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศผ่าน
โปรแกรม CANVA” วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เนื้อหาและหลักสูตรการอบรม แบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกคือการ
บรรยายแนะนำความรู้เบื ้องต้นเกี่ยวกับ Canva ซึ่งเป็นแอพพลิเคชั่นสำหรับทำงานออกแบบสร้างสื่อการนำเสนอได้
หลากหลายรูปแบบ เช่นการออกแบบสติ๊กเกอร์ , Logo สินค้า, โปสเตอร์, Infographic, วิดีโอ สำหรับประชาสัมพันธ์
สินค้าผ่านทางโซเชียลมีเดีย หรือทำเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ  ซึ่งสามารถใช้งานง่าย โดยไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านงานศิลปะ
ก็สามารถออกแบบได้ด้วยตนเองอย่างสวยงาม สามารถแบ่งปันให้แก่ผู้อื่นได้ โดยสามารถเข้าใช้งานได้ 2 รูปแบบ ได้แก่ 
การติดตั้ง Application Canva ลงในสมาร์ทโฟน และผ่านทางเว็บไซต์ www.canva.com มีเครือข่าย พกฉ. เข้าร่วม
ฝึกอบรม จำนวน 55 ราย 
 
 
 

http://www.canva.com/
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2.3 จัดกิจกรรมขยายผลเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ จำนวน 10 ครั้ง 
เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณ พระอัจฉริยภาพ และสืบทอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรม      

ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้านการเกษตร เชื่อมโยงเครือข่าย ประสานความร่วมมือ
กับ พกฉ. ในการจัดตั้งศูนย์เครือข่าย ศูนย์เรียนรู้ ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อร่วมขับเคลื่อนงานเกษตรเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1) จัดโครงการติดตามและประสานงานเครือข่าย พกฉ. จังหวัดนครราชสีมา  ระหว่างวันที่ 14 – 17 
ธ ันวาคม 2564 ณ ศ ูนย ์ เคร ือข ่ายพิพ ิธภ ัณฑ ์เกษตรเฉล ิมพระเก ียรต ิพระบาทสมเด ็จพระเจ ้าอย ู ่หัว                              
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “มูลนิธิเกษตรเพื่อการพึ่งตนเองและสิ่งแวดล้อมท้องถิ ่น” และศูนย์เรียนรู้เครือข่าย
พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 4 ศูนย์ ซึ ่งมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานการณ์เชิงพื้นที่ ร่วมกับศูนย์เครือข่ายและศูนย์เรียนรู้ฯ เช่น “มูลนิธิเกษตรเพื่อการพึ่งตนเองและ
สิ่งแวดล้อมท้องถิ่น” ถ่ายทอดความรู้เรื่องการปลูกไผ่ การใช้ประโยชน์จากไผ่ การขยายพันธุ์ไผ่ชนิดต่าง ๆ “บ้าน
สวนแทนคุณแผ่นดิน” ช่วยเหลือสมาชิกเครือข่าย พกฉ. ในพ้ืนที่ช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(Covid - 19) เรื่อง การจัดการน้ำในแปลงเกษตร พลังงานทดแทน และธนาคารน้ำใต้ดิน “ฟาร์มสุขฟาร์มออร์แก
นิก” เรียนรู้เรื่อง เกษตรอินทรีย์ผักสลัด การเก็บเมล็ดพันธุ์ผักสลัดอินทรีย์คุณภาพสูง พัฒนาพื้นที่ภายในศูนย์เรียนรู้ฯ 
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร เรียนรู้และพักผ่อนรูปแบบโฮมสเตย์ “สวนลุงเนา” ช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) มีการเตรียมพัฒนาพื้นที่เพื่อเตรียมเปิดรับประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้ามาศึกษาดู
งาน และปรับเปลี่ยนรูปแบบการนำเสนอกิจกรรมและองค์ความรู้ด้านสมุนไพรผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย Facebook 
(สวนลุงเนา แหล่งเรียนรู้สมุนไพรเพื่อการพึ่งพาตนเองและอนุรักษ์ภูมิปัญญา) เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึงได้ง่าย 
“สวนวนเกษตร” สร้างความหลายหลายทางพันธุ์พืช พึ่งพาอาศัยเป็นระบบนิเวศ เพื่อการพึ่งตนเอง เผยแพร่องค์
ความรู้เด่น ๆ เช่น การทำไผ่ซางหม่นเชิงพาณิชย์ ทำปุ๋ยหมักจากใบไม้ เผาถ่านชีวภาพ หรือ ไบโอชาร์ (Biochar)  

นอกจากนี้ สมาชิกเครือข่าย พกฉ. ภายใต้นิคมเศรษฐกิจพอเพียงในเขตปฏิรูปที่ดิน อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัด
นครราชสีมา ได้มีการจัดตั้งและพัฒนาพื้นที่การเรียนรู้ เป็นสถานที่พักผ่อน ขับเคลื่อนพื้นที่ให้เป็นการท่องเที่ยวเชิง
เกษตรและสมุนไพร ในรูปแบบโฮมสเตย์ และได้ทดลองจัดการแปลงเพาะ และขยายพันธุ์พืชสมุนไพร ในพื้นที่จำนวน 
๑๒ ไร่ จัดทำฐานการเรียนรู้และหลักสูตรจำนวน ๒ หลักสูตร คือ “รักษ์สมุนไพรไทย” และ “สมุนไพรกับการพึ่งตนเอง
และการพัฒนาในเชิงเศรษฐกิจ” สู่ผู้ประกอบการสมุนไพรในชุมชน จำนวน ๑๓๖ ครัวเรือน  

วันที่ 15 – 17 ธันวาคม 2564 พกฉ. เข้าร่วมจัดกิจกรรมในงานเทศกาลผักและสมุนไพรอินทรีย์ของดีวังน้ำเขียว 
ณ นิคมเศรษฐกิจพอเพียงในเขตปฏิรูปที่ดิน อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา โดยการประชาสัมพันธ์กิจกรรม
และกิจการของ พกฉ. ร่วมกับทางเครือข่าย พกฉ. จังหวัดนครราชสีมาและชัยภูมิ นำเสนอเรื่องการดูแลสุขภาพด้วย
การแช่มือแช่เท้าและยาต้มสมุนไพร 
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2) โครงการติดตามและประสานงานเครือข่าย พกฉ. ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 7 – 11 กุมภาพันธ์ 2565  
ณ ศูนย์เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดลำปาง จังหวัดแพร่ จังหวัดพิจิตร และจังหวัด
นครสวรรค์ เพ่ือติดตามและประสานงานเครือข่าย พกฉ. จำนวน 10 แห่ง ดังนี้ 

2.1) เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จังหวัดกำแพงเพชร นายมานะ  โพธิ์ชัย ขยายพื้นที่ใหม่เปิดร้าน
จำหน่ายพันธุ์ไม้ รวบรวมพันธุ์ต้นกระดิ่งนางฟ้าหลากหลายสายพันธุ์และเปิดอบรมให้ความรู้เรื่องการเพาะเห็ด  
  2.2) ศูนย์เรียนรู้เครือข่าย พกฉ. จังหวัดอุตรดิตถ์ “สวนสรรพสิ่งคอรุม” นายเฉลย มากล้น ถ่ายทอด
ความรู้เรื่องการทำปุ๋ยสรรพสิ่งอะตอมมิคนาโน การใช้กับนาอินทรีย์ ปลูกกล้วย มะพร้าวน้ำหอม สวนต้นยางนา และการ
ผลิตข้าวหอมนิลจำหน่าย การจัดการกำจัดวัชพืชต่าง ๆ บนคันนาการทำเกษตรแบบผสมผสานโดยมีพืชหลายชนิดในพ้ืนที่ 
การเลี้ยงปลาในนาข้าว 
  2.3) เครือข่ายวัดพุทธเมตตาบุญญานุภาพ จังหวัดลำปาง เป็นพื้นที่เครือข่ายใหม่ พระอาจารย์กิตตเิชษฐ์ 
สิริวฑฺฒโก เป็นพระนักพัฒนาส่งเสริมชาวบ้านทำการเกษตรพ่ึงพาตนเอง จัดตั้งมูลนิธิพุทธะมหาเมตตา ช่วยเหลือชาวบ้าน
ที่ประสบปัญหา ยากจน มีประเด็นเชื่อมโยงการพัฒนาพื้นที่แปลง 10 ไร่ เพื่อใช้เป็นแปลงอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในพื้นที่
วัด เพื่อให้ชาวบ้านได้เรียนรู้และนำไปปรับประยุกต์ใช้ ส่งเสริมชาวบ้าน ทำเกษตรผสมผสาน ใช้พื้นที่ตลาดเศรษฐกิจ
พอเพียง ของ พกฉ. เป็นช่องทางการตลาด รวมทั้งการขอความร่วมมือจาก พกฉ. เป็นวิทยากรพิเศษ เกี่ยวกับเกษตร
เศรษฐกิจพอเพียง บนช่องทางออนไลน์ “รายการเมตตาธรรม” ของเครือข่ายวัดพุทธเมตตาบุญญานุภาพ 
  2.4) นางสาวอาณดา สายเครื่อง นักเรียนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ ๑ ไร่ มั่งคั่ง ยั่งยืน จังหวัด
ลำพูน หลังจากจบโครงการกลับไปช่วยครอบครัวทำสวนลำไย แบ่งพื้นที่ทำแปลงปลูกผักสวนครัว และทำนา นำความรู้
เรื่องการทำน้ำหมักไปใช้ลดต้นทุนเรื่องปุ๋ยในสวนลำไย 
  2.5) ศูนย์เรียนรู ้เครือข่าย พกฉ. จังหวัดเชียงใหม่ “สวนเกษตรอินทรีย์นายดินดีบุญพร้อม”             
นายพร้อมพงศ์ สุพรรณ พัฒนาพื้นที่แปลงใหม่ ผลิตภัณฑ์จากนมแพะ การเลี้ยงชันโรง และสัตว์สวยงาม เป็นการสร้าง
รายได้ให้กับครอบครัว และยังถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเครือข่ายที่อยู่ใกล้เคียง แปรรูปผลิตภัณฑ์จากดอกกุหลาบมอญ
อินทรีย์ แยม และชา 

2.6) ศูนย์เรียนรู้เครือข่าย พกฉ. จังหวัดแพร่ “วัดนาตุ้ม” นายเสกสรร ภุมกา พัฒนาองค์ความรู้เรื่อง
ของกาแฟ เปิดร้านกาแฟ ชื่อ “โกบี๋จืด” ร่วมกับชาวบ้านเปิดตลาดชุมชน “กาดขี้เมี ่ยง” ทุกวันพุธ ให้ชาวบ้านที่ทำ
การเกษตรได้มีพื้นที่ในการจำหน่ายสินค้า ภายในกาดขี้เมี่ยงจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพ สอนโยคะ ร่วมกับ รพ.สต. 
นอกจากนั้นในชุมชนยังสืบสาน ภูมิปัญญา มีพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้าน “หอศาสตราแสนเมืองฮอม” จัดแสดงอาวุธโบราณ แต่ละ
ยุคสมัยซึ่งเชื่อมโยงกับการขุดพบเตาถลุงเหล็กโบราณ สามารถเล่าเรื่องราวของชุมชนที่มีแร่เหล็กที่ใช้ตีดาบสมัยโบราณ 
ภูมิปัญญาที่สืบทอดส่งต่อกันมา 
  2.7) เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จังหวัดแพร่ นางสาวจีระพันธ์ วงค์ระแหง ส่งเสริมชาวบ้านร่วมกลุ่ม
ทำเกษตรอินทรีย์ ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื ่องฮ่อม ทำผลิตภัณฑ์จากผ้าย้อมฮ่อม และให้ความรู้เรื ่องสีจากธรรมชาติ       
การสร้างลวดลายบนพ้ืนที่ด้วยดอกไม้ 
  2.8) ศูนย์เครือข่าย พกฉ. ภาคเหนือตอนล่าง “วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรผสมผสาน
บัวสวรรค์” จังหวัดพิษณุโลก นายไพบูลย์ ชูเอียด ประธานศูนย์ฯ ขับเคลื่อนงานส่งเสริมเกษตรกรให้สามารถประกอบ
อาชีพการเกษตร พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร พัฒนามาตรฐาน GAP ผลไม้ส่งออกต่างประเทศ เช่น มะยงชิด       
อินทผาลัม มะม่วง ทุเรียน ลำไย และกล้วย เป็นต้น แนวทางพัฒนาในพื้นที่เรื่องการสร้างแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร สร้าง
ฝายชะลอน้ำ จำนวน ๑๐๐ ฝาย ส่งเสริมการสร้างรายได้ให้กับชุมชน เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกไผ่สีทอง ร่วมกลุ่มตั้ง
ชุมชนรอบพื้นที่น้ำตก จำลองวิถีชีวิตของชุมชน นอกจากนี้ยังมีการจัดอบรมให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรื่อง
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การทำเกษตร รวมทั้งมีบริการบ้านพักโฮมสเตย์ให้แก่นักท่องเที่ยว ทำให้สามารถเรียนรู้กิจกรรมส่งเสริมการปลูกไม้ผล   
ไม้ยืนต้น พืชผักการแปรรูปทางการเกษตร การทำร้านค้าชุมชน การออมทรัพย์ของสมาชิก 
  2.9) นายธีรวัฒน์ เอี่ยมท่า นักเรียนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ ๑ ไร่ มั่งคั่ง ยั่งยืน จังหวัด
พิจิตร หลังจากจบโครงการกลับไปดูแลสวนมะปราง ทดลองปลูกข้าวโพด อ้อยอินทรีย์ พื้นฐานเดิมมีความรู้เรื่องช่าง                
จึงประดิษฐ์เครื่องมือช่วยทุ่นแรงในการทำการเกษตร ทำเตาเผาถ่านและจำหน่ายถ่าน 
  2.10) อาจารย์สุพจน์ โคมณี ภาคีความร่วมมือวิทยากรวิชาของแผ่น จังหวัดนครสวรรค์ ศูนย์เรียนรู้บน
พ้ืนที่จำนวน 20 ไร่ ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการเกษตรในรูปแบบเกษตรอินทรีย์ เกษตรทฤษฎีใหม่ พร้อมทั้งน้อมนำหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต 
 
 
 
 
 
 
 3) โครงการติดตามและประสานงานเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรจังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 10 มีนาคม 2565 
ผู ้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่ห ัว รองผู ้อำนวยการ             
(ฝ่ายบริหาร) ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง และเจ้าหน้าที่ พกฉ. ติดตามผลการดำเนินงาน
ความร่วมมือโครงการปลูกป่า ปลูกความดี ๓ ปี ๑ แสนต้น โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ 
บริษัทกรุงไทย แอกซ่า ประกันชีวิต และเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วัดภูยอดรวย จังหวัด
อุบลราชธานี เพ่ือสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ปลูกป่าเพ่ือฟ้ืนฟูและเพ่ิมพ้ืนที่ป่าให้เกิดความอุดม
สมบูรณ์ในระบบนิเวศน ์ พร ้อมท ั ้ ง ร ่วมก ันแลกเปล ี ่ยนประเด ็นผลการข ับเคล ื ่อนงานด ้านการอนุร ักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
 
 
 
 
 
 

4) จัดโครงการติดตามและประสานงานเครือข่าย พกฉ. จังหวัดจันทบุรี และจัดแสดงนิทรรศการสัญจร 
ในงานเทศกาลปลูกป่า กินหอย ปล่อยปู ดูเหยี ่ยว เที ่ยววันยาว ครั ้งที ่ 2 ระหว่างวันที ่ 28 เมษายน –                          
1 พฤษภาคม 2565 โดยเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ “วิสาหกิจชุมชนพัฒนาทรัพยากรชีวภาพตำบลวันยาว”
อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี  โดยได้รับเกียรติจากนายณัฏฐพงษ์ พัฒนรัฐ นายอำเภอขลุง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน
และเยี่ยมชมนิทรรศการภายในงาน ซึ่งการจัดงานมีกิจกรรมต่าง ๆ ให้ผู ้เข้าร่วมงานได้เรียนรู้และร่วมกิจกรรม                           
เช่น นิทรรศการโครงการธนาคารปู  การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ การปลูกป่าชายเลน การชมสวนมะปี๊ด การชมฟาร์มหอย
นางรม และดูเหยี่ยวแดง รวมทั้งการจำหน่ายสินค้าจากร้านค้าชุมชน 
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5) จัดโครงการติดตามและประสานงานเครือข่าย พกฉ. จังหวัดขอนแก่น ณ สวนอเร็งญา ตำบลบ้านฝาง 
อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 20 – 23 พฤษภาคม 2565 พกฉ. และเครือข่ายในชุมชนร่วมกัน
เปิดตลาด ในชื่อว่า “ตลาดในสวน”@อเร็งญา เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและต่อยอดการขับเคลื่อนงานตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง จากครัวเรือนพึ่งตนเอง และชุมชนรวมกลุ ่มสร้างความยั ่งยืน เพื่อให้เป็นสถานที่พบปะ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านการเกษตร โดยมีเครือข่าย พกฉ. จังหวัดอ่ืน ๆ เข้าร่วมกิจกรรม เช่น เครือข่าย พกฉ. จังหวัด
สกลนคร เครือข่าย พกฉ. จังหวัดมหาสารคาม เครือข่าย พกฉ. จังหวัดชัยภูมิ เครือข่าย พกฉ. จังหวัดนครราชสีมา 
เครือข่าย พกฉ. จังหวัดเลย เครือข่าย พกฉ. จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งแต่ละเครือข่ายได้นำสินค้าของตนเองมาร่วมจำหน่าย 
มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ กิจกรรม workshop ในเรื่องการพัฒนาแปรรูปผลผลิต เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม และการบริหาร
จัดการน้ำ (ธนาคารน้ำใต้ดิน) 

 
 
 
 
 
 

 
6) จัดโครงการขยายผลเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเปิดศูนย์เรียนรู้เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิม               

พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “ดอนนายางบ้านพิมาน” จังหวัดนครพนม ระหว่างวันที่ 26 – 29 
พฤษภาคม 2565 ได้ร ับเกียรติจากนายกชภูมิ สำลี นายอำเภอนาแก เป็นประธานในพิธ ีเป ิดพร้อมด้วย                         
นายอร่าม แก้วนิล ผอ.สำนักนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ตัวแทนผู้บริหารจากสำนักงานพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ 
หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ผู้นำชุมชน พี่น้องเครือข่าย พกฉ. และนักเรียนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภายในงานมี
การจัดบูธนิทรรศการนำเสนอกิจกรรมจากทางพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ และพ่ีน้องเครือข่าย พกฉ. จัดกิจกรรม Workshop 
บรรยายและสาธิต เรื่อง การขยายพันธุ์พืชและการแปรรูปสมุนไพร อาหารเป็นยา และสมุนไพรดูแลสุขภาพ การทำ
ธนาคารน้ำใต้ดิน การแปรรูปผ้าทอมือย้อมสีเปลือกไม้มงคล การทำเสื้อปักมือบ้านพิมาน และการเจาะน้ำยางนา 
รวมทั้งพูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ แนวทางความร่วมมือ กำหนดทิศทางการขับเคลื่อนงานของศูนย์ ร่วมกับ พกฉ. 
 

 
 
 
 
 
 7) จัดโครงการติดตามและประสานงานเครือข่าย พกฉ. จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดเลย ระหว่างวันที่ 
18 – 19 มิถุนายน 2565  
   ศูนย์เรียนรู้เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “สวนอเร็งญา”  
จัดกิจกรรมเปิด “ตลาดในสวน@อเร็งญา” ครั้งที่ 2 เป็นตลาดแห่งมิตรภาพและความร่วมมือ ร่วมใจกันของคนใน
ชุมชน เพื่อต่อยอดการขับเคลื่อนงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีวัฒนธรรมพื้นบ้าน ผลผลิตที่มา
จากแปลงของพ่ีน้องเครือข่ายในพ้ืนที่ มีตามฤดูกาลที่หมุนเวียน  
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ศูนย์เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว จังหวัดเลย                 
“ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติภูหลวง” จัดกิจกรรมตลาดริมทาง “ปันรักษ์ ขุนเลย” ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมตลาดเพื่อให้คน
ในชุมชน หรือในพื้นที่ใกล้เคียงได้นำสินค้าที่มีในชุมชน ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตด้วยมีวัตถุดิบที่มีในชุมชน เป็นการเพ่ิมช่องทาง
การตลาด สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน เปิดศูนย์เรียนรู้ผ้าฝ้ายสีธรรมชาติขุนเลย ภายใต้กลุ่มวิสาหกิจออมทรัพย์
เกษตรยั่งยืน บ้านศรีเจริญ พัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์น้ำหมากเม่า Mao Berry และกาแฟคั่ว แบรนด์กาแฟขุนเลย  

 
 
 
 
 
 
 

8) โครงการขยายผลเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเปิดศูนย์เรียนรู ้เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิม        
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “ไร่อุดมฝน” จังหวัดชัยนาท วันที่ 9 กรกฎาคม 2565 ได้รับเกียรติจาก
พลอากาศเอก เสนาะ พรรณพิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
เป็นประธานในการเปิดศูนย์การเรียนรู้เครือข่าย พกฉ. พร้อมด้วย นายวัชรพงษ์ แก้วหอม รองอธิบดีกรมหม่อนไหม        
นางชุติกาญจน์ รัชตะปิติ ผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมสระบุรี และนายอร่าม แก้วนิล ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรม
เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง  

การเปิดศูนย์เรียนรู้เครือข่าย พกฉ. เป็นการยกระดับการทำงานของเครือข่าย รวมทั้งเปิดโอกาสให้เครือข่าย
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันโดยมีจุดเด่นในเรื่องการปลูกมัลเบอร์รี่ การแปรรูปสินค้าจากมัลเบอร์รี่ อาทิ มัลเบอร์รี่
ชีสพาย น้ำสลัดมัลเบอร์รี่ ชามัลเบอร์รี่ และเค้กมัลเบอร์รี่ เป็นต้น มีกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้จากเครือข่าย 
พกฉ. เช่น การทำสบู่จากข้าวไรซ์เบอร์รี่  จากเครือข่าย พกฉ. จังหวัดชัยนาท การแปรรูปน้ำตาลอ้อย จากเครือข่าย 
พกฉ. จังหวัดนครสวรรค์ พิซซ่าหน้าผักพ้ืนบ้าน เพ่ือสุขภาพ จากเครือข่าย พกฉ.  จังหวัดสระบุรี 

 
 
 
 
 
 

 
9) โครงการขยายผลเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเปิดศูนย์เรียนรู ้เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิม        

พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดมุกดาหาร ระหว่างวันที่ 17 – 19 สิงหาคม 2565 เพ่ือเป็นการ
ยกระดับการทำงานของเครือข่าย เปิดโอกาสให้เครือข่ายได้แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ระหว่างกัน ด้านการเกษตรเศรษฐกิจ
พอเพียง เช่น การผลิต การแปรรูป นวัตกรรมการเกษตรด้านต่าง ๆ การตลาด แก่เครือข่ายและภาคีความร่วมมือได้มี
ความรู้ ความเข้าใจวิธีคิด วิถีการผลิต วิถีเกษตรบนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และนำไปปรับประยุกต์ใช้ได้ 
จำนวน 2 ศูนย์ 1) ศูนย์เรียนรู้เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัด
มุกดาหาร “สวนมาศ” เป็นวิทยาลัยชุมชน ที่นำเสนอในเรื่องของการทำเกษตรแบบผสมผสาน เกษตรทฤษฎีใหม่    
การใช้ศาสตร์พระราชา เพื่อสร้างหลักสูตรให้คนในชุมชนเข้ามาเรียนรู้ สอนการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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ในการดำเนินชีวิต และ 2) ศูนย์เรียนรู้เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว 
จังหวัดมุกดาหาร “สวนบูมสมใจเกษตรอินทรีย์” นำเสนอเรื่องราวของการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ มีองค์ความรู้เรื่องการ
ปลูกหวาย การดูแล เก็บเกี่ยวผลผลิต และสร้างผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการจำหน่าย ทำงานเชื่อมประสานระหว่างคนรุ่น
ใหม่ที่กลับไปทำการเกษตร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างการ เรื่องของการทำการเกษตร 

 
 
 
 
 
 
 

10) โครงการขยายผลเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเปิดศูนย์เรียนรู้เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว จังหวัดกำแพงเพชร “สวนมีสุข” ระหว่าง วันที ่ 26 – 27 สิงหาคม 2565 
ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นประธานในการเปิดศูนย์การ
เรียนรู้เครือข่าย พกฉ. พร้อมด้วย นายอร่าม แก้วนิล ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง เจ้าหน้าที่ พกฉ.  
และผู้แทนเครือข่าย พกฉ. การเปิดศูนย์การเรียนรู้ ได้เปิดโอกาสให้เครือข่าย พกฉ. ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน             
เช่น อบรมเชิงปฏิบัติการ การเคี่ยวน้ำตาลอ้อย  จุลินทรีย์เบญจคุณแบบก้อน จุลินทรีย์เบญจคุณแบบผง การขยายพันธุ์พืช
แบบควบแน่น และมะนาวดองสูตรโบราณ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ปฏิบัติจริง เครือข่าย พกฉ. จังหวัดกำแพงเพชร 
และเครือข่าย พกฉ. จังหวัดนครสวรรค์ 

 
 
 
 
 

 
 2.4 จัดกิจกรรมเผยแพร่ขยายผลนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 7 ครั้ง 

1) จัดโครงการเผยแพร่ขยายผลนวัตกรรมเกษตร “IOT เพื ่อการเกษตร” ทั ้งในรูปแบบ Onsite                 
และในรูปแบบ Online ผ่าน Application Zoom Cloud Meeting  วันที่ 29 มกราคม 2565 โดยอาจารย์           
นิรันดร์ สมพงษ์ เรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการแปลงในระบบสมาร์ทฟาร์มเมอร์ และฝึกปฏิบัติการใช้ระบบการ
จัดการน้ำแบบ IOT รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง ความสำคัญของกระบวนการบริหารจัดการแปลง การเตรียม
ความพร้อมระบบสมาร์ทฟาร์ม การออกแบบระบบสมาร์ทฟาร์มให้เหมาะสมกับพื้นที่ และทดลองการใช้งานระบบ
สมาร์ทฟาร์ม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 40 ราย 
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2) จัดโครงการเผยแพร่ขยายผลนวัตกรรมเกษตร “การแปรรูปสมุนไพรและการใช้ประโยชน์” ระหว่าง
วันที่ 26 – 27 มีนาคม 2565 ณ ศูนย์เรียนรู้เครือข่าย พกฉ. สวนอเร็งญา จังหวัดขอนแก่น จากเครือข่าย พกฉ. 
จังหวัดขอนแก่น จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดเลย จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดสกลนคร และจังหวัดนครราชสีมา ร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง โรค สมุนไพร ตำรับยา สมุนไพรในครัวเรือนและการปลูกสมุนไพรเป็นยา การนำสมุนไพรมา
ทำเป็นตำรับยารักษาโรค  และเรียนรู้กระบวนการเก็บ ตาก แห้ง บด โดยใช้นวัตกรรมพื้นบ้านเข้ามาแปรรูป เรียนรู้
กระบวนการผลิตยาสมุนไพรแคปซูล ฟ้าทลายโจร ขมิ้น และชาจากกระชาย และร่วมวางแผนการผลิตสมุนไพรใน
ครัวเรือน นำเสนอแผนการผลิตสมุนไพรในครัวเรือนและการสร้างตลาดชุมชน โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 30 ราย 

 
 
 

 
 

3) จัดโครงการเผยแพร่ขยายผลนวัตกรรมเกษตร “การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ลดต้นทุน” ระหว่างวันที่ 11 – 
12 พฤษภาคม 2565 ณ ศูนย์เรียนรู้เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว             
ภาคกลาง ตำบลเทพราช อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อเผยแพร่ขยายผลนวัตกรรมเกษตรเรื่องการผลิตปุ๋ย
อินทรีย์ลดต้นทุนการผลิต เช่น จุลินทรีย์ดินหอม ปุ๋ยเบญจคุณ เพ่ือเพิ่มผลผลิตในการปลูกข้าว และมีการเสวนา 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็น “ข้าวเปลือกถูก ปุ๋ยแพง รัฐและชาวนาจะทำอย่างไร” มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 30 ราย 

 
 
 

 
 
 
 

4) จัดโครงการเผยแพร่ขยายผลนวัตกรรมเกษตร “เกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์กับการเพิ่มมูลค่าอ้อย
อินทรีย์” ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๓ มิถุนายน 256๕ ณ ศูนย์เรียนรู้เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว “สวนเฮือนเฮา” ตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร เพื่อเผยแพร่ขยายผล
นวัตกรรมเกษตรเทคนิค วิธีการ ปลูกอ้อยอินทรีย์คั้นน้ำ การบริหารจัดพื้นที่ในรูปแบบเกษตรทฤษฎีใหม่แประยุกตใ์ห้
เหมาะสมกับภูมินิเวศ โดยนางสาวมาณิชรา ทองน้อย เครือข่าย พกฉ. และ สมาชิกเครือข่ายชาวนาอัจฉริยะจังหวัด
ยโสธร เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยพร้อมแปรรูป “ต้ังตัวอ้อยคั้นน้ำ” เรียนรู้และฝึกปฏิบัติ การคั้นน้ำอ้อยและการเก็บรักษา 
รวมถึงวิธีการปลูกอ้อยอินทรีย์และการประยุกต์ใช้สรรพสิ่ง 
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5) จัดโครงการเผยแพร่ขยายผลนวัตกรรมเกษตร “ศูนย์รวบรวมผลผลิตเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง” ระหว่างวันที่ 24 - 27 มิถุนายน 256๕ ณ ศูนย์เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ “วัดโป่งคำ” จังหวัดน่าน 
โดย พกฉ. ศูนย์เครือข่าย พกฉ. ภาคเหนือ พร้อมทั้งผู้สืบทอดเครือข่าย เครือข่าย พกฉ. ภาคเหนือและภาคกลาง ร่วม
เข้าชมการดำเนินงานกิจกรรม “สวมหมวกให้ภูเขา ใส่รองเท้าให้ตีนดอย : เกษตรบนพื้นฐานธรรม” และเข้าศึกษาดู
งานศูนย์กระจายสินค้าผลผลิตทางการเกษตร มูลนิธิส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชนวัดโป่งคำ ซึ่งมีเป้าหมายในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตเกษตรกร ให้สอดคล้องกับฐานทรัพยากรและวัฒนธรรมชุมชน ทำเกษตรกรรมแบบผสมผสานตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งการดำเนินโครงการ สามารถฟื้นฟูป่าได้ 2,000 ไร่ ปรับพื้นที่แปลงเกษตร 300 ไร่ 
จัดระบบน้ำแปลงเกษตร 400 ไร่ จัดทำแปลงเกษตรประณีต มากกว่า 50 แปลง มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จำนวน 
1,200 ราย จาก 40 พื้นที่เครือข่าย มีผลผลิตเข้าสู่ตลาดเอกชน ได้แก่ มูลนิธิโครงการหลวง ห้าง Tops Market 
MaxValu เป็นการเพ่ิมมูลค่าสินค้า และนำรายได้สู่เกษตรกร 

พกฉ. จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายให้แก่เกษตรกรชุมชนวัดโป่งคำ การใช้แอพพลิเคชั่น Zoom 
Meeting เพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดกระบวนการการเผยแพร่องค์ความรู้ในรูปแบบออนไลน์ และแอพพลิเคชั่น 
Canva สำหรับออกแบบภาพกราฟฟิก เพ่ือการประชาสัมพันธ์สินค้าหรือกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 

 
6) โครงการอบรมสัมมนาเครือข่ายและภาคีความร่วมมือพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ระหว่างวันที่ 22 – 24 

กรกฎาคม 256๕ เพื่อพัฒนาตลาดเศรษฐกิจพอเพียง ประสานความร่วมมือ สร้างกลไกและกระบวนการขับเคลื่อน
งานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทบทวนแนวทางและถอดประสบการณ์ 12 ปี ตลาดเศรษฐกิจพอเพียง พกฉ. 
รวมทั้งเปิดโอกาสให้เครือข่ายได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันด้านการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงในแง่มุมต่าง ๆ อาทิ 
การผลิต การแปรรูป นวัตกรรมการเกษตรด้านต่าง ๆ การตลาด ฯลฯ แก่เครือข่ายและภาคีความร่วมมือ มีการกำหนด
ทิศทางการขับเคลื่อนร่วมกัน ในเรื่องการบริหารจัดการขยะ ให้เกิดความเรียบร้อย และมีความเป็นระบบ การแต่งกาย
ให้เป็นรูปแบบเดียวกัน ตามเทศกาลและธีมงานต่าง ๆ ที่ พกฉ.  กำหนด การสื่อสารกับลูกค้า ถ่ายทอดองค์ความรู้
พร้อมกับจำหน่ายสินค้าและจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วม (การแสดง) ของร้านค้าเครือข่าย ภายในงาน การจัดร้านค้า
หมุนเวียน แต่ละเดือน การกรอกข้อมูลรายได้ในการจำหน่ายสินค้าตามความจริง และยอดร่วมบริจาค การเตรียม
ความพร้อมกับการเปิดพ้ืนที่ลานสนอง นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมจิตอาสาการเพาะชำต้นไม้ โดยมีร้านค้าเครือข่าย พกฉ. 
ร้านค้าผู้สืบทอด พกฉ. ร้านค้าภาคีความร่วมมือ และเจ้าหน้าที่ พกฉ. เข้าร่วมโครงการ จำนวน 120 ราย 
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 7) โครงการเผยแพร่ขยายผลนวัตกรรมเกษตร “กระบวนการสร้างผู้สืบทอดวิถีเกษตร ถอดบทเรียนเด็ก
ฮักถิ่น” ระหว่างวันที่ 8 – 12 กันยายน 2565 ดำเนินโครงการเผยแพร่ขยายผลนวัตกรรมเกษตร “กระบวนการ
สร้างผู้สืบทอดวิถีเกษตร ถอดบทเรียนเด็กฮักถิ่น” ณ ศูนย์เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน “เครือข่ายอินแปง” ตำบลกุดบาก อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร 
เพ่ือถอดบทเรียนกระบวนการสร้างเด็กฮักถิ่น เครือข่ายอินแปง เพื่อใช้เป็นกระบวนการพัฒนาและสร้างผู้สืบทอดวิถี
เกษตรของเครือข่าย พกฉ. อีกทั้ง พัฒนายกระดับการทำงานของเครือข่ายเชื่อมโยงระหว่างกัน รวมทั้งเปิดโอกาสให้
เครือข่ายได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันด้านการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงในแง่มุมต่าง ๆ อาทิ การผลิต การแปรรูป 
นวัตกรรมการเกษตรด้านต่าง ๆ การตลาด ฯลฯ  แก่เครือข่ายและภาคีความร่วมมือได้มีความรู้ ความเข้าใจวิธีคิด      
วิถีการผลิต วิถีเกษตรบนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและนำไปปรับประยุกต์ใช้กับตนเอง ครอบครัว และชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
3. จัดกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ ภูมิปัญญา นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 

การจัดกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ ภูมิปัญญา นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งในรูปแบบ Onsite 
และในรูปแบบ Online เพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้ผ่านการอบรมวิชาของแผ่นดินและหลักสูตรเข้มข้นจากวิทยากรผู้มี
ประสบการณ์ในการปฏิบัติจริง ส่งเสริม สนับสนุนการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตร                 
เพ่ือการสืบสาน รักษา ต่อยอด ไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ เพ่ือการพ่ึงตนเอง ลดรายจ่าย สร้างรายได้ 

ผลการดำเนินงาน มีผู้เข้ารับการถ่ายทอดองค์ความรู้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 
ในรูปแบบ Onsite จำนวน 2,771 ราย ในรูปแบบ Online จำนวน 7,464 ราย รวมทั้งสิ้น 10,235 ราย     
ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการถ่ายทอดองค์ความรู้ ได้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้  ร้อยละ 80.44 โดยจัดถ่ายทอดองค์ความรู้เกษตร
เศรษฐกิจพอเพียง ทั้งในรูปแบบ Onsite และในรูปแบบ Online จำนวน 22 ครั้ง โดยมีหลักสูตร ดังนี้ 

- เกษตรธรรมชาติครบวงจร เรียนรู้การทำเกษตรแบบครบวงจรด้วยวิถีธรรมชาติ สร้างพ้ืนที่สีเขียวในรูปแบบ
วนเกษตร ในสวนป่าออร์แกนิก 

- ซูเปอร์มาร์เก็ตในบ้าน เรียนรู้การทำเกษตรให้เป็นวิถีชีวิต ผลิตอาหารอินทรีย์ สร้างซูเปอร์มาเก็ตในรั้วบ้าน 
- 6 ทฤษฎีเกษตรเบื้องต้น เรียนรู้การวางแผนทำเกษตรแบบผสมผสานก่อนเกษียณ 
- การกราฟแคคตัสแบบง่าย เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการกราฟพืชในตระกูลแคคตัสพร้อมเทคนิคต่าง ๆ 
- ดินดีด้วยจุลินทรีย์ดินหอม เรียนรู้เทคนิคการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์พื้นบ้านในการปรับปรุงบำรุงดิน 
- DIY เรซิ่นดอกไม้แห้ง เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการนำดอกไม้แห้งมาประดิษฐ์เป็นของขวัญให้คนพิเศษ และ

เครื่องประดับแฮนเมด 
- เกษตร 9 รู้ เรียนรู้เทคนิคการทำเกษตร ช่วยลดความผิดพลาดในการประกอบอาชีพเกษตรกร 
- เบญจคุณ ปรุงดิน เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการทำปุ๋ยเบญจคุณ เพ่ือปรับปรุงบำรุงดิน ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต 
- การปลูกผักสลัดอินทรีย์ฤดูร้อน เรียนรู้เทคนิคการปลูก และวิถีการแก้ปัญหาผลผลิตในฤดูร้อน 
- “ไข่ผำ” พืชจิ๋วโปรตีนสูง เรียนรู้การเพาะเลี้ยง การดูแลไข่ผำ พืชขนาดเล็ก คุณค่าสูง 
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- พลังงานทดแทน ทำอย่างไรไม่แพง เรียนรู้เกี่ยวกับพลังงานทดแทน ที่ไม่จำเป็นต้องมีราคาแพงก็สามารถ
ครอบครองได ้

- เกษตรวัยเกษียณ เรียนรู้การทำเกษตรแบบง่าย เพ่ือเตรียมตัวสู่วัยเกษียณ 
- กัญชา พืชเศรษฐกิจตัวใหม่ เรียนรู้การปลูกกัญชา การดูแลรักษา สายพันธุ์ และทิศทางการตลาดของ

กัญชา ในฐานะพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ 
- ระบบน้ำแสนประหยัด เรียนรู้นวัตกรรมการจัดการระบบน้ำแบบประหยัด ลดต้นทุนการทำเกษตร 
- อาหารไก่อินทรีย์ทำเอง เรียนรู้การทำอาหารไก่จากวัสดุธรรมชาติที่มีประโยชน์ คุณค่าทางโภชนาการที่

เหมาะสมกับการเลี้ยงไก่ ที่สามารถลดต้นทุนการผลิตได้ 
- ปลูกผักอินทรีย์แบบมืออาชีพ เรียนรู้เทคนิคการปลูกผักอินทรีย์ เพ่ือสร้างรายได้ให้กับตนเอง และปลอดภัย

ต่อผู้บริโภค 
- นวัตกรรมการทำนาประหยัดต้นทุน เรียนรู้เทคนิคและนวัตกรรมการทำนารูปแบบใหม่ ที่สามารถลด

ต้นทุน และสร้างผลผลิตสูง 
- สายพันธุ์ข้าวและการแปรรูป เรียนรู้สายพันธุ์ข้าวชนิดต่าง ๆ และการแปรรูปข้าว เพ่ือสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ 

สามารถสร้างมูลค่าให้กับสินค้า 
- เกษตรรอบบ้านปลอดสารเคมี เรียนรู้การทำเกษตรวิถีใหม่ การปลูกผักไว้กินเองที่บ้าน โดยการไม่ใช้

สารเคมี 
- 1 ไร่รอบบ้านสร้างอาหารปลอดภัย เรียนรู้เทคนิคการปลูกผัก และพืชอื่น ๆ ในพื้นที่ 1 ไร่ เพื่อสร้างคลัง

อาหารให้กับตนเองและครอบครัว 
- เมี่ยงสูตรโบราณ เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการทำเมี่ยงสูตรโบราณ และสรรพคุณของสมุนไพรต่าง ๆ ที่เป็น

วัตถุดิบการทำเมี่ยงคำ 
- พิซซ่าหน้าผักพื้นบ้าน เรียนรู้การทำพิซซ่า โดยใช้ผักพื้นบ้าน เป็นการสร้างมูลค่าและความแปลกใหม่ 

ผสมผสานระหว่างอาหารต่างประเทศและผักพ้ืนบ้านของไทย 
- ถั่วงอกทำเงิน เรียนรู้การผลิตถั่วงอกอินทรีย์ ให้อ้วน หวาน และกรอบ ลดเวลาการดูแล สร้างรายได้      

กำไรงาม 
- น้ำมันพริก เรียนรู้การทำน้ำมันพริก เพื่อช่วยแก้ปัญหานิ้วล๊อค คลายเส้น และบรรเทาอาการอัมพฤกษ์

อัมพาต 
- ปุ๋ยหมักบำรุงดิน เรียนรู้การผลิตปุ๋ยหมัก เพื่อลดต้นทุน ใช้ในพื้นที่การเกษตร 
- อบรมเข้มข้นหลักสูตร การทำบ้านดินพอเพียง แบบมืออาชีพ รุ่นที่ 13 เรียนรู้ ทำความเข้าใจ และลงมือ

ปฏิบัติการทำบ้านดินพอเพียงแบบมืออาชีพ 
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4. จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 
4.1 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตรการเรียนรู้ด้านเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง

ทั้งในรูปแบบ Onsite และในรูปแบบ Online สำหรับนักเรียน นักศึกษา หรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับ
หลักสูตรการเรียนรู้ของกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายของรัฐบาล “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ส่งเสริมสนับสนุน
การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการเกษตร เพื่อการสืบสาน รักษา ต่อยอด ให้เกิดการเรียนรู้และ
ตระหนักรู้ในพระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ ด้านการเกษตร ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
และพันธุกรรมพืช ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ความคิด ฐานจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ ในอาคาร พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง ที่จัด
กิจกรรมการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบ ทั้งทฤษฎีและลงมือปฏิบัติได้จริง 

ผลการดำเนินงาน  
ผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง เกิดการเรียนรู้และตระหนักรู้ ในพระเกียรติคุณและ

พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ ด้านการเกษตร ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และพันธุกรรมพืช ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 มีผู้เข้าร่วมโครงการ ในรูปแบบ Onsite จำนวน 28,020 ราย1  ในรูปแบบ Online 
จำนวน 3,652 ราย รวมจำนวน 31,672 ราย  

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมจำกัดการแพร่ระบาด 
สำนักงานจึงได้ประกาศข้อกำหนดการเข้าใช้บริการเข้าชมนิทรรศการ ประกาศ ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 กำหนดรอบการเข้าชมและ
จำนวนผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ในอาคาร ออกเป็น 4 รอบ รอบละไม่เกิน 30 คน  
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4.2 โครงการท่องเที่ยวสุขสันต์ที่พิพิธภัณฑ์เกษตร มุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว ร่วมสร้าง
ความสุขและประสบการณ์ให้ลูกหลาน ผ่านการเรียนรู้พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร     
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้านการเกษตร สัมผัสประสบการณ์ตรงด้านเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 
ตลอดจนความสำคัญของการเกษตรผ่านการลงมือปฏิบัติ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต 

ผลการดำเนินงาน 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสะท้อนกระบวนการจัดกิจกรรมว่าเป็นกิจกรรมที่ดี โดยเฉพาะการให้ลงมือปฏิบัติ ได้ลงมือ

ทำจริง คนมาเรียนได้สัมผัสของจริง และผู้เข้าเรียนรู้ได้ร่วมแนะนำครอบครัวอื่น ๆ เ ข้ามาร่วมกิจกรรมมากขึ้น      
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2565 ได้มีการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการ ในรูปแบบ Onsite  
จำนวน 63 ครั้ง จำนวน 816 ราย ในรูปแบบ Online จำนวน 37 ครั้ง จำนวน 617 ราย รวมจำนวน 100 ครั้ง 
จำนวน 1,433 ราย  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. จัดมหกรรมและนิทรรศการพิเศษ จำนวน 5 ครั้ง 

5.1 จัดงานนิทรรศการหมุนเวียน “คิดถึงมิลืมเลือน 9” ระหว่างวันที่ 11 – 13 ตุลาคม 2564 เพ่ือน้อม
รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
และสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย ด้านการเกษตร ภายในงาน ประกอบด้วย นิทรรศการ “ในความทรงจำ” นำเสนอ
พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
ทางด้านการเกษตร ที่มุ่งหวังให้ประชาชนคนไทยอยู่ดี กินดี อย่างมั่นคงและยั่งยืน นิทรรศการนวัตกรรมเกษตร
เศรษฐกิจพอเพียง การถ่ายทอดองค์ความรู้ ภูมิปัญญานวัตกรรมด้านการเกษตร ให้กับประชาชนที่สนใจทำการเกษตร
ด้วยตนเองในรูปแบบวิถีใหม่ อบรมเชิงปฏิบัติการและอบรมวิชาของแผ่นดิน ด้านการเกษตรกับวิทยากรที่มากด้วย
ประสบการณ์และเกษตรกรตัวจริง ลงมือปฏิบัติจริงที่ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตร ทั้งในรูปแบบ Onsite 
และในรูปแบบ Online ร้านค้าเครือข่าย พกฉ. และภาคีความร่วมมือ นำสินค้าคุณภาพมาจำหน่ายให้กับผู้เข้าร่วม
งาน จำนวน 50 ร้านค้า 

วันที่ 13 ตุลาคม 2564 พกฉ. ช่วงเช้าจัดพิธีทำบุญถวายเป็นพระราชกุศล พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวัน
คล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  และในช่วงเย็น
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จัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยคุณศิรินทรา นิยากรและอาจารย์ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี ร่วมขับกล่อมบทเพลง              
พระราชนิพนธ์ มีเครือข่ายพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ เข้าร่วมพิธี ทั้งรูปแบบ Onsite และ Online  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

5.2 จัดงานมหกรรมในหลวงรักเรา “ภูมิพลังแผ่นดิน” วันที่ 3 – 6 ธันวาคม 2564 ภายในงานจัดแสดง
นิทรรศการพิเศษ “ดินมีชีวิต” เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร ด้านการจัดการทรัพยากรดิน ที่นำเสนอการรักษาและปรับปรุงบำรุงดินด้วยวิธีต่าง ๆ โดยเฉพาะการ
ใช้สิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติมาช่วยปรับสภาพความสมดุลให้ดิน  

 
 
 
 
 

 
นิทรรศการพิเศษ “ดินดีเพราะมีจุลินทรีย์” จัดแสดงคุณสมบัติของดินดี การนำจุลินทรีย์มาใช้งาน และการ

ปลูกพืชเพื่อปรับปรุงบำรุงดิน ผ่านกิจกรรมสาธิตการทำน้ำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง และการปั้นก้อนจุลินทรีย์ 
นิทรรศการออนไลน์ “พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง พิพิธภัณฑ์ดินดล” นำเสนอเรื่องราวของสิ่งมีชีวิตใต้ดิน ในรูปแบบ
ออนไลน์  

นอกจากนี้ ยังมีนิทรรศการจาก เครือข่าย พกฉ. นิทรรศการ “วิถีเกษตรไทย ภูมิใจในแผ่นดิน” นำเสนอ
เรื ่องราวเกี ่ยวกับลักษณะของดิน ประเภทของดิน และการปรับปรุงบำรุงดิน ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้                  
ด้วยจุลินทรีย์ชนิดต่าง ๆ การสร้างความมั่นคงทางอาหาร การแปรรูป ต่อยอดผลผลิต การขยายพันธุ์พืช การดูแล
สุขภาพจากภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน ตำรับยาสมุนไพร และนวัตกรรมเกษตร การลดต้นทุนการทำการเกษตร ซึ่งในและฐาน
การจัดแสดง มีการถ่ายทอดองค์ความรู้แบบเป็นรูปธรรม เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้  จากผู้ปฏิบัติ
จริง รวมทั้ง มีการจัดอบรมบริเวณเวทีกลาง โดยเครือข่าย พกฉ. 
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การจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยตามฤดูกาลจากเครือข่าย พกฉ. ภาคีความร่วมมือจากทุกภูมิภาค โดยมี
การตรวจสอบคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันให้แก่ผู้บริโภค จำนวน 122 ร้านค้า 

 
 
 
 
 
 
 
การจัดกิจกรรมพิเศษ ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแก่พระสงฆ์จำนวน 59 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่อง

ในวันคล้ายวันบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร                  
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ในช่วงเช้า และจัดพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในช่วงเย็น ซึ่งเครือข่าย พกฉ. 
ได้เข้าร่วมพิธีทั้งในรูปแบบ Onsite และ Online 

 
 

 
 
 
 

5.3 จัดงานนิทรรศการหมุนเวียน “เมล็ดพันธุ์ของพระราชา” ในรูปแบบ Online เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 
วันที่ 8 มกราคม 2565 เพื่อถ่ายทอดเรื ่องราวความรู้และเสริมสร้างลักษณะนิสัยให้เด็กและเยาวชนเกี ่ยวกับ        
การพึ่งตนเอง การเรียนรู้พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช    
บรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่ห ัว และพระบรมวงศานุวงศ์ รวมทั ้งการสร้างความรู ้ ความเข ้าใจ                  
ความสนุกสนานในวิถีเกษตรให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม สอดแทรกสาระความรู้ สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรม และ
ปลูกฝังแนวคิดการเป็นเมล็ดพันธุ์ของพระราชา โดยมีการจัดกิจกรรม จำนวน 10 ฐาน ดังนี้ พิพิธภัณฑ์เสมือน (Virtual 
Museum), เกมต่อจิ๊กซอ, เกมหนูน้อยจ่ายตลาด, เกมทายผลไม้, เกมคำสลับอักษร, เกมทายเมล็ดพันธุ์, เกมเตะบอลลงรู, 
เกมขดลวดไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์, เกมนาปาเป้า และเกมจักรยานสูบน้ำ 

นอกจากกิจกรรมเล่นเกมต่าง ๆ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถตอบคำถามเพื่อรับของรางวัล รวมทั้งมี
กิจกรรมสุ่มแจกรางวัลและกิจกรรมนาทีทอง จากการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมล่วงหน้า โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับของ
รางวัล จำนวน 496 ราย ซึ่งทาง พกฉ. ได้รับการยืนยันรับสิทธิ์ จำนวน 432 ราย และดำเนินการจัดส่งของรางวัลทาง
ไปรษณีย ์
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5.4 จัดงานนิทรรศการหมุนเวียน “พันธุกรรมสร้างชีวิต” ในรูปแบบ Onsite และรูปแบบ Online 
ระหว่างวันที่ 1 – 3 เมษายน 2565 เพื่อเป็นการน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรม           
ชนกาธ ิ เบศร มหาภ ูม ิพลอด ุลยเดชมหาราช บรมนาถบพ ิตร ด ้ านการอน ุร ักษ ์ทร ัพยากรธรรมชาติ                                       
และการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ด้านการอนุรักษ์พันธุกรรม ภายในงานมีนิทรรศการเครือข่ายพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ “พันธุกรรมสร้างชีวิต” 7 ฐาน 
นิทรรศการมีชีวิตจากปราชญ์เกษตรและเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ นิทรรศการ “มหัศจรรย์พันธุ์สัตว์ถิ่นไทย” เรียนรู้
เรื่องราวของพันธุกรรมสัตว์ในท้องถิ่น และกิจกรรม เพาะ แจก แลก เปลี่ยน ให้ผู้เข้าร่วมงานปลูกต้นไม้และนำกลับไปดูแล
ที่บ้าน เพ่ือเป็นการเปลี่ยนวัสดุเหลือใช้ให้เกิดประโยชน์  

 
 
 

 
 
 
 
5.5 จัดงานมหกรรม “สืบสานงานพ่อ” ในร ูปแบบ Onsite และร ูปแบบ Online ระหว่างวันที่                       

1 – 3 กรกฎาคม 2565 เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระผู้ทรงสืบสานงานในพระบาทสมเด็จ              
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ภายในงานจัดแสดงนิทรรศการพิเศษ               
“อารยเกษตร น้ำใจ ความหวัง จากราชทัณฑ์สู่พระราชวังดุสิต” นำเสนอเกี่ยวกับการจัดการน้ำเพื่อการเกษตร  
โดยพระราชทานพระราชดำริด้านการจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำซึ่งก่อเกิดเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั่ว
ทุกภูมิภาคของประเทศ และทรงส่งเสริมแนวคิดการทำเกษตรแบบ “โคก หนอง นา” โดยน้อมนำศาสตร์พระราชา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่มาประยุกต์ใช้กับการทำเกษตรตามภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน พร้อม
พระราชทานพระราชดำริแก่หน่วยงานต่าง ๆ นำไปเป็นแนวทางในการช่วยเหลือราษฎร  

 
 
 
 
 

 
นิทรรศการ “โคก หนอง นา” จัดแสดงเกี ่ยวกับการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ “โคก หนอง นา”              

เพื่อสร้างการเรียนรู้ให้กับผู้ที่สนใจ และเผยแพร่องค์ความรู้การจัดการน้ำให้เหมาะสมกับการทำเกษตรในแต่ละพื้นที่ 
และนิทรรศการ “กูรูเกษตร เศรษฐกิจพอเพียง” ได้รับความร่วมมือจากเครือข่าย พกฉ. ร่วมจัดนิทรรศการและ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ จากผู้มีประสบการณ์จริง จำนวน 9 ฐานการเรียนรู้ ดังนี้  

1.นิทรรศการ ปลูกได้ “ขยายเป็น”  
2.นิทรรศการ ดิน น้ำ ดี ด้วยจุลินทรีย์ 
3.นิทรรศการ ป.ปลา สร้างเงิน 
4.นิทรรศการ ปรับรูป เปลี่ยนร่าง สร้างอาหาร 
5.นิทรรศการ Smart Farmer 
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6.นิทรรศการ “เนื้อ นม ไก่” เลี้ยงได้ ขายได้ 
7.นิทรรศการ ครบเครื่องเรื่อง “เฮ็ดเห็ด” 
8.นิทรรศการ คุณหมอจ้อ“สมุนไพร” 
9.นิทรรศการต้นทุนต่ำพลังงานสูง 
 
 
 
 
 

 
กิจกรรมพิเศษ “ชาวนาของพระราชา” เพื ่อประชาสัมพันธ์นิทรรศการ “อารยเกษตร น้ำใจ ความหวัง  

จากราชทัณฑ์สู่พระราชวังดุสิต” และสอบถามความพึงพอใจ รวมทั้งการประชาสัมพันธ์และเพิ ่มจำนวนผู ้เข้าชม
พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง (Virtual Museum) 

 
 
 
 
 
 

 
นอกจากนี ้ ผู ้เข้าร่วมงานในรูปแบบ Onsite สามารถเลือกซื ้อสินค้าเกษตรปลอดภัยจากเครือข่าย พกฉ.                    

ทั่วภูมิภาค มีร้านค้าเครือข่ายร่วมจำหน่ายสินค้าในงานตลาดเศรษฐกิจพอเพียง “สืบสานงานพ่อ” จำนวน 112 ร้านค้า 
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6. จัดนิทรรศการสัญจร ดำเนินการตามแผน จำนวน 12 ครั้ง และหน่วยงานเชิญร่วมจัด* จำนวน 6 ครั้ง รวม
ทั้งสิ้น จำนวน 18 ครั้ง 

เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ ด้านการเกษตร ถ่ายทอดองค์ความรู้ 
นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง และประชาสัมพันธ์กิจกรรม กิจการต่าง ๆ ของสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว (องค์การมหาชน) ตั ้งแต่วันที ่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง วันที ่ 30 กันยายน 2565            
จัดนิทรรศการสัญจร ดังนี้ 

1) จัดนิทรรศการสัญจร ครั้งที่ 1 ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับการให้บริการของสถาน
ประกอบการสู่มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (Amazing Thailand Safety & Health Administration 
: SHA) วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงแรม Tinidee Hotel Bangkok Golf Club โดยนายจรูญศักดิ์  สิงหเดช รองผู้ว่า
ราชการจังหวัดปทุมธานี  เป็นประธานเปิดโครงการฯ  

2) จัดนิทรรศการสัญจร ครั้งที่ 2 ในงาน “เชิดชูเกียรติฯ วันพ่อ” ประจำปี 2564 โดยสำนักพัฒนา
สังคมกรุงเทพมหานคร วันที่ 3 ธันวาคม 2564 ณ โรงแรมปริ้นพาเลช  กรุงเทพมหานคร  

3) จัดนิทรรศการสัญจร ครั้งที่ 3 ในงาน “โครงการเพื่ออบรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตำบลบ้านกรด 
ประจำปีงบประมาณ 2565” ว ันที ่  24 ธ ันวาคม 2564 ณ เทศบาลเมืองบ้านกรด อำเภอบางปะอิน                         
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

4) จัดนิทรรศการสัญจร ครั้งที่ 4 งาน “โครงการเกษตรเคลื่อนที่ หลักสูตรที่ 12” โดยสำนักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอคลองหลวง  วันที่ 28 ธันวาคม 2564 ณ ศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ บ้านคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  

5) จัดนิทรรศการสัญจร ครั ้งที ่ 5 ในงาน “Farm in the city” ระหว่างว ันที ่ 14 – 31 มกราคม 2565             
จัดนิทรรศการเกี่ยวกับนวัตกรรมเกษตร การทำเกษตรในพื้นที่จำกัด การปลูกผักคอนโด การปลูกผักในภาชนะเหลือใช้         
การจำหน่ายผัดสดอินทรีย์จากพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ รวมทั้งการประชาสัมพันธ์กิจการและกิจกรรมต่าง ๆ ของ พกฉ.           
ณ บริเวณชั้น 2 ฝั่ง zpell ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต  จังหวัดปทุมธานี  
 6) จัดนิทรรศการสัญจร ครั้งที่ 6 ในงาน “กิจกรรมจำหน่ายสินค้าและอาหารราคาถูก เพื่อช่วยเหลือและลดค่า
ครองชีพของประชาชน” ระหว่างวันที่ 21 – 25 กุมภาพันธ์ 2565 จัดนิทรรศการเกี่ยวกับนวัตกรรมเกษตร การทำเกษตรใน
พ้ืนที่จำกัด การปลูกผักคอนโด การปลูกผักในภาชนะเหลือใช้ การจำหน่ายผัดสดอินทรีย์จากพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ สินค้า
ปลอดภัยจากเครือข่าย พกฉ. รวมทั้งการประชาสัมพันธ์กิจการและกิจกรรมต่าง ๆ ของ พกฉ. ณ กระทรวงกลาโหม  
 7) จัดนิทรรศการสัญจร ครั้งที่ 7* ภายใต้โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงหลักสูตร เกษตร
เคลื่อนที่ “เกษตรพอเพียง” วันที่ 11 มีนาคม 2565 ณ ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ สำนักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
 8) จัดนิทรรศการสัญจร ครั้งที่ 8* ภายใต้งานเที่ยวสนุกยุค “New Normal” วันที่ 13 มีนาคม 2565 ได้รับ
เกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพร ประวัติรุ่งเรือง อธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เป็นประธานในการเปิดงาน 
โดยหัวข้อการจัดงานและนิทรรศการ คือ เที ่ยวอิ ่มสบายท้อง เที ่ยวมองสบายตาเที ่ยวพาสบายใจ เที ่ยวไปสบายตัว                    
ณ ห้องสัตบงกช มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ (วิทยาเขตรังสิต) 
 9) จัดนิทรรศการสัญจร ครั้งที่ 9* ในงานส่งเสริมการท่องเที่ยวภาคใต้ “หรอย แรง แหล่ง ใต้” ระหว่างวันที่    
23 – 27 มีนาคม 2565 ณ Alive Park Hall ห้างสรรพสินค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต จังหวัดปทุมธานี  

10) จัดนิทรรศการสัญจร ครั้งที่ 10* ในงานเทศกาลกินหอย ปล่อยปู ดูเหยี่ยว เที่ยววันยาว ครั้งที่ 2 
ระหว่างวันที่ 28 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2565 ณ จังหวัดจันทบุรี ภายในงานจัดนิทรรศการเกี่ยวกับนวัตกรรม
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เกษตร การทำเกษตรในพ้ืนที่จำกัด การปลูกผักคอนโด การปลูกผักในภาชนะเหลือใช้ การจำหน่ายสินค้า ของที่ระลึก
จากเครือข่าย พกฉ. พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์กิจกรรมและกิจการต่าง ๆ ของ พกฉ. 

11) จัดนิทรรศการสัญจร ครั้งที่ 11 ภายใต้หัวข้อ “Learning City” ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2565                    
ณ สถาบันพัฒนาแห่งชาติเพื่อเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล จัดนิทรรศการเกี่ยวกับเกษตรพอเพียงเมือง 
นำเสนอนวัตกรรมเกษตรในพื้นที่จำกัด เช่น การปลูกผักในภาชนะเหลือใช้ การปลูกผักข้างกระสอบ การปลูกผักกลับ
หัว การปลูกผักแนวตั้ง และการปลูกผักบนพื้นปูน รวมทั้งประชาสัมพันธ์กิจกรรมและกิจการต่าง ๆ ของ พกฉ. และมี
การจำหน่ายของที่ระลึก หนังสือองค์ความรู้  

12) จัดนิทรรศการสัญจร ครั้งที่ 12 ภายใต้งานแถลงข่าว “กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัด
ปทุมธานี One Day Trip” วันที่ 20 มิถุนายน 2565 ณ อาคารศาลากลางจังหวัดปทุมธานี (หลังเดิม) อำเภอเมือง 
จังหวัดปทุมธานี โดยได้รับเกียรติจากนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธี     
มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมและกิจการต่าง ๆ ของ พกฉ.  

13) จัดนิทรรศการสัญจร ครั้งที่ 13* ภายใต้โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง
หลักสูตร เกษตรเคลื่อนที่ “เกษตรพอเพียง” ระหว่างวันที่ 29 - 30 มิถุนายน 2565 ณ ศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  

14) จัดน ิทรรศการสัญจร คร ั ้งท ี ่  14 ณ โรงเร ียนร ัตนโกสินทร ์สมโภช (ราชทัณฑ์อ ุปถ ัมภ์ ) 
กรุงเทพมหานคร วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 นำเสนอเรื่องราวองค์ความรู้นวัตกรรมเกษตรและการลงมือฝึกปฏิบัติการ
ปลูกผักในพื้นจำกัด (การปลูกผักคอนโดข้างกระสอบ) ไปบรรยายและสาธิตให้กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา     
ปีที่ 5 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จักและเรียนรู้การปลูกผักในพ้ืนที่จำกัดและการใช้วัสดุเหลือใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

15) จัดนิทรรศการสัญจร ครั้งที่ 15 ในงาน “การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา”       
วันที่ 8 สิงหาคม 2565 ณ ห้องพินิตประชานาถ ศาลาว่าการกลาโหม กระทรวงกลาโหม  

16) จัดนิทรรศการสัญจร ครั้งที่ 16 ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ปี  2565 
ระหว่างวันที่ 13 – 21 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี  

17) จัดนิทรรศการสัญจร ครั้งที่ 17 ภายใต้โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ฯ หลักสูตรเกษตรเคลื่อนที่ 
“เกษตรพอเพียง” ระหว่างวันที่ 24 – 25 สิงหาคม 2565 ณ โรงเรียนท่าโขลง 1 จังหวัดปทุมธานี  

18) จัดนิทรรศการสัญจร ครั้งที่ 18* ภายใต้โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ฯ หลักสูตรเกษตรเคลื่อนที่ 
“เกษตรพอเพียง” ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 2 กันยายน 2565 ณ โรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย มีกิจกรรม
เสริมสร้างความคิด และการลงมือปฏิบัติการปลูกผักข้างกระสอบให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้ลงมือปฏิบัติจริง 
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7. การดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) 
7.1 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช จำนวน 6 ครั้ง 
1) โครงการพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช “เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร” และติดตาม

ประสานงานเครือข่ายร่วมจัดนิทรรศการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ จังหวัดเชียงใหม่ ในรูปแบบ Online ครั้งที่ 1 
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ได้ร่วมเรียนรู้นิทรรศการภายในอาคารในรูปแบบพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง ได้แก่ พิพิธภัณฑ์
ในหลวงรักเรา และพิพิธภัณฑ์ดินดล รวมทั้งได้ชมภาพยนตร์แอนิเมชัน 2 มิติ ได้แก่ เรื่องเมล็ดสุดท้าย และทรัพย์ดิน
สินน้ำ พร้อมทั้งเรียนรู้การขยายพันธุ์พืชแบบควบแน่น มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 50 ราย จากโรงเรียนพัฒนาต้นน้ำ
ที่ 5 ขุนวาง ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ และโรงเรียนแม่ตะมาน ตำบลกื้ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัด
เชียงใหม่  

 
 
 
 
 
 

 
2) จัดโครงการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร ครั้งที่ 2 วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00 

– 12.00 น. ในรูปแบบออนไลน์ ให้กับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม จังหวัด
นครราชสีมา จำนวน 50 ราย 

 
 
 
 
 
 
 

3) จัดโครงการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร ครั้งที่ 3 วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 
– 16.00 ในรูปแบบออนไลน์ ให้กับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านซา จังหวัดตรัง จำนวน 50 ราย 

 
 
 
 
 

 
 

กิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ดังกล่าวทำให้คณะครู นักเรียน ได้เรียนรู้พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพ
ด้านการเกษตรของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ชมภาพยนตร์
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แอนิเมชั่น 2 มิติ เพื่อสร้างแรงจูงใจและความตระหนักรู้ในการอนุรักษ์ทรัพยากร และเรียนรู้การฝึกปฏิบัติการทำ              
ยาดมสมุนไพร 

4) จัดกิจกรรมโครงการค่ายการเรียนรู้พิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ภายใต้โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ระหว่าง
วันที่ 19 – 21 มิถุนายน 2565 ให้กับเยาวชนในพ้ืนที่เครือข่าย  ศูนย์เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ 
“ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติภูหลวง” จังหวัดเลย มุ่งเน้นให้เยาวชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น พร้อมทั้งเรียนรู้ถึงความสำคัญของพันธุกรรมพืชพื้นถิ่นที่มีต่อชุมชน บ่มเพาะให้เยาวชนเกิด
จิตสำนึกในการอนุรักษ์และเห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เยาวชนได้เรียนรู้เรื่องสีสัน
พันธุกรรมให้สี สีสันพันธุกรรมทุบหมวก เส้นสายลายฝ้าย  ยาดมสมุนไพร การขยายพันธุ ์พืชแบบควบแน่น                        
ถั่วกรอบแก้ว แยมมะหลอด ของเล่นจากพันธุกรรม และตามล่าพันธุกรรมประกอบอาหาร จากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์
เกษตรฯ มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 95 ราย 

 
 
 
 
 

 
 
 5) จัดกิจกรรมค่ายการเรียนรู้ในพื้นที่เครือข่าย ครั้งที่ 2 วันที่ 26 - 28 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์
เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดชัยภูมิ “กลุ่มเกษตรธรรมชาติ” ในการจัดกิจกรรมค่ายการ
เรียนรู้ฯ   ครั้งนี้ได้มุ่งเน้นให้เยาวชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรในท้องถิ่น พร้อมทั้งตระหนัก ถึง
ความสำคัญของพันธุกรรมพืชในพื้นที่ของชุมชน เพราะบ่มให้เยาวชนสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์และเห็นคุณค่าของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ ่งการจัดกิจกรรมค่ายฯ ในครั้งนี้เยาวชนได้เรียนรู้กิจกรรมผ่านฐานการเรียนรู้ เช่น สีสัน
พันธุกรรมทุบหมวก, การขยายพันธุ์พืชแบบควบแน่น, ของเล่นจากพันธุกรรม, สบู่สมุนไพร และนำหมักชีวภาพ เพ่ือ
การเกษตร เป็นต้น และกิจกรรมสำรวจป่า เพื่อศึกษาเส้นทางธรรมชาติ ตามล่าหาพันธุกรรม โดยแบ่งเส้นทางการ
สำรวจออกเป็น 5 เส้นทาง ดังนี้ พืชสร้างอาหารจากป่า, พืชหัว, พืชเป็นยา, เครื่องใช้สอย และเห็ดและแมลง ซึ่งใน
การจัดค่ายการเรียนรู้ฯ ครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจำนวน 109 ราย 
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 6) เข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 11 : ทรัพยากรไทย 30 ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้
แก่มหาชน ระหว่างวันที่ 19 – 24 กันยายน 2565 สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) และเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสงขลา ร่วมจัดนิทรรศการ
ในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั ้งที ่ 11 : ทรัพยากรไทย 30 ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน                
ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ในการนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดงาน ในวันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565 

 
 
 
 
 
 
 

8. ลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ (MOU) การสืบทอดพระราชปณิธานด้านการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 
จำนวน 3 หน่วยงาน เพื่อร่วมกันเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์ไทย และพระบรม
วงศานุวงศ์ด้านการเกษตร 
 8.1 พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิม     
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) กับมหาวิทยาลัยสยาม วันที่ 10 มิถุนายน 2565  
เพื่อร่วมกันเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์ไทยด้านการเกษตร ร่วมกันส่งเสริม
สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาด้านการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงที่เหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมาย รวมถึงสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ขยายความรู้และงานวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 

8.2 พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิม     
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) กับสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีในพระอุปถัมภ์    
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ  วันที่ 10 มิถุนายน 2565 เพื่อร่วมกันเผยแพร่  
พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์ไทยด้านการเกษตร ส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ 
และถ่ายทอดแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และบูรณาการองค์ความรู้เกี ่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เพ่ือการพัฒนาสังคม 

 
 
 
 

 



35 
 

 8.3 พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิม    
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) กับสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม วันที่ 
10 สิงหาคม 2565 เพื่อร่วมกันเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์ไทย และพระบรม
วงศานุวงศ์ ด้านการเกษตร พัฒนาและขยายผลองค์ความรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง และนวัตกรรมเศรษฐกิจพอเพียง 
ตลอดจนส่งเสริม และสนับสนุนการน้อมนำพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์ไทย และพระบรมวงศานุวงศ์        
เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้สู่การปฏิบัติให้กับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ได้นำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 

 
9. การพัฒนาบุคลากร จัดอบรม จำนวน 14 ครั้ง และศึกษาดูงาน จำนวน 2 ครั้ง 
 9.1 จัดอบรม จำนวน 14 ครั้ง 

1) จัดอบรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน                
2 ครั ้ง ในวันที ่ 16 และวันที ่ 20 ตุลาคม 2564 โดยมีวิทยากร 2 ท่าน คือ นางสุกานดา ธนพานิชกูล และ                
นางสาวศิวาพร ด่านวชิรา มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 34 ราย           

   
 
 
 
 
 
 

2) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุม”       
วันที่ 26 มกราคม 2565 เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ศักยภาพให้ผู้ฏิบัติงาน สามารถวิเคราะห์หลักการเขียนหนังสือราชการ 
การเขียนรายงานการประชุม และระบบงานสารบรรณได้อย่างเป็นระบบ ตรงประเด็น เข้าใจง่าย สามารถใช้ภาษา
ราชการ การจัดทำเอกสาร และรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้อง มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 22 ราย 
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3) จัดโครงการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านการตลาด ครั้งที่ 1 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 โดยได้รับ
เกียรติจาก ดร.คัทรียา ฤกษ์พิไชย และคณะจากมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นวิทยากรในการ
บรรยาย ให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเนื้อหาด้านการตลาด เทคนิคการนำเสนอการประชาสัมพันธ์ การตลาดออนไลน์ 
การเขียนเนื้อหาให้น่าสนใจ เทคนิคการทำคลิปวีดีโอรีวิวสินค้า และให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝึกปฏิบัติการถ่ายภาพ
พ้ืนฐาน การออกแบบการผลิตสื่อ โปสเตอร์จากโทรศัพท์มือถือผ่านแอพพลิเคชั่น Canva การออกแบบคลิปวีดีโอจาก
โทรศัพท์ ผ่านแอพพลิเคชั่น Capcup รวมถึงการพูดคุย แลกเปลี่ยนเทคนิคและประสบการณ์ มีผู้เข้าร่วมโครงการ 
จำนวน 21 ราย 
   
 
 
 
 

 
4) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร พกฉ. ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล หลักสูตร การจัดประชุมออนไลน์และ

ถ่ายทอดสด (Online Meeting and Video Streaming Workshop) ระหว่างวันที่ 8 – 9 มีนาคม 2565 โดยเรียนรู้
เกี่ยวกับระบบการจัดประชุมออนไลน์ การใช้ระบบ video conference และระบบถ่ายทอดสดผ่านสื่อออนไลน์ มีการฝึก
ปฏิบัติการจัดห้องประชุมออนไลน์ วิธีการสร้างห้องประชุมออนไลน์ การใช้งาน ตลอดจนไปถึงการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น 
และการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานการถ่ายทอดสโดยโปรแกรม OBS การถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live  รวมทั้งการใช้อุปกรณ์
ต่าง ๆ ทัง้ในรูปแบบออฟไลน์และรูปแบบออนไลน์ ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 26 ราย 

 
 
 
 
 
 
 
5) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและระบบงาน การพัฒนาพื้นที่ พกฉ. หลักสูตร การพัฒนาพื้นที่รอบ

เขื่อนกันดิน วันที่ 25 มีนาคม 2565 โดยนายอร่าม แก้วนิล ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ได้ให้
ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการปลูกและการบำรุงรักษาต้นไม้ แนะนำวิธีการเลือกซื้อพันธุ์ไม้ ปัจจัยสำคัญในการปลูกต้นไม้ 
การทดสอบความเป็นกรดด่างของดินและน้ำ จากการเก็บตัวอย่างในพื้นที่ พกฉ. รวมทั้งการแบ่งกลุ่มเจ้าหน้าที่ พกฉ.      
เพื่อพัฒนารอบเขื่อนกันดิน โดยการออกแบบการจัดวางต้นไม้ให้เหมาะสมกับพื้นที่ จัดทำแผนการดำเนินงานระหว่าง    
เดือนเมษายน -  เดือนมิถุนายน และการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมถึงการมีต้นไม้และพ้ืนที่สำหรับดูแลของเจ้าหน้าที่
ทุกคน มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 92 ราย 
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6) โครงการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านการตลาด ครั้งที่ 2 วันที่ 29 มีนาคม 2565 โดยได้รับเกียรติจาก 
นางสาววรรณา  อิศรางกูร ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการฝ่ายพิพิธภัณฑ์ศูนย์การเรียนรู้ บริษัทซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน)    
เป็นวิทยากรในการบรรยาย ให้ความรู้เกี่ยวกับการทำการตลาดแนวใหม่ (Modern Marketing) การสื่อสารทางการตลาด 
เพื่อการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งการตลาดผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Marketing) เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน และการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่ทันสมัยขึ้น มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 21 ราย 

 
 
 
 
 

 
 

7) จัดอบรมเพิ่มพูนความรู้และทักษะด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน 
ความรู้ด้านการจราจร และอัคคีภัย วันที่ 12 เมษายน 2565 ได้รับเกียรติจากนาวาอากาศเอกประสิทธิ์ ศาลาศักดิ์ 
จากสำนักงานนิรภัยทางอากาศ เป็นวิทยากรพิเศษ บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้พาหนะในการ
เดินทาง อันตรายจากการใช้รถและถนนด้วยความประมาท และเทคนิคการใช้รถ ใช้ถนน อย่างปลอดภัย รวมทั้งเรื่อง
ของการเกิดอัคคีภัย สาเหตุของการเกิดอัคคีภัย การยับยั้งเมื่อเกิดเหตุ และการใช้ถังดับเพลิงอย่างถูกต้อง โดยมี
ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 95 ราย 
 
 

 
   
 
 

8) จัดอบรมเพิ่มพูนความรู้ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งที่ 1 หลักสูตร การพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
และข้อควรระวังในการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ได้รับเกียรติจากอาจารย์สามารถ  แสงรินทร์                            
จากกรมบัญชีกลาง เป็นวิทยากรพิเศษ บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้เสนอราคา  หลักการเสนอราคา 
เกณฑ์การคัดเลือก ราคากลาง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หน้าที่
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การอุธรณ์ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารงานพัสดุ พ.ศ. 2560 มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 31 ราย 
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9) จ ัดอบรม หลักสูตร พัฒนาบุคลากรทางด้าน ICT ที ่ม ีความสำคัญต่อการปฏิบ ัต ิงาน  ว ันที่                  
31 พฤษภาคม 2565 ได้รับเกียรติจากนายปณิธาน เขินอำนวย จากสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) 
และนายเธียรชัย ณ นคร ประธานกรรมการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อนุกรรมการด้านกฎหมาย 
สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ เป็นวิทยากรพิเศษ โดยในช่วงเข้าวิทยากรได้บรรยายเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยทาง   
ไซเบอร์ Cyber security ให้ความรู้เกี ่ยวกับความหมาย กฎหมายที่เกี ่ยวข้อง พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 และในช่วงบ่ายวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล Personal 
Data Protection Act (PDPA) ให้ความรู้เกี ่ยวกับขอบเขตการใช้บังคับ ข้อยกเว้นการใช้บังคับ ข้อมูลส่วนบุคคล    
การเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ความยินยอม การร้องเรียน ความรับผิดทางแพ่ง โทษอาญา             
มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 41 ราย 

 
 
 
 
 
 

10) จัดอบรมเพิ่มพูนความรู้ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งที่ 2 หลักสูตร ระเบียบและหนังสือเวียนที่
เกี ่ยวข้องในการจัดซื ้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ วันที ่ 8 มิถุนายน 2565 ได้รับเกียรติจากอาจารย์        
สามารถ แสงรินทร์ จากกรมบัญชีกลาง เป็นวิทยากรพิเศษ บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการและแนวทางปฏิบัติงาน
ที่สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานภาครัฐ เรียนรู้ปัญหาในการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารสัญญาที่พบบ่อย เพ่ือแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ในการดำเนินงานพัสดุ มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 30 ราย 

 
 
 
 
 

 
11) โครงการอบรมให้ความรู้ “พัฒนาระบบงานและเพิ่มศักยภาพการให้บริการ ร้านอาหารกิน อยู่ ดี ระหว่าง

วันที่ วันที่ 30 – 31 กรกฎาคม 2565 ได้รับเกียรติจากอาจารย์ศิริวรรณ สัจจะเวทะ จากอินเตอร์โภชนา @ Inter 
Pizza เป็นวิทยากรพิเศษ บรรยายให้ความรู้เกี ่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างเป็นระบบ  การเพ่ิม
มาตรฐานการให้บริการเพื่อรองรับกลุ่มเป้าหมายในสถานการณ์ปัจจุบัน รวมทั้งการส่งสริมศักยภาพของเจ้าหน้าที่ 
พกฉ. มาใช้ในการปฏิบัติงาน มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 20 ราย 
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12) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร พกฉ. ด้านการใช้งานพื้นที่ออนไลน์ในยุคปัจจุบัน วันที่ 18 สิงหาคม 2565 
ให้ความรู ้เกี ่ยวกับการใช้อุปกรณ์ในระบบ Video Conference การใช้งานโปรแกรม Zoom Meeting ในการประชุม
ออนไลน์ การใช้อุปกรณ์ในการ Live Streaming ซึ่งเจ้าหน้าที่ พกฉ. สามารถใช้โปรแกรมดังกล่าวเพื่อการประชุมและ
ถ่ายทอดสดได้ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อนำเสนอกิจกรรม กิจการของ พกฉ. บนพื้นที่ออนไลน์
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 19 ราย 

 
 
 
 
 
 

 
13) จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ หลักสูตร จิตวิทยาในการทำงาน วันที่ 26 สิงหาคม 2565 ได้รับ

เกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิภาพร ตัณฑสวัสดิ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรจิตวิทยา (กลุ่มวิชาจิตวิทยาการ
ปรึกษาและการแนะแนว) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ และผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัฐสภา แก่นแก้ว ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ผู ้ช่วย
ผู้อำนวยการศูนย์มีเดีย ด้านวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้ให้ความรู้เกี ่ยวกับหลักจิตวิทยาในการปฏิบัติงาน 
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ การเรียนรู้และเข้าใจตนเอง การเรียนรู้และเข้าใจคนอื่น ทฤษฎีวิเคราะห์การติดต่อสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล (Transactional Analysis) บุคลิกภาพภายในของบุคคล ทัศนะชีวิต (Life Position) เกมทางจิตวิทยา 
(Life game) การใช้เวลาในชีวิต (Time Structuring) การเรียนรู้และเข้าใจองค์กร จิตวิทยาในการทำงานร่วมกับผู้อ่ืน 
ความสุขจากการทำงานสร้างได้ และเทคนิคการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขและสนุก โดยใช้สื่อการสอนที่ทันสมัย 
สอดคล้องกับรูปแบบการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 61 ราย 

 
 
 

 
14) อบรมข้ามสายงาน 
 
14) จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร เพิ ่มประสิทธิภาพด้วยเทคนิคการทำงานแบบข้ามสายงาน วันที่            

21 กันยายน 2565 ได้รับเกียรติจาก นายสุวัชชัย แก้วทรัพย์ศักดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท วิลพาเวอร์ พลัส จำกัด และ 
CEO บริษัท โซล บอดี้ มายด์ จำกัด เจ้าหน้าที่ที่เข้ารับการฝึกอบรม ได้รับความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของการทำงานแบบ
ข้ามสายงานในองค์กร องค์ประกอบของการทำงานเป็นทีมที่ดี เรียนรู้พฤติกรรมและเข้าใจความแตกต่างของคน การสื่อสาร
เชิงบวกสำหรับการทำงาน การสรุปและการให้ Feedback ของงานในเชิงสร้างสรรค์ ผู้เรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญว่า 
เหตุใดจึงต้องเรียนรู้การทำงานแบบข้ามสายงานและสิ่งสำคัญในการทำงานแบบข้ามสายงานคืออะไร ผู้เข้าอบรมได้ร่วม
กิจกรรมกลุ่มและทำกิจกรรมร่วมกัน แก้ปัญหา ตอบปัญหาจากผู้สอน และร่วมกันไขปัญหาจนสามารถวิเคราะห์และนำไปสู่
เหตุและผลของปัญหาและคำตอบในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ดังกล่าว รวมทั้งได้ร่วมกันเล่มเกมเชิงสร้างสรรค์อย่างสนุกและได้
เกร็ดความรู้และแนวคิดต่าง ๆ ร่วมกัน ทำให้เรียนรู้และเห็นความสำคัญของการสื่อสารและความสัมพันธ์ที่ดี ซึ่งนำไปสู่
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ความไว้วางใจและการเคารพซึ่งกันและกัน ทำให้มองเห็นจุดหมายปลายทางในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องงาน 
หรือเรื่องใด ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 24 ราย 

 
 
 
 
 
 
 
9.2 ศึกษาดูงาน จำนวน 2 ครั้ง 
1) จัดโครงการศึกษาดูงานคณะกรรมการ พกฉ. วันที่ 25 มีนาคม 2565 โดยนายวีระชัย นาควิบูลย์วงศ์ ประธาน

คณะกรรมการ พกฉ. พร้อมด้วยนายธีระ พุ่มเสนาะ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการบริหารจัดการ) ผศ.ดร. ทวี วัชระเกียรติศักดิ์ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการวิจัยและกระบวนการเรียนรู้) นายกฤตพล ชุติกุลกีรติ ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา (ผู้แทน 
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ) พลอากาศเอก เสนาะ  พรรณพิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นางสาวสมพิศ วงศ์ปัญญา รองผู้อำนวยการ (ฝ่ายบริหาร) นางสาวจุฑามาศ ทองชมพูนุช 
ผู้อำนวยการสำนักสารสนเทศและการสื ่อสาร และเจ้าหน้าที ่ พกฉ. เข้าเยี ่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้              
กฟผ.ลำตะคอง แหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานไฟฟ้า การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานประเภทต่าง ๆ ทั้งจากเชื้อเพลิงฟอสซิล และพลังงาน
หมุนเวียน รวมถึงนวัตกรรมการผลิตไฟฟ้า ผ่านสื่อการเรียนรู้และนิทรรศการที่ทันสมัย ซึ่งสามารถนำมาปรับประยุกต์ใช้และ
พัฒนางานด้านนิทรรศการและฐานการเรียนรู้ของ พกฉ. ในอนาคต 
 
 
 
 
 
 
 

2) จัดโครงการศึกษาดูงานเพื ่อพัฒนาบุคลากรด้านการจัดนิทรรศการ สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตร    
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) วันที่ 30 สิงหาคม 2565 ผู้อำนวยการ พกฉ.      
คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ เข้าเยี่ยมชมหอชมเมืองสมุทรปราการ เพื่อศึกษาเรียนรู้ พัฒนา ปรับปรุงการจัดแสดง 
การถ่ายทอดองค์ความรู้ ทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคารให้มีความน่าสนใจยิ่งขึ้น และนำข้อมูล ประสบการณ์ที่
ได้รับมาพัฒนาการจัดนิทรรศการของ พกฉ. ต่อไป มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 20 ราย 
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10. ผลการดำเนินงานด้านการเงิน   
การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตั้งแต่วันที่     

31 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565 
การเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมของ พกฉ. ตามแผนปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2565 งบประมาณทั้งสิ้น 

217,666,640.00 บาท เบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน 214,777,611.77 บาท คิดเป็นร้อย 98.67 
หน่วย : ล้านบาท 

รายการ 
เงินงบประมาณ 

ปี 2565 
เบิกจ่ายและ

ผูกพัน 
ร้อยละ คงเหลือ ร้อยละ 

งบประมาณรวม 217.6666 214.7776 98.67 2.8890 1.33 
- งบเงินอุดหนุน 138.9205 137.0700 98.67 1.8505 1.33 
- เงินนอกงบประมาณสมทบ 78.7461 77.7076 98.68 1.0385 1.32 

 
11. กิจกรรมอ่ืน ๆ  
 10.1 การหารือแนวทางการจัดทำพื้นที่แหล่งเรียนรู้โคก หนอง นา อารยเกษตร 

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 พลอากาศเอก เสนาะ พรรณพิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตร     
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ พลโท สมบัติ ธัญญะวัน นายทหาร
ปฏิบัติการพิเศษ สำนักงานนายทหารปฏิบัติการพิเศษในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร 
อดีต รมช.เกษตรและสหกรณ์ และผู้ก่อตั้งมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ และคณะ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์การเกษตร     
เฉลิมพระเกียรติฯ โดยเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา ภาพยนตร์แอนิเมชัน 3 มิติ ตามด้วยนั่งรถรางเข้าชมฐาน
การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ 1 ไร่ 1 มั่งคั่งยั่งยืน ฐานการเรียนรู้เกษตรพอเพียงเมือง ปิดท้ายด้วยฐานการ
เรียนรู้โคก หนอง นา โมเดล เพื่อหารือแนวทางการจัดทำพ้ืนที่แหล่งเรียนรู้โคก หนอง นา อารยเกษตร 
 
 
 
 
 
 

10.2 ร่วมงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ปีพุทธศักราช 2565 
วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 

เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต มายังพลับพลาที่ประทับเพื่อเป็ น
องค์ประธานในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ปีพุทธศักราช 2565                

ในการนี ้ พลอากาศเอก เสนาะ พรรณพิกุล ผ ู ้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นางสาวสมพิศ วงศ์ปัญญา รองผู้อำนวยการ (ฝ่ายบริหาร) และนางสาวสำเภาว์ งามเชย     
รองผู้อำนวยการ (ฝ่ายพัฒนา) ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จในพระราชพิธี ดังกล่าว 
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10.3 เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางความร่วมมือร่วมกับสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
วันที ่ 2 มิถุนายน 2565 พลอากาศเอก เสนาะ  พรรณพิกุล ผู ้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตร      

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นางสาวสำเภาว์ งามเชย รองผู้อำนวยการ (ฝ่ายพัฒนา) นายอร่าม  แก้วนิล 
ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ พกฉ. เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางความ
ร่วมมือร่วมกับสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) โดยมี ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงาน
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พร้อมด้วย นายเอกพงศ์ น้อยสร้าง รองเลขาธิการ ส.ป.ก. พร้อมคณะผู้บริหารฯ     
เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสุทธิพร จีระพันธุ ส.ป.ก. ราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ 

 
 
 
 
 

 
 
10.4 วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

(องค์การมหาชน) ครบรอบท่ี 13 
วันที่ 23 มิถุนายน 2565 คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ พกฉ. ร่วมจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงาน

พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ครบรอบท่ี 13 โดยในช่วงเช้ามีการ
สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในพ้ืนที่ พกฉ. และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเพลแก่พระสงฆ์ ในช่วงบ่าย มีการ
บรรยายพิเศษ โดยผอ. พกฉ. และพิธีรับมอบเครื่องแบบจิตอาสาพระราชทาน  904 วปร. รวมทั้งกิจกรรมจิตอาสา
พัฒนาพื้นที่เส้นทาง สืบสาน รักษา ต่อยอด 

 
 
 
 
 
 

 
10.5 จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็น

ข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน 
วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 พลอากาศเอก เสนาะ  พรรณพิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตร

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จ   
พระเจ้าอยู่หัว และถวายสัตย์ปฏิญาณเพื ่อเป็นข้าราชการที ่ด ีและพลังของแผ่นดิน เนื ่องในโอกาสวันเฉลิม              
พระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 พร้อมด้วย นางสาวสำเภาว์ งามเชย รองผู้อำนวยการ (ฝ่ายพัฒนา) ผู้บริหาร 
และเจ้าหน้าที่ พกฉ. เข้าร่วมพิธีฯ โดยผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ      
พระเจ้าอยู่หัว กล่าวถวายพระพรชัยมงคล และนำคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ พกฉ. กล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็น
ข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีจอมราชา เพื่อน้อมถวายเป็นราช
สักการะ ตลอดจนแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จ             
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พระเจ้าอยู่หัว จากนั้นได้ร่วมกันลงนามถวายพระพรชัยมงคล ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมศาสตร์พระราชา    
ชั้น 2 อาคารสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดปทุมธานี 

 
 
 
 
 
 

นอกจากนี้ ในเดือนกรกฎาคม 2565 สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ มีกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
โดยการบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาด จำนวนทั้งสิ ้น 2 ครั้ง ในวันที่ 12 และ 20 กรกฎาคม 2565 เพื่อถวายเป็น      
พระราชกุศลและน้อมลำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว เนื ่องในโอกาสวันเ ฉลิม        
พระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 โดยมีผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรม ณ หน่วยรับบริจาคโลหิต 
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย สาขา บิ๊กซี นวนคร จังหวัดปทุมธานี 

 
 
 
 
 
 
 
 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) พกฉ. จึงเพ่ิม
รูปแบบการเข้าชมและการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นรูปแบบ Online ผ่านทางช่องทางสื่อโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ของ พกฉ. 
เช่น Facebook เพจพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ, YouTube ช่องพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ, 
Zoom Meeting  ร วมท ั ้ ง  ป ร ะช าส ั มพ ั น ธ ์ ผ ่ า น  Application Line: พ ิ พ ิ ธ ภ ัณฑ ์ เ กษ ตร ฯ  Instagram: 
wisdomkingmuseum TikTok: wisdomkingmuseum และพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง เป็นต้น 
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แผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่สำคัญ และผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
กิจกรรมที่ 1 การจัดแสดงและกิจกรรมพิพิธภัณฑ์ 
กิจกรรมการจัดแสดงและกิจกรรมพิพิธภัณฑ์  เป็นการเผยแพร่ความรู้ด้านการเกษตรตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง ผ่านนิทรรศการในอาคาร นิทรรศการกลางแจ้ง นิทรรศการหมุนเวียน และกิจกรรมพิเศษ ในวาระ
สำคัญ ๆ ประกอบด้วยโครงการที่สำคัญ ดังนี้ 

1. การจัดแสดงนิทรรศการภายในอาคาร จำนวน 7 งาน  
2. การจัดแสดงนิทรรศการกลางแจ้ง สร้างต้นแบบฐานการเรียนรู้นอกอาคาร จำนวน 12 งาน 
3. เผยแพร่ขยายผลนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 9 งาน 
4. จัดมหกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 2 งาน 
ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ได้เรียนรู้เรื่องการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ในรูปแบบ Onsite และ Online จำนวน 430,000 ราย 
 
กิจกรรมที่ 2 ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 กิจกรรมขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ได้ดำเนินการขับเคลื่อนงานตามเศรษฐกิจพอเพียง ที่เป็นรูปธรรม
โดยความร่วมมือของเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ และภาคีความร่วมมือ ซึ่งเป็นผลจากการน้อมนำหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตร ไปประยุกต์ใช้กับตนเอง ครอบครัว และชุมชน ประกอบด้วยโครงการกิจกรรม
ต่าง ๆ ดังนี ้

1. กิจกรรมตลาดเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 7 ครั้ง  
2. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ จำนวน 5 ครั้ง  
3. กิจกรรมขยายผลเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ จำนวน 6 ครั้ง 
ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ มีเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศปีละ 120 ราย 
 
 กิจกรรมที่ 3 การจัดการองค์ความรู้ 
 ก ิจกรรมการจ ัดองค ์ความรู้  เพ ื ่อให ้ประชาชนได ้ เร ียนร ู ้และตระหนักร ู ้ ในพระเก ียรต ิค ุณและ                    
พระอัจฉริยภาพด้านการเกษตรของพระมหากษัตริย์และบรมวงศานุวงศ์ รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนน้อมนำหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตร เพ่ือการสืบสาน รักษา ต่อยอด  โดยมีโครงการกิจกรรมสำคัญ ๆ ดังนี้ 
 1. โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้พระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้านการเกษตร จำนวน 12 ครั้ง 
 2. โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 10 ครั้ง      

3. โครงการจัดทำสื่อเผยแพร่ในรูปแบบหนังสือ จำนวน 2 เรื่อง  
 ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
  1. ผู้รับการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 
  2. ผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ มีความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
ด้านการเกษตร ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85 
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 กิจกรรมที่ 4 การตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ 
 กิจกรรมการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจ ผลงาน กิจกรรม และภาพลักษณ์ที่
ดีขององค์กร เพ่ือให้เป็นที่รู้จักแก่สาธารณะชน และเพ่ือให้บริการผู้เข้าชมและเรียนรู้ 

ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ  
1. ประชาชนทราบถึงภารกิจ ผลงาน ตลอดจนการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของ พกฉ. ทำให้มีจำนว น

ประชาชนเข้าร่วมเรียนรู้และเข้าชมเพ่ิมมากยิ่งข้ึน  
2. สร้างการรับรู้ ส่งเสริมการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ และนำเสนอสินค้าและบริการ ของ พกฉ.  
 

 กิจกรรมที่ 5 อำนวยการ 
 กิจกรรมอำนวยการ เพื่ออำนวยความสะดวก สนับสนุน ส่งเสริมให้การปฏิบัติขององค์กรดำเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อให้บุคลากร ได้ปฏิบัติงานด้วยความสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พัฒนาระบบบริหาร
จัดการภายในองค์กรให้มีระเบียบเรียบร้อยเป็นสัดส่วนได้อย่างเป็นขั้นตอนและมีระบบแบบแผน และเพื่อพัฒนา
ปรับปรุงภาพลักษณ์การให้บริการขององค์กร สร้างความประทับใจแก่ผู้เข้ามาเรียนรู้และเข้าชมทั่วไป 
 ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างดี และมีประสิทธิภาพ ส่งผลถึงความคล่องตัวในการทำงานภายในองค์กร 
 2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 80 
 
 


