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สารจากผูอํานวยการ 

 การดําเนินงานของสํานักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

(องคการมหาชน) ไดมีการปรับปรุงพัฒนาการจัดแสดงนิทรรศการ อาคาร สถานที่ และภูมิทัศนอยางตอเนื่อง 

การดําเนินงานป 2557 นับเปนปที่ 4 จึงมีความพรอมในการใหบริการมากขึ้นทั้งดานการเขาชมพิพิธภัณฑ  ได

เปดใหเขาชมพิพิธภัณฑในอาคารโดยไดจัดแสดงนิทรรศการในรูปแบบที่ทันสมัย 3 พิพิธภัณฑ คือ พิพิธภัณฑ

ในหลวงรักเรา พิพิธภัณฑมหัศจรรยพันธุกรรม และพิพิธภัณฑปาดงพงไพร  พิพิธภัณฑกลางแจงไดจัดแสดง

สรางตนแบบ ฐานการเรียนรู เพื่อใหสัมผัสของจริงและฝกปฏิบัติ 2 พิพิธภัณฑ คือ พิพิธภัณฑนวัตกรรมเกษตร

เศรษฐกิจพอเพียง และพิพิธภัณฑตามรอยพอ สําหรับผูที่สนใจนําไปปฏิบัติสามารถเรียนรูในหลักสูตรวิชาของ

แผนดิน จัดหลักสูตรการเรียนรูและฝกปฏิบัติสําหรับนักเรียน จัดกิจกรรมตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง จัดงาน

มหกรรมนิทรรศการหมุนเวียน โดยไดประสานความรวมมือกับเครือขายและภาคีความรวมมือ 

 ทั้งไดพัฒนาพิพิธภัณฑเปน Talking  Museum โดยนําเทคโนโลยีมาใชในการจัดกระบวนการ 

ถายทอดความรู ในรูปแบบการใช QR Code และ Application  Learning  Trail  เปดตลาดทองเที่ยววิถี

เกษตรไทย เพ่ือสรางประสบการณใหมในการทองเที่ยวเรียนรูทางเรือ ปรับปรุงพิพิธภัณฑวิถีน้ํา และพิพิธภัณฑ

ดินดล ปรับปรุงฐานเรียนรูตนแบบเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงใหผูเขาชมสามารถเรียนรูและฝกปฏิบัติ และจัด

นิทรรศการใหมๆ เพิ่มมากขึ้น สวนการประชาสัมพันธไดเพิ่มการประชาสัมพันธทาง Social Media ให

กวางขวางและมีความถี่มากขึ้นทําใหพิพิธภัณฑเปนที่รูจักกวางขวางขึ้น ทําใหมีผูเขาชมและรวมกิจกรรมตางๆ 

มากขึ้น 

 การพัฒนาพิพิธภัณฑเจริญกาวหนามาโดยตลอด ดวยความตั้งใจที่จะสรางสรรคสิ่งดีงามสูสังคมไทย 

ของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ เครือขาย ภาคีความรวมมือ และเจาหนาที่ทุก

ทาน ตลอดจนผูเขาชม จึงขอขอบพระคุณทุกทานมา ณ โอกาสนี้ดวย 

 

 

        (นางจารุรัฐ   จงพุฒิศิร)ิ 
       ผูอํานวยการสํานักงานพิพิธภัณฑเกษตร 
             เฉลิมพระเกยีรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
  

    

          



 
2 

 

คณะกรรมการสํานักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

 

 1. นายอภิสิทธิ์  วีระสกุลวงศ             ประธานกรรมการ 

  2. ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ          กรรมการ 

  3. เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน   กรรมการ 

  4. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ        

     ปลัดกระทรวงการที่องเที่ยวและกีฬา     กรรมการ 

  5. ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม           กรรมการ 

  6. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ           กรรมการ 

  7. นายอมร ชุติมาวงศ      กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

  8. นายเฉลิมเกียรติ  แสนวิเศษ     กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

  9. นายปรีชา อุยตระกูล      กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

  10. นายโชคดี ปรโลกานนท     กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

  11. ผูอํานวยการ พกฉ.                กรรมการและเลขานุการ 

คณะอนุกรรมการสรรหาและคาตอบแทน 

1. นายอมร  ชุติมาวงศ                  ประธานอนุกรรมการ 

2. นายวิณะโรจน ทรัพยสงสุข            อนุกรรมการ 

  3. นายโชคดี  ปรโลกานนท                  อนุกรรมการ 

  4. นายจํานงค แรกพินิจ                อนุกรรมการ 

  5. นายสรรเสริญ  อัจจุตมานัส             อนุกรรมการ 

  6. ผูอํานวยการกลุมอํานวยการ พกฉ.       เลขานุการ 

คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล 

1. นายปรีชา  อุยตระกูล         ประธานอนุกรรมการ 

2. นายเธียรชัย ณ นคร         อนุกรรมการ 

3. นายทวีชัย  วชัระเกียรติศักดิ์        อนุกรรมการ 

4. นายวีระชัย  นาควิบูลยวงศ        อนุกรรมการ 

5. ผูตรวจสอบภายใน         เลขานุการ 
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ประวัติความเปนมา   

กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดกอสรางพิพิธภัณฑการเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัว โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในมหามงคลสมัยที่

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวครองราชยครบรอบ 50 ป  ในปพุทธศักราช 2539 โดยสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  ทรงเสด็จพระราชดําเนินประกอบพิธีวางศิลาฤกษการกอสรางอาคารเมื่อ

วันที่ 4 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2539  และพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จพระราชดําเนินเปนประธานใน

พิธีเปดเมื่อวันที่ 21 เดือนมกราคม พ.ศ. 2545 สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณรับผิดชอบดูแลและ

บริหารจัดการพิพิธภัณฑ  ตอมาไดจัดตั้งสํานักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

(องคการมหาชน)  ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ งสํานักงานสํานักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) พ.ศ. 2552 มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 23 มิถุนายน 2552   

สถานที่ตั้ง   

หมูที่ 13 ถนนพหลโยธิน ตรงขามโรงพยาบาลการุญเวช (โรงพยาบาลนวครเดิม) ตําบลคลองหนึ่ง 

อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 

วัตถุประสงค  

1.  เผยแพรพระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริยไทยกับความสัมพันธใน
ดานการเกษตรตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน รวมทั้งโครงการพระราชดําริ พระราชกรณียกิจ  และโครงการพระราชพิธี
ตาง ๆ  ที่เก่ียวของในดานการเกษตร 

2.  เปนศูนยกลางการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีเกี่ยวกับการเกษตร เกษตรทฤษฎี
ใหม  และเปนแหลงความรู ขอมูลทางวิชาการเกี่ยวกับโครงการพระราชดําริ พระราชกรณียกิจ โครงการพระ
ราชพิธีตาง ๆ  และใหบริการดานคําปรึกษาและดานอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องแกหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนทั้ง
ในประเทศและตางประเทศ รวมทั้งสถาบันเกษตรกร องคกรชุมชน และประชาชนผูสนใจ 

3.  จัดใหมีการศึกษา  คนควา  วิจัยรวบรวมวัตถุ  วัสดุอางอิง สิ่งประดิษฐ จําแนกประเภท
วัตถุ  บันทึกหลักฐานเกี่ยวความเปนมา การสงวนรักษาผลงานเกี่ยวกับวิวัฒนาการและการพัฒนาดาน
การเกษตรของประเทศไทย รวมถึงพันธุสัตวหายาก ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใชที่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตร เพื่อ
ประโยชนในการพัฒนาความกาวหนาทางวิชาการ และสําหรับใชในกิจการของสํานักงาน 

4.  จัดแสดงกิจกรรม  ผลงาน  นิทรรศการ  การประชุม  สัมมนา  การฝกอบรม  การแสดง
สินคาและการเผยแพรประชาสัมพันธที่เกี่ยวของกับโครงการพระราชดําริ  พระราชกรณียกิจ  โครงการพระ
ราชพิธีตาง ๆ  แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เก่ียวกับการเกษตรและการเกษตรทฤษฎีใหม 

5. ส งเสริม สนับสนุน ประสานความรวมมือ และใหคําปรึกษาแกโครงการหลวง 
สถาบันการศึกษา และหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในประเทศและตางประเทศ ในการแลกเปลี่ยน  
องคความรู ขอมูล และเจาหนาที่ ตลอดจนการถายทอดประสบการณและเทคโนโลยีดานการเกษตร เพื่อนํามา
พัฒนาสํานักงาน 
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อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของสํานักงาน 

 อํานาจหนาที่ของสํานักงาน 

1. ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง และทรัพยสิทธิตางๆ 
2. กอตั้งสิทธิ หรือทํานิติกรรมทุกประเภทผูกพันทรัพยสิน ตลอดจนทํานิติกรรมอื่นใด เพื่อ

ประโยชนในการดําเนินกิจการของสํานักงาน 
3. ทําความตกลงและรวมมือกับองคการหรือหนวยงานอื่นทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งใน

ประเทศและตางประเทศในกิจการที่เก่ียวกบัการดําเนินการตามวัตถุประสงคของสํานักงาน 
4. จัดใหมีและใหทุนเพ่ือสนับสนุนการศึกษา วิจัย และการดําเนินงานของสํานักงาน 
5. เขารวมทุนกับนิติบุคคลอื่นในกิจการที่เกี่ยวกับวัตถุประสงคของสํานักงานตามหลักเกณฑ

ที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 
6. จําหนายสินคา หรือใหบริการที่เก่ียวกับวัตถุประสงคของสํานักงาน 
7. กูยืมเงินเพื่อประโยชนในการดําเนินการตามวัตถุประสงคของสํานักงานตามหลักเกณฑ ที่

คณะรัฐมนตรีกําหนด 
8. เรียกเก็บคาธรรมเนียม คาบํารุง คาตอบแทน หรือคาบริการในการดําเนินกิจการตางๆ   

ตามวัตถุประสงคของสํานักงาน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและอัตราท่ีคณะกรรมการกําหนด 
9. การดําเนินการอ่ืนใดที่จําเปนหรือตอเนื่องเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของสํานักงาน 

 การบริหารงานของสํานักงาน 

  ดําเนินการในรูปแบบคณะกรรมการ และคณะกรรมการดําเนินการสรรหา และแตงตั้ง

ผูอํานวยการสํานักงานเพ่ือบริหารกิจการของสํานักงาน 

 คณะกรรมการสํานักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
ประกอบดวย 

  1. ประธานกรรมการ ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้ง จากผูมีความรู  ความเชี่ยวชาญ และ
ประสบการณสูงทางดานการบริหาร 

  2. กรรมการโดยตําแหนง จํานวนหาคน ไดแก ปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและการกีฬา

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และเลขาธิการ

คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

3. กรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวนไมเกินสี่คน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูมีความรูความ

เชี่ยวชาญ และประสบการณเปนที่ประจักษในดานประวัติศาสตรเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริยดาน

การเกษตร ดานการบริหารจัดการ หรือดานอื่นที่เกี่ยวของ และเปนประโยชนตอกิจการของสํานักงาน โดยใน

จํานวนนี้ตองเปนผูทรงคุณวุฒิซึ่งมิใชขาราชการหรือผูปฏิบัติงาน ในหนวยงานของรัฐรวมอยูดวย  

  4. ผูอํานวยการเปนกรรมการและเลขานุการโดยตําแหนง และสามารถแตงตั้งเจาหนาที่ เปน

ผูชวยเลขานุการไดตามความจําเปน  
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 ผูอํานวยการ  มีหนาที่บริหารกิจการของสํานักงานใหเปนไปตามกฎหมายวัตถุประสงคของ
สํานักงาน ระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนด นโยบาย มติ และประกาศของคณะกรรมการและเปนผูบังคับบัญชา
เจาหนาที่และลูกจางทุกตําแหนง เวนแตผูดํารงตําแหนงตรวจสอบภายใน 

วิสัยทัศน 

 เปนองคการเพื่อสรางสรรคภูมิปญญาสังคมเกษตรไทย  ใหพัฒนาอยางยั่งยืนบนพื้นฐานปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  ในรูปแบบพิพิธภัณฑมีชีวิต 

พันธกิจ 

1)  เผยแพร  พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพดานการเกษตรของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

 2) เปนศูนยกลางการขับเคลื่อน  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภาคการเกษตร 

 3) เปนสถาบันการเรียนรู  ภมูิปญญาและนวัตกรรมการเกษตร 

 4) สงเสริมการมีสวนรวม  ของภาคีความรวมมือในกิจกรรมที่เก่ียวของกับสํานักงาน 

แผนยุทธศาสตรและกลยุทธการดําเนินงาน 

1. ยุทธศาสตรเผยแพรพระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพกษัตริยเกษตร 
กลยุทธที่ 1 เผยแพรพระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพกษัตริยเกษตร 
กลยุทธที่ 2 สืบสานภูมิปญญาของแผนดิน 
กลยุทธที่ 3 ตนแบบนวัตกรรม 

2. ยุทธศาสตรขับเคลื่อนเชื่อมโยงเกษตรเศรษฐกิจพออเพียง 
กลยุทธที่ 4 เผยแพรประสบการณเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง            

 กลยุทธที่ 5 การมีสวนรวมพัฒนาพิพิธภัณฑ   

3. ยุทธศาสตรสรางสรรคภูมิปญญาและนวัตกรรมเกษตรไทย 
กลยุทธที่ 6 เรียนรูวิชาของแผนดิน 
กลยุทธที่ 7 พัฒนาและถายทอดองคความรู 

4. ยุทธศาสตรพัฒนาธุรกิจ 
กลยุทธที่ 8 การประชาสัมพันธ  
กลยุทธที่ 9 การพัฒนาธุรกิจ 
กลยุทธที่ 10 การทองเที่ยวเพื่อการเรียนรู 

5. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการ 
กลยุทธที่ 11 การบริหารจัดการที่ด ี
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ผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2557 

1. เผยแพรพระเกียรติคุณ และพระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวดานการเกษตร  

 สํานักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  (องคการมหาชน) จัด

แสดงนิทรรศการ  สรางตนแบบ  และฐานการเรียนรู  เพื่อเผยแพร  พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพ

ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวดานการเกษตร  เศรษฐกิจพอเพียงภาคการเกษตร  และนวัตกรรมเกษตรใน

พื้นที ่จัดแสดงในอาคาร และนอกอาคาร ตลอดจนการอบรมถายทอดองคความรู  ภูมิปญญา นวัตกรรม

เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง  มีผูมาเรียนรูและเขาชมพิพิธภัณฑ จํานวน 227,060 ราย 

การจัดแสดงนิทรรศการ จัดแสดงประกอบดวย 

1.1 การจัดแสดงนิทรรศการในอาคาร  พกฉ. ไดปรับปรุงและพัฒนาการจัดแสดงใหเนื้อหาสมสมัย 

จัดรูปแบบที่นาสนใจและมีปฏิสัมพันธกับผูเขาชม และเปดใหเขาชมการจัดแสดงนิทรรศการ 

พิพิธภัณฑในอาคาร “ในหลวงรักเรา” เปนพื้นที่จัดแสดง เนื้อหาเก่ียวกับพระเกียรติคุณและ

พระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวดานการเกษตร โรงภาพยนตร 3 มิติ พระราชประวัติ หลักการ

ทรงงาน โครงการพระราชดําริ เศรษฐกิจพอเพียง พระราชกรณียกิจ ศูนยศึกษาการพัฒนา เกษตรทฤษฎีใหม

การพัฒนาดานปาไม ดิน น้ํา จัดแสดงเนื้อหาเกี่ยวกับบุคคลที่นอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ 

วิวัฒนาการเกษตรไทยเกษตรโลก วิถีเกษตรไทย นวัตกรรมการเกษตร สถาบันเกษตรไทย ทั้งนี้ พกฉ. ไดจัด

ใหม ีคิวอารโคด ตามฐานจัดแสดงตาง ๆ เพื่อใหผูเขาชม สามารถเรียนรูศึกษาขอมูลไดดวยตนเองผานสมารทโฟน 

   

    
    



 
7 

 

พิพิธภัณฑในอาคาร  “มหัศจรรยพันธุกรรม” จัดแสดงความสําคัญของพันธุกรรมพืช และ

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

(อพ.สธ.) เปนการจัดแสดงพระราชกรณียกิจ ที่เกี่ยวเนื่องกับงานอนุรักษพันธุกรรมพืช  พันธุกรรมสรางชีวิต 

แสดงถึงผล เมล็ด พืชพรรณ บนผืนแผนดินไทย  พันธุกรรมตามนิเวศ แสดงถึงภูมิปญญาคนในอดีต ที่เห็น

คุณคาของปา ซึ่งแนวโนมจะลดลงเรื่อย ๆ จึงไดปลูกพืชไวเพื่อการบริโภคและใขสอย เสมือนปาในชุมชน โดย

มีชื ่อเรียกตามภาษาทองถิ่นภาคตาง ๆ ทั ้ง 4 ภาค  ภาคกลางและภาคตะวันออกเรียก วนเกษตร ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือเรียก สํามะป ภาคเหนือเรียก ซะปะ ภาคใต เรียก สมรม    

     

   
 

พิพิธภัณฑในอาคาร “ปาดงพงไพร” จัดแสดงนิทรรศการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงตระหนักถึง ทรัพยากรและสิ่งแวดลอมเปนรากฐานสําคัญที่

ชวยสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรงศึกษาระบบธรรมชาติที่มีความเกื้อกูลของสรรพสิ่ง ดิน น้ํา อากาศ พืช 

สัตว มนุษย ตองพึ่งพาอาศัยกัน โดยเฉพาะอยางยิ่ง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่ทําใหคนไทยตระหนักถึงการ

ใชทรัพยากรธรรมชาติอยางพอประมาณ  มีเหตุมีผลในการใชเพื่อจะมีทรัพยากรและสิ ่งแวดลอมที่อุดม

สมบูรณเปนภูมิคุมกัน 
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1.2 พิพิธภัณฑกลางแจง  ตนแบบและฐานการเรียนรู ซึ่งเชื่อมโยงกับนิทรรศการในอาคารเพื่อใหผู

เขาชมไดสัมผัสของจริง และฝกปฏิบัติได  

“เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง” จัดแสดงตนแบบและฐานการเรียนรู นวัตกรรมเกษตรตามแนวเศรษฐกิจ

พอเพียง การใชประโยชนในพื้นที่ขนาดเล็ก  การทําเกษตรเมืองเพื่อการพึ่งตนเองในการผลิตอาหารปลอด

สารพิษ  นวัตกรรมที่อยูอาศัย  นวัตกรรมพลังงานทดแทน  การปลูกขาวอินทรียดวยเทคนิคนาโยน  เรียนรูวิถี

ไทย 4 ภาค  และสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ฯลฯ 
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“เกษตรตามรอยพอ” จัดแสดงตนแบบและฐานการเรียนรู การประยุกตเกษตรทฤษฎีใหมสําหรับ

ปลูกขาว  เลี้ยงเปด  ไก  ปลา  กบ  และปลูกผักเพื่อสรางรายไดบนพื้นที่ 1 ไร ประยุกตเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ

การพึ่งตนเอง  โดยใชภูมิปญญาทองถิ่นดานพลังงานธรรมชาติ  พันธุกรรมพืช  เทคนิคการขยายพันธุพืชและ

การจัดการเรือนเพาะชํา  จําหนายพันธุไม  และเรียนรูนวัตกรรมการปลูกผักกางมุง  ใหมีกินมีขายตลอดป 

     
 

2.  การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดานการเกษตร 

2.1 จัดกิจกรรมตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง  วันเสารและอาทิตยแรกของเดือน  เปนตลาดนัดองค

ความรูเพื่อถายทอดองคความรู ภูมิปญญา นวัตกรรมการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง  การบริหารจัดการผลผลิต  

การตลาด  การแลกเปลี่ยนเรียนรูจากเครือขายพิพิธภัณฑฯ  เกษตรกร  และผูผลิตสินคาเกษตรที่มีคุณภาพ  

ตลอดจนการจําหนายสินคาผลิตภัณฑและผลผลิตเกษตรอินทรียตางๆ 

   

    

    
 



 
10 

 

2.2 ประสานความรวมมือเครือขายเศรษฐกิจพอเพียง องคกรและหนวยงาน เพื่อขับเคลื่อนปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง  โดยการจัดตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง  พัฒนาศักยภาพเครือขายพิพิธภัณฑ  ขยายผล

เครือขายพิพิธภัณฑ และไดลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU)  เพื่อเผยแพรพระเกียรติคุณและ

พระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวดานการเกษตร จํานวน 5 หนวยงาน ดังนี้ 

- บริษัท เฟรชโก อินเตอรเทรด จํากัด ถนนแจงวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 

- มูลนิธิโรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศร ในพระอุปถัมภสมเด็จพระเจาภคินีเธอเจาฟาเพชร

รัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ตําบลทางาม อําเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 

- มูลนิธิเกษตรเพื่อการพึ่งตนเองและสิ่งแวดลอม (สวนลุงโชค) ตําบลวังน้ําเขียว อําเภอวังน้ําเขียว 

จังหวัดนครราชสีมา 

- ไทยอิแลแฟนทโฮม ตําบลกื้ดชาง อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม 

- มูลนิธิสงเสริมการเรียนรูชุมชน (วัดโปงคํา) ตําบลดูพงษ อําเภอสันติสุข จังหวัดนาน   
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2.3 จัดตั้งศูนยการเรียนรูเครือขายพิพิธภัณฑการเกษตรเฉลิมพระเกียติฯ   

 ศูนยเครือขายพิพิธภัณฑฯ ระดับภาค 

- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  บานนาเจริญ ตําบลดอนจิก อําเภอพิบูลมังสาหาร 
จังหวัดอุบลราชธานี 

- ภาคเหนือ  ไทยอิแลแฟนทโฮม ตําบลกึ้ดชาง อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม  

- ภาคใต  บานบนควน ตําบลเขาพระ อําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 

       
 

3. การจัดกระบวนการถายทอดองคความรู ภูมิปญญา นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการ

พึ่งตนเองในการลดคาใชจาย  สรางรายได  ทั้งกําหนดคาลงทะเบียน  และบริการสาธารณะทั่วไป โดยไมเก็บ

คาใชจาย หลักสูตรตางๆ ไดแก  

 - 3 ไร ปลดหนี้หายจน  

 - เกษตรสวนทาง มีกินมีขายตลอดป  

 - ไผ 1 ไรหายจน 

 - วนเกษตรกับวิถีสุขภาพ คนและสิ่งแวดลอม 

 - เทคนิคการผลิตเมล็ดพันธุ ใหมีคุณภาพสูง ไมกลายพันธุ 

 - ปลูกพืช 3 ระยะหายจน 

 - เลี้ยงเปดในนาขาว เลี้ยง 1 อยาง ไดประโยชน 4 อยาง 

 - เกษตร 4 อิน 1 สรางเงินลานดวยการทําเกษตรผสมผสาน 

 - การผลิตปุยอินทรีย คณุภาพสูงจากไสเดือนดิน 

 - การผลิตน้ําหมักตามชนิดธาตุอาหารพืชสําหรับเกษตรอินทรีย 

 - ระบบผลิตเปยกสลับแหง แกลงขาว 

 - การจัดการทรัพยากรบนพื้นที1่ ไรครึ่ง / 2ไร /3ไร ดวยหลักเกษตรทฤษฎีใหม 

 - เห็ด 7 ชั่วโคตร: การเพาะเห็ด รักษาปา  

 - การทําเตาแกสชีวมวลประยกุต 

 - การปรับปรุงพันธุขาวพื้นบาน สูกับภาวะโลกรอน 

 - เทคนิคการปลูกผักหวานปาดวยเมล็ด 
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 - การใชโซลารเซลลผลิตไฟฟาและสูบน้ําในการเกษตร 

  - โองแกสชีวภาพจากมูลสัตวสําหรับครัวเรือน 

 - เทคนิคการทําเกษตรใชน้ํานอย 

 - เกษตรบนดินลูกรัง 

 - ผักไรดินดวยน้ําหมักชีวภาพ 

 - สวนยางพาราผสมผสาน 

 - เตรียมดิน ปุย น้ํา กอนทําเกษตร 

 - ดินดีดวยจุลินทรียทองถิ่น 

 - เคล็ดลับภูมิปญญาไทยขยายพันธุพืช 

 - เห็ดฟางตะกรา ทํางาย รายไดงาม 

 - นวัตกรรมทุนแรงราคาถูก: เครื่องหยอดขาว และเครื่องแพ็คสูญญากาศ 

 - เกษตรคันนาใหญ สรางรายไดร่ํารวย 

 - หลักสูตร workshop ตางๆ  ฯลฯ 
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4. จัดโครงการสงเสริมการเรียนรูและฝกปฏิบัติเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง  แกนักเรียน  นักศึกษา  และ

ประชาชน  ที่มาเรียนรูและเขาชมพิพิธภัณฑฯ  ในหลักสูตร  หลักการทรงงาน   พอแหงนักประดิษฐ   

นวัตกรรมเกษตร    นวัตกรรมของพอ    นวัตกรรมของแผนดิน    พอดีพอเพียง    ตามรอยพอกษัตริยเกษตร

เศรษฐกิจพอเพียง    วิชาของแผนดิน    เกษตรตามพอ    วิถีเกษตรของพอ  ฯลฯ   

    

    

5. โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี (อพ.สธ.) 

 เพื่อเผยแพรและเสริมสรางความรูความเขาใจ ตลอดจนกระตุนใหเห็นความสําคัญของพันธุกรรม

พืชและรวมอนุรักษ การพัฒนาพันธุกรรมพืช   

ผลการดําเนินงาน 

 กิจกรรมตนไมแหงการเรียนรู  จัดกิจกรรมเรียนรูเรื่องพันธุกรรมพืช เพื่อเผยแพรองคความรู

พันธุกรรมพืช เพื่อใหผูเขารวมกิจกรรมไดรับความรูเรื่องการใชประโยชนและรูจักพันธุไม โดยผูเขา

ชมสามารถศึกษาขอมูลไดจากโทรศัพทมือถือผานระบบคิวอารโคด 

 ปลูกรักษาพันธุกรรมพืชในพื้นที่ 16 ไร   

 จัดทําฐานขอมูลพันธุกรรมพืช รวบรวมขอมูลพันธุกรรมพชืใน  พกฉ.  

 เวทีเครือขาย อพ.สธ. ประชุมเครือขาย อพ.สธ.พกฉ. มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนขอมูลการอนุรักษ

พันธุกรรมในพ้ืนที่  
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6. มหกรรมและนิทรรศการพิเศษ 

 - งานสัปดาหเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ครบ 86 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2556 ภายใตโครงการสัปดาหเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว “เกษตรตามรอยพอ” ระหวางวันที่ 5 – 8 ธันวาคม 2556 ณ พิพิธภัณฑการเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ 
จังหวัดปทุมธานี  

     

     

 - จัดกิจกรรมการเรียนรูในงานวันเด็กแหงชาติประจําป 2557 วันที่ 11 มกราคม 2557 เด็กไทยรักใน
หลวง “พลังเด็ก พลังแผนดิน” ณ พิพิธภัณฑการเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดปทุมธานี  เนนความสุข 
สนุกสนาน และไดความรู กิจกรรมตางๆในงานเนนใหเด็กๆไดเรียนรูและฝกทําดวยตนเอง เพื่อใหเกิดความ
ภาคภูมิใจ เขาใจในวิถีเกษตรไทยอยางสรางสรรคและปลูกฝงใหเด็กๆ รูจักใชทรัพยากรอยางรูคา อาทิ ๙ ฐาน
เรียนรู ทําเอง กินเอง ภูมิใจในตนเอง เรียนรูและรับของรางวัลดวยความภูมิใจในฝมือตนเอง จากฐานเรียนรู
การทําลูกประคบ การทําสบูขาว ปนกอนอาหารปลา ไอศกรีมมัน สีขาวกลอง 
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 - จัดงานมหกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ในหลวงรักเรา “รักชาติ รักทรัพยากร” 12 - 18 
กุมภาพันธ 2557 ณ พิพิธภัณฑการเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดปทุมธานี  จัดแสดงนิทรรศการใหมลาสุด
ของพิพิธภัณฑฯ เปดใหเขาชมเปนครั้งแรก “มหัศจรรยพันธุกรรม” ความยิ่งใหญของพันุกรรมพืชไทย มรดกล้ํา
คาจากบรรพชนสงภึงลูกหลานไทย  ผจญภัย “ปาดงพงไพร” เรียนรูวิถีธรรมชาติดวยเทคโนโลยีล้ําสมัย โฮโล
แกรม สัมผัสธรรมชาติ และตื่นเตนระทึกใจกับการเดินปากลางคืน ชมภาพยนตร ๓ มิติ เรื่องใหมลาสุดฉายเปน
ครั้งแรก “ทรัพยดินสินน้ํา” ที่สะทอนสภาวะธรรมชาติปจจุบัน 

     

     
 

 -  จัดงานมหกรรมงานบุญมหากุศล “พลังวัฒนธรรม วิถีเกษตรไทย” วันที่ 5 - 7 เมษายน 2557 
ณ พิพิธภัณฑการเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดปทุมธานี 
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 - จัดงานมหกรรม "เกษตรทําไดไมตาย" วันที่ 3 - 5 พฤษภาคม 2557 ณ พิพิธภัณฑการเกษตรเฉลิม
พระเกียรติฯ จังหวัดปทุมธานี 

     

- จัดงานมหกรรม “มหัศจรรยพันุกรรมไทย” วันที่ 6 – 8 มิถุนายน 2558 ณ พิพิธภัณฑการเกษตร

เฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดปทุมธานี 

    
 

7. การนิทรรศการนอกสถานที ่

 นิทรรศการสัญจร 

- จัดนิทรรศการในงานทองเที่ยว ทองโลก ครั้งที่ 7  ระหวางวันที่ 10 – 16 ตุลาคม 
2556   ณ ศูนยการคาแฟชั่นไอสแลนด  กรุงเทพมหานคร 
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- จัดนิทรรศการงานไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 29  29th Thai Teaw Thai 2013 ระหวาง
วันที่ 7 – 10 พฤศจิกายน 2556 ณ ศูนยแสดงสินคาอิมแพ็ค เมืองทองธานี 

    

- จัดนิทรรศการในงานนิทรรศการ “ภูมิพลังแผนดิน” ระหวางวันที่ 16 – 18 
ธั น ว า ค ม  2 5 5 6  ณ  อ า ค า ร อุ บ ล  เ รี ย ง สุ ว ร ร ณ  โ ร ง เ รี ย น ส า ธิ ต แ ห ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กรุงเทพมหานคร 

     

- จัดนิทรรศการงาน “Mega Farm Trip & สวัสดีประเทศไทย” ในวันที่ 21    
กุมภาพันธ 2557 ณ สยามนิรมิต กรุงเทพมหานคร  
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- จัดนิทรรศการในงานทองเที่ยว ทองโลก ครั้งที่ 8 ระหวางวันที่ 27 – 30มีนาคม 
2557 ณ ศูนยแสดงสินคาอิมแพ็ค เมืองทองธานี 

    

- จัดนิทรรศการในงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย ระหวางวันที่ 4 – 8 พฤษภาคม 2557 

ณ ศูนยแสดงสินคาอิมแพ็ค เมืองทองธานี 

-  

    

 

 

 

 

- จัดนิทรรศการในงานรวมพลคนอินทรีย ครั้งที่ 1 ระหวางวันที่ 9 – 11 พฤษภาคม 

2557 ณ The Walk  เกษตรนวมินทร 
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- จัดนิทรรศการในงาน ทองไทย ทองโลก ครั้งที่ 9 ระหวางวันที่ 10 – 16 มิถุนายน 

2557 ณ ศูนยการคาฟวเจอรพารครังสิต 

    

 

8. การบริหารจัดการสํานักงานและการใหบริการ 

- ปรับปรุง พัฒาโครงสรางพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค รองรับสําหรับบริการผูเขาชม 

- พัฒนาบุคลากร ดวยการฝกอบรม ดูงานดานการจัดการพิพิธภัณฑ การนําชม  

- ใหบริการหองพัก หองประชุม สถานที่  จําหนายของที่ระลึก สินคา  การจัดหลักสูตรถายทอด

องคความรู การฝกสาธิตเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมสงเสริมการเรียนรูและฝกปฏิบัติ 
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