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สารจากประธานกรรมการ

	 	 ส�ำนักงำนพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว	 (องค์กำรมหำชน)	 หรือ	

พกฉ.	 ได้ด�ำเนินงำนบริหำรจัดกำรพิพิธภัณฑ์กำรเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว	 	 ในกำรเผย

แพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภำพของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว	รัชกำลที่	9	ด้ำนกำรเกษตรและถ่ำยทอด

องค์ควำมรู้	ภูมิปัญญำ	นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง	ในรูปแบบพิพิธภัณฑ์มีชีวิต	โดยจัดกระบวนกำรเรียนรู้

ในรูปแบบที่หลำกหลำย	 เพื่อจุดประกำยควำมคิด	 และสร้ำงแรงบันดำลใจให้เกษตรกร	 เยำวชน	 และประชำชน

ได้น้อมน�ำแนวพระรำชด�ำริ	 หลักกำรทรงงำน	 ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง	 เกษตรทฤษฎีใหม่	 และควำมส�ำคัญของ

กำรเกษตรไปประยกุต์ใช้ในกำรด�ำเนนิชวีติเพ่ือประโยชน์แก่ตนเอง	ครอบครวั	และสงัคมต่อไป	ถงึแม้ว่ำพระบำทสมเด็จ

พระเจ้ำอยูหั่ว	รัชกำลที่	9	เสด็จสวรรคต	วันที่	13	ตุลำคม	2559	พกฉ.	ก็ยังคงมุ่งมั่นที่จะสนองพระรำชปณิธำน

ของพระองค์ตลอดไป	

	 	 ผลกำรด�ำเนินงำนของ	 พกฉ.	 ได้พัฒนำมำอย่ำงต่อเนื่อง	 ด้วยควำมตั้งใจที่จะสร้ำงสรรค์สิ่งที่ดีงำม 

สู่สังคมไทย	จึงขอขอบคุณคณะกรรมกำร	คณะอนุกรรมกำร	เครือข่ำย	ภำคีควำมร่วมมือ	และเจ้ำหน้ำที่ทุกท่ำน

เป็นอย่ำงมำก

(นำยอภิสิทธิ์			วีระสกุลวงศ์)

ประธำนกรรมกำรส�ำนักงำนพิพิธภัณฑ์เกษตร

เฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว
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สารจากผู้อ�านวยการ

	 	 ส�ำนักงำนพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว	 (องค์กำรมหำชน)	 หรือ	

พกฉ.	 ได้ด�ำเนินงำนปรับปรุงพัฒนำพิพิธภัณฑ์กำรเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว	 อย่ำง

ต่อเนื่องมำตั้งแต่เดือนเมษำยน	 2553	 เพ่ือเผยแพร่พระเกียรติคุณพระอัจฉริยภำพพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 

ด้ำนกำรเกษตร	 ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้	 ภูมิปัญญำ	 นวัตกรรมเกษตร	 เศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบพิพิธภัณฑ์มีชีวิต 

ที่ผู้เข้ำชมจะได้รับทั้งควำมรู้		ควำมสุข		สนุกสนำน		และสำมำรถใช้ประโยชน์ในกำรด�ำเนินชีวิต

	 	 ปี	2559	เป็นปีทีค่นไทยทัง้ประเทศมีควำมโศกเศร้ำ	เสียใจอย่ำงสุดซึง้กบัเหตกุำรณ์ทีพ่ระบำทสมเดจ็

พระเจ้ำอยู่หัว	 รัชกำลที่	 9	 เสด็จสวรรคต	หน่วยงำนภำครัฐ	ภำคเอกชน	ประชำชน	 ได้ร่วมจัดกิจกรรมถวำยอำลัย	

กิจกรรมร�ำลึกถึงพระมหำกรุณำธิคุณ	มีกำรเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภำพอย่ำงกว้ำงขวำงรวมทั้ง

ประชำชนได้ร่วมกันท�ำควำมดี	เพื่อสืบทอดพระรำชปณิธำน	ในรูปแบบต่ำงๆ

	 	 พกฉ.	ได้จัดกิจกรรมให้ประชำชนลงนำมถวำยอำลัย	จัดพิธีท�ำบุญเพื่อถวำยเป็นพระรำชกุศล

จัดนิทรรศกำรเพื่อให้ประชำชนมำเรียนรู้พระเกียรติคุณ	พระอัจฉริยภำพ	และน้อมร�ำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณ

โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้น้อมน�ำแนวทำงพระรำชด�ำรัส	พระรำชด�ำริ	หลักกำรทรงงำน	ไปใช้ประโยชน์	ตลอดจน

ขยำยผลองค์ควำมรู้ท่ีประสบควำมส�ำเร็จจำกผูน้้อมน�ำแนวพระรำชด�ำรไิปปฏบิตัอิย่ำงต่อเนือ่ง	จงึส่งผลให้มผีูเ้ข้ำชม

และเรยีนรูจ้�ำนวนเพิม่มำกขึน้	ผูเ้ข้ำชมและเรยีนรูส่้วนหนึง่เป็นประชำชนทีเ่ดนิทำงมำจำกจงัหวดัต่ำงๆ	เพือ่มำกรำบ

พระบรมศพ	พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว	รัชกำลที่	9

	 	 ถึงแม้ว่ำพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว	 รัชกำลที่	 9	 เสด็จสวรรคต	 แต่สิ่งท่ีพระองค์ได้พระรำชทำน

แนวทำงไว้	ยังคงเป็นประโยชน์ส�ำหรับประชำชนและประเทศชำติ	ในกำรน้อมน�ำไปปฏิบัติได้ตลอดไป	พกฉ.

จึงยังคงมุ่งมั่นที่จะเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภำพ	ให้ลูกหลำนไทยได้เรียนรู้และตระหนักในพระมหำ

กรุณำธิคุณอันล้นพ้นหำที่สุดมิได้	 ท้ังจะเผยแพร่องค์ควำมรู้จำกผู้ที่น้อมน�ำค�ำพ่อสอนไปปฏิบัติแล้วประสบควำม

ส�ำเร็จมำขยำยผลต่อไป

	 	 กำรด�ำเนนิงำนของ	พกฉ.	ก้ำวหน้ำมำโดยตลอด	ด้วยควำมร่วมมอื	ร่วมใจขององค์กร	หน่วยงำน	เครอืข่ำย	

ภำคีควำมร่วมมือ	รวมถึงเจ้ำหน้ำที่ทุกคน	จึงขอขอบคุณทุกท่ำนมำ	ณ	โอกำสนี้ด้วย

	(นำงจำรุรัฐ			จงพุฒิศิริ)

ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนพิพิธภัณฑ์เกษตร

เฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว
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ส่วนท่ี 1
ข้อมูลทั่วไปขององค์กร
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ความเป็นมาขององค์กร
	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์		ได้จดัตัง้พพิธิภณัฑ์

กำรเกษตรเฉลมิพระเกยีรตพิระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยูห่วั	

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จ

พระเจ้ำอยู่หัว	เนื่องในมหำมงคลสมัยที่	พระบำทสมเด็จ

พระเจ้ำอยูหั่ว	รชักำลที	่9	ทรงครองสริริำชสมบติัครบรอบ	

50	 ปี	 ในปีพุทธศักรำช	 2539	 โดยสมเด็จพระเทพรัตน 

รำชสุดำฯ	 สยำมบรมรำชกุมำรี	 เสด็จพระรำชด�ำเนิน 

ประกอบพิธีวำงศิลำฤกษ์กำรก่อสร้ำงอำคำรพิพิธภัณฑ์

เมื่อวันที่	4	กรกฎำคม	พ.ศ.	2539	และพระบำทสมเด็จ

พระเจ้ำอยู่หัว	รัชกำลที่	9	เสด็จพระรำชด�ำเนินเป็นองค์

ประธำนในพิธีเปิดเมื่อวันที่	21	มกรำคม	พ.ศ.	2545

	 ต่อมำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 ด�ำเนินกำร 

จัดตั้งส�ำนักงำนพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ

พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู ่ หัว	 (องค์กำรมหำชน)	 

เพื่อด�ำเนินกำรบริหำรงำนตำมพระรำชกฤษฎีกำ	 จัดตั้ง

ส�ำนักงำนพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบำท

สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว	(องค์กำรมหำชน)	พ.ศ.	2552	โดย

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	 23	 มิถุนำยน	 2552	 ได้สรรหำ

และแต่งตั้งนำงจำรุรัฐ	จงพุฒิศิริ	 เป็นผู้อ�ำนวยกำร	และ

ปฏิบัติหน้ำที่	ตั้งแต่วันที่	2	เมษำยน	2553	จนถึงปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไปขององค์กร  1
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ความเป็นมาขององค์กร
					1.	เผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภำพของ

พระมหำกษัตริย์ไทยกับควำมสัมพันธ์ในด้ำนกำรเกษตร

ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน	รวมทั้งโครงกำรพระรำชด�ำริ	พระ

รำชกรณยีกจิ		และโครงกำรพระรำชพิธต่ีำง	ๆ 		ท่ีเก่ียวข้อง

ในด้ำนกำรเกษตร

	 	 	 	 2.	 เป็นศูนย์กลำงกำรขับเคลื่อนปรัชญำเศรษฐกิจ 

พอเพียงท่ีเกี่ยวกับกำรเกษตร	 เกษตรทฤษฎีใหม่	 และ

เป็นแหล่งควำมรู้	 ข้อมูลทำงวิชำกำรเกี่ยวกับโครงกำร 

พระรำชด�ำริ	 พระรำชกรณียกิจ	 โครงกำรพระรำชพิธี 

ต่ำง	ๆ 		และให้บรกิำรด้ำนค�ำปรึกษำและด้ำนอืน่ๆ	ทีเ่กีย่ว

เน่ืองแก่หน่วยงำนภำครัฐและภำคเอกชนทั้งในประเทศ

และต่ำงประเทศ	รวมทั้งสถำบันเกษตรกร	องค์กรชุมชน	

และประชำชนผู้สนใจ

	 	 	 	 3.	 จัดให้มีกำรศึกษำ	 ค้นคว้ำ	 วิจัยรวบรวมวัตถ	ุ 

วัสดุอ้ำงอิง	 ส่ิงประดิษฐ์	 จ�ำแนกประเภทวัตถุ	 บันทึก

หลักฐำนเกี่ยวกับควำมเป็นมำ	 กำรสงวนรักษำผลงำน

เกี่ยวกับวิวัฒนำกำรและกำรพัฒนำด้ำนกำรเกษตรของ

ประเทศไทย	รวมถึงพันธุ์สัตว์หำยำก	ตลอดจนเครื่องมือ

วตัถปุระสงค์ เครื่องใช้ที่เกี่ยวเนื่องกับกำรเกษตร	เพื่อประโยชน์ในกำร

พฒันำควำมก้ำวหน้ำทำงวชิำกำร	และส�ำหรบัใช้ในกจิกำร

ของส�ำนักงำน

									4.	จดัแสดงกิจกรรม	ผลงำน	นทิรรศกำร	กำรประชุม

สัมมนำ	 กำรฝึกอบรม	 กำรแสดงสินค้ำและกำรเผยแพร่

ประชำสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับโครงกำรพระรำชด�ำริ 

พระรำชกรณยีกิจ	โครงกำรพระรำชพธิต่ีำง	ๆ 	แนวปรชัญำ

เศรษฐกิจพอเพียงที่เกี่ยวกับกำรเกษตรและกำรเกษตร

ทฤษฎีใหม่

	 	 	 	 5.	 ส่งเสริม	 สนับสนุน	 ประสำนควำมร่วมมือ	 และ 

ให้ค�ำปรึกษำแก่โครงกำรหลวง	 สถำบันกำรศึกษำ	

และหน่วยงำนภำครัฐและภำคเอกชนทั้งในประเทศ 

และต่ำงประเทศ	 ในกำรแลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้	 ข้อมูล	

และเจ้ำหน้ำที่	 ตลอดจนกำรถ่ำยทอดประสบกำรณ์ 

และเทคโนโลยด้ีำนกำรเกษตร	เพือ่น�ำมำพฒันำส�ำนกังำน
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อ�านาจหน้าทีแ่ละ

ความรบัผดิชอบของส�านักงาน
• อ�ำนำจหน้ำที่ของส�ำนักงำน 

			1.ถอืกรรมสทิธิ	์มสีทิธคิรอบครอง	และทรพัยสิทธต่ิำงๆ

	 2.ก่อตั้งสิทธิ	 หรือท�ำนิติกรรมทุกประเภทผูกพัน 

ทรัพย์สิน	 ตลอดจนท�ำนิติกรรมอื่นใด	 เพื่อประโยชน์ใน

กำรด�ำเนินกิจกำรของส�ำนักงำน

			3.ท�ำควำมตกลงและร่วมมอืกบัองค์กำร	หรอืหน่วยงำน

อื่นทั้งภำครัฐและภำคเอกชน	 ทั้งในประเทศและ

ต่ำงประเทศในกิจกำรท่ีเก่ียวกับกำรด�ำเนินกำรตำม

วัตถุประสงค์ของส�ำนักงำน

		4.จัดให้มีและให้ทุนเพื่อสนับสนุนกำรศึกษำ	วิจัย	และ 

กำรด�ำเนินงำนของส�ำนักงำน

	 5.เข้ำร่วมทุนกับนิติบุคคลอ่ืนในกิจกำรที่เกี่ยวกับ

วัตถุประสงค์ของส�ำนักงำนตำมหลักเกณฑ์ที่คณะ

รัฐมนตรีก�ำหนด

		6.จ�ำหน่ำยสินค้ำ	หรือให้บริกำรที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์

ของส�ำนักงำน

 7.กู ้ยืมเงินเ พ่ือประโยชน ์ในกำรด�ำเนินกำรตำม

วัตถุประสงค์ของส�ำนักงำนตำมหลักเกณฑ์	 ที่คณะ

รัฐมนตรีก�ำหนด
 8.เรียกเก็บค่ำธรรมเนียม	 ค่ำบ�ำรุง	 ค่ำตอบแทน	 หรือ 

ค่ำบริกำรในกำรด�ำเนินกิจกำรต่ำงๆ	 ตำมวัตถุประสงค์

ของส�ำนักงำน	 ทั้งนี้	 ตำมหลักเกณฑ์และอัตรำที่คณะ

กรรมกำรก�ำหนด

	 9.กำรด�ำเนินกำรอื่นใดที่จ�ำเป็นหรือต่อเนื่องเพื่อ 

ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของส�ำนักงำน

• กำรบริหำรงำนของส�ำนักงำน 

	 	 	 	 	 ด�ำเนินกำรในรูปแบบคณะกรรมกำร	 และคณะ

กรรมกำรด�ำเนินกำรสรรหำ	 และแต่งตั้งผู้อ�ำนวยกำร

ส�ำนักงำนเพื่อบริหำรกิจกำรของส�ำนักงำน
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   1.เผยแพร่	 พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภำพ 

ด้ำนกำรเกษตรของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว

	 	 	 	 2.เป็นศูนย์กลำงกำรขับเคลื่อน	 	 ปรัชญำเศรษฐกิจ 

พอเพียงภำคกำรเกษตร

	 	 	 	 3.เป็นสถำบันกำรเรียนรู้	 ภูมิปัญญำและนวัตกรรม

กำรเกษตร

	 	 	 	 4.ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม	 ของภำคีควำมร่วมมือใน

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับส�ำนักงำน

พนัธกิจ

ข้อมูลทั่วไปขององค์กร  1
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โครงสร้างองค์กร
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ส่วนท่ี 2
ผลกำรด�ำเนินงำน
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ผลการด�าเนนิงาน ประจ�าปีงบประมาณ 2560 

	 พกฉ.	 จัดแสดงนิทรรศกำร	 สร้ำงต้นแบบ	 ฐำน

กำรเรียนรู้และจัดกระบวนกำรน�ำชม	 เพ่ือเผยแพร่พระ

เกียรติคุณและพระอัจฉริยภำพของพระบำทสมเด็จ

พระเจ้ำอยู่หัว	 ด้ำนกำรเกษตร	 เศรษฐกิจพอเพียงภำค

กำรเกษตรและนวตักรรมเกษตรในพ้ืนท่ีจัดแสดงในอำคำร	

นอกอำคำร	และนทิรรศกำรสญัจร	มผีูเ้ข้ำชมและเรยีนรู	้ซึง่

ส่วนหน่ึงเป็นคณะประชำชนทีเ่ดนิทำงมำจำกจงัหวัดต่ำงๆ		

เพื่อกรำบพระบรมศพพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู ่หัว	

รัชกำลที่	 9	 ได้เข้ำมำเรียนรู้พระอัจฉริยภำพ	 และร่วม

ร�ำลึกถงึพระมหำกรณุำธคุิณพระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยูห่วั	

รชักำลที	่9	ตัง้แต่เดอืนตลุำคม	2559	ถงึวนัที	่30	กนัยำยน	

2560	จ�ำนวน	497,570	รำย	โดยเปิดให้บรกิำรเข้ำชม	ดังนี้

1
กำรเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภำพ
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ด้ำนกำรเกษตร  
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ผลกำรด�ำเนินงำน  2

	 จัดแสดงพระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภำพพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวด้ำนกำรเกษตร	พระรำชประวัติ

หลักกำรทรงงำน	เศรษฐกิจพอเพียง	พระรำชกรณียกิจ	ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ	 เกษตร

ทฤษฎใีหม่	กำรพฒันำด้ำนป่ำไม้	ดนิ	น�ำ้	ววิฒันำกำรเกษตรไทย	เกษตรโลก	วถิเีกษตรไทย	นวตักรรมเกษตรเศรษฐกจิ

พอเพียง	สถำบันเกษตรไทย	บุคคลน้อมน�ำค�ำพ่อสอน	น�ำเสนอในรูปแบบทันสมัย	ด้วยภำพยนตร์แอนิเมชั่น	3	มิติ	

ระบบโฮโลแกรม	เกม	ทัชสกรีน	ฯลฯ	ซึ่งภำพยนตร์	แอนิเมชั่น	3	มิติ	เป็นสื่อที่ได้รับควำมนิยมสูงสุดจำกผู้เข้ำชม

1.1) กลุ่มพพิธิภัณฑ์ในอาคาร 6 พิพิธภณัฑ์

•พพิธิภณัฑ์ในหลวงรกัเรา
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	 จัดแสดงควำมส�ำคัญของพันธุกรรมพืช	 และโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ

สมเด็จพระเทพรตันรำชสดุำฯ	สยำมบรมรำชกมุำร	ีด้วยเทคโนโลย	ีแสง	ส	ีเสยีง	สะท้อนควำมหลำกหลำยของพนัธกุรรม

•พพิธิภณัฑ์มหศัจรรย์พนัธุกรรม 
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	 จัดแสดงทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดล้อม	เพือ่ให้เห็นกำรด�ำรงอยูร่่วมกันอย่ำงสมดุลและยัง่ยนืในรปูแบบ

กำรเรยีนรูด้้วยกำรเดนิป่ำ	สมัผสับรรยำกำศป่ำกลำงวนั	และป่ำกลำงคืน

•พพิิธภณัฑ์ป่าดงพงไพร  
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	 จัดแสดงพระอัจฉริยภำพพระบำทสมเด็จ

พระเจ้ำอยูห่วั	ด้ำนกำรจดักำรน�ำ้	และแบบอย่ำงกำรน้อมน�ำ

ค�ำพ่อสอนด้ำนน�้ำ	และควำมยิ่งใหญ่ในพลังแห่งสำยน�้ำ

ผูส้ร้ำงชีวติ	จำกต้นน�ำ้สูป่ลำยน�ำ้	หล่อเลีย้งสรรพสิง่ต่ำงๆ

ในโลก	ผ่ำนจอ	จดัแสดง	270	องศำ

 

•พพิิธภณัฑ์วถีิน�า้  
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	 จัดแสดงพระอัจฉริยภำพพระบำทสมเด็จ

พระเจ้ำอยู่หัว	 ด้ำนกำรจัดกำรดิน	 ผจญภัยโลกใต้ดิน	 

ผ่ำนจอจดัแสดง	 360	 องศำ	 สมัผสัพลงัของพระแม่ธรณ	ี

ผูก่้อให้เกดิสรรพส่ิง	บนโลก	และวธิคืีนชวีติให้แก่ผนืดนิ

•พพิิธภณัฑ์ดินดล  
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	 จดัแสดงนทิรรศกำร	 ควำมส�ำคญัของกำรเกษตร	

และสถำนกำรณ์ทำงเกษตร

•พพิธิภณัฑ์เกษตรคอืชวิีต   

ผลกำรด�ำเนินงำน  2
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	 จัดแสดงต้นแบบและฐำนกำรเรียนรู้	 นวัตกรรม

เกษตรตำมแนวทำงเศรษฐกจิพอเพยีง	 กำรใช้พืน้ทีข่นำด

เล็กท�ำเกษตรเมืองเพื่อกำรพึ่งตนเองในกำรผลิตอำหำร

ปลอดสำรพิษ	 นวัตกรรมท่ีอยู่อำศัย	 นวัตกรรมพลังงำน

ทดแทน	กำรปลกูข้ำวอนิทรย์ี	ฯลฯ

	 เพือ่จดัแสดงนทิรรศกำร	 ฐำนกำรเรยีนรูต้้นแบบ	

เพือ่ให้สมัผสัของจรงิ	และฝึกปฏบิตัไิด้		ซึง่มีกำรปรบัปรงุ

พฒันำฐำนกำรเรยีนรูอ้ย่ำงต่อเนือ่ง

1.2) กลุ่มพพิธิภัณฑ์กลางแจ้ง 2 พิพิธภณัฑ์

•พพิธิภณัฑ์เกษตรเศรษฐกจิพอเพยีง 
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	 จดัแสดงต้นแบบและฐำนกำรเรยีนรู้	กำรประยกุต์

เกษตรทฤษฎีใหม่		ด้วยกำรท�ำกสกิรรม		ประมง		ปศสุตัว์		

เพือ่กำรพึง่ตนเอง	และสร้ำงรำยได้	บนพ้ืนที	่1	ไร่

•พพิธิภณัฑ์เกษตรตามรอยพ่อ

ผลกำรด�ำเนินงำน  2
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1.3) พพิิธภณัฑ์กษตัรย์ิเกษตร 
	 จัดแสดงนทิรรศกำร	70	ปี	กษตัริย์เกษตร	ควำม

เป็นมำของพิพิธภัณฑ์กำรเกษตร	 และเรียนรู้เกษตร

ทฤษฎใีหม่	 และกำรอนรุกัษ์ทรพัยำกรของชำต	ิ ผ่ำนเกม	

Interactive	ซึง่ได้รบัควำมสนใจจำกผู้เข้ำชมเป็นอย่ำงมำก	

และเขำ้ใจเรื่องควำมส�ำคัญกำรเกษตรท่ีเก่ียวข้องกับกำร

ด�ำเนนิชีวติ	จำกอำหำร	เคร่ืองดืม่	สนิค้ำเพ่ือสขุภำพ



ส�ำนักงำนพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว (องค์กำรมหำชน)             33



            Annual Report 2017 รายงานประจ�าปี 256034

ขับเคลื่อนปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง

ด้ำนกำรเกษตร  

	 เป็นตลำดนดัองค์ควำมรูเ้พือ่ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้

ภมูปัิญญำ	นวตักรรมเกษตรเศรษฐกจิพอเพียง	กำรบรหิำร

จดักำรผลผลติ	กำรตลำด	กำรแลกเปลีย่นเรยีนรูจ้ำกเครอื

ข่ำยพพิิธภณัฑ์ฯ	 เกษตรกร	 ตลอดจนกำรจ�ำหน่ำยสนิค้ำ	

ผลติภัณฑ์และผลผลติเกษตรอนิทรีย์ต่ำงๆ	

	 ผลกำรด�ำเนนิงำน	จ�ำนวน	11	คร้ัง	ดงันี้

1)	 ผูร่้วมงำนได้เรยีนรูเ้กษตรเศรษฐกจิพอเพยีง	 สำมำรถ

น�ำไปประยุกต์ใช้ในกำรด�ำเนินชีวิต	 และเลือกซื้อสินค้ำ

ผลผลติ	ผลิตภัณฑ์คณุภำพจำกเครือข่ำยพิพิธภณัฑ์

2)	 เครือข่ำยพิพิธภัณฑ์มีรำยได้จำกกำรจ�ำหน่ำยผลผลิต	

ผลติภัณฑ์	

3)	 เป็นเวทเีรยีนรูป้ระสบกำรณ์ด้ำนกำรผลติ	กำรแปรรปู

ผลผลติ	กำรบรรจภุณัฑ์และกำรตลำดของเครอืข่ำย	พกฉ.

2.1) ตลาดนดัเศรษฐกจิพอเพียง 

“ข้าวใหม่ ปลามนั”
	 ครัง้ที	่2	ระหว่ำงวนัที	่5	–	6	พฤศจกิำยน	2559		จดั

แสดงควำมสมบูรณ์ในอดตีสูเ่ศรษฐกจิพอเพียงในปัจจุบนั	

ร่วมเรยีนรูแ้ละสบืทอดพระรำชปณธิำนเพือ่ประโยชน์สขุ

แห่งมหำชน	ชำวสยำม	ร่วมลงนำมถวำยอำลยั	พระบำท

สมเดจ็พระเจ้ำอยูห่วั	รชักำลที	่9	

2

ผลกำรด�ำเนินงำน  2

“เกษตรแสนสขุ”
	 ครัง้ที	่1	ระหว่ำงวนัที	่8	-	9	ตลุำคม	2559	ถ่ำยทอด

ควำมสขุในวถีิเกษตร	กำรเรียนรู้สูอ่สิระ	และพ่ึงตนเองได้	

นทิรรศกำร	วถิเีกษตรสร้ำงอำหำร	สร้ำงอำชพี	และรำยได้

เรยีนรู้จำกผู้ปฏิบัติจรงิ	หลำกหลำยวชิำของแผ่นดนิ	ชมิ	ช้อป

สนิค้ำเกษตรอินทรย์ีและของใช้คุณภำพ
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“สบืทอดพระราชปณธิาน”

“สบืทอดพระราชปณธิานด้วย ความรกั

ในวถีิเกษตร”

	 ครัง้ที	่3	ระหว่ำงวนัท่ี	2	–	5	ธนัวำคม	2559	เพือ่

เผยแพร่พระเกียรติคุณ	 พระอัจฉริยภำพด้ำนกำรเกษตร

และสืบทอดพระรำชปณธิำนพระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยูห่วั

รัชกำลที่	 ๙	 ถ่ำยทอดควำมรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง	

เกษตรทฤษฎใีหม่	 เพือ่ให้ประชำชนน�ำไปประยกุต์ใช้	 ใน

กำรด�ำเนนิชีวติ	และร่วมพฒันำกำรเกษตรไทยสูก่ำรปฏบิตัิ

ให้มคีวำมย่ังยืน	

	 ครัง้ที	่ 4	ระหว่ำงวนัท่ี	3	–	5	กมุภำพันธ์	2560		

เพือ่ให้ประชำชนได้ร่วมสบืทอดพระรำชปณธิำนพระบำท

สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว	รัชกำลที่	9	ด้ำนเกษตรเศรษฐกิจ

พอเพียง	 เกษตรทฤษฎีใหม่ไปประยุกต์ใช้ในกำรด�ำเนิน

ชวีติ	กำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้วชิำของแผ่นดนิ	กำรอบรม

เชงิปฏิบัติกำร	ได้เรยีนรู้ควำมส�ำคัญของกำรเกษตร	ควำม

สขุในวถีิเกษตร	และกจิกรรมอืน่ๆ	อกีมำกมำย

“สร้างสขุภาพดด้ีวยวิถเีกษตรไทย เพ่ือ

สบืทอดพระราชปณธิาน”
	 ครัง้ที	่5	ระหว่ำงวนัที	่4	–	5	มีนำคม	2560	เรยีน

รู้วิถีเกษตรไทย	 เพื่อสร้ำงสุขภำพท่ีดีด้วยตนเอง	 เคล็ด

ลับภูมิปัญญำไทยในกำรดูแลสุขภำพกำยใจ	 พร้อมร่วม

กจิกรรมเพือ่สขุภำพดทีีห่ลำกหลำย	ชม	ชมิ	ช้อป	อำหำร	

สนิค้ำเกษตรปลอดภยั

“62 พรรษา เจ้าฟ้ากมุาร ีอนรุกัษ์

พันธุกรรม เพ่ือสืบทอดพระราชปณิธาน”
	 ครัง้ที	่6	ระหว่ำงวนัที	่7	–	9	เมษำยน	2560	เพือ่ให้

ผูร่้วมงำนได้เรยีนรูม้หศัจรรย์พนัธกุรรมพชื	และพันธุกรรม

สัตว์	 และร่วมอนุรักษ์ประเพณี	 วัฒนธรรม	 ร่วมท�ำบุญ

สงกรำนต์	เรยีนรูว้ชิำของแผ่นดนิ	มำกกว่ำ	20	วิชำ	ชม	ชิม	

ช้อป	ผลไม้คณุภำพส่งออก	อำหำร	สนิค้ำเกษตรปลอดภยั	
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“สบืทอดพระราชปณธิาน ด้วยพลงั

วฒันธรรม วถิเีกษตรไทย”
	 ครัง้ที	่ 8	 ระหว่ำง	 วนัท่ี	 2	 –	4	มถินุำยน	2560	

สืบสำนวัฒนธรรมวิถีไทย	 4	 ภำค	 พิธีกรรม	 กำรละเล่น	

อำหำรกำรกนิ	เรยีนรูว้ชิำของแผ่นดนิ	มำกกว่ำ	10	หลกัสตูร	

พันธุ์ไม้กับนำนำควำมเชื่อ	อำหำรท้องถิ่นทุกภำคจำก

ต้นต�ำรบั	สินค้ำเกษตรปลอดภยั	พันธุไ์ม้

“สบืทอดพระราชปณธิาน รกัแม่”  
	 ครัง้ที	่10	ระหว่ำง	วนัที	่5	–	6	สงิหำคม	2560	

ร�ำลกึพระคณุแม่	ผูห้ล่อเลีย้ง	สร้ำงผนืดนิ	ดแูล	และปกปัก

รกัษำ	เรยีนรูว้ชิำเกษตรเศรษฐกจิพอเพยีงจำกแม่	ผูป้ฏิบติั

จรงิ	ชม	ช้อป	ชมิ	อำหำรเพือ่สขุภำพ	สนิค้ำเกษตรคณุภำพ

เพือ่คณุแม่	

“สบืทอดภมูปัิญญาไทยเกษตร”  

	 ครัง้ที	่9	ระหว่ำง	วนัที	่1	-	2	กรกฎำคม	2560	เรยีน

รูพ้ระรำชประวตั	ิพระรำชกรณยีกจิ	สมเดจ็พระเจ้ำอยูห่วั

มหำวชริำลงกรณ	บดนิทรเทพยวรำงกรู	เรยีนรูน้วตักรรม

เกษตรเพ่ือกำรพึง่ตนเอง	พลงังำนทำงเลอืกกบัระบบน�ำ้ใน

แปลงเกษตร	อบรมวิชำแผ่นดินและอบรมเชิงปฏิบัติกำร

ทีเ่ป็นจรงิ	ชม	ชมิ	ช้อป	ผลผลติ	สนิค้ำเกษตรปลอดภยั

ผลกำรด�ำเนินงำน  2

“สบืทอดพระราชปณธิานด้านการเกษตร

เกษตรฝึกได้ ท�าได้ ถ้ารูจ้รงิ”
	 ครัง้ที	่7	ระหว่ำงวนัท่ี	6	–	7	พฤษภำคม	2560	

เพื่อสร้ำงโอกำสให้ผู้ท่ีสนใจท�ำกำรเกษตรได้เรียนรู้กำร

ท�ำเกษตรและน�ำไปปฏิบัติได้จริงในวิถีชีวิต	 ลดรำยจ่ำย

สร้ำงรำยได้	 เริ่มต้นจำกองค์ควำมรู้ดีๆ	 ด้ำนเกษตรและ

นิทรรศกำรต้นแบบจำกผู้ปฏิบัติจริง	 เรียนรู้วิชำของ

แผ่นดิน	และหลักสูตรอบรมเชงิปฏบิตักิำร	ชม	ชมิ	 ช้อป	

อำหำรพืน้บ้ำน	4	ภำค	สนิค้ำเกษตรคุณภำพ	สมนุไพรไทย	

ต้นไม้พันธุไ์ม้นำนำชนิด	
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“สบืทอดพระราชปณธิาน มลิมืเลอืน”

	 	ครั้งที่	11	ระหว่ำง	วันที่	2	–	3		กันยำยน	2560	

เรียนรู ้กำรจัดกำร	ดิน	น�้ำ	ป่ำ	คน		นิทรรศกำรดิน	น�้ำ	

ป่ำ	กำรอยู่ร่วมกับธรรมชำติตำมท่ีพ่อสอน	พันธุกรรม

ผักแห่งท้องทุ่ง	เมล็ดพันธุ์ปู่	ย่ำ	เรียนรู้วิชำของแผ่นดิน	

ผู้ปฏิบัติจริง	ลงมือท�ำจนประสบควำมส�ำเร็จ	ช้อป	ชิม	

ชม	อำหำร	สินค้ำเกษตรคุณภำพ	เพื่อสุขภำพ	
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2.2) การประสานความร่วมมอืกบัองค์กรหรอืหน่วยงานต่างๆ 

	 พกฉ.	ได้ลงนำมบนัทกึข้อตกลงควำมร่วมมอืกับองค์กร

หน่วยงำน	เพือ่เผยแพร่พระเกยีรติคุณพระอจัฉริยภำพ	และ

ร่วมสืบทอดพระรำชปณธิำนพระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยูห่วั	

รัชกำลที	่9	และพฒันำยกระดบั	ขยำยผลเกษตรเศรษฐกจิ

พอเพยีง	ดังนี้
	 •	ลงนำมบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมอืกบั	วทิยำลยั

ชุมชนมุกดำหำร	 ร่วมกันสืบทอด	 พระรำชปณิธำนด้ำน

กำรเกษตร	และเผยแพร่องค์ควำมรู้เกษตรเศรษฐกิจ

พอเพยีง	เกษตรทฤษฎใีหม่		และนวตักรรมเกษตรเศรษฐกจิ

พอเพยีง	เมือ่วนัที	่4	ธนัวำคม	2559

	 ผลกำรด�ำเนนิงำน	

1)	 เปิดศูนย์เครือข่ำยพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ

พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว	 วิทยำลัยชุมชนมุกดำหำร

เพื่อเป็นศูนย์กลำงกำรเผยแพร่พระอัจฉริยภำพพระบำท

สมเด็จพระเจ้ำอยู่หวั	รัชกำลท่ี	9

2)	 วิทยำลัยชุมชนมุกดำหำร	 ได้มำถ่ำยทอดองค์ควำมรู้

และร่วมกิจกรรมในงำนตลำดนัดเศรษฐกิจพอเพียงและ

งำนมหกรรม



ส�ำนักงำนพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว (องค์กำรมหำชน)             39

	 •	ลงนำมบนัทึกข้อตกลงควำมร่วมมอืกบั	ส�ำนกังำน

กำรปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม	(ส.ป.ก.)	ร่วมกนัสบืทอด

พระรำชปณธิำน	เผยแพร่พระเกยีรตคุิณ	และพระอจัฉริยภำพ

ของพระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยูหั่ว	รชักำลที	่9	ด้ำนเกษตร

เศรษฐกิจพอเพียง	 สร้ำงควำมร่วมมือในกำรขับเคลื่อน

เศรษฐกจิพอเพยีง	ส่งเสรมิกำรเรยีนรู้ภำคกำรเกษตรอย่ำง

ต่อเนือ่ง	เม่ือวนัที	่3	กมุภำพนัธ์	2560

	 ผลกำรด�ำเนนิงำน	ส.ป.ก.	ได้ร่วม	กบั	พกฉ.	ในกำร

ขบัเคลือ่นงำนพฒันำในชมุชนของเครอืข่ำย	พกฉ.	จังหวัด

พษิณโุลก	 จงัหวัดก�ำแพงเพชร	 จงัหวดัเชยีงใหม่	 จงัหวัด

สกลนคร	จงัหวดัมุกดำหำร	และจงัหวดัยโสธร										

 

	 •	 ลงนำมบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือกับ	 มูลนิธิ

ชุมชนโครำช	 โดยศนูย์ข้อมลูท้องถิน่เพือ่กำรพฒันำ	 เพือ่

เผยแพร่พระเกยีรตคิณุและพระอจัฉรยิภำพพระบำทสมเดจ็

พระเจ้ำอยูห่วั	รชักำลท่ี	9		เมือ่วนัท่ี	4	ธนัวำคม	2559

	 ผลกำรด�ำเนินงำน	 ศูนย์ข้อมูลท้องถ่ินเพื่อกำร

พัฒนำได้จัดวิทยำกรมำพัฒนำศักยภำพเจ้ำหน้ำที่	 พกฉ.	

และประสำนเครือข่ำยเข้ำมำร่วมกจิกรรมต่ำงๆ	ของ	พกฉ.

	 •	 ลงนำมบนัทึกข้อตกลงควำมร่วมมอืกบั	 บรษิทั	

เทคโนโลยีสรรพสิ่ง	 จ�ำกัด	 เพ่ือกำรจัดแสดง	 เผยแพร่	

ถ่ำยทอดเทคโนโลย	ีองค์ควำมรู้เกษตรเศรษฐกจิพอเพยีง	

เกษตรทฤษฎใีหม่ประยกุต์	และนวตักรรมเกษตรเศรษฐกจิ

พอเพยีง	เมือ่วนัที	่4	ธนัวำคม	2559

	 ผลกำรด�ำเนินงำน	 บริษัท	 เทคโนโลยีสรรพสิ่ง	

จ�ำกัด	 ได้จัดกระบวนกำรถ่ำยทอด	 องค์ควำมรู้เกษตร

ทฤษฎใีหม่ประยุกต์	ในหลกัสตูร	5	เดอืน	และ	หลกัสตูร	

3	วนั	ผู้เข้ำร่วมเรยีนรู้สำมำรถ	น�ำควำมรู้ไปปฏบิตัไิด้จรงิ
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2.3) จดักระบวนการแลกเปล่ียนเรยีนรูเ้ครอืข่าย พกฉ.  
			 เพื่อแลกเปลี่ยนควำมรู ้ประสบกำรณ์เกษตร

เศรษฐกิจพอเพียง	 เกษตรทฤษฎีใหม่	 และขยำยผลกำร

ท�ำเกษตรเศรษฐกจิพอเพียง	

	 ผลกำรด�ำเนินงำน	 จัดกระบวนกำรแลกเปลี่ยน

เรยีนรู้	จ�ำนวน	19	คร้ัง

	 1)	 เครือข่ำย	พกฉ.	 ได้รับควำมรู้	 ประสบกำรณ์

จำกวทิยำกร	 และได้แลกเปลีย่นเรียนรู้ระหว่ำงเครอืข่ำย		

สำมำรถน�ำควำมรูไ้ปพัฒนำตนเองและเครือข่ำย

	 2)	 เกดิควำมร่วมมอื	 ระหว่ำงเครอืข่ำยในกำรขบั

เคล่ือนงำนในระดบัพืน้ที	่ในกำรเผยแพร่			พระอจัฉรยิภำพ

พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยูหั่ว	ด้ำนกำรเกษตร	นวตักรรม

เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง	 ทรัพยำกรธรรมชำติ	 และสิ่ง

แวดล้อม	กำรสร้ำงผูส้บืทอด	กำรจดักำรผลผลติและกำร

อนรุกัษ์พนัธกุรรม

	 3)	เครอืข่ำยได้ร่วมมอืกบั	พกฉ.	ในกำรถ่ำยทอด

องค์ควำมรู	้และร่วมจดักจิกรรมในงำน		ตลำดนดัเศรษฐกิจ

พอเพยีง	 งำนมหกรรม	ตลอดจนกจิกรรมต่ำงๆ	อย่ำงต่อ

เนือ่งตำมแผนงำนทีก่�ำหนดร่วมกนั

	 4)	เครอืข่ำยมีรำยได้จำกกำรน�ำผลผลิต	ผลติภณัฑ์

มำจ�ำหน่ำยในงำนตลำดนดัเศรษฐกิจพอเพียง

	 ครั้งที่	 1	 โครงกำรพัฒนำศักยภำพเครือข่ำย

พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จ						

พระเจ้ำอยูห่วั	ระดับประเทศ	ระหว่ำงวนัท่ี	2	-	4	ธันวำคม	

2559	ณ	พพิธิภัณฑ์กำรเกษตรเฉลมิพระเกยีรตพิระบำท

สมเด็จพระเจ้ำอยู่หวั	อ�ำเภอคลองหลวง	จงัหวดัปทมุธำนี	

เพือ่เผยแพร่พระเกยีรตคิณุและพระอจัฉรยิภำพพระบำท

สมเดจ็พระเจ้ำอยูห่วั	รชักำลที	่9	ด้ำนกำรเกษตร	ประสำน

ควำมร่วมมือ	 และก�ำหนดแนวทำงในกำรขับเคลื่อนงำน

เกษตรเศรษฐกจิพอเพียงร่วมกนัในปีงบประมำณ	2560		

	 ครั้งที่	 2	 โครงกำรขยำยผลเครือข่ำยพิพิธภัณฑ์

เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว	

“จังหวัดอุทัยธำนี”	 ระหว่ำงวันที่	 10	 –	 11	 กุมภำพันธ์	

2560	ณ	 กลุ่มอนุรักษ์พันธุกรรมอุทัยธำนี	 ต�ำบลบ้ำนไร	่

อ�ำเภอบ้ำนไร่	 จังหวัดอุทัยธำนี	 	 เพื่อขยำยผลและสร้ำง

กำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำยกระดับ	และขยำยผลปรชัญำ

เศรษฐกจิพอเพยีงภำคกำรเกษตร	 	

	 ครั้งที่	 3	 โครงกำรเผยแพร่ขยำยผลนวัตกรรม

เกษตรเศรษฐกจิพอเพยีง	“เพือ่กำรพฒันำศักยภำพเครอืข่ำย

อินแปง”	ระหว่ำงวันที่	15	-	18	กุมภำพันธ์	2560	ณ	

ศูนย์เครือข่ำยพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ	 ภำค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	 เครือข่ำยอินแปง	 จังหวัด

สกลนคร	 ร่วมมือขับเคลื่อนงำนและเผยแพร่องค์ควำมรู้

เกษตรเศรษฐกจิพอเพยีง

	 ครั้งที่	 4	 โครงกำรเปิดศูนย์เครือข่ำยพิพิธภัณฑ์

เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว

ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ	 “วิทยำลัยชุมชนมุกดำหำร”	

ระหว่ำงวนัที	่19	-	20	กมุภำพนัธ์	2560	ณ	วทิยำลยัชุมชน

มุกดำหำร	ต�ำบลนำสนีวน	อ�ำเภอเมือง	จงัหวดัมกุดำหำร	

ประสำนควำมร่วมมอืและจดัตัง้ศนูย์เครอืข่ำยเพ่ือร่วมมือ

ในกำรขบัเคลือ่นงำนเกษตรเศรษฐกจิพอเพยีง

	 ครั้งที่	 5	 โครงกำรเผยแพร่ขยำยผลนวัตกรรม

เกษตรเศรษฐกจิพอเพยีง	 “กำรแปรรปูผลผลติเพิม่มลูค่ำ

สินค้ำเกษตรกร”	 ระหว่ำงวันที่	 1	 –	 2	 เมษำยน	 2560	

ณ	 ศูนย์เครือข่ำยพิพิธภัณฑ์กำรเกษตรเฉลิมพระเกียรติ

พระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยูห่วั	ภำคเหนอื	วสิำหกจิชมุชน

กลุม่ส่งเสรมิอำชพีกำรเกษตรผสมผสำนบวัสวรรค์	จังหวัด

พษิณโุลก	เพือ่เผยแพร่พระเกยีรตคิณุและพระอจัฉรยิภำพ

พระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยูห่วั	รชักำลที	่9	ด้ำนกำรเกษตร			

ประสำนควำมร่วมมอืและพฒันำยกระดบักำรเรยีนรูข้อง

เครอืข่ำยพพิธิภณัฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติด้ำนนวัตกรรม

เกษตรเศรษฐกจิพอเพยีงภำคปฏบิตั	ิ			
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	 ครัง้ที	่6	โครงกำรเผยแพร่ขยำยผลนวตักรรมโปร

ไบโอตกิจลุนิทรีย์ทีเ่ป็นประโยชน์ในคน	สตัว์	และพชื	วนัที่	

7	เมษำยน	2560	ณ	พิพิธภณัฑ์กำรเกษตรเฉลมิพระเกยีรติ

พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว	 ต�ำบลคลองหนึ่ง	 อ�ำเภอ

คลองหลวง	จังหวดัปทุมธำน	ีเพ่ือเผยแพร่พระเกยีรตคิณุ

และพระอัจฉริยภำพพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู ่หัว	

รัชกำลที	่ 9	 ด้ำนกำรเกษตร	ประสำนควำมร่วมมอื	 และ

พฒันำยกระดับกำรเรยีนรูข้องเครือข่ำยพพิธิภณัฑ์เกษตร

เฉลมิพระเกยีรติ	ด้ำนนวตักรรมเกษตรเศรษฐกจิพอเพยีง

ภำคปฏิบัติ

	 ครั้งที่	 7	 โครงกำรเปิดศูนย์เครือข่ำยพิพิธภัณฑ์

เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว

จังหวัดยโสธร	 “วิสำหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงโคขุนหนอง

แหน”	ระหว่ำงวนัที	่29	เมษำยน	–	1	พฤษภำคม	2560		

ณ	 วิสำหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงโคขุนหนองแหน	 ต�ำบล

หนองแหน	 อ�ำเภอกุดชุม	 จังหวัดยโสธร	 เพื่อเผยแพร่

พระเกียรติคุณ	 และพระอัจฉริยภำพพระบำทสมเด็จ

พระเจ้ำอยูห่วั	รชักำลท่ี	9	ด้ำนกำรเกษตร	ประสำนควำม

ร่วมมือและจัดตั้งศูนย์เครือข่ำย	 ร่วมมือขับเคลื่อนงำน

เกษตรเศรษฐกจิพอเพยีง	พฒันำยกระดบักำรเรยีนรูข้อง

เครอืข่ำยพพิธิภณัฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติด้ำนนวัตกรรม

เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงภำคปฏิบัติ	 และสร้ำงกลไก

กระบวนกำรขับเคลื่อนงำนตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจ

พอเพยีงในระดับชมุชนภำค	และประเทศ

	 ครั้งที่	8	โครงกำรเผยแพร่ขยำยผลนวัตกรรม

โปรไบโอติกจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ในคน	สัตว์	และพืช

ตอนที	่2	วนัที	่6	พฤษภำคม	2560		ณ	พิพธิภณัฑ์กำรเกษตร

เฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว	 ต�ำบล

คลองหนึง่	 อ�ำเภอคลองหลวง	 จงัหวัดปทุมธำน	ี เพือ่เผย

แพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภำพพระบำทสมเด็จ

พระเจ้ำอยูห่วั	รชักำลท่ี	9	ด้ำนกำรเกษตร	ประสำนควำม

ร่วมมือ	 และพัฒนำยกระดับกำรเรียนรู้ของเครือข่ำย

พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติด้ำนนวัตกรรมเกษตร

เศรษฐกจิพอเพยีงภำคปฏบิตัิ

	 ครั้งที่	 9	 โครงกำรเปิดศูนย์เครือข่ำยพิพิธภัณฑ์

เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว

จังหวัดก�ำแพงเพชร	 “กลุ่มอนุรักษ์เขำปลำกั้ง”	 ระหว่ำง

วนัที	่18	–	20	พฤษภำคม	2560		ณ	กลุม่อนรัุกษ์เขำปลำกัง้	

บ้ำนทุง่สวน	ต�ำบลนครชมุ	อ�ำเภอเมืองก�ำแพงเพชร	จงัหวดั

ก�ำแพงเพชร		เพือ่เผยแพร่พระเกยีรตคิณุ	และพระอจัฉริย

ภำพและสืบทอดพระรำชปณิธำนของพระบำทสมเด็จ

พระเจ้ำอยูห่วั	ด้ำนกำรเกษตรเศรษฐกจิพอเพยีง	ประสำน

ควำมร่วมมือและจัดตั้งศูนย์เครือข่ำยให้ครอบคลุมทุก

พื้นที่ให้เกิดควำมร่วมมือในกำรขับเคลื่อนงำนเกษตร

เศรษฐกจิพอเพยีง	พฒันำยกระดบักำรเรยีนรูข้องเครอืข่ำย

พพิธิภณัฑ์เกษตรเฉลิมพระเกยีรต	ิ ด้ำนนวตักรรมเกษตร

เศรษฐกจิพอเพียงภำคปฏบัิต	ิและสร้ำงกลไกกระบวนกำร

ขบัเคลือ่นงำนตำมหลกัปรชัญำเศรษฐกจิพอเพียงในระดบั

ชมุชนภำค	และประเทศ

	 ครั้งที่	 10	 โครงกำรเผยแพร่ขยำยผลนวัตกรรม

เกษตรเศรษฐกจิพอเพยีง	 ด้ำนกำรอนรุกัษ์พนัธกุรรม	 ใน

กำรประชมุวชิำกำรเมลด็พนัธุแ์ห่งชำต	ิครัง้ที	่14	ระหว่ำง

วนัที	่30	–	31	พฤษภำคม	2560	ณ	สถำบนัเทคโนโลยี

พระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง	 วิทยำเขตชุมพร

เขตอุดมศักดิ์	 จังหวัดชุมพร	 เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณ	

และพระอจัฉรยิภำพพระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยูห่วั	 ด้ำน

กำรเกษตรเศรษฐกจิพอเพยีง	 ตลอดจนกำรเผยแพร่พระ

อจัฉรยิภำพของสมเดจ็พระเทพรตันรำชสดุำฯ	สยำมบรม

รำชกุมำร	ี	ด้ำนกำรอนรุกัษ์พนัธกุรรม	และพฒันำยกระดบั

กำรเรยีนรูข้องผูน้�ำเครอืข่ำยพพิธิภณัฑ์เกษตรฯ



            Annual Report 2017 รายงานประจ�าปี 256042

	 ครั้งที่	 11	 โครงกำรเผยแพร่ขยำยผลนวัตกรรม

เกษตรเศรษฐกจิพอเพียง	“ฝำยชะลอควำมชืน้	สูพ่ืน้ฐำน

เศรษฐกิจพอเพียง”	 จังหวัดพิษณุโลก	 ระหว่ำงวันที่	 5	

–	7	มิถุนำยน	2560	ณ	ศูนย์เครือข่ำยพิพิธภณัฑ์เกษตร

เฉลิมพระเกียรติฯ	 ภำคเหนือตอนล่ำง	 วิสำหกิจชุมชน

กลุม่ส่งเสรมิอำชีพกำรเกษตรผสมผสำนบวัสวรรค์	จงัหวดั

พษิณโุลก	เพือ่เผยแพร่พระเกยีรตคุิณและพระอัจฉรยิภำพ

พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว	 ด้ำนกำรเกษตร	 พัฒนำ	

และยกระดับกำรเรียนรู้ของเครือข่ำยพิพิธภัณฑ์เกษตร

เฉลมิพระเกยีรติ	ด้ำนนวตักรรมเกษตรเศรษฐกจิพอเพยีง

ภำคปฏิบัติ	 พัฒนำและยกระดับกำรเรียนรู้กำรจัดกำร

ทรพัยำกรน�ำ้ให้เกดิประโยชน์สงูสดุ	และฝึกทักษะกำรท�ำ

ฝำยชะลอควำมชืน้สูพ้ื่นฐำนเศรษฐกจิพอเพียง

	 ครั้งที่	 12	 โครงกำรพัฒนำศักยภำพเครือข่ำย

พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จ	

พระเจ้ำอยู ่หัว	 “เพื่อขับเคลื่อนงำนตำมหลักปรัชญำ

เศรษฐกจิพอเพยีงด้ำนกำรเกษตร”	ระหว่ำงวนัท่ี	 7	–	9	

มถินุำยน	2560	ณ	พิพิธภณัฑ์กำรเกษตรเฉลมิพระเกยีรติ

พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว	 ต�ำบลคลองหนึ่ง	 อ�ำเภอ

คลองหลวง	จังหวดัปทุมธำน	ีเพ่ือเผยแพร่พระเกยีรตคิณุ

และพระอัจฉรยิภำพพระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยูห่วั	 ด้ำน

กำรเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง	 และแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ประสบกำรณ์	และบทเรียนกำรท�ำงำนขบัเคลือ่นงำนตำม

หลกัปรัชญำเศรษฐกจิพอเพยีงบนภูมสิงัคมทีแ่ตกต่ำงกัน

ของเครือข่ำยและภำคีควำมร่วมมือ	 และก�ำหนดทิศทำง	

กำรขบัเคลือ่นงำนตำมหลกัปรัชญำเศรษฐกจิพอเพยีงร่วมกนั

	 ครัง้ที	่ 13	 โครงกำรเปิดศูนย์เครอืข่ำยพพิธิภณัฑ์

เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว	

จงัหวดักำญจนบุร	ี“เครอืข่ำยผูผ้ลติเกษตรอนิทรีย์เขำโจด”	

ระหว่ำงวนัที	่ 11	 –	 14	 มิถนุำยน	 2560	ณ	 เครอืข่ำยผู้

ผลติเกษตรอนิทรย์ีเขำโจด	ต�ำบลเขำโจด	อ�ำเภอศรสีวสัดิ	์

จงัหวดักำญจนบรีุ	เพือ่เผยแพร่พระเกยีรตคิณุพระอจัฉรยิภำพ

และสบืทอดพระรำชปณธิำนของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยูหั่ว

ด้ำนกำรเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง	 ประสำนควำมร่วม

มือและจัดตั้งศูนย์เครือข่ำยให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ให้เกิด

ควำมร่วมมือในกำรขับเคลื่อนงำนเกษตรเศรษฐกิจพอ

เพยีง	พฒันำยกระดบักำรเรยีนรูข้องเครอืข่ำยพพิธิภณัฑ์

เกษตรเฉลิมพระเกียรติด้ำนนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจ 

พอเพยีงภำคปฏบิตัแิละสร้ำงกลไกกระบวนกำรขบัเคลือ่น

งำนตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงในระดับชุมชน	

ภำค	และประเทศ	

	 ครัง้ที	่ 14	 โครงกำรเปิดศูนย์เครอืข่ำยพพิธิภณัฑ์

เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว	

จงัหวดันครรำชสีมำ	 “ศูนย์เรยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีงบ้ำน

โนนรังบูรพำ”	 ระหว่ำงวันที่	 15	 -	 17	 มิถุนำยน	 2560	

ณ	ศนูย์เรยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีงบ้ำนโนนรงับรูพำ	ต�ำบล

ตลำดไทร	อ�ำเภอชมุพวง	จงัหวดันครรำชสมีำ	เพือ่เผยแพร่

พระเกยีรตคิณุ	และพระอจัฉรยิภำพและสบืทอดพระรำช

ปณธิำนของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยูห่วั	ด้ำนกำรเกษตร

เศรษฐกิจพอเพียง	 ประสำนควำมร่วมมือและจัดตั้งศูนย์

เครอืข่ำยให้ครอบคลมุทุกพืน้ทีใ่ห้เกดิควำมร่วมมือในกำร

ขบัเคลือ่นงำนเกษตรเศรษฐกจิพอเพยีง	พฒันำยกระดบั					

กำรเรยีนรูข้องเครอืข่ำยพพิิธภณัฑ์เกษตรเฉลิมพระเกยีรติ	

ด้ำนนวตักรรมเกษตรเศรษฐกจิพอเพียงภำคปฏบิตั	ิ และ

สร้ำงกลไกกระบวนกำรขับเคลื่อนงำนตำมหลักปรัชญำ

เศรษฐกจิพอเพยีงในระดบัชมุชนภำค	และประเทศ



ส�ำนักงำนพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว (องค์กำรมหำชน)             43

	 ครัง้ที	่15	โครงกำรอบรมเชงิปฏิบตักิำรหลกัสตูร

กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ	 “เพ่ือกำรขับเคล่ือนงำน

พัฒนำเครือข่ำยพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ”	

ระหว่ำงวนัที	่ 11	 -	 14	 กรกฎำคม	2560	ณ	 พิพธิภณัฑ์

กำรเกษตรเฉลมิพระเกยีรตพิระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยูห่วั	

อ�ำเภอคลองหลวง	จงัหวดัปทุมธำน	ีเพ่ือพัฒนำศกัยภำพ

ของเครือข่ำยพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ	 ให้

สำมำรถใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ	เพ่ือกำรเผยแพร่เรือ่งรำว

เกีย่วกบัเกษตรเศรษฐกจิพอเพยีง	 และสำมำรถประยกุต์

ใช้ได้	เพิม่โอกำสและช่องทำงให้เครอืข่ำยพพิธิภณัฑ์เกษตร

เฉลมิพระเกยีรติฯ	สำมำรถเข้ำถงึกลุม่ผูบ้ริโภคได้โดยตรง

มำกขึ้น	 และเพื่อให้เครือข่ำยพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิม 

พระเกียรติฯ	 มีส่วนร่วมในกำรประชำสัมพันธ์	 กิจกรรม	

พกฉ.	 และเครอืข่ำย	พกฉ.	 ให้เป็นท่ีรู้จกัอย่ำงแพร่หลำย

ได้มำกข้ึน

	 ครั้งที่	 16	 โครงกำรพัฒนำศักยภำพเครือข่ำย

พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จ

พระเจ้ำอยู่หัว	 “เพ่ือขับเคลื่อนงำนเกษตรทฤษฎีใหม่

ประยกุต์	ท�ำนำ	1	ไร่	ได้เงนิ	1	แสน	ภำยใต้หลกัปรชัญำ

เศรษฐกิจพอเพียง”	 ระหว่ำงวันที่	 16	 -	 18	 กรกฎำคม	

2560	ณ	พพิธิภัณฑ์กำรเกษตรเฉลมิพระเกยีรตพิระบำท

สมเด็จพระเจ้ำอยู่หวั	อ�ำเภอคลองหลวง	จงัหวดัปทมุธำนี	

เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภำพ	 และ

สบืทอดพระรำชปณิธำนของพระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยูหั่ว	

ด้ำนกำรเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง	 แลกเปลี่ยนเรียนรู้

ประสบกำรณ์	 และบทเรียนกำรท�ำงำนขับเคลื่อนเกษตร

ทฤษฎีใหม่ประยกุต์	ท�ำนำ	1	ไร่	ได้เงนิ	1	แสน	บนภูมิสงัคม

ท่ีแตกต่ำงกนั	ตำมหลกัปรชัญำเศรษฐกิจพอเพยีง	ก�ำหนด

ทิศทำงและแนวทำงกำรเผยแพร่งำนเกษตรทฤษฎีใหม่

ประยกุต์ท�ำนำ	1	 ไร่	 ได้เงิน	1	แสน	ภำยใต้หลกัปรชัญำ

เศรษฐกจิพอเพยีง

	 ครัง้ที	่ 17	 โครงกำรขยำยผลเครอืข่ำยพพิธิภณัฑ์

เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว	

“สบืทอดพระรำชปณธิำน	 กษัตรย์ิเกษตร”	ณ	ศนูย์เครอื

ข่ำยพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จ

พระเจ้ำอยูห่วั	 ภำคใต้	 ระหว่ำงวนัที	่ 30	 กรกฎำคม	 -	 1	

สงิหำคม	 2560	 เพือ่เผยแพร่พระเกยีรตคิณุและพระอจัฉ

รยิภำพและสบืทอดพระรำชปณธิำนของพระบำทสมเดจ็

พระเจ้ำอยู่หัว	 ด้ำนกำรเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง	 เพื่อ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบกำรณ์และบทเรียนกำรท�ำงำน 

ขับเคลื่อนงำนตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

บนภมิูสงัคมท่ีแตกต่ำงกนัของเครอืข่ำยพพิิธภณัฑ์เกษตร 

เฉลิมพระเกียรติฯ	 ภำคใต้	 และภำคีควำมร่วมมือ	 และ

ก�ำหนดทิศทำงกำรขับเคลื่อนงำนตำมหลักปรัชญำ

เศรษฐกจิพอเพยีงร่วมกัน

	 ครัง้ที	่18	โครงกำรอบรมเชงิปฏบิตักิำรหลกัสตูร

กำรใช้เทคโนโลยสีำรสนเทศ	ณ	อำคำรเฉลมิพระเกยีรต	ิ 9	

พิพิธภัณฑ์กำรเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จ

พระเจ้ำอยูห่วั	 อ�ำเภอคลองหลวง	 จงัหวดัปทมุธำน	ี วนัที่	

7	สงิหำคม	2560	เพือ่กำรขบัเคลือ่นงำนพฒันำเครอืข่ำย

พพิธิภณัฑ์เกษตรเฉลมิพระเกยีรตฯิ	ครัง้ท่ี	2

	 ครัง้ที	่ 19	 โครงกำรขยำยผลเครอืข่ำยพพิธิภณัฑ์

เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว	

“พันธุกรรมพืชท้องถิ่นกับกำรตลำด”	ณ	 ศูนย์เครือข่ำย

พพิธิภณัฑ์เกษตรเฉลิมพระเกยีรตฯิ	 ภำคตะวนัออกเฉยีง

เหนอืตอนบน	เครอืข่ำยอนิแปง	จงัหวดัสกลนคร	ระหว่ำง

วนัที	่18	-	21	สงิหำคม	2560	เพือ่เผยแพร่พระเกยีรตคิณุ

และพระอัจฉริยภำพและสืบทอดพระรำชปณิธำนของ

พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว	 ด้ำนกำรเกษตรเศรษฐกิจ

พอเพียง	 แลกเปลี่ยนเรียนรู้พันธุกรรมพืชท้องถิ่นและ 

กำรแปรรปูผลติภณัฑ์สูก่ำรตลำด	ขบัเคลือ่นงำนตำมหลกั

ปรชัญำเศรษฐกจิพอเพยีงของเครอืข่ำยพพิธิภณัฑ์เกษตรฯ	

กบั	พกฉ.	และก�ำหนดทศิทำงกำรขบัเคลือ่นงำนตำมหลกั

ปรชัญำเศรษฐกจิพอเพยีงร่วมกนั		

ผลกำรด�ำเนินงำน  2
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กระบวนกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ ภูมิปัญญำ 

นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง

	 เพือ่ให้ผูเ้ข้ำรบักำรถ่ำยทอดองค์ควำมรูน้�ำไปประยกุต์

ใช้ในกำรพึง่ตนเอง	ลดค่ำใช้จ่ำย	สร้ำงรำยได้	จ�ำนวน	18	ครัง้		

	 ผลกำรด�ำเนินงำน	 มีผู้เข้ำรับกำรถ่ำยทอดองค์

ควำมรู	้	จ�ำนวน	9,975	คน	สำมำรถน�ำควำมรูไ้ปประยกุต์

ใช้ในหลักสูตรต่ำงๆ		ดังนี้

	 -	ห่มดนิ	เกษตรอินทรีย์ตำมรอยพ่อ		เรียนรูเ้ทคนิค

กำรพลิกฟื้นดินเสีย	 กำรท�ำเกษตรผสมผสำนตำมหลัก

ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง

	 -	อำหำรปลอดภยั	สร้ำงได้ด้วยตวัเอง		เรยีนรูก้ำร

สร้ำงอำหำรปลอดภัยให้ตนเอง	 ครอบครัว	 และเทคนิค

กำรเลือกบริโภค

	 -	 กำรจัดกำรไม้ผลในฤดูร้อน	 เรียนรู้เทคนิคกำร

ดูแลไม้ผลในช่วงอำกำศร้อน

	 -	 เกษตรท�ำจริง	 ท�ำได้	 ไม่อดตำย	 เรียนรู้กำรท�ำ

เกษตรแบบผสมผสำน	ท�ำจริง	ได้จริง	พึ่งตนเองได้

	 -	 ข้ำวอินทรีย์ในระบบสุริยจักรวำล	 เรียนรู้กำร

วำงแผนกำรผลิต	 และเทคนิคกำรปลูกข้ำวอินทรีย์ด้วย

สรรพสิ่งอะตอมมิคนำโน

	 -	กำรจัดกำรเกษตรแปลงเล็ก	เรียนรู้เทคนิคกำร

ท�ำเกษตรแบบธรรมชำติ	 กำรจัดกำร	 วำงแผนกำรท�ำ

เกษตรให้เหมำะสม

	 -	เกษตรผสมผสำน	ตำมแนวทำงเศรษฐกจิพอเพยีง			

เรียนรู้เทคนิคกำรท�ำเกษตร	พึ่งตนเองได้แบบยั่งยืน

	 -	ผักอินทรีย์	สร้ำงรำยได้	เรียนรู้กำรจัดกำรพื้นที่	

กำรปลูกผักแบบผสมผสำน	และกำรจ�ำหน่ำยผลผลิต

	 -	ภมูปัิญญำเรยีนรูอ้ยูก่บัน�ำ้	เรยีนรูว้ถิชีวีติกำรอยู่

คู่กับน�้ำ	อยู่รอดด้วยภูมิปัญญำชำวบ้ำน

	 -	 อ้อยอินทรีย์สร้ำงอำชีพ	 เรียนรู้กำรผลิตอ้อย

อินทรย์ีด้วยภมิูปัญญำเทคโนโลยสีรรพสิง่อะตอมมคินำโน

	 -	กำรปลกูผกัหวำนป่ำสร้ำงรำยได้		เรยีนรูเ้ทคนคิ

กำรปลูกผักหวำนป่ำ	 กำรขยำยพนัธุแ์ละกำรต่อยอดเพิม่

มูลค่ำผลผลติ

	 -	กำรเลีย้งกุง้ก้ำมแดงมืออำชีพ		เรยีนรูเ้ทคนคิกำร

ดแูล	กำรผลติอำหำรกุง้และกำรตลำด

	 -	Solar	Roof	Top	ตดิตัง้โซลำร์ผลติไฟฟ้ำ		เรียนรู้

กำรตดิตัง้โซลำร์รฟู	เพือ่ผลติไฟฟ้ำใช้เองในครวัเรอืน	และ

เทคนคิกำรบ�ำรงุรกัษำใช้งำนได้ยำวนำน

	 -	ผกัยกแคร่	7	วนัทนักนิ	เรยีนรูก้ำรปลกูผกัยกแคร่	

กำรปลกูผกัในรปูแบบต่ำงๆ	และกำรดูแลรกัษำ

	 -	ปุย๋อินทรย์ีใช้กับไม้ผล			เรยีนรูก้ำรท�ำปุ๋ยอินทรีย์

ในรปูแบบต่ำงๆ	และเทคนคิกำรดูแลไม้ผล

	 -	มหศัจรรย์พชืผกัล้อยำงใหม่		เรยีนรูก้ำรปลกูพชื

ผกัล้อยำงนวตักรรมแบบใหม่	 ประยกุต์จำกภูมปัิญญำวถีิ

เกษตรไทย

	 -	ภมูปัิญญำเพิม่มลูค่ำผลผลติเกษตร	เรยีนรูก้ำรท�ำ

เกษตรผสมผสำนและเทคนคิกำรเพิม่มูลค่ำผลผลติเกษตร

	 -	นวตักรรมกำรกกัเกบ็น�ำ้ใต้ดนิ	เรยีนรูน้วตักรรม

ในกำรกกัเกบ็น�ำ้ใต้ดนิ	และกำรน�ำน�ำ้ใต้ดนิมำใช้ประโยชน์

ด้ำนกำรเกษตรอย่ำงยัง่ยนื

	 -	กำรปลกูพชืในระบบแก้มลงิ	เรยีนรูก้ำรปลกูพชื

ในกระถำงแก้มลงิ	ประหยดัน�ำ้	ประหยัดเวลำ

	 -	กำรปลกูพชื	12	ชัน้	พึง่ตนเอง	เรยีนรูก้ำรปลกู

พชื	12	ระดบั	แบบพึง่พำอำศยักนั	และกำรใช้ประโยชน์

จำกพชืระดบัต่ำงๆ

3
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	 -	เกษตรผสมผสำน	สบืทอดพระรำชปณธิำนของพ่อ	

เรยีนรูก้ำรท�ำเกษตรแบบผสมผสำน	กำรจดักำรพืน้ที	่และ

กำรท�ำปุ๋ยหมกัใช้เอง

	 -	 กำรพ่ึงตนเองในวิถีธรรมชำติ	 เรียนรู้กำรพึ่ง

ตนเองด้วยกำรสร้ำงผลติภณัฑ์จำกธรรมชำตเิพ่ือสร้ำงรำยได้

	 -	 กำรปลูกและกำรเพิ่มมูลค่ำผลผลิตข้ำว	 เรียน

รู้เทคนคิกำรปลกู	 กำรดูแล	 กำรจัดกำรผลผลติ	 และกำร

แปรรปูข้ำวเพือ่เพิม่รำยได้

	 -	กำรท�ำบ้ำนดนิพอเพียง	แบบมอือำชพี	ฯลฯ
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โครงกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้

และฝึกปฏิบัติเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง

	 แก่นกัเรยีน	นักศึกษำ	และประชำชนท่ีมำเรียนรูแ้ละ

เข้ำชมพพิธิภัณฑ์	 ในหลกัสตูรตำมรอยพ่อ	นวตักรรมเกษตร		

นวตักรรมเกษตรของแผ่นดนิ	ภมูพิลงัแผ่นดนิ	นวตักรรมของพ่อ

พอดพีอเพยีง	ตำมรอยพ่อกษัตรย์ิเกษตรเศรษฐกจิพอเพยีง		

วถิเีกษตรของพ่อ	วถีิพอเพียง		ค่ำยกำรเรียนรู้ต้นกล้ำพอเพยีง	

ฯลฯ	 เพือ่ตอบสนองโครงกำรลดเวลำเรียน	 เพิม่เวลำรูข้อง

รฐับำล	

	 ผลกำรด�ำเนนิงำน		

	 1)	มีผู้เข้ำร่วมโครงกำร	จ�ำนวน	107,271	คน	ได้

เผยแพร่พระอัจฉริยภำพพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว	

รัชกำลที่	 9	 โดยน�ำเสนอผลงำนควำมส�ำเร็จอันเนื่องมำ

จำกพระรำชด�ำริ	 ที่ประชำชน	 และเครือข่ำยพิพิธภัณฑ์

ได้น้อมน�ำไปปฏิบัติ

	 2)	ประชำชนท่ีร่วมงำนได้เรียนรู้นวตักรรมเกษตร

เศรษฐกิจพอเพียง	 พันธุกรรม	 วิถีเกษตรไทย	 ประเพณี

วัฒนธรรม	อย่ำงต่อเนื่อง

	 3)	ร่วมสบืทอดวถิเีกษตรไทย	ให้ลกูหลำนได้เรยีน

รู้ควำมส�ำคัญของกำรเกษตร

4
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ผลกำรด�ำเนินงำน  2
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มหกรรมและนิทรรศกำรพิเศษ

 จดังำนมหกรรมและนิทรรศกำรพเิศษ 5 คร้ัง

	 1)	ได้เผยแพร่พระเกยีรตคุิณและพระอจัฉรยิภำพ

ร่วมสืบทอดพระรำชปณธิำนพระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยูห่วั

รัชกำลที่	 9	 และควำมส�ำคัญของกำรเกษตร	 ผ่ำนงำน

มหกรรมและนิทรรศกำรพิเศษ	จ�ำนวน	5	ครั้ง

	 2)	ผู้เข้ำร่วมงำนได้เรยีนและแลกเปลีย่นควำมรูจ้ำก

วิทยำกรผู้ปฏิบัติจริง	 จำกกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้วิชำ

ของแผ่นดิน	กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร	สำมำรถน�ำควำมรู้

ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้

	 คร้ังที	่1	มหกรรมในหลวงรักเรำ	“สบืทอดพระรำช

ปณธิำน”	ระหว่ำงวนัที	่2	–	5		ธนัวำคม	2559	เพือ่เผยแพร่

พระเกยีรตคิณุ	พระอจัฉรยิภำพด้ำนกำรเกษตรและสืบทอด

พระรำชปณธิำนพระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยูหั่ว	รัชกำลที	่9

เปิดให้เข้ำชมนิทรรศกำรมีชีวิตรูปแบบทันสมัยเรียนรู้ 

พระเกยีรติคณุพระอัจฉริยภำพพระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยูหั่ว	

รชักำลที	่9	ด้ำนกำรเกษตร	พระรำชประวตั	ิพระรำชกรณยีกจิ	

หลกักำรทรงงำน	ทีพ่พิธิภณัฑ์ในหลวงรักเรำ	ชมภำพยนตร์

แอนเิมช่ัน	3	มติ	ิ “เร่ืองของพ่อในบ้ำนของเรำ”	และเปิด

ให้ชมนิทรรศกำร	“ปณิธำนของพ่อ”	ตลอดจนถ่ำยทอด

ควำมรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพยีง	เกษตรทฤษฎใีหม่	เพือ่ให้

ประชำชนน�ำไปประยุกต์ใช้ในกำรด�ำเนินชีวิต	 และ

ร่วมพัฒนำกำรเกษตรไทยสู่กำรปฏิบัติให้มีควำมยั่งยืน	

ได้แก่	นิทรรศกำรเครือข่ำยพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ	ผู้น้อมน�ำ

ค�ำพ่อสอน	และผูส้บืทอดวถิเีกษตร	จำกทัว่ทัง้	๔	ภมูภิำค	

น�ำเสนอผ่ำนวถีิวฒันธรรมท่ีสะท้อนเอกลกัษณ์	เรียนรูวิ้ชำ

ของแผ่นดนิ	และอบรมเชงิปฏิบตักิำร	จำกปรำชญ์เกษตร

ของแผ่นดิน	เกษตรกรตวัจริง	เสยีงจริง	ท่ีมำถ่ำยทอดและ

แลกเปลี่ยนกันตลอดทั้งวัน	มำกมำยกว่ำ	39	หลักสูตร

5
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	 วันที่	 4	 ธันวำคม	 2559	 จัดพิธีบ�ำเพ็ญกุศลเพื่อ

ถวำยเป็นพระรำชกุศลแด่พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว	

รชักำลที	่9	โดยมพีระพรหมมงัคลำจำรย์	วดัไตรมติรวทิยำ

รำมวรวิหำร	เป็นประธำนพิธีสงฆ์	จ�ำนวน	89	รูป	

	 วนัที	่5	ธนัวำคม	2559	เวลำ	19.00	น.	จดัพธีิจดุเทยีน	

วำงดอกไม้	ถวำยอำลัยแด่พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว	

รัชกำลที่	 9	 และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบำรมี	 ณ	

พิพิธภัณฑ์กำรเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ	 ซึ่งน�ำโดยท่ำน

อำจำรย์สมเถำ	สุจริตกุล	วำทยำกร

	 ผู ้เข้ำร่วมงำนได้เรียนรู ้พระอัจฉริยภำพด้ำน

กำรเกษตร	 พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว	 รัชกำลที่	 9	

และร่วมพธิจีดุเทยีน	วำงดอกไม้ถวำยอำลยั	ตลอดจนน้อม

ร�ำลึกถงึพระมหำกรณุำธคุิณของสถำบันพระมหำกษตัรย์ิ

ผลกำรด�ำเนินงำน  2
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	 ครัง้ที	่2	มหกรรม	“ลกูหลำนไทย	น้อมใจ	สบืทอด	

พระรำชปณธิำน”		ในงำนวนัเด็กแห่งชำต	ิปี	2560	เพือ่ให้

เดก็และเยำวชนได้เรยีนรู้พระอจัฉรยิภำพพระบำทสมเดจ็

พระเจ้ำอยูห่วั	รชักำลที	่9	ด้ำนกำรเกษตรและเรยีนรูค้วำม

ส�ำคัญของกำรเกษตร	 โดยมีผู้เข้ำร่วมงำนจ�ำนวนมำกได้

เรียนรู้	 ผ่ำนเกมและกิจกรรมสร้ำงสรรค์ควำมคิดที่จัดไว้

ให้ทุกคนได้เข้ำร่วมสนุกลุ้นรับรำงวัลมำกมำย	 พร้อมทั้ง

เรียนรู้ควบคู่ไปกับควำมสนุกสนำนจำกกิจกรรมสำรพัน

เกษตร	 อีกทั้งยังได้เรียนรู้ค�ำสอนหลักปรัชญำเศรษฐกิจ

พอเพียงผ่ำนกิจกรรม	Walk	Rally	ที่จัดไว้บริเวณภำยใน	

"พพิธิภณัฑ์ในหลวงรกัเรำ"	และตืน่ตำตืน่ใจไปกบักำรเข้ำ

ชมภำพยนตร์แอนเิมชัน่	3	มติ	ิ“เร่ืองของพ่อในบ้ำนของเรำ”

และ“ทรัพย์ดินสินน�้ำ”	ที่ถ่ำยทอดเรื่องรำวของพระมหำ

กรณุำธคิณุของพระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยูห่วั	 รัชกำลที	่ 9	

และควำมส�ำคญัของทรัพยำกรธรรมชำต	ิไว้อย่ำงประทบัใจ

	 ครั้งที่	3	มหกรรม	“สืบทอดพระรำชปณิธำนด้วย	

ควำมรักในวิถีเกษตร”	ระหว่ำงวันที่	3	–	5		กุมภำพันธ์		

2560	 เพื่อให้ประชำชนได้ร่วมสืบทอดพระรำชปณิธำน

พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว	 รัชกำลที่	 9	 ด้ำนเกษตร

เศรษฐกจิพอเพยีง	เกษตรทฤษฎใีหม่ไปประยกุต์ใช้ในกำร

ด�ำเนนิชวีติ	กำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้วชิำของแผ่นดนิ	กำร

อบรมเชงิปฏบัิตกิำร	ได้เรยีนรูค้วำมส�ำคัญของกำรเกษตร	

ควำมสุขในวิถีเกษตร	และกิจกรรมอื่นๆ	อีกมำกมำย
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	 ครั้งที่	 4	 มหกรรม	 “62	 พรรษำ	 เจ้ำฟ้ำกุมำรี	

อนรุกัษ์พนัธกุรรม	เพือ่สบืทอดพระรำชปณธิำน”	ระหว่ำง

วันที่	7	-	9		เมษำยน	2560		น�ำเสนอควำมหลำกหลำย

ของพนัธกุรรมทัง้พชืผกัพืน้บ้ำนและสตัว์นำนำชนดิ	ทีจ่ดั

แสดงไว้ภำยในงำน	 “62	 พรรษำ	 เจ้ำฟ้ำกุมำรี	 อนุรักษ์

พันธุกรรม	 เพื่อสืบทอดพระรำชปณิธำน”	ท�ำให้ผู้คนที่

เข้ำมำร่วมงำนได้เห็นถึงควำมหลำกหลำยของพันธุกรรม

ท้ังพืชและสัตว์	 ที่ควรค่ำกับกำรอนุรักษ์และรักษำไว้ให้

คงอยู่คู่กับคนไทย	เรียนรู้วิชำของแผ่นดิน	และอบรมเชิง

ปฏิบัติกำร	จำกปรำชญ์เกษตรของแผ่นดิน	เกษตรกร

ตัวจริง	เสียงจริง	ที่มำถ่ำยทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้		

	 ครั้งที่	 5	 มหกรรม	 “สืบทอดพระรำชปณิธำน	

ด้วยพลังวัฒนธรรม	วิถีเกษตรไทย”	ระหว่ำงวันที่	2	–	4	

มิถุนำยน	 2560	 เพื่อสืบสำนวัฒนธรรมวิถีไทย	 4	 ภำค	

พธิกีรรม	กำรละเล่น	อำหำรกำรกนิ	เรยีนรูว้ชิำของแผ่นดิน	

มำกกว่ำ	10	หลกัสูตร	พนัธุไ์ม้กบันำนำควำมเชือ่	อำหำรท้อง

ถิ่นทุกภำคจำกต้นต�ำรับ	 สินค้ำเกษตรปลอดภัย	 ต้นไม	้

พันธุ์ไม้

ผลกำรด�ำเนินงำน  2
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นิทรรศกำรสัญจร

	 เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภำพ

พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว	ด้ำนกำรเกษตร	ถ่ำยทอด

องค์ควำมรู ้นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงและ

ประชำสัมพันธ์กิจกรรมต่ำงๆ	ของ	พกฉ.

	 ผลกำรด�ำเนนิงำน	

	 จัดนิทรรศกำรสัญจร	จ�ำนวน	14	ครั้ง

	 1)	ได้เผยแพร่พระเกยีรตคิณุและพระอัจฉรยิภำพ

พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว	 รัชกำลที่	 9	 และควำม

ส�ำคัญของกำรเกษตร	

	 2)	ได้เผยแพร่ประชำสมัพันธ์กจิกรรมต่ำงๆ	ของพกฉ.

		 3)	 ท�ำให้	 พกฉ.	 เป็นที่รู้จักกวำ้งขวำงขึ้น	 และมี 

ผู้เข้ำชม	เพิ่มมำกขึ้น

	 ครั้งที่	1	งำน	“เพื่อนกันตลอดไป	เพื่อนใจตลอด

กำล”	ณ	บริษัท	อสมท.	จ�ำกัด	(มหำชน)		จัดโดย	รำยกำร

ลกูทุง่มหำนคร	FM.95	ในวนัอำทิตย์	ท่ี	18	ธนัวำคม	2559

	 ครัง้ที	่2	งำน	“วฒันธรรมไทยงดงำม	ตำมรอยเท้ำพ่อ

ครอบครัวพอเพียง	 เคียงคู่สิ่งแวดล้อม”	 ณ	 โรงเรียน

พระหฤทัยนนทบุรี	 ต�ำบลบ้ำนใหม่	 อ�ำเภอปำกเกร็ด	

จังหวัดนนทบุรี	ในวันพฤหัสบดี	ที่	26	มกรำคม	2560

	 ครั้งที่	3	งำน	“มหกรรมทีวีรักษ์โลก	360	องศำ	

Save	The	World	Expo	ครั้งที่	4”	ณ	ศูนย์แสดงสินค้ำ

และกำรประชุมอิมแพ็ค	เมืองทองธำนี	อิมแพ็คฮอลล์	3		

ระหว่ำงวันที่	24	-	26	กุมภำพันธ์	2560		

	 ครั้งที่	4	งำน	“น้อมร�ำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณ

อันหำที่สุดมิได้ของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำ

ภูมิพลอดุลยเดช	พระเจ้ำอยู่หัว	รัชกำลที่	9”	ณ	บริษัท	

นิเด็ด	โคปำล	(ประเทศไทย)	อุตสำหกรรมนวนครโซน	3 

อ�ำเภอคลองหลวง	 จังหวัดปทุมธำนี	 ในวันเสำร์ที ่

25	กุมภำพันธ์	2560	

	 ครั้งที่	5	งำน	“ท่องไทย	ท่องโลก	ครั้งที่	17”	ณ	

อมิแพค็เมืองทองธำน	ีระหว่ำงวนัที	่16	-	19	มีนำคม	2560

	 ครั้งที่	6	งำน	“สืบสำนพระรำชปณิธำนในหลวง

รัชกำลที่	9”	ณ	บริษัท	เอ็นอีซี	แพลทฟอมส์	ไทย	จ�ำกัด	

เขตอุตสำหกรรมนวนคร	อ�ำเภอคลองหลวง	จงัหวดัปทมุธำน	ี	

วันที่	31	มีนำคม	2560

	 ครั้งที่	7	งำน	“วันธรรมดำ...น่ำเที่ยว	2560”	ณ	

ศูนย์กำรประชุมแห่งชำติสิริกิติ์	 ระหว่ำงวันที่	 11	 -	 14	

พฤษภำคม		2560					

	 ครั้งที่	 8	 งำน	 “โครงกำรพัฒนำสมรรถนะพระ

สอนศีลธรรมตำมแนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง”	

เพื่อถวำยเป็นพระรำชกุศลแด่พระบำทสมเด็จพระปรมิ

นทรมหำภูมิพลอดุลยเดช	 รัชกำลที่	 9	ณ	มหำวิทยำลัย

มหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย	 อ�ำเภอวังน้อย	 จังหวัด

พระนครศรีอยุธยำ	ในวันที่	29	พฤษภำคม	2560

	 ครั้งที่	9	งำน	“มหกรรมพำลูกเที่ยวดะ”	(Family	

Trip	Expo	2017)	ณ	รอยัลพำรำกอนฮอลล์	ศูนย์กำรค้ำ

สยำมพำรำกอน	ระหว่ำงวันที่	16	-	18	มิถุนำยน	2560

	 ครัง้ที	่10	งำน	“รกัชำต	ิเฟสตวิลั”	ประจ�ำปี	2560	ณ

อนสุรณ์สถำนแห่งชำต	ิระหว่ำงวนัที	่21	-	24	มถินุำยน	2560

	 ครั้งที่	 11	 งำน	 “วันเกษตรแห่งชำติ	 ประจ�ำป	ี

2560”	:	“เกษตรสบืสำน	ปณธิำนของพ่อ”	ณ	มหำวทิยำลยั

เทคโนโลยรีำชมงคลตะวนัออก	วทิยำเขตบำงพระ	อ�ำเภอ

ศรรีำชำ	จงัหวดัชลบรุ	ีระหว่ำงวนัที	่8	-	16	กรกฎำคม	2560
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	 ครั้งที่	 12	 งำน	 สัปดำห์วิทยำศำสตร์แห่งชำต	ิ

ประจ�ำปี	2560	“เปิดโลกสะเต็ม	เติมเต็มควำมคิด	วิทย์

สร้ำงสรรค์”	 ณ	 ศูนย์วิทยำศำสตร์เพ่ือกำรศึกษำรังสิต	

อ�ำเภอธัญบุรี	 จังหวัดปทุมธำนี	 ระหว่ำงวันที่	 15	 -	 19	

สิงหำคม	2560

	 ครั้งที่	 13	 งำน	 “เกษตรไทยก้ำวหน้ำ	 ภำยใต้

ร่มพระบำรมี”	ณ	 สวนลุมพินี	 จังหวัดกรุงเทพมหำนคร	

ระหว่ำงวันที่	16	-	20	สิงหำคม	2560

	 ครั้งที่	 14	 งำน	 “วไลยอลงกรณ์รัน	 2017”	ณ	 

มหำวทิยำลยัรำชภฏัวไลยอลงกรณ์	ในพระบรมรำชปูถมัภ์	

อ�ำเภอคลองหลวง	จังหวัดปทุมธำนี	ในวันที่	10	กันยำยน	

2560	



            Annual Report 2017 รายงานประจ�าปี 256054

โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

อันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ (อพ.สธ. – พกฉ.)

	 จัดโครงกำรสร ้ำงจิตส�ำนึกในกำรอนุรักษ ์

พันธุกรรมพืช	จ�ำนวน	6	ครั้ง

	 ครั้งที่	 1	 โครงกำรสร้ำงจิตส�ำนึกในกำรอนุรักษ์

พันธุกรรมพืช	 ระหว่ำงวันท่ี	 3-4	 มีนำคม	 2560	 ณ	

พิพิธภัณฑ์กำรเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จ

พระเจ้ำอยู่หัว	จังหวัดปทุมธำนี	 เพื่อให้เกิดกระบวนกำร

แลกเปลี่ยนควำมรู ้ประสบกำรณ์กำรท�ำงำนด้ำนกำร

อนุรักษ์พันธุกรรมพืชของโรงเรียนสนองพระรำชด�ำริ

โครงกำรอนรุกัษ์พนัธกุรรมพชื	สร้ำงเครอืข่ำย	คร	ูนักเรยีน	

ในกำรร่วมคิด	ร่วมท�ำในกำรสร้ำงสรรค์กิจกรรมด้ำนกำร

อนุรักษ์พนัธกุรรมพชื		และสร้ำงแรงบนัดำลใจให้นักเรยีน	

เยำวชน	 มีควำมรัก	 และหวงแหนในกำรดูแลและรักษำ

พันธุกรรมที่เป็นทรัพยำกรอันมีคุณค่ำของสังคมไทย

	 ผลกำรด�ำเนินงำน	 มีคณะครู	 และนักเรียน	

จ�ำนวน	118	คน	จำกโรงเรยีนสนองพระรำชด�ำรโิครงกำร

อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ	 ในพื้นที่	 จ.ปทุมธำนี	 มำร่วม

แลกเปลี่ยนเรียนรู้พันธุกรรม	ณ	 พิพิธภัณฑ์กำรเกษตร		

เฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว	 จังหวัด

ปทุมธำนี

	 ครั้งที่	 2	 โครงกำรสร้ำงจิตส�ำนึกในกำรอนุรักษ์

พันธุกรรมพืช	 ระหว่ำงวันที่	 25-27	 มีนำคม	 2560	ณ	

ศนูย์เครอืข่ำยพิพธิภณัฑ์เกษตรเฉลมิพระเกยีรตพิระบำท

สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว	 ภำคเหนือ	 ไทยอิแลแฟนท์โฮม	 

ต.กึ๊ดช้ำง	อ.แม่แตง	จ.เชียงใหม่

	 ผลกำรด�ำเนนิงำน	มเียำวชนและผูส้บืทอดในพืน้ที่

เข้ำร่วม	 จ�ำนวน	 100	 คน	 เยำวชนได้เรียนรู้กำรอนุรักษ์	

รักษำและใช้ประโยชน์จำกพันธุกรรมพืชอย่ำงรู้ค่ำมำก

ขึ้น	 ได้เรียนรู้ถึกระบวนกำรน�ำพันธุกรรมท้องถ่ินไปใช้

ประโยชน์	เช่นกำรแปรรปูสมุนไพรเป็นชำ	กำรน�ำสมนุไพร

มำท�ำสบู่	 เกิดกำรสร้ำงเครือข่ำยเด็กและเยำวชนในด้ำน

กำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

	 ครั้งที่	 3	 โครงกำรสร้ำงจิตส�ำนึกในกำรอนุรักษ์

พันธุกรรมพืช	 	 ระหว่ำงวันที่	 6	 -	 9	 เมษำยน	2560	ณ	

พิพิธภัณฑ์กำรเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จ

พระเจ้ำอยู่หัว	จังหวัดปทุมธำนี

	 ผลกำรด�ำเนินงำน	 มีครูและเด็กนักเรียนเข้ำร่วม

โครงกำร	จ�ำนวน	65	คน	เกดิกำรแลกเปล่ียน		องค์ควำมรู ้

ประสบกำรณ์	 ระหว่ำงครูและเด็กนักเรียนโรงเรียน

ต่ำงๆ	 ซึ่งน�ำไปสู่กำรพัฒนำกระบวนกำรท�ำงำนอนุรักษ์

พันธุกรรมพืชเป็นเครือข่ำย
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	 คร้ังที่	 6	 โครงกำรประชุมเครือข่ำยพิพิธภัณฑ์

เกษตรฯ	เพือ่ขบัเคลือ่นงำนอนรุกัษ์พนัธกุรรมพชื	ระหว่ำง

วันที่	 7-8	 เมษำยน	 2560	 ณ	 พิพิธภัณฑ์กำรเกษตร

เฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว	 จังหวัด

ปทุมธำนี

	 ผลกำรด�ำเนนิงำน	เครอืข่ำยพพิธิภณัฑ์เกษตรเข้ำ

ร่วม	จ�ำนวน	50	คน	ได้เผยแพร่พระเกียรติคุณ		และพระ

อจัฉรยิภำพของพระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยูห่วั	รชักำลที	่9

ด้ำนกำรเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง	 และพระอัจฉริยภำพ

สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ	สยำมบรมรำชกุมำรี	ด้ำน

กำรอนุรักษ์พันธุกรรม	เกิดกำรพัฒนำ	ยกระดับกำรเรียน

รู ้ของเครือข่ำย	 และเกิดกำรตระหนักถึงควำมส�ำคัญ 

ของพันธุกรรมพืชและวำงแนวทำงในกำรขับเคลื่อนงำน

อนุรักษ์พันธุกรรมพืชในระดับชุมชน

	 ครั้งที่	 4	 โครงกำรสร้ำงจิตส�ำนึกในกำรอนุรักษ์

พันธุกรรมพืช	 ระหว่ำงวันที่	 23-26	 มิถุนำยน	 2560	

ระหว่ำงวันที่	 23-26	 มิถุนำยน	 2560	 ณ	 เครือข่ำย

พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ	 ต.บ้ำนไร่	 อ.บ้ำนไร่	

จ.อุทัยธำนี

	 ผลกำรด�ำเนินงำน	 เด็กและเยำวชน	จ�ำนวน	 60	

คน	มีจิตส�ำนึกในกำรอนุรักษ์	รักษำและใช้ประโยชน์จำก

พันธุกรรมพืชอย่ำงรู้คุณค่ำ	 ได้เรียนรู้ถึงกระบวนกำรน�ำ

พันธุกรรมไปใช้ประโยชน์และกำรเกิดเครือข่ำยเด็กและ

เยำวชนของพพิธิภณัฑ์เกษตรเฉลมิพระเกยีรตฯิ	ด้ำนกำร

อนุรักษ์พันธุกรรมพืช

	 ครั้งที่	 5	 โครงกำรสร้ำงจิตส�ำนึกในกำรอนุรักษ์

พันธุกรรมพืช	 ระหว่ำงวันที่	 29-30	มิถุนำยน	2560	ณ	

พิพิธภัณฑ์กำรเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จ

พระเจ้ำอยู่หัว	จังหวัดปทุมธำนี

	 ผลกำรด�ำเนินงำน	ครูและนักเรียน	จำกโรงเรียน

ท่ีอยูใ่นพ้ืนทีใ่กล้เคยีงพิพธิภณัฑ์เกษตรเฉลมิพระเกยีรตฯิ

จ�ำนวน	 100	 คน	 เกิดกำรแลกเปลี่ยนองค์ควำมรู	้

ประสบกำรณ์ระหว่ำงครูและนักเรียน	 ซึ่งจะน�ำไปสู่กำร

พัฒนำกระบวนกำรท�ำงำนอนุรักษ์พันธุกรรมในกำร 

ขับเคลื่อนงำนร่วมกันระหว่ำงพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิม

พระเกียรติฯ	 และโรงเรียนอนุรักษ์พันธุกรรม	 รวมทั้ง 

เกิดกำรเรียนรู ้กำรจัดกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอย่ำง

เหมำะสม	สอดคล้องกับศักยภำพและบริกำรชุมชน

ผลกำรด�ำเนินงำน  2
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กำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร

	 8.1	 จัดโครงกำรศึกษำดูงำนเพ่ือน�ำควำมรู ้ 

มำประยุกต์ใช้ในกำรพัฒนำพิพิธภัณฑ์	จ�ำนวน	4	ครั้ง

	 ครั้งที่	 1	 ศึกษำดูงำน	ณ	 พิพิธภัณฑ์ปูมละกอน	

จงัหวดัล�ำปำง	พระต�ำหนกัดอยตงุ	หอแห่ง	แรงบนัดำลใจ 

สวนแม่ฟ้ำหลวง	 ขัวศิลปะ	 พิพิธภัณฑ์บ้ำนด�ำ	 จังหวัด

เชียงรำย	ระหว่ำงวนัที	่วนัที	่21	-	25	มกรำคม		2560	เพือ่

พัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้	เพิ่มทักษะและประสบกำรณ์

เกี่ยวกับกำรด�ำเนินกำร	 กำรจัดแสดง	 กำรน�ำชมและ 

กำรจดักำรพพิธิภัณฑ์	เพ่ือน�ำควำมรู้มำประยกุต์ใช้พฒันำ

พิพิธภัณฑ์	

	 ครั้งที่	2	ศึกษำดูงำน	ณ	พิพิธภัณฑ์พื้นบ้ำนจ่ำทวี	

จังหวัดพิษณุโลก	 พิพิธภัณฑสถำนแห่งชำติรำมค�ำแหง	

จังหวัดสุโขทัย	 และโครงกำรเกษตรอินทรีย์	 สนำมบิน

สโุขทยั	จ.สโุขทยั	ระหว่ำงวนัที	่12	–	13	กมุภำพนัธ์	2560	

เพื่อเพิ่มทักษะและประสบกำรณ์เกี่ยวกับกำรด�ำเนินกำร	

กำรจดัแสดง	กำรน�ำชมและกำรจดักำรพิพิธภณัฑ์	เพือ่น�ำ 

ควำมรู้มำประยุกต์ใช้พัฒนำพิพิธภัณฑ์	

	 ครั้งที่	 3	 ศึกษำดูงำน	ณ	 พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยี

สำรสนเทศ	จังหวดัปทมุธำน	ีและอทุยำนธรรมชำตวิทิยำ 

สิรีรุกขชำติ	จังหวัดนครปฐม	วันที่	25	กุมภำพันธ์	2560 

เพือ่พฒันำบุคลำกรให้มคีวำมรู้	เพ่ิมทักษะและประสบกำรณ์

เกี่ยวกับกำรด�ำเนินกำรกำรจัดแสดง	 กำรจัดกำรของ

พพิธิภณัฑ์	และพฒันำระบบกำรจัดแสดง	กำรน�ำชม	และ

กำรจัดกำรของ	พกฉ.	ได้ดียิ่งขึ้น	

	 ครั้งที่	 4	 ศึกษำดูงำน	ณ	 สถำบันวิทยำศำสตร	์

อุทยำนรังสรรค์นวัตกรรมอวกำศ	 ส�ำนักงำนพัฒนำ

เทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ	 (องค์กำรมหำชน)	

จ.ชลบุรี	และมูร่ำฟำร์ม	(ฟำร์มควำยนม)		จ.ฉะเชิงเทรำ	

วันที่	 9	 –	 10	มิถุนำยน	 	 2560	 เพื่อพัฒนำบุคลำกรให้

มีควำมรู้	 เพิ่มทักษะประสบกำรณ์เกี่ยวกับกำรด�ำเนิน

งำนกำรจัดแสดงกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้	 นวัตกรรม

เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง

	 8.2	จัดกระบวนกำรเรียนรู้	 เพื่อพัฒนำศักยภำพ

ด้ำนระบบคิด	 หลักกำร	 และกระบวนกำร	 ท�ำงำนอย่ำง

เป็นระบบ	กำรน�ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรปฏิบัติงำน	โดย

เชิญวิทยำกรที่มีควำมรู ้ประสบกำรณ์	 มำบรรยำยให้

ควำมรู้	 และถ่ำยทอดประสบกำรณ์กำรท�ำงำน	 เพื่อน�ำ

ไปประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำน

	 8.3	จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรเรื่องกำรจัดท�ำแผน

ปฏิบัติงำน	 และสรุปผลกำรด�ำเนินงำนเดือนละ	 2	 ครั้ง	

เพื่อสรุปบทเรียนจำกกำรด�ำเนินงำนเพ่ือน�ำไปปรับปรุง

แผนปฏิบัติงำนให้เหมำะสม	 สอดคล้องกับสถำนกำรณ	์

และเกิดประโยชน์แก่กลุ่มเป้ำหมำย

8

ผลกำรด�ำเนินงำน  2
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รำยงำนด้ำนกำรเงิน9

 2. รำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนตำมนโยบำย

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 1. แผนบูรณำกำรเพื่อกำรปฏิรูปกำรเกษตร

	 1.1	 ศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิต

สินค้ำเกษตร	882	ศูนย์

	 พกฉ.	 จัดส่งหนังสือองค์ควำมรู้ท่ีจัดพิมพ์	 โดย	

พกฉ.	 อำทิเช่น	 คู่มือ	 กำรท�ำนำโยนกล้ำ	 กำรท�ำบ้ำน 

ก้อนฟำง	กำรท�ำเตำแก๊สชีวมวลและถ่ำนอัดแท่ง	กำรท�ำ

สบูธ่รรมชำต	ิแชมพสูมนุไพร	และยำสฟัีนสมนุไพร	ปรงุยำ 

สมุนไพรสำมัญประจ�ำบ้ำน	 ผักพื้นบ้ำนอำหำรต้ำนโรค	

มหัศจรรย์สสีนัพรรณไม้	มหัศจรรย์พรรณไม้หอม	เป็นต้น	

เพื่อให้ศูนย์เรียนรู้ใช้ประโยชน์	 และเผยแพร่ในศูนย์กำร

เรียนรู้	จ�ำนวน	882	ศูนย์	เป็นจ�ำนวน	4,410	เล่ม

 1.2	 กำรลดต้นทุนและเพิ่มโอกำสในกำรแข่งขัน

สินค้ำเกษตร

 จัดถ่ำยทอดองค์ควำมรู้	 ภูมิปัญญำ	 นวัตกรรม

เกษตร	 จำกวิทยำกรผู้ปฏิบัติจริง	 เพ่ือน�ำไปประยุกต์ใช้

ในกำรลดค่ำใช้จ่ำย	 และสร้ำงรำยได้	 จ�ำนวนมำกกว่ำ	

90	หลักสูตร	ได้แก่	พันธุกรรมพืชสร้ำงควำมสุขและรำย

ได้	สมุนไพรท้องไส้ในวิถีอำเซียน	เห็ด	7	ชั่วโคตร	เกษตร

ปรำณีต	1	ตร.ม.	ประหยัดน�้ำ	โซลำร์เซลล์ผลิตไฟฟ้ำเพื่อ

กำรพึง่ตนเอง	มหัศจรรย์ขยำยพันธุพื์ช	เกษตรอินทรีย์ภำค

ปฏิบัติตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง	เทคนิคท�ำเกษตร		

ใช้น�้ำน้อย	 เลี้ยงสัตว์ผลิตแก๊สชีวภำพ	 ผักอินทรีย์ใน 

วิถีพอเพียง	 เลี้ยงไส้เดือนผลิตปุ ๋ยอินทรีย์คุณภำพสูง	

เกษตรแสนสขุ	ครบเครือ่งเรือ่งเหด็	ภมูปัิญญำกำรคัดพันธ์ุ

ข้ำว	ปลูกพืชไร้ดิน	 เกษตรคันนำใหญ่	สร้ำงรำยได้มั่นคง	

กำรเพิม่มลูค่ำผลผลติเกษตรอนิทรย์ี	ปศสุตัว์อนิทรย์ีด้วย

เทคโนโลยีสรรพสิ่ง	 ห่มดิน	 เกษตรอินทรีย์ตำมรอยพ่อ	

อำหำรปลอดภัย	สร้ำงได้ด้วยตัวเอง	กำรจัดกำรไม้ผลใน

ฤดูร้อน	 เกษตรท�ำจริง	 ท�ำได้	 ไม่อดตำย	 ข้ำวอินทรีย์ใน

ระบบสุริยจักรวำล	 กำรจัดกำรเกษตรแปลงเล็ก	 เกษตร

ผสมผสำนตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง	 ผักอินทรีย์

สร้ำงรำยได้	 ภูมิปัญญำเรียนรู้อยู่กับน�้ำอ้อยอินทรีย์สร้ำง

อำชีพ	กำรปลูกผักหวำนป่ำสร้ำงรำยได้	กำรเลี้ยงกุ้งก้ำม

แดงมืออำชีพ	Solar	Roof	Top	ติดตั้งโซลำร์ผลิตไฟฟ้ำ	

ผักยกแคร่	7	วันทันกิน	ปุ๋ยอินทรีย์ใช้กับไม้ผล	มหัศจรรย์

พืชผักล้อยำงใหม่	 ภูมิปัญญำเพิ่มมูลค่ำผลผลิตเกษตร	

นวตักรรมกำรกกัเกบ็น�ำ้ใต้ดนิ	กำรปลกูพชืในระบบแก้มลงิ	

กำรปลูกพืช	12	ชั้น	พึ่งตนเอง	เกษตรผสมผสำน	สืบทอด

พระรำชปณิธำนของพ่อ	 กำรพึ่งตนเองในวิถีธรรมชำติ	

กำรปลูกและกำรเพิ่มมูลค่ำผลผลิตข้ำว	 กำรท�ำบ้ำนดิน 

พอเพียงแบบมืออำชีพ	 ฯลฯ	 มีผู ้เข้ำรับกำรถ่ำยทอด	

จ�ำนวน	9,975	รำย
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 2. งำนนโยบำยที่ส�ำคัญ

	 2.1	กำรส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่	 เศรษฐกิจพอ

เพียง	โครงกำรพระรำชด�ำริ

	 ให้บริกำรกำรเข้ำชมและเรียนรู้พิพิธภัณฑ์ที่จัด

แสดงพระอจัฉริยภำพพระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยูห่วัด้ำน

กำรเกษตร	 เกษตรทฤษฎีใหม่	 โครงกำรพระรำชด�ำริ	 มี 

ผู้เข้ำชมและเรียนรู้	จ�ำนวน	497,570	รำย	 	 	

2.2	จัดงำนถวำยอำลัย	และร่วมสืบทอดพระรำชปณิธำน

พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว	รัชกำลที่	9

 มหกรรมในหลวงรักเรำ	 “สืบทอดพระรำช

ปณิธำน”	 เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณพระอัจฉริยภำพ

ด้ำนกำรเกษตรและสืบทอดพระรำชปณิธำนพระบำท

สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว	 รัชกำลท่ี	 ๙	 ระหว่ำงวันท่ี	 2	 –	 5	

ธันวำคม	2559					

 2.3	จดันทิรรศกำรให้ควำมรูเ้รือ่งมำตรฐำนสินค้ำ

เกษตร	เกษตรอินทรีย์	และเกษตร	GAP

	 ณ	พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ	 ระหว่ำง

วันที่	3	-	5	กุมภำพันธ์	2560

 3. นโยบำยกำรสนับสนุนกำรลดเวลำเรียนเพิ่ม

เวลำรู้

 ได้ประสำนกับโรงเรียนต่ำงๆ	โดยจัดท�ำหลักสูตร	

เรียนรู้พระอัจฉริยภำพพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว	

เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง	 สิ่งแวดล้อม	 และควำมส�ำคัญ

ของกำรเกษตร	 ให้สอดคล้องในห้องเรียน	มีนักเรียนเข้ำ

ร่วมโครงกำร	จ�ำนวน	107,271	รำย

 ร่วมกจิกรรมรณรงค์	เพ่ือสร้ำงกำรรับรู้		โครงกำร

จัดท�ำกิจกรรมกำรเรียนรู้นอกห้องเรียน	:	ติดปีกควำมรู้สู่

นอกห้องเรียน	ปีที่	2		ณ		ท�ำเนียบรัฐบำล

 4. ได้รับรำงวัลและใบประกำศเกียรติคุณ

 1)	ได้รบัรำงวลั	Parent	of	the	year	2017	อนัดับ	

2	สำขำ	Best	playground	สุดยอดแหล่งเรียนรู้ส�ำหรับ

ครอบครัว	 จำกกำรโหวตของผู้อ่ำนนิตยสำร	 Amarin	

Baby	&	Kids

	 2)	 ได้รบัรำงวลั	 “Museum	Thailand	Awards	

Popular	Vote	2017”	ทีจ่ดัขึน้เป็นปีแรก	โดยมี	พลอำกำศเอก

ประจิน	จั่นตอง	รองนำยกรัฐมนตรี	ประธำนคณะกรรม

กำรบูรณำกำรด้ำนพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู ้เป็น

ประธำนในพิธีและมอบรำงวัล	ณ	หอศิลปวัฒนธรรมแห่ง

กรุงเทพมหำนคร	ในวันที่	๑๖	สิงหำคม	พ.ศ.	๒๕๖๐	ที่

จดัโดยสถำบนัพพิธิภณัฑ์กำรเรยีนรูแ้ห่งชำติ	(สพร.)	หรอื						

มิวเซียมสยำม	 ภำยใต้งำนบูรณำกำรด้ำนพิพิธภัณฑ์และ 

แหล่งเรียนรู ้	 ซึ่งพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ

พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว	 เป็นหนึ่งใน	 ๒๐	 แห่ง	

ของพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้	 ที่ได้รับควำมนิยมจำก

ประชำชนผูเ้ข้ำชมเวบ็ไซต์	www.museumthailand.com	
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ส่วนท่ี 3
งบกำรเงิน
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งบแสดงฐำนะกำรเงิน

ณ วันที่ 30 กันยำยน 2560 และ 2559
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งบแสดงผลกำรด�ำเนินงำนทำงกำรเงิน

ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2560 และ 2559
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ส�ำนักงำนพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว (องค์กำรมหำชน)

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2560  และ 2559
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หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน

ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2559  และ 2558

	 ส�ำนักงำนพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ

พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว	 (องค์กำรมหำชน)	 หรือ	

พกฉ.	 เป็นหน่วยงำนของรัฐ	 และเป็นนิติบุคคล	 ภำยใต้ 

กำรก�ำกับดูแลของรัฐมนตรีว ่ำกำรกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์	 จัดตั้งขึ้นตำมพระรำชกฤษฎีกำจัดตั้ง 

ส�ำนักงำนพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบำท

สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว	 (องค์กำรมหำชน)	 พ.ศ.	 2552 

เมื่อวันที่	23	มิถุนำยน	2552	โดยมีวัตถุประสงค์	ดังนี้

	 1.เผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภำพ

ของพระมหำกษัตริย์ไทยกับควำมสัมพันธ์	 ในด้ำนกำร 

เกษตรต้ังแต่อดีตถงึปัจจบุนั		รวมท้ังโครงกำรพระรำชด�ำริ

พระรำชกรณียกิจ	 และโครงกำรพระรำชพิธีต ่ำงๆ 

ที่เกี่ยวข้องในด้ำนกำรเกษตร

	 2.เป็นศูนย์กลำงกำรขับเคล่ือนปรัชญำเศรษฐกิจ

พอเพียงที่เกี่ยวกับกำรเกษตร	 เกษตรทฤษฎีใหม่และ

เป็นแหล่งควำมรู้	 ข้อมูลทำงวิชำกำรเกี่ยวกับโครงกำร 

พระรำชด�ำริ	 พระรำชกรณียกิจ	 โครงกำรพระรำชพิธี 

ต่ำง	ๆ 	และให้บรกิำรด้ำนค�ำปรกึษำ	และด้ำนอืน่	ๆ 	ทีเ่กีย่ว

เนื่องแก่หน่วยงำนภำครัฐและภำคเอกชน	ทั้งในประเทศ

และต่ำงประเทศ	รวมทั้งสถำบันเกษตรกร	องค์กรชุมชน

และประชำชนผู้สนใจ

	 3.จัดให้มีกำรศึกษำ	 ค้นคว้ำ	 วิจัย	 รวบรวมวัตถุ	

วัสดุอ้ำงอิง	 ส่ิงประดิษฐ์	 จ�ำแนกประเภทวัตถุ	 บันทึก

หลักฐำนเกี่ยวกับควำมเป็นมำ	 กำรสงวนรักษำผลงำน

เกี่ยวกับวิวัฒนำกำรและกำรพัฒนำด้ำนกำรเกษตรของ

ประเทศไทย	รวมถึงพันธุ์สัตว์หำยำก	ตลอดจนเครื่องมือ

เครื่องใช้ที่เกี่ยวเนื่องกับกำรเกษตร	เพื่อประโยชน์ในกำร

พฒันำควำมก้ำวหน้ำทำงวชิำกำร	และส�ำหรบัใช้ในกจิกำร

ของส�ำนักงำน

	 4.จดัแสดงกจิกรรม	ผลงำน	นทิรรศกำร	กำรประชุม

สัมมนำ	 กำรฝึกอบรม	 กำรแสดงสินค้ำและกำรเผยแพร่

ประชำสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับโครงกำรพระรำชด�ำริ	พระ

รำชกรณียกิจ	 โครงกำรพระรำชพิธีต่ำง	 ๆ	 แนวปรัชญำ

เศรษฐกิจพอเพียงที่เกี่ยวกับกำรเกษตรและกำรเกษตร

ทฤษฏีใหม่

	 5.ส่งเสริม	สนับสนุน	ประสำนควำมร่วมมือ	และ

ให้ค�ำปรึกษำแก่โครงกำรหลวงสถำบันกำรศึกษำ	 และ

หน่วยงำนภำครัฐและภำคเอกชนทั้งในประเทศและ

ต่ำงประเทศในกำรแลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้	 ข้อมูลและ 

เจ้ำหน้ำที่	 ตลอดจนกำรถ่ำยทอดประสบกำรณ์และ

เทคโนโลยีด้ำนกำรเกษตร	เพื่อน�ำมำพัฒนำส�ำนักงำน

	 หน่วยงำนมีสถำนที่ตั้งหลัก	 อยู่	 ณ	 หมู่ที่	 13	 

ถนนพหลโยธิน	 ต�ำบลคลองหนึ่ง	 อ�ำเภอคลองหลวง	

จังหวัดปทุมธำนี	12120

	 ในปีงบประมำณ	 2560	 ส�ำนักงำนพิพิธภัณฑ์ 

เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว	

(องค์กำรมหำชน)	ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำย

ประจ�ำปี	 จ�ำนวน	 223,172,200	 บำท	 (ปีงบประมำณ	

2559	จ�ำนวน	217,476,700	บำท	)โดยเป็นงบอุดหนุน

ทั้งจ�ำนวน	ตำมแผนงำน	แผนงำนพื้นฐำนด้ำนกำรสร้ำง

ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ	 แผนงำน 

บุคลำกรภำครัฐ

หมายเหต ุ1 ข้อมูลทัว่ไป
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	 3.3	 มีผลบังคับใช้ส�ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีที่

เริ่มในหรือหลังวันที่	1	ตุลำคม	2561

	 –	มำตรฐำนกำรบัญชีภำครัฐ	ฉบับที่	12	เรื่อง	

สินค้ำคงเหลือ

	 –	มำตรฐำนกำรบัญชีภำครัฐ	ฉบับที่	14	เรื่อง	

เหตุกำรณ์ภำยหลังวันที่ในรำยงำน

	 –	มำตรฐำนกำรบัญชีภำครัฐ	ฉบับที่	31	เรื่อง	

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

	 ผู ้บริหำรของส�ำนักงำนพิพิธภัณฑ ์ เกษตร

เฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว	(องค์กำร

มหำชน)	ได้ประเมนิและเหน็ว่ำ	มำตรฐำนกำรบัญชภีำครัฐ 

ฉบับใหม่ข้ำงต้นจะไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส�ำคัญ

ต่องบกำรเงินในงวดที่น�ำมำถือปฏิบัติ

 4.1 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด

	 รำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด	ได้แก่	เงนิฝำกสถำบนักำร

เงนิ	และเงนิลงทนุระยะสัน้ทีมี่สภำพคล่องซ่ึงมรีะยะเวลำ

ครบก�ำหนดที่จะเปลี่ยนให้เป็นเงินสดได้ภำยใน	7	 เดือน 

เช่น	เงินฝำกประจ�ำ

 4.2 ลูกหนี้

	 ลูกหนี้	แสดงด้วยมูลค่ำสุทธิที่จะได้รับ	ค่ำเผื่อหนี้

สงสยัจะสญูจะตัง้ข้ึนส�ำหรบัลกูหนีท้ีค่ำดว่ำจะไม่สำมำรถ

เรียกเก็บเงินได้	 โดยพิจำรณำจำกประสบกำรณ์ที่ผ่ำน

มำเกี่ยวกับจ�ำนวนลูกหนี้ที่เก็บเงินไม่ได้	 ข้อมูลประวัติ 

กำรช�ำระหนี้	 และหลักฐำนกำรติดตำมลูกหนี้แต่ละรำย	

ร่วมกับกำรวิเครำะห์อำยุลูกหนี้

 4.3 เงินลงทุน

	 เงนิลงทนุแยกแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงนิเป็น

เงินลงทุนระยะสั้นภำยใต้หัวข้อสินทรัพย์หมุนเวียน	และ

เงินลงทุนระยะยำวภำยใต้หัวข้อสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

	 เงินลงทุนระยะสั้น	 หมำยถึง	 เงินลงทุนท่ีหน่วย

งำนตัง้ใจจะถอืไว้ไม่เกนิ	1	ปี	นบัตัง้แต่วนัสิน้สดุรอบระยะ

เวลำกำรรำยงำน	หำกมีควำมตั้งใจจะถือไว้เกินกว่ำ	1	ปี 

จะจัดเป็นเงินลงทุนระยะยำว

	 งบกำรเงนินีจ้ดัท�ำขึน้ตำมมำตรฐำนและนโยบำย

กำรบัญชีภำครัฐที่กระทรวงกำรคลังประกำศใช้ซึ่งรวม

ถึงหลักกำรและนโยบำยบัญชีส�ำหรับหน่วยงำนภำครัฐ 

มำตรฐำนกำรบัญชีภำครัฐ	และนโยบำยกำรบัญชีภำครัฐ

และแสดงรำยกำรในงบกำรเงินตำมแนวปฏิ บั ติ 

ทำงกำรบัญชี	เรื่อง	กำรน�ำเสนองบกำรเงิน	ตำมหนังสือ

กรมบญัชีกลำงที	่0423.2/ว237	ลงวนัท่ี	8	กนัยำยน	2557

	 งบกำรเงินนี้จัดท�ำขึ้นโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิม	

เว้นแต่จะได้เปิดเผยไว้เป็นอย่ำงอื่นในนโยบำยกำรบัญชี

	 งบกำรเงินของส�ำนักงำนพิพิธภัณฑ์เกษตร

เฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว	(องค์กำร

มหำชน)	 ซึ่งถือเป็นหน่วยงำนท่ีเสนอรำยงำนตำม

มำตรฐำนกำรบัญชีภำครัฐ	

	 รอบระยะเวลำบัญชี	 เร่ิมต้ังแต่วันที่	 1	 ตุลำคม 

ของปีปัจจุบัน	ถึงวันที่	30	กันยำยนของปีถัดไป

	 กระทรวงกำรคลังได้ประกำศใช้มำตรฐำนและ

นโยบำยกำรบัญชีภำครัฐฉบับใหม่	 ที่จะมีผลบังคับใช ้

ในงวดอนำคต		มีรำยละเอียดดังนี้

	 3.1	 มีผลบังคับใช้ส�ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีที่

เริ่มในหรือหลังวันที่	1	ตุลำคม	2559

	 –	มำตรฐำนกำรบญัชภีำครฐั	ฉบบัที	่5	เรือ่งต้นทนุ

กำรกู้ยืม

	 –	มำตรฐำนกำรบัญชีภำครัฐ	ฉบับที่	16	เรื่อง	

อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน

	 3.2	 มีผลบังคับใช้ส�ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีที่

เริ่มในหรือหลังวันที่	1	ตุลำคม	2560

	 –	มำตรฐำนกำรบัญชีภำครัฐ	ฉบับที่	17	เรื่อง	

ที่ดิน	อำคำร	และอุปกรณ์

หมายเหต ุ2 เกณฑ์การจดัท�างบการเงนิ

หมายเหต ุ4 สรปุนโยบายการบญัชท่ีีส�าคญั

หมายเหต ุ3 มาตรฐานและนโยบายการ

บญัชภีาครฐัฉบบัใหม่ มาตรฐานและ

นโยบายการบญัชภีาครฐัท่ีปรบัปรงุใหม่
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	 ส�ำนักงำนพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ

พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว	 (องค์กำรมหำชน)	 จัด

ประเภทเงินลงทุนเมื่อได้มำและทบทวนกำรจัดประเภท

ทุกสิ้นปี

 4.4 สินค้ำคงเหลือ

	 สินค้ำคงเหลือ	หมำยถึง	สินค้ำส�ำเร็จรูป	เพื่อขำย

หรือให้บริกำร

	 ค่ำเผือ่กำรปรบัมลูค่ำสนิค้ำจะตัง้ขึน้ส�ำหรบัสนิค้ำ

ที่ล้ำสมัยหรือเสื่อมสภำพ

 4.5 วัสดุคงเหลือ

	 วัสดุคงเหลือ	หมำยถึง	ของใช้สิ้นเปลืองนอกจำก

สินค้ำที่ส�ำนักงำนพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ

พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว	 (องค์กำรมหำชน)	 มีไว้

ในกำรด�ำเนินงำนตำมปกติ	 โดยท่ัวไปมีมูลค่ำไม่สูงและ

ไม่มีลักษณะคงทนถำวร	 แสดงตำมรำคำทุนโดยวิธีถัว

เฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักหรือมูลค่ำสุทธิท่ีจะได้รับแล้วแต่รำคำ 

ใดจะต�่ำกว่ำ

	 ค่ำเผื่อกำรปรับมูลค่ำวัสดุจะตั้งขึ้นส�ำหรับวัสดุ

เสื่อมสภำพ

 4.6 ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์

	 ที่ดิน	แสดงตำมรำคำทุนเฉพำะที่ดินที่หน่วยงำน

มกีรรมสิทธิ	์ส�ำหรบัท่ีดนิรำชพัสดท่ีุหน่วยงำนครอบครอง

และใช้ประโยชน์	 แต่ไม่ได้เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์จะแสดง

ข้อมูลเพิ่มเติมไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน

	 อำคำรและสิ่งปลูกสร้ำง	 รวมทั้งส่วนปรับปรุง

อำคำร		ทัง้อำคำรและส่ิงปลูกสร้ำงท่ีหน่วยงำนมกีรรมสทิธิ์

และไม่มีกรรมสิทธิ์แต่หน่วยงำนได้ครอบครองและ 

น�ำมำใช้ประโยชน์ในกำรด�ำเนนิกำร	แสดงมลูค่ำสุทธติำม

บัญชีที่เกิดจำกรำคำทุนหักค่ำเสื่อมรำคำสะสม	 อำคำร 

ที่อยู่ระหว่ำงกำรก่อสร้ำงแสดงตำมรำคำทุน

	 อุปกรณ์	 ได้แก่	 ครุภัณฑ์ประเภทต่ำงๆ	 รับรู้เป็น

สินทรัพย์เฉพำะรำยกำรที่มีมูลค่ำต่อหน่วย	เป็นสิ่งของที่

โดยสภำพมีลักษณะคงทนถำวร	มีอำยุกำรใช้งำนยืนนำน	

เมือ่ช�ำรดุเสียหำยแล้วสำมำรถซ่อมแซมให้ใช้งำนได้ดงัเดมิ

แสดงมูลค่ำตำมมูลค่ำสุทธิตำมบัญชีที่เกิดจำกรำคำทุน

หักค่ำเสื่อมรำคำสะสม

	 รำคำทุนของที่ดิน	 อำคำร	 และอุปกรณ์	 รวมถึง 

รำยจ่ำยที่ เกี่ยวข้องโดยตรงเพื่อให้สินทรัพย์อยู ่ใน

สถำนท่ีและสภำพท่ีพร้อมใช้งำน	 ต้นทุนในกำรต่อเติม

หรือปรับปรุงซึ่งท�ำให้หน่วยงำนได้รับประโยชน์ตลอด

อำยุกำรใช้งำนของสินทรัพย์เพิ่มขึ้นจำกมำตรฐำนเดิม 

ถือเป็นรำคำทุนของสินทรัพย์	 ค่ำใช้จ่ำยในกำรซ่อมแซม

ถอืเป็นค่ำใช้จ่ำยในงบแสดงผลกำรด�ำเนนิงำนทำงกำรเงนิ

 4.7 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	 	แสดงมูลค่ำด้วยมูลค่ำสุทธิ

ตำมบัญชี

 4.8 ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจ�ำหน่ำย

	 ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจ�ำหน่ำย	 ยกเว้นสิ่ง

ปลูกสร้ำง/อำคำรอ่ืน	 ในส่วนของโครงกำรปรับปรุง

และพัฒนำกำรจัดแสดงนิทรรศกำรอำคำร	 5	 ช้ัน	 2 

และชั้น	 3	 โครงกำรปรับปรุงและพัฒนำกำรจัดแสดง 

นทิรรศกำรอำคำร	3	อำคำร	4	อำคำร	6	และอำคำร		7		ค�ำนวณ

ค่ำเสื่อมรำคำโดยวิธีเส้นตรงเป็นระยะเวลำ	 2	 ปี	 บันทึก

เป็นค่ำใช้จ่ำยในงบแสดงผลกำรด�ำเนินงำนทำงกำรเงิน 

ค�ำนวณโดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรใช้งำนที่ก�ำหนดไว้

ในหลักกำรและนโยบำยบัญชีภำครัฐ	 ฉบับที่	 2	 และ 

ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยกรมบัญชีกลำง	ดังนี้

	 -	 อำคำรส�ำนักงำนและอำคำรเพื่อประโยชน์อื่น 

ที่มีโครงสร้ำงเป็นคอนครีต										25	ปี	-	40	ปี

	 -	สิ่งปลูกสร้ำง/อำคำรอื่น				5	ปี	-	20	ปี

	 -	ครุภัณฑ์ส�ำนักงำน										4	ปี	-	10	ปี

	 -	ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง				5	ปี

	 -	ครุภัณฑ์กำรเกษตร	 						5	ปี	-	8	ปี

	 -	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							4	ปี

	 -	ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว		2	ปี	-	5	ปี

	 -	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	 						3	ปี

ไม่มกีำรคิดค่ำเสือ่มรำคำส�ำหรบัทีด่นิ	และสนิทรพัย์ระหว่ำงก่อสร้ำง
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 4.11 รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและบริกำร

	 รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและบริกำร	 เป็นรำย

ได้ทีห่น่วยงำนได้รบัอนญุำตให้เกบ็รำยได้นัน้ไว้เพ่ือใช้จ่ำย

ในกำรด�ำเนินงำนของหน่วยงำน	 จะรับรู้เป็นรำยได้เมื่อ

ส�ำนกังำนพพิธิภณัฑ์เกษตรเฉลมิพระเกยีรตพิระบำทสมเดจ็

พระเจ้ำอยูห่วั	 (องค์กำรมหำชน)	 ส่งมอบสนิค้ำและบรกิำร 

ให้กับผูซ้ือ้

 4.12 รำยได้จำกกำรอดุหนนุและบรจิำค

	 รำยได้จำกเงนิโอนและเงนิบรจิำค	รบัรูเ้มือ่ได้รบัเงนิ	

ยกเว้นในกรณทีีมี่เงือ่นไขเป็นข้อจ�ำกดั	ทีต้่องปฏบัิตติำมในกำร

ใช้จ่ำยเงนิ	หรอืได้รับควำมช่วยเหลอืและบรจิำคเป็นสินทรพัย์

ทีใ่ห้ประโยชน์แก่หน่วยงำนเกินหนึง่ปี	 จะทยอยรบัรูเ้ป็นรำย

ได้ตำมสดัส่วนของค่ำใช้จ่ำยเพือ่กำรนัน้เกิดขึน้	 หรอืเกณฑ์ 

กำรค�ำนวณค่ำเส่ือมรำคำสินทรพัย์ทีไ่ด้รบัตลอดอำยขุอง

สนิทรพัย์นัน้

	 เงนิสดในมอื	 เป็นเงนิสดและเชค็ธนำคำร	 นอกจำกส่วนทีห่น่วยงำนถอืไว้เพือ่ใช้จ่ำยส�ำหรบั	 กำรด�ำเนนิงำน

ปกตติำมวตัถุประสงค์ของหน่วยงำนแล้ว	 ยงัรวมถงึส่วนทีส่�ำนกังำนพพิธิภณัฑ์เกษตรเฉลมิพระเกยีรตพิระบำทสมเด็จ

พระเจ้ำอยูห่วั	 (องค์กำรมหำชน)	 ได้รบัไว้เป็นรำยได้จำกกำรขำยสนิค้ำและบรกิำรทีส่ำมำรถน�ำไปใช้เพือ่ประโยชน์ของ

ส�ำนกังำนได้

	 ตำมข้อบงัคบัคณะกรรมกำรส�ำนกังำนพิพธิภณัฑ์เกษตรเฉลมิพระเกียรตพิระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยูห่วั	 ว่ำด้วย 

กำรเงนิ	 กำรบัญชี	 และกำรงบประมำณ	พ.ศ.	 2552	 ข้อ	 8	 ก�ำหนดให้ส�ำนกังำนมีเงนิสดย่อยไว้ส�ำรองจ่ำยได้ไม่เกนิ	

50,000.00	บำทต่อวนั

 4.9 รำยได้รอกำรรับรู้ระยะยำว

	 รำยได้รอกำรรบัรู	้เป็นสนิทรพัย์ทีส่�ำนกังำนพพิธิภณัฑ์

เกษตรเฉลิมพระเกยีรตพิระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยูห่วั	(องค์กำร

มหำชน)	ได้รบัควำมช่วยเหลอืจำกรัฐบำลต่ำงประเทศ	องค์กำร

ระหว่ำงประเทศ	หรอืบุคคลใดๆ	เพ่ือสนบัสนนุกำรด�ำเนนิงำน

ของหน่วยงำนให้บรรลวุตัถปุระสงค์	และสนิทรัพย์รับบรจิำค

โดยมผู้ีมอบให้หน่วยงำนไว้ใช้ในกำรด�ำเนนิงำน	รวมทัง้กำรได้

รบัเงนิสดทีม่เีงือ่นไขเป็นข้อจ�ำกดัในกำรใช้จ่ำยเงนิ	 ซึง่หน่วย

งำนยงัไม่อำจรบัรูร้ำยได้

	 รำยได้รอกำรรับรู ้จะถูกทยอยตัดบัญชีเพื่อรับ

รู้รำยได้ตำมเกณฑ์ที่เป็นระบบและสมเหตุสมผลตลอด

ระยะเวลำทีจ่�ำเป็นเพ่ือจบัคู่รำยได้กบัค่ำใช้จ่ำยท่ีเกีย่วข้อง	

เช่น	ทยอยรบัรูร้ำยได้ตำมเกณฑ์สดัส่วนของค่ำเสือ่มรำคำ

ของสินทรัพย์ที่ได้รับควำมช่วยเหลือหรือบริจำค

 4.10 รำยได้จำกเงินงบประมำณ

	 รำยได้จำกเงินงบประมำณ	รับรู้ตำมเกณฑ์	ดงันี้

	 เม่ือบันทึกค�ำขอเบิกเงินจำกกรมบัญชีกลำง 

ในกรณีเป็นกำรขอรับเงินเข้ำบัญชีเงินฝำกธนำคำรของ

ส�ำนกังำนพพิธิภณัฑ์เกษตรเฉลมิพระเกยีรตพิระบำทสมเดจ็

พระเจ้ำอยูห่วั	(องค์กำรมหำชน)
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