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 สำานักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) หรือ พกฉ.  

ได้ปฏิบัติภารกิจสำาคัญ ในการดำาเนินงานเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระบรม 

ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ 

ด้านการเกษตร ผ่านการถ่ายทอดองค์ความรู้ ภูมิปัญญา นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ในรูปแบบพิพิธภัณฑ์ 

มชีวิีต จัดกระบวนการเรยีนรูใ้นรปูแบบทีห่ลากหลาย เพือ่จุดประกายความคดิ สรา้งแรงบนัดาลใจให้เกษตรกร เยาวชน 

และประชาชนได้น้อมนำาแนวพระราชดำาริ หลักการทรงงาน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ 

และความสำาคญัของการเกษตร ไปประยกุตใ์ชใ้นการดำาเนนิชวีติ เพือ่ประโยชนแ์ก่ตนเอง ครอบครัว และสงัคม ตอ่ไป

 ปี 2563 นับเป็นปีที่ 11 ของการดำาเนินงาน และยังคงมุ่งมั่นที่จะสืบสาน รักษา ต่อยอด พระราชปณิธาน

ของพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั 

และพระบรมวงศานุวงศ์ ด้านการเกษตร ตลอดไป โดยมุ่งเน้นการนำาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์

ใช้ให้สมสมัย เพื่อส่งผลให้เกิดประโยชน์ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

 ผลการดำาเนนิงานของ พกฉ. ไดพ้ฒันามาอยา่งต่อเนือ่ง ด้วยความต้ังใจทีจ่ะสรา้งสรรคส์ิง่ท่ีดีงาม สู่สงัคมไทย 

ด้วยความร่วมมือร่วมใจของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ เครือข่าย ภาคีความร่วมมือ และเจ้าหน้าที่ทุกคน  

จึงขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วย

  

                   (นายวีระชัย นาควิบูลย์วงศ์)

              ประธานกรรมการสำานักงานพิพิธภัณฑ์เกษตร

              เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สารจากประธานกรรมการสารจากประธานกรรมการ
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 พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงเกี่ยวกับ 

พระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์ไทยและพระบรมวงศานุวงศ์ ด้านการเกษตร ภายใต้แนวคิดตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

โดยนำาเสนอผ่านสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย ในรูปแบบพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต

 ปี 2563 นับเป็นปีที่ 11 ของการดำาเนินงาน สำานักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ

พระเจา้อยูห่วั (องคก์ารมหาชน) หรอื พกฉ. ไดด้ำาเนนิการเผยแพร่พระเกยีรติคณุพระอจัฉริยภาพของพระบาทสมเดจ็

พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์  

ดา้นการเกษตร ถา่ยทอดองคค์วามรู ้ภมูปัิญญา นวตักรรมเกษตรเศรษฐกจิพอเพยีง ในรปูแบบพพิิธภัณฑม์ชีวีติ โดยได ้

จัดแสดงนทิรรศการในรปูแบบทีส่มสมยัในอาคาร และจดัแสดงตน้แบบฐานการเรยีนรู ้ใหส้มัผสัของจรงิและฝกึปฏบิตัไิด ้

สามารถเรียนรู้จากวิทยากร  ผู้ปฏิบัติจริง ได้จัดกิจกรรม นิทรรศการพิเศษอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและ

จุดประกายความคิด แก่ผู้เข้ามาชมและเรียนรู้ ในการนำาไปประยุกต์ใช้ในวิถีชีวิตต่อไป

 ความสำาเร็จในการดำาเนินงานของ พกฉ. มาถึงปัจจุบันน้ีได้เป็นที่ยอมรับของสังคมว่า เป็นพิพิธภัณฑ์ 

แหง่การเรยีนรูพ้ระเกยีรตคิณุพระอัจฉรยิภาพของพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช  

บรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ ด้านการเกษตร ด้วยความร่วมมือร่วมใจ

ของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ องค์กร หน่วยงาน เครือข่าย ภาคีความร่วมมือ รวมถึงเจ้าหน้าที่ พกฉ. ทุกคน 

ที่ได้ร่วมสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงาม เพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอด พระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ตลอดมา 

จึงขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้     

(นางสาวสมพิศ วงศ์ปัญญา)

รองผู้อำานวยการ (ฝ่ายบริหาร) รักษาการแทน

ผู้อำานวยการสำานักงานพิพิธภัณฑ์เกษตร

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สารจากผู้อำานวยการ
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  มาตรา 36 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสำานักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาท 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2552 กำาหนดให้สำานักงานทำารายงานประจำาปีเสนอต่อรัฐมนตรี 

ทุกสิ้นปีงบประมาณ โดยให้กล่าวถึงผลงานของสำานักงาน ในปีที่ล่วงมาแล้ว บัญชีทำาการ พร้อมทั้งรายงาน 

ของผู้สอบบัญชี รวมทั้งคำาชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายของคณะกรรมการ โครงการ และแผนงานที่จะทำาในภายภาคหน้า

 การจัดทำารายงานประจำาปีของสำานักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

(องค์การมหาชน) หรือ พกฉ. เล่มนี้ เป็นรายงานผลการดำาเนินงานที่ผ่านมาของ พกฉ. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ซึ่งประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ความเป็นมา วัตถุประสงค์การจัดตั้ง อำานาจหน้าที่ โครงสร้างการบริหาร  

ประเด็นยุทธศาสตร์การดำาเนินงาน ผลการดำาเนินงาน และทิศทางการพัฒนาในอนาคต

 พกฉ. หวงัเปน็อยา่งยิง่วา่ รายงานฉบบันีจ้ะเปน็ประโยชนต่์อหนว่ยงาน ผู้ทีเ่ก่ียวขอ้งและผู้ท่ีสนใจ ได้รับทราบ 

ถึงความเป็นมา บทบาทและอำานาจหน้าที่ของ พกฉ. ผ่านกิจกรรมและโครงการสำาคัญต่าง ๆ ในรอบปีที่ผ่านมา  

รวมถึงได้รับทราบถึงแนวทางการดำาเนินงานที่จะสามารถมีส่วนร่วมในการช่วยพัฒนาสังคมไทยในอนาคต

คำานำา
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 • ความเป็นมาขององค์กร 
  ป ีพ.ศ. 2539 กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ไดจ้ดัต้ัง “พพิธิภณัฑก์ารเกษตรเฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็
พระเจา้อยูห่วั” บนพืน้ที ่จำานวน 500 ไร ่ณ ตำาบลคลองหนึง่ อำาเภอคลองหลวง จังหวดัปทมุธาน ีเพ่ือเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร เนือ่งในมหามงคลสมยัท่ีทรงครอง
สิริราชสมบัติครบรอบ 50 ปี มีพิธีวางศิลาฤกษ์ การก่อสร้างอาคาร เม่ือวันท่ี 4 กรกฎาคม 2539 โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำาเนินประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ และพระบาท
สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำาเนิน เป็นองค์ประธาน 
ในพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2545
 ต่อมาพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น 
“สำานกังานพพิธิภัณฑ์เกษตรเฉลมิพระเกียรตพิระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั (องคก์ารมหาชน)” ตามพระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งสำานักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2552 
โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2552 ใช้ชื่อเรียกโดยย่อว่า พกฉ. และใช้ช่ือเป็นภาษาอังกฤษว่า  
The Golden Jubilee Museum of Agriculture Office (Public Organization) เรียกโดยยอ่วา่ GOJUMAO มผู้ีอำานวยการ 
คนแรก คือ นางจารุรัฐ จงพุฒิศิริ (ระหว่างวันที่ 2 เมษายน 2553 ถึงวันที่ ๑ เมษายน 2561) คนที่สอง คือ 
นายสหภูมิ ภูมิธฤติรัฐ (ระหว่างวันที่ 18 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563) 

 • วัตถุประสงค์การจัดตั้ง
 มาตรา 7 ในพระราชกฤษฎกีาจดัตัง้สำานกังานพพิธิภณัฑเ์กษตรเฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูหั่ว 
(องค์การมหาชน) พ.ศ. 2552
 1. เผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์ไทยกับความสัมพันธ์ในด้านการเกษตร
ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน รวมท้ังโครงการพระราชดำาริ พระราชกรณียกิจ และโครงการพระราชพิธีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ในด้านการเกษตร
 2. เป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เกี่ยวกับการเกษตร เกษตรทฤษฎีใหม่   
และเป็นแหลง่ความรู ้ขอ้มลูทางวชิาการเกีย่วกบัโครงการพระราชดำาร ิพระราชกรณยีกจิ โครงการพระราชพธีิตา่ง ๆ  
และให้บริการด้านคำาปรึกษาและด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องแก่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในประเทศและ 
ต่างประเทศ รวมทั้งสถาบันเกษตรกร องค์กรชุมชน และประชาชนผู้สนใจ
 3. จดัใหม้กีารศกึษา คน้คว้า วจิยั รวบรวมวตัถ ุ วสัดุอา้งองิ สิง่ประดษิฐ ์จำาแนกประเภทวตัถ ุบนัทกึหลักฐาน 
เก่ียวกับความเป็นมา การสงวนรักษาผลงานเกี่ยวกับวิวัฒนาการและการพัฒนาด้านการเกษตรของประเทศไทย 
รวมถึงพันธ์ุสัตว์หายาก ตลอดจนเครื่องมือเคร่ืองใช้ท่ีเกี่ยวเนื่องกับการเกษตร เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนา 
ความก้าวหน้าทางวิชาการ และสำาหรับใช้ในกิจการของสำานักงาน
 4. จัดแสดงกิจกรรม ผลงาน นิทรรศการ การประชุม สัมมนา การฝึกอบรม การแสดงสินค้าและ 
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการพระราชดำาริ พระราชกรณียกิจ โครงการพระราชพิธีต่าง ๆ  
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เกี่ยวกับการเกษตรและการเกษตรทฤษฎีใหม่
 5. ส่งเสริม สนับสนุน ประสานความร่วมมือ และให้คำาปรึกษาแก่โครงการหลวง สถาบันการศึกษา 
และหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนท้ังในประเทศและต่างประเทศ ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ข้อมูล  
และเจ้าหน้าที่ ตลอดจนการถ่ายทอดประสบการณ์และเทคโนโลยีด้านการเกษตร เพื่อนำามาพัฒนาสำานักงาน
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 • อำานาจหน้าที่ของสำานักงาน
 มาตรา 8 ในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำานักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ     

พระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2552 กำาหนดให้สำานักงานมีอำานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

 1. ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง และทรัพยสิทธิต่าง ๆ

 2. ก่อตั้งสิทธิ หรือทำานิติกรรมทุกประเภทผูกพันทรัพย์สิน ตลอดจนทำานิติกรรมอื่นใด เพื่อประโยชน์ 

ในการดำาเนินกิจการของสำานักงาน

 3. ทำาความตกลงและร่วมมือกับองค์การหรือหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ท้ังในประเทศและ 

ต่างประเทศ ในกิจการที่เกี่ยวกับการดำาเนินการตามวัตถุประสงค์ของสำานักงาน

 4. จัดให้มีและให้ทุนเพื่อสนับสนุนการศึกษา วิจัย และการดำาเนินงานของสำานักงาน

 5. เขา้รว่มทุนกบันติบุิคคลอืน่ในกจิการท่ีเกีย่วกบัวตัถุประสงคข์องสำานกังานตามหลกัเกณฑท์ีค่ณะรฐัมนตรี

กำาหนด

 6. จำาหน่ายสินค้า หรือให้บริการที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของสำานักงาน

 7. กู้ยืมเงินเพื่อประโยชน์ในการดำาเนินการตามวัตถุประสงค์ของสำานักงานตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะรัฐมนตรี

กำาหนด

 8. เรียกเกบ็คา่ธรรมเนยีม คา่บำารงุ คา่ตอบแทน หรือคา่บริการในการดำาเนนิกจิการต่าง ๆ   ตามวตัถุประสงค์

ของสำานักงาน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่คณะกรรมการกำาหนด

 9. การดำาเนนิการอ่ืนใดท่ีจำาเป็นหรอืตอ่เนือ่งเพือ่ให้บรรลวัุตถปุระสงคข์องสำานกังาน การเขา้รว่มทนุตาม 5. 

และการกู้ยืมเงินตาม 7. ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำาหนด

 

 • วิสัยทัศน์
 

 เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตร

 • พันธกิจ
 

 1. เผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพด้านการเกษตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 2. เป็นศูนย์กลางการขับเคลื่อน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภาคการเกษตร

 3. เป็นสถาบันการเรียนรู้  ภูมิปัญญาและนวัตกรรมการเกษตร

 4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีความร่วมมือในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสำานักงาน
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 • ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การดำาเนินงาน

 ● ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี ่1 การพฒันาพพิธิภณัฑ์ใหเ้ปน็แหล่งเรยีนรูพ้ระเกยีรตคิณุและพระอจัฉรยิภาพ 

    ด้านการเกษตร

  กลยุทธ์ท่ี 1 การพัฒนาการจัดแสดงของพิพิธภัณฑ์ในอาคารและกลางแจ้งเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ระดับสากล

  กลยุทธ์ที่ 2 การเผยแพร่และขยายผลพระอัจฉริยภาพกษัตริย์เกษตร

 

 

 ● ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตร

  กลยุทธ์ที่ 3 การสืบสาน รักษา ต่อยอด หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตร

  กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาศักยภาพและเพิ่มบทบาทเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ 

 

 ●  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการองค์ความรู้ ภูมิปัญญาและนวัตกรรมเกษตร

  กลยุทธ์ที่ 5 การศึกษารวบรวม และพัฒนา สร้างสรรค์ องค์ความรู้ ภูมิปัญญา นวัตกรรมเกษตร 

  เศรษฐกิจพอเพียง

  กลยุทธ์ที่ 6 การถ่ายทอดองค์ความรู้ ภูมิปัญญาและนวัตกรรมเกษตร

 

 ●  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร

  กลยุทธ์ที่ 7 การบริหารจัดการที่ดี

  กลยุทธ์ที่ 8 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และการตลาด

 

 ● ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการภาครัฐ

  กลยุทธ์ที่ 9 การบริหารงานบุคคล
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โครงสร้างองค์กร

คณะกรรมก�รสำ�นักง�นพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว 

ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ

ที่ปรึกษ� / ผู้เชี่ยวช�ญ

รองผู้อำ�นวยก�ร (ฝ่�ยบริห�ร)

สำ�นักพัฒน�กิจก�ร สำ�นักอำ�นวยก�รสำ�นักพัฒน�
พิพิธภัณฑ์และ
องค์คว�มรู้

สำ�นักสื่อส�รสัมพันธ์
และเครือข่�ย

สำ�นักนวัตกรรมเกษตร
เศรษฐกิจพอเพียง

รองผู้อำ�นวยก�ร (ฝ่�ยพัฒน�)

หน่วยง�นตรวจสอบภ�ยใน 

• ฝ่ายส่งเสริมกิจการ

• ฝ่ายจัดการกิจการ

• ฝ่ายกิจการพิเศษ

• ฝ่ายพัฒนาระบบ     

 พิพิธภัณฑ์

• ฝ่ายผลิตและประยุกต์ 

 พิพิธภัณฑ์

• ฝ่ายพัฒนาองค์ความรู้

• ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร 

 มนุษย์

• ฝ่ายแผนงานและ

 ติดตามผล

• ฝ่ายการคลัง

• ฝ่ายจัดการและบริการ 

 ทรัพยากร

• ฝ่ายประชาสัมพันธ์

• ฝ่ายกิจการสัมพันธ์

• ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย

• ฝ่ายสารสนเทศ

• ฝ่ายศึกษาและพัฒนา 

 นวัตกรรมเกษตร

• ฝ่ายจัดแสดงนวัตกรรม 

 เกษตร

• ฝ่ายเผยแพร่และ

 ถ่ายทอด นวัตกรรม  

 เกษตร
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รายนามคณะกรรมการสำานักงานพิพิธภัณฑ์เกษตร
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

1. นายวีระชัย นาควิบูลย์วงศ์ ประธานกรรมการ

2. ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรรมการโดยตำาแหน่ง

3. ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กรรมการโดยตำาแหน่ง

4. ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรรมการโดยตำาแหน่ง

5. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กรรมการโดยตำาแหน่ง

6. นายสุวรรณ บูราพรนุสรณ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านประวัติศาสตร์เกี่ยวกับ

สถาบันพระมหากษัตริย์

7. นางอุษา กลิ่นหอม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการเกษตร

8. นายธีระ พุ่มเสนาะ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการบริหารจัดการ

9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวี วัชระเกียรติศักดิ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการวิจัย และกระบวนการเรียนรู้

10. นายเสถียร ใจคำา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการพัฒนาชุมชน

และเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียง

11. ผู้อำานวยการ พกฉ. กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการสำานักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

1. นายวรเวทย์ ธำารงธัญลักษณ์์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

2. นายอภิสิทธิ์ วีระสกุลวงศ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

  u รายนามที่ปรึกษาคณะกรรมการ



12 สำ�นักง�นพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว (องค์ก�รมห�ชน)

 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวี วัชระเกียรติศักดิ์ ประธานกรรมการ

2. นางอุษา กลิ่นหอม กรรมการ

3. นางสุกานดา ธนพานิชกูล กรรมการ

4. นางสาวอรพินท์ นิ่มวรรณโณ เลขานุการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

 

1. นายวีระชัย นาควิบูลย์วงศ์ ประธานอนุกรรมการ

2. นางสาวสุนทรี สุภาสงวน อนุกรรมการ

3. นางพรรณพิมล ชัญญานุวัตร อนุกรรมการ

4. นายปฏิญญา เหลืองทองคำา อนุกรรมการ

5. นายไพบูลย์ อนวัชมงคล อนุกรรมการ

6. นางสาววิไลลักษณ์ เพชรล้อม อนุกรรมการ

7. ผู้แทนเจ้าหน้าที่ ที่มาจากการเลือกตั้งของเจ้าหน้าที่ พกฉ. อนุกรรมการ

8. นางสาวสมพิศ วงศ์ปัญญา เลขานุการ

9. นางสาวสุภารัตน์ ปานผดุง ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล

  u รายนามคณะอนุกรรมการ

 

1. นายสุวรรณ บูราพรนุสรณ์ ประธานอนุกรรมการ

2. นายธีระ พุ่มเสนาะ อนุกรรมการ

3. นายพีรพันธ์ คอทอง อนุกรรมการ

4. นางสาวสมพิศ วงศ์ปัญญา เลขานุการ

คณะอนุกรรมการประเมินผู้อำานวยการ



13รายงานประจำาปี 2563

 

1. นายธีระ พุ่มเสนาะ ประธานอนุกรรมการ

2. นายสุวรรณ บูราพรนุสรณ์ อนุกรรมการ

3. นายเธียรชัย ณ นคร อนุกรรมการ

4. นายเพิ่มสิน วิชิตนาค อนุกรรมการ

5. นางสาวปิยาภรณ์ พิสิฐพิทย์ อนุกรรมการ

6. นายปฏิญญา เหลืองทองคำา อนุกรรมการ

7. นายเทวินทร์ นรินทร์ อนุกรรมการ

8. ผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะอนุกรรมการเห็นสมควร อนุกรรมการ

9. นางสาวสมพิศ วงศ์ปัญญา เลขานุการ

10. นายอัจฉกร อินทร์ภิรมย์ ผู้ช่วยเลขานุการ

11. นางสาวธันย์ชนก เกตุมณี ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย

 

1. นายสุวรรณ บูราพรนุสรณ์ ประธานอนุกรรมการ

2. นายธีระ พุ่มเสนาะ อนุกรรมการ

3. นายเสถียร ใจคำา อนุกรรมการ

4. นายปรีชา อุยตระกูล อนุกรรมการ

5. นายพีรพันธ์ คอทอง อนุกรรมการ

6. นายทองแท่ง ชูวาธิวัฒน์ อนุกรรมการ

7. นายวิทยา คำาภูแสน อนุกรรมการ

8. ผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะอนุกรรมการเห็นสมควร อนุกรรมการ

9. นางสาวสมพิศ วงศ์ปัญญา เลขานุการ

10. นางสาวสำาเภาว์ งามเชย ผู้ช่วยเลขานุการ

11. นางสาวสุดาวดี เตบุญมี ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและการดำาเนินงานของ

สำานักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)



14 สำ�นักง�นพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว (องค์ก�รมห�ชน)

ส่วนที่ ๒

รายงานผลการดำาเนินงาน
สำานักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

 

14 สำ�นักง�นพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว (องค์ก�รมห�ชน)14 สำ�นักง�นพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว (องค์ก�รมห�ชน)
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 สำานักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) หรือ พกฉ. 

ได้ดำาเนินการเผยแพร่พระเกียรติคุณพระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช

มหาราช บรมนาถบพติร พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั และพระบรมวงศานวุงศ ์ด้านการเกษตร ถ่ายทอดองคค์วามรู ้

ภูมิปัญญา นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ในรูปแบบพิพิธภัณฑ์มีชีวิต โดยได้จัดแสดงนิทรรศการในรูปแบบ 

ทีส่มสมยัในอาคาร และจัดแสดงต้นแบบฐานการเรยีนรู ้ใหส้มัผสัของจรงิและฝกึปฏิบตัไิด ้สามารถเรยีนรูจ้ากวทิยากร

ผูป้ฏิบตัจิรงิ ไดจ้ดักจิกรรม นทิรรศการพเิศษอยา่งตอ่เนือ่ง เพ่ือสร้างแรงบนัดาลใจ และจุดประกายความคดิแก่ผูเ้ขา้

มาชมและเรียนรู้ ในการนำาไปประยุกต์ใช้ในวิถีชีวิตต่อไป

 u ผลการดำาเนินงานตามภารกิจหลัก

 v ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาพิพิธภัณฑ์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้พระเกียรติคุณและ 

พระอัจฉริยภาพด้านการเกษตร
 u กลยุทธ์ท่ี 1 การพัฒนาการจัดแสดงของพิพิธภัณฑ์ในอาคารและกลางแจ้งเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ระดับสากล

  • การเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ ด้านการเกษตร

  พกฉ. จัดแสดงนิทรรศการ สร้างต้นแบบฐานการเรียนรู้ และจัดกระบวนการนำาชม เพื่อเผยแพร่                       

พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้านการเกษตร เศรษฐกิจพอเพียง 

ภาคการเกษตรและนวัตกรรมเกษตรในพ้ืนท่ีจัดแสดงในอาคาร นอกอาคาร และนิทรรศการสัญจร โดยเปิดให้บริการ

เข้าชม มีรายละเอียดการดำาเนินงาน ดังนี้

  พิพิธภัณฑ์ในอาคาร เรียนรู้ด้วย ความสุข สนุกสนาน ผ่านการนำาเสนอด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น 

ระบบ 3 มิติ โฮโลแกรม ระบบ 4 มิติ จอทัชสกรีน และระบบแสง สี เสียง ที่ทันสมัย ได้แก่ 

   พพิธิภณัฑ์ในหลวงรกัเรา จดัแสดงพระเกยีรติคณุและพระอจัฉรยิภาพของพระบาทสมเดจ็พระบรม

ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้านการเกษตร พระราชประวัติ หลักการทรงงาน 

เศรษฐกจิพอเพยีง พระราชกรณียกจิ ศนูยศ์กึษาการพฒันาอนัเนือ่งมาจากพระราชดำาร ิเกษตรทฤษฎใีหม ่การพฒันา

ด้านป่าไม้ ดิน นำ้า วิวัฒนาการเกษตรไทย เกษตรโลก วิถีเกษตรไทย นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง สถาบัน  

เกษตรไทย ผู้น้อมนำาคำาพ่อสอน นำาเสนอในรูปแบบทันสมัย ด้วยภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3 มิติ ระบบโฮโลแกรม   

เกมทัชสกรีน ฯลฯ ซึ่งภาพยนตร์ แอนิเมชั่น 3 มิติ เป็นสื่อที่ได้รับความนิยมสูงสุดจากผู้เข้าชม
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16 สำ�นักง�นพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว (องค์ก�รมห�ชน)

          

 พิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรม ตามรอยเจ้าฟ้า 

นักอนุรักษ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตน

ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “การรักทรัพยากร คือ การรักชาติ 

รักแผ่นดิน” เรียนรู้ ความหลากหลายของพันธุกรรมพืชนับหม่ืนชนิด 

คุณค่า ความหมาย ความสำาคัญของการอนุรักษ์พันธุกรรมด้วย

เทคโนโลยีแสง สี เสียง อันทันสมัย

   พิพิธภัณฑ์ป่าดงพงไพร เรียนรู้ความสำาคัญของธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม สรรพส่ิงในธรรมชาติ

ล้วนมีหน้าที่ร่วมกัน เพื่อดำารงอยู่อย่างสมดุลและยั่งยืน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลกระทบต่อการผลิต

ทางการเกษตร รว่มสรา้งสำานกึรับผดิชอบการใชแ้ละจดัการทรัพยากรธรรมชาติอยา่งสมดุล สนกุสนานกับการเดินปา่

กลางวันและป่ากลางคืน

16 สำ�นักง�นพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว (องค์ก�รมห�ชน)
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   พิพิธภัณฑ์วิถีนำ้า เรียนรู้วิถีแห่งนำ้า ที่เปรียบเสมือนแม่ผู้ให้และผู้สร้างชีวิต สายนำ้าที่หล่อเลี้ยง 

ทุกชีวิตและสรรพสิ่ง ความยิ่งใหญ่และพลังของสายนำ้า พร้อมกับชมภาพยนตร์แอนิเมชั่น 4 มิติ 270 องศา

   พิพิธภัณฑ์ดินดล เรียนรู้พระอัจฉริยภาพด้านดินของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ได้รับการยกย่องจากสหประชาชาติ ให้เป็น “นักวิทยาศาสตร์ดิน

เพื่อมนุษยธรรม” เรียนรู้เรื่องถ่ินฐานกำาเนิดของสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ ผจญโลกใต้ดิน เรียนรู้และเข้าใจโลกใต้ดิน  

ด้วยภาพยนตร์แอนิเมชั่น 360 องศา

17ร�ยง�นประจำ�ปี 2563
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   พิพิธภัณฑ์เกษตรคือชีวิต เรียนรู้ความสำาคัญของเกษตรกับการดำาเนินชีวิตของตนเอง ครอบครัว 

ชุมชน ประเทศไทยและสังคมโลก

  พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง  เป็นพิพิธภัณฑ์  

ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ เชื่อมโยง

การจัดแสดงภายในอาคาร และฐานการเรียนรู้ต้นแบบ 

ด้านนวัตรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ 

และจัดการเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติ ตลอดจนจัดกิจกรรมเรียนรู้

วิถีเกษตรอย่างต่อเนื่อง ได้แก่

  พิพิธภัณฑ์นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง  

ชมและเรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมเกษตรของเศรษฐกิจ 

พอเพียง 1 ไร่พอเพียง เกษตรพอเพียงเมือง การเลี้ยง 

ไสเ้ดอืนดนิ นวตักรรมทีอ่ยูอ่าศยั บา้นดนิบา้นฟาง นวตักรรม 

พลังงานพ่ึงตนเอง ระหัดวิดนำา้แบบโบราณ ใช้ร่วมกับโซล่าเซลล์ 

และเส้นทาง สืบสาน รักษา ต่อยอด (Wisdom farm)

18 สำ�นักง�นพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว (องค์ก�รมห�ชน)
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  พพิธิภณัฑเ์กษตรตามรอยพอ่ ชมเกษตรทฤษฎใีหมป่ระยกุต ์1 ไร ่มัง่คัง่ ยัง่ยนื ผกัคุณภาพในโรงเรอืน 

ระเบียงสวน ผักเด็ดยอด ธนาคารนำา้ใต้ดิน เทคนิคการขยายพันธ์ุพืช การเก็บเมล็ดพันธุ์ และป่าอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

 พิพิธภัณฑ์ กษัตริย์ เกษตร พื้นที่ MADO Pavilion ริมถนนพหลโยธิน เรียนรู้การเดินตามรอยพ่อผ่านสื่อ

เทคโนโลยีที่ทันสมัย (Interactive) ซึ่งมีเกมสวมหมวกให้ภูเขา สวมรองเท้าให้ตีนดอย และเกมเกษตรทฤษฎีใหม่

ประยุกต์ การ์ตูนแอนิเมช่ัน เร่ือง “70 ปี กษัตริย์ เกษตร” เช่ือมโยงภูมิปัญญาเกษตรไทยที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต        

คนรุ่นใหม่ สัมผัสคุณค่าวิถีเกษตรไทย ที่ร้านอาหาร “กิน อยู่ ดี” และร้าน MADO café จำาหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม 

สินค้าเพื่อสุขภาพ และผลผลิต ผลิตภัณฑ์จากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ

19ร�ยง�นประจำ�ปี 2563



20 สำ�นักง�นพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว (องค์ก�รมห�ชน)

  
1
เน่ืองจากมีการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) จึงยกเลิกการจัดกิจกรรมงานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง เดือนมีนาคมถึง 

เดือนพฤษภาคม และ พกฉ. ประกาศปิดให้บริการเข้าชมชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2563

 u ผลการดำาเนินงาน
 1)   มีผู้เข้าชมและเรียนรู้ สะสมต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2562 ถึง วันท่ี 30 กันยายน 2563 รวมจำานวน 332,669 

1
ราย 

โดยกลุม่เปา้หมายทีเ่ข้ามาเรยีนรู ้ไดแ้ก ่นกัเรยีน นกัศึกษา เกษตรกร บคุลากรภาครฐั ภาคเอกชน และประชาชนทัว่ไป 

 2) ผู้เข้ามาเรียนรู้ ได้เรียนรู้พระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช

มหาราช บรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ ด้านการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 

และความสำาคัญของการเกษตร รวมท้ังน้อมรำาลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
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 • การจัดแสดงนิทรรศการของพิพิธภัณฑ์

 เพื่อเผยแพร่ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตร ตามแนวพระราชดำาริ พระราชปณิธาน                     

และพระอัจฉริยภาพด้านการเกษตร และน้อมรำาลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร                   

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ เป็นการเปิด

พื้นที่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านองค์ความรู้นวัตกรรมเกษตร รวมถึงการสร้างความร่วมมืออันดีกับเครือข่าย พกฉ.       

และภาคีความร่วมมือ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ในการสืบทอด สืบสาน ภูมิปัญญานวัตกรรมทางการเกษตร

ตามแนวพระราชดำาริ

 u ผลการดำาเนินงาน
  จัดงานนิทรรศการหมุนเวียน จำานวน 3 ครั้ง ดังนี้

   1. จัดงานนทิรรศการหมนุเวยีน “ธ สถิตในดวงใจ...นรินัดร”์ ในระหวา่งวนัท่ี 11 - 13 ตลุาคม 2562 

ณ สำานักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) อำาเภอคลองหลวง 

จังหวัดปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงค์  เ พ่ือน้อมรำาลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระอัจฉริยภาพของ 

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเพ่ือการเผยแพร่ 

และถ่ายทอดองค์ความรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำาริ มีนิทรรศการพิเศษ คือ

        นิทรรศการพ่อแห่งแผ่นดิน เป็นนิทรรศการท่ีแสดงถึงพระอัจฉริยภาพ ในด้านต่าง ๆ 

เช่น พระอัจฉริยภาพด้านดนตรี พระอัจฉริยภาพด้านภาษาและวรรณกรรม พระอัจฉริยภาพด้านการถ่ายภาพ 

พระอัจฉริยภาพด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี พระอัจฉริยภาพด้านกีฬา พระอัจฉริยภาพด้านงานช่าง พระอัจฉริยภาพ 

ด้านการสื่อสาร พระอัจฉริยภาพด้านศิลปะ พระอัจฉริยภาพด้านการเกษตรและชลประทาน เป็นต้น จัดแสดง 

ที่บริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 1 ระหว่างวันที่ 11 – 13 ตุลาคม 2562 เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ 

พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

         นทิรรศการ “บคุคลนอ้มนำา หลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง จากปรชัญา สูอ่าชีพ” เปน็นทิรรศการ

ของเครอืขา่ย พกฉ. ทีไ่ดน้อ้มนำาหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงไปประยกุตใ์ชจ้นประสบความสำาเรจ็ ซึง่นทิรรศการ 

ชุดนี้ได้นำาเสนอโดยใช้หลักการทรงงาน 23 ข้อ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช

มหาราช บรมนาถบพิตร ไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำาวัน ประกอบด้วยนิทรรศการ จำานวน 8 ฐานเรียนรู้ ได้แก่ 

นกัวจิยัไทบา้น “จดจาร หมัน่สงัเกต” ฮือ้...ติก๊ต๊ิก “การให ้ไมส่ิน้สดุ” สวมหมวกใหภ้เูขา สวมรองเทา้ให้ตนีดอย “เปล่ียนไร ่

ให้เปน็ปา่” ง่าย...งาม “หนามยอก เอาหนามบ่ง” พออยู ่พอกนิ “สขุใจ ทีพ่อ” สถาปนกึ “นกัคดิ ไมต่ดิตำารา” ตลาดซาวไฮ่ 

“ปลูกได้ ขายเป็น” และต่อไม้ ต่อมือ “เดินตามฝันที่บ้านเรา”   
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     นิทรรศการจากโรงเรียนท่ีน้อมนำาแนวพระราชดำาริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  

มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ไปปรบัประยกุตใ์ชจ้นเกดิผลสำาเรจ็ ไดร้บัความร่วมมอืจากสำานกังาน

คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.) ในการคดัเลือกโรงเรียนต้นแบบท่ีได้นอ้มนำาเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ

พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ไปปรับประยุกต์ใช้

ให้เข้ากับโรงเรียน ซึ่งมีจำานวน 5 โรงเรียน ได้แก่

   1) โรงเรยีนมธัยมกลัยานวิฒันาเฉลมิพระเกยีรต ิสพม. 34 จงัหวดัเชยีงใหม ่นำาเสนอผลสำาเรจ็

จากความร่วมมือในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับชุมชนบนพ้ืนที่สูง สู่การพัฒนาโรงเรียน 

และการส่งเสริมอาชีพ

   2) โรงเรียนวัดท่าชุมนุม สพป. อ่างทอง จังหวัดอ่างทอง นำาเสนอผลการน้อมนำาหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพยีงดา้นการเกษตร สูผ่ลงานฐานการเรยีนรูข้องโรงเรยีน  การพฒันาดา้นตน้ไม ้และผลติภณัฑเ์ก่ียวกบั

ต้นไม้ต่าง ๆ

   3) โรงเรยีนวดัทุง่คอก (สุวรรณสาธกิุจ) สพป. สพุรรณบรีุ เขต 2 จงัหวดัสพุรรรณบุร ีนำาเสนอ

ผลสำาเรจ็ ดา้นการจดัการขยะ โรงเรยีนปลอดขยะ การจดัการศนูยเ์รยีนรูด้า้นเกษตรพอเพยีงของโรงเรยีน งานพฒันา

ฐานการเรียนรู้ของโรงเรียนการแปรรูปผลิตภัณฑ์

   4) โรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 จังหวัดกาญจนบุรี นำาเสนอ

งานสนองโครงการพระราชดำาริ การน้อมนำาสู่สถานศึกษาที่ประสบผลสำาเร็จด้านอาหารกลางวัน ระดับประเทศ

   5) โรงเรียนบ้านนามั่ง สพป. อุดรธานี จังหวัดอุดรธาน ี นำาเสนอผลการน้อมนำาหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตร สู่การพัฒนาคุณภาพนักเรียนและสถานศึกษา การพัฒนาฐานการเรียนรู้ 

ด้านเกษตรของโรงเรียน

 

 u ผลการดำาเนินงาน
 นิทรรศการของ พกฉ. เครอืขา่ย พกฉ. และนทิรรศการของโรงเรยีนทีน่อ้มนำาแนวพระราชดำาร ิของพระบาท

สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ไปปรับประยุกต์ใช้จนเกิดผลสำาเร็จ  

ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานจำานวนมาก คนมาร่วมงานสามารถเข้าถึงได้ และได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ 

รวมทั้งทุกจุดมีวิทยากรท่ีเป็นเจ้าของบูทนิทรรศการอยู่ประจำาจุด คอยให้บริการและตอบคำาถามตลอดระยะเวลา 

จัดแสดงนิทรรศการ
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   2. จัดงานนิทรรศการหมุนเวียน “เมล็ดพันธ์ุของพระราชา” เน่ืองในวันเด็กแห่งชาติ 11 มกราคม 2563 

เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วมในการสืบทอดพระราชปณิธาน และเพ่ือเผยแพร่พระเกียรติคุณและ 

พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รวมถึงให้ 

ความรู้ ความเข้าใจ ความสุขสนุกสนานในวิถีเกษตรให้กับเด็ก ๆ เยาวชน และประชาชนทั่วไป ให้เกิดการเรียนรู้ 

เพือ่การพึง่ตนเองตามแนวหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง เพือ่นอ้มรำาลกึในพระมหากรณุาธคิณุ สร้างแรงพลงัใน

การสืบสานพระราชปณิธานและน้อมนำาคำาพ่อสอนไปปฏิบัติ โดยมีรายละเอียดของกิจกรรม ดังนี้

  1) เปิดให้เข้าชมภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3 มิติ ภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5

  2) การแสดงดนตรีที่เวทีกลาง บริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 1  

   • การแสดงบนเวทีของมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  

   • กิจกรรมจับรางวัลจากหางบัตรการเล่นกิจกรรม Walk Rally

  3) กิจกรรมฐานการเรียนรู้ทั้งหมดจำานวน 34 ฐาน โดยแบ่งได้ดังนี้

   • กิจกรรมฐานการเรียนรู้ภายในอาคาร จำานวน 6 ฐานการเรียนรู้ โดยเปิดให้เข้าชมนิทรรศการ 

    ภายในพิพิธภัณฑ์ พร้อมท้ังหาคำาตอบของคำาถามในใบ Passport เพ่ือชิงของรางวัล โดยมีสถานท่ี 

    ต้ังฐานการเรียนรู้ภายในอาคาร 

   • กิจกรรมฐานการเรียนรู้ภายนอกอาคาร จำานวน 18 ฐานการเรียนรู้

   • กิจกรรมฐานการเรียนรู้สำาหรับเด็กที่อายุตำ่ากว่า 4 ขวบ จำานวน 2 ฐานการเรียนรู้

   • กิจกรรมการมีส่วนร่วมรับของที่ระลึกจากผลงานตนเอง จำานวน 5 ฐานการเรียนรู้

   • กิจกรรมการเรียนรู้พื้นที่ Wisdom Farm จำานวน 3 ฐานการเรียนรู้

 

 u ผลการดำาเนินงาน
  1) ผู้เข้าร่วมงาน มีจำานวนท้ังสิ้น 42,554 คน เป็นเด็ก เยาวชน และผู้ปกครอง เมื่อเทียบกับ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ผู้เข้าชมปี พ.ศ. 2562 จำานวน 54,726 คน) มีจำานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมน้อยกว่า 

เนือ่งมาจากหน่วยงานพืน้ท่ีรอบข้างสำานักงานพพิธิภณัฑเ์กษตรเฉลิมพระเกยีรตฯิ มกีารจดังานวนัเดก็เปน็จำานวนมาก 

สำาหรบัยอดเขา้ชมภาพยนตรแ์อนเิมชัน่ 3 มติ ิจากทีก่ำาหนดไวมี้จำานวน 12 รอบ รอบละ 130 คน แต่มผู้ีเขา้ชมเป็น

จำานวนมาก จงึทำาใหร้อบภาพยนตรม์มีากกวา่ทีก่ำาหนดไว ้รวมผูเ้ขา้ชมภาพยนตรแ์อนเิมชัน่ 3 มติิ จำานวน 1,560 คน

  2) ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้เรียนรู้ในฐานกิจกรรมต่าง ๆ ชื่นชมการจัดงานของ พกฉ. ทั้งการบอกกล่าว

โดยตรง และการชืน่ชมใน Social Network เชน่ Facebook : พพิธิภณัฑก์ารเกษตรเฉลมิพระเกยีรตฯิ พบวา่มี Post 

ทีด่เีก่ียวกับงานวันเดก็เป็นจำานวนมาก ท้ังผลจากการประชาสมัพนัธท์ีด่ ีทำาให้ผูค้นจากหลากหลายพืน้ท่ีสามารถรบัรู้

ข่าวสารของกิจกรรมงานวันเด็กได้
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  3) จำานวนผู้เข้าชมนิทรรศการและร่วมทำากิจกรรมภายในพิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรม (อาคารเฉลิม 

พระเกียรติฯ 3) พิพิธภัณฑ์ป่าดงพงไพร (อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 4) พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา (อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5) 

พพิธิภณัฑว์ถินีำา้ (อาคารเฉลมิพระเกยีรตฯิ 6) และพพิธิภณัฑด์นิดล (อาคารเฉลมิพระเกยีรตฯิ 7) ประมาณกวา่ 6,000 คน 

ถือว่าประสบความสำาเร็จในการประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รู้จักพิพิธภัณฑ์ต่าง ๆ และแหล่งเรียนรู้  

ของ พกฉ. มากยิ่งขึ้น

  4) ผู้ร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่ให้ความสนใจกับกิจกรรมตามฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ โดยเจ้าหน้าที่ประจำา

ฐานการเรียนรู้อธิบายองค์ความรู้ต่าง ๆ ได้อย่างเข้าใจง่าย สนุกสนานไปพร้อม ๆ กับการได้ความรู้และของรางวัล

ในการร่วมกิจกรรม

   3. จัดงานนิทรรศการหมุนเวียน “รักษ์พืช รักษ์นำ้า รักษ์ป่า รักษ์ทรัพยากรไทย” ระหว่างวันที่  

14 – 16 สิงหาคม 2563 โดยมีการจัดนิทรรศการพิเศษ ประกอบด้วย

   นิทรรศการ “พรรณไม้สีม่วง” เป็นนิทรรศการกลางแจ้ง เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ ผู้สืบสาน พระราชปณิธานงาน

ด้านการอนุรักษ์ และจัดตั้งโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ ในการนี้ นิทรรศการ  

“พรรณไมส้มีว่ง” จงึไดร้วบรวมและนำาเสนอพรรณไมท่ี้มสีีมว่ง ซ่ึงเปน็สีในวนัพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจา้  

กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี จัดแสดงและเผยแพร่องคค์วามรู้ของพรรณไมสี้มว่ง ตลอดจน 

การปลูกฝังให้เกิดความรู้สึกรักและหวงแหนในทรัพยากรและพันธุกรรมพืชของประเทศไทย 

   นิทรรศการ “สีสันพันธุ์กล้วยไม้” เป็นนิทรรศการที่ว่าด้วยเรื่องของสีสันและสายพันธุ์กล้วยไม้

สกลุตา่ง ๆ  ทีไ่ดร้วบรวมมาจดัแสดง เพือ่เปน็แหลง่องคค์วามรู้ในรูปแบบของการสแกน QR Code นอกจากนัน้ สีสนั

และความสวยงามของกลว้ยไม ้ยงัสามารถชว่ยสรา้งบรรยากาศของการเรียนรู้ และชว่ยใหผู้้เข้าชมสามารถสนกุสนาน

ไปพร้อมกับการเรียนรู้ได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด

   นิทรรศการ “9 พันธ์ุไม้ในพระราชดำาริ” เป็นนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้สืบสานพระราชปณิธานงานด้านอนุรักษ์ทรัพยากร 

นิทรรศการ “9 พันธุ์ไม้ในพระราชดำาริ” จึงได้นำาเสนอเรื่องราวของ 9 พันธุ์ไม้ที่ทรงอนุรักษ์ ได้แก่ ทุเรียน มะเกี๋ยง 

สัก น้อยหน่าเครือ ตีนฮุ้งดอย มะกิ้ง กล้วยไม้ ชาเมี่ยง และยางนา บอกถึงประโยชน์ ความสำาคัญของพืชดังกล่าว  

เพื่อให้ตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรเหล่านี้ให้ส่งต่อถึงรุ่นต่อไป

   นิทรรศการ “รักษ์พืช รักษ์นำ้า รักษ์ป่า รักษ์ทรัพยากรไทย” นำาเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับ

ทรัพยากรธรรมชาติที่สำาคัญของโลกประกอบด้วยทรัพยากรพืช ทรัพยากรดิน ทรัพยากรนำ้า และทรัพยากรป่า                 

จัดแสดงในรูปแบบของอุโมงค์ทรัพยากร ภายในอุโมงค์จัดแสดงเนื้อหาองค์ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรต่าง ๆ  

การใช้ประโยชน์ ความสำาคัญของทรัพยากรที่มนุษย์ควรอนุรักษ์ และตระหนักถึงการใช้งานอย่างคุ้มค่า นอกจากนั้น 

ยังจัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชดำารัส และพระราชดำาริเรื่องทรัพยากรที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี               

พันปีหลวง ทรงให้ความสำาคัญ และก่อเกิดเป็นโครงการต่าง ๆ เพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า 

ให้มีความอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งต้นนำ้าลำาธาร และรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ของราษฎร โดยมีหลักการอนุรักษ์และการพัฒนาท่ียั่งยืน เพ่ือให้ประเทศไทยยังคงดำารงไว้ซ่ึงทรัพยากรอันมีคุณค่า 

สืบต่อไปในอนาคต
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   นิทรรศการ “จากผืนป่า สู่ศิลปาชีพ” นำาเสนอเรื่องราวของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม

ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง หรือแม่ของแผ่นดิน ผู้ปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อบำาบัดทุกข์ บำารุงสุข และ

สร้างรอยยิ้มให้แก่ปวงชนชาวไทย โดยมีแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นรากฐาน เนื้อหานิทรรศการประกอบ

ไปด้วยเรื่องราวของพระราชกรณียกิจที่ทรงให้การสนับสนุนศิลปะและงานช่างที่เกิดจากภูมิปัญญาของเกษตรกร

ชาวไทย จัดแสดงผ้าไทยโบราณท่ีเกิดจากการสนับสนุนงานช่างของเกษตรกร จนเกิดเป็นโครงการศูนย์ศิลปาชีพ 

ในพระราชดำาริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นอกจากนั้นยังมีตัวอย่างเกษตรกรผู้ประกอบอาชีพ 

งานช่างจักสานตามแนวพระราชดำาริจนสามารถดำารงชีพได้อย่างม่ันคงและย่ังยืน และกิจกรรมสาธิตการทำาเคร่ืองจักสาน 

ที่ได้นำาช่างท้องถิ่นมาสอนการทำาเครื่องจักสานแก่ผู้เข้าชม ให้ได้เรียนรู้ปฏิบัติ และยังสามารถใช้งานได้จริง

   นิทรรศการ “89 ภูมิปัญญา รู้ รักษา ทรัพยากรไทย” จากเครือข่าย พกฉ. จัดโดยศูนย์เครือข่าย 

พกฉ. เปน็นิทรรศการเกีย่วกบัการรู ้และรกัษาภมิูปญัญาทีเ่กดิจากการนำาทรพัยากรไทยมาประยกุตใ์ชใ้หเ้กดิประโยชน ์

โดยแบ่งออกเป็น 10 ฐานการเรียนรู้ ได้แก่ 

    1. ข้าว คือ ชีวิตและวัฒนธรรม 2. ธัญพืช ธัญญาหาร เพ่ือสุขภาพ 3. อาหารดี วิถีไท  

4. สารพันเครื่องดื่มจากธรรมชาติ 5. สุขกาย สุขใจ ด้วยสมุนไพร 6. สวย งาม ด้วยธรรมชาติ 7. พืชพรรณดี ปัจจัย

สี่พอเพียง 8. ดินดี จุลินทรีย์ช่วยเสริม 9. เครื่องใช้ไม้สอย และ 10. ช่างเกษตร ประดิษฐ์คิดค้น 

 u ผลการดำาเนินงาน
 1) พกฉ. เครือข่าย พกฉ. ภาคีความร่วมมือ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้ร่วมน้อมรำาลึก 

ในพระมหากรณุาธคุิณของพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 2) พกฉ. มีจุดคัดกรองที่ดี อีกทั้งผู้เข้าร่วมงานส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือในมาตรการรักษาความปลอดภัยใน

ช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เป็นอย่างมาก เช่น การสวมหน้ากากอนามัย 

การลงทะเบยีนกอ่นและหลงัเขา้พืน้ที ่ยนิยอมใหว้ดัอณุหภมูกิอ่นเขา้งาน และการรักษาระยะหา่งระหว่างกนั เป็นตน้

 3) ผู้เข้าร่วมงานให้ความสนใจ เรื่องการอบรมวิชาของแผ่นดิน และอบรมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งสามารถต่อยอด 

การดำารงชีวิตได้ และผู้เข้าร่วมงานส่วนใหญ่ชอบการจัดกิจกรรมของ พกฉ. และอยากให้มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
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  จัดงานมหกรรม จำานวน 2 ครั้ง ดังนี้

   1.จัดงานมหกรรม “ภูมิพลังแผ่นดิน” ในวันที่ 4 – 8 ธันวาคม 2562 การจัดนิทรรศการ  

ดำาเนินการโดยแผนกนิทรรศการและการตกแต่งสถานที่ โดยมีการจัดนิทรรศการ 3 ส่วน ประกอบด้วย 

   นิทรรศการดินของพ่อ จัดแสดงที่บริเวณหลังอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 1 เพื่อเทิดพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซ่ึงเป็นนิทรรศการที่แสดงถึง

พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในด้าน

การจัดการดิน ซึ่งทรงเป็นกษัตริย์นักพัฒนาดิน ทรงแก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องดินทั่วประเทศไทย นิทรรศการจุลินทรีย์ 

รวมไปถึงนิทรรศการปุ๋ยพืชสด ซึ่งจัดแสดงพืชที่สามารถนำามาทำาเป็นปุ๋ยพืชสดได้ เช่น ปอเทือง ถั่วพร้า  

   นทิรรศการจากหนว่ยงานรว่มจดั ซึง่ไดร้บัความรว่มมอืจากหนว่ยงานภายนอก จำานวน 9 หนว่ยงาน 

ได้แก่

   • ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดฉะเชิงเทรา นำาเสนอเรื่อง

พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการทำา

เกษตรทฤษฎีใหม่ การพัฒนาดินที่เสื่อมโทรม ให้เป็นดินที่ดี สามารถทำาการเกษตรได้ 

   • ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดเพชรบุรี นำาเสนอเรื่อง 

พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในเรื่อง

การจัดการดิน การแก้ปัญหาดินเสื่อมโทรม จากดินที่แข็งเป็นดาน ให้กลายเป็นดินดีจนสามารถปลูกพืชได้ การใช้

ประโยชน์จากดินที่แข็งในการเพาะปลูก

   • สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) จังหวัดเชียงใหม่ นำาเสนอการปลูกพืชบนพ้ืนท่ีสูง 

จากชาวไร่ สู่ชาวสวน การจัดการพื้นที่บนที่ราบสูง

   • สำานกังานพฒันาทีด่นิเขต 1 นทิรรศการวนัดนิโลก ลำาดบัเหตกุารณเ์กีย่วกบัการจดัตัง้วนัดนิโลก  

5 ธันวาคม การทำาเกษตรทฤษฎีใหม่ แนวทางการจัดการดินและนำ้ามีการแจก พด. เพื่อให้ประชาชนนำากลับไปใช้

   • โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาส่ิงแวดล้อมแหลมผักเบ้ียอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัด

เพชรบุรี โมเดลการจัดการดินชายฝั่ง การปลูกพืชบำาบัดนำ้าโดยใช้พืชเป็นตัวกรอง 

   • ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่อ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดแสดงเกี่ยวกับ 

การน้อมนำาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ การทำาเกษตรทฤษฎีใหม่ การประยุกต์ใช้ให้เข้ากับบริบทของ

ตนเองและชุมชน 

   • กลุม่อาชีพจกัสานไมไ้ผ่บางเจา้ฉา่ จงัหวดัอา่งทอง การแปรรปูไผ ่เปน็ของใช ้เชน่ กระเป๋า ตะกร้า 

กระบุง มีกิจกรรมการสานตะกร้าใส่ของขนาดเล็กให้ประชาชนมีส่วนร่วม

   • เครอืขา่ยคนรกัหญา้แฝกแหง่ประเทศไทย จังหวดันครราชสีมา จัดแสดงหญา้แฝกสายพันธุต่์าง ๆ  

การแปรรูปหญ้าแฝก เช่น กระเป๋า กล่องใส่ทิชชู่ เครื่องประดับ พวงกุญแจ  

   • เครื่องจักสานหวาย พิมาย จังหวัดนครราชสีมา ต้นหวายเป็นตัวบ่งชี้ความอุดมสมบูรณ์ของดิน 

มีต้นหวายขึ้นที่ใดแสดงว่าดินจุดนั้นมีความอุดมสมบูรณ์ มีกิจกรรมการแปรรูปหวายเป็นเฟอร์นิเจอร์ ของใช้ในบ้าน 

อบรมเชิงปฏิบัติการ การสานเก้าอี้จากหวาย  
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   นิทรรศการของขวัญจากดิน เป็นนิทรรศการของเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ประกอบด้วย

นิทรรศการจำานวน 3 ฐานการเรียนรู้ ได้แก่

   • “ดินให้ชีวิต” ซ่ึงนำาเสนอในเร่ืองของดินท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ จุดกำาเนิดดิน ลักษณะของช้ันดิน 

ความอุดมสมบูรณ์ของดินภูเขา ฝายชะลอนำ้าจากต้นนำ้าสู่ปลายนำ้า การปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกัน การพังทลาย 

ของหนา้ดนิ มจีดุถา่ยภาพพระราชกรณยีกจิของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเิบศร มหาภมูพิลอดุลยเดชมหาราช  

บรมนาถบพิตร ที่ทรงรับฟังปัญหาเรื่องดินเส่ือมโทรม มีเส้นทางการเรียนรู้ตามสายธารนำ้าที่ไหลมาจากภูเขาที่ 

อุดมสมบูรณ์ และมีกิจกรรมการมีส่วนร่วมของขวัญจากดิน เช่น การทำาของเล่นจากเมล็ดพันธุ์ การสานใบมะพร้าว

เป็นสัตว์ต่าง ๆ 

   • “ดินให้อาหาร” นำาเสนอให้เห็นถึงการปรับปรุงดินจากดินเสียให้เป็นดินดีมีความอุดมสมบูรณ์

ดว้ยจลุนิทรยี ์สามารถทำาการเพาะปลกูได ้สรา้งอาหาร กอ่ใหเ้กดิผลผลติทางการเกษตรได้ และมกีจิกรรมการแปรรปู

ผลผลิต เช่น นำ้าอ้อยคั้นสด นำ้ามะขามแดง ถั่วเขียวต้มนำ้าตาล มันห้านาที และทำาปุ๋ยหมัก 

   • “ดินให้วิถี” นำาเสนอในเรื่องของประเพณี วัฒนธรรมที่เกี่ยวกับดิน เช่น การบูชาพระแม่ธรณี 

การก่อเจดีย์ทราย พิธีสืบชะตา ข้าวประดับดิน การทำาลูกกระสุนเมล็ดพันธุ์ ครัวดิน เครื่องใช้จากดิน ดินหลากสี 

จากพื้นที่ต่าง ๆ ศิลปะการป้ันดิน การใช้ดินบำาบัด ได้แก่ การพอกโคลน การฝังทราย ดินจอมปลวกรักษาอาการ 

รักษาโรคด้วยดินโป่งธรรมชาติ นอกจากน้ียังมีกิจกรรมพิธีบูชาพระแม่ธรณี การแห่พระแม่ธรณี พิธีขนทรายเข้าวัด 

การห่อข้าวประดับดิน

 

 u ผลการดำาเนินงาน 

 ทัง้ 3 นทิรรศการ มผีูเ้ขา้รว่มกจิกรรมเรยีนรูก้บัวทิยากรประจำาฐาน 18 ฐานการเรยีนรู ้ประมาณ 2,475 คน 

และมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการบริเวณเวทีของขวัญจากดิน ทั้งหมด 25 วิชา มีผู้เข้าร่วมเรียนรู้ประมาณ 350 คน 

จากการเก็บแบบสอบถามพบว่าผู้เข้าชมนิทรรศการของขวัญจากดิน มีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 86.40
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   2.จัดงานมหกรรม “สืบสาน รักษา ต่อยอด & Agri Museum Expo 2020” ระหว่างวันที่ 

2 - 5 กรกฎาคม 2563 โดยมีการจัดนิทรรศการพิเศษ ประกอบด้วย

   จัดแสดงนิทรรศการ “จักสืบ จักสาน อัตลักษณ์วัฒนธรรมการเกษตร” นำาเสนอเรื่องราว 

ของเครื่องจักสาน วัตถุสำาคัญในวัฒนธรรมการเกษตร ตั้งแต่ที่มาที่ไป จุดกำาเนิดของเครื่องจักสาน การใช้งานในชีวิต

ประจำาวัน และในปฏิทินชีวิต รวมไปจนถึงวิธีการจักสาน การเลือกใช้วัสดุสำาหรับนำามาจักสาน ลวดลายของเคร่ืองจักสาน

พร้อมตวัอยา่งวตัถทุีส่านดว้ยลายนัน้ ๆ  นอกจากนี ้มกีารจำาลองห้องครัว และหอ้งนอนของชาวบา้น ในอดีตจัดแสดง

เครือ่งจักสานทีเ่คยผา่นการใชง้านมาแลว้ พรอ้มเรือ่งเลา่ และคำาอธบิาย สำาหรบัจดุเดน่ของนทิรรศการ คอื ลอมพอก

จำาลองของพระยาแรกนา ผู้ทำาหน้าที่แรกนาขวัญในพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ลอมพอก 3 ชิ้น ที่นำามา 

จัดแสดง สามารถแสดงให้เห็นถึงขั้นตอนวิธีการทำาลอมพอก ว่าที่จริงแล้วโครงสานด้วยไผ่ ก่อนจะนำาไปลงรัก และ

ลอ้มดว้ยผา้ตาดทอง แลว้ประดบัดว้ยรกัรอ้ยดอกไมไ้หวอกีที นอกจากนัน้ยงัมอีงค์ความรู้เกีย่วกบัลอมพอกต้ังแต่หลกั

ฐานในอดีต มาจนถึงการใช้งานในปัจจุบัน

   จัดนิทรรศการ “ฝ่าวิกฤต COVID ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง” โดยเครือข่าย พกฉ. รายละเอียด ดังน้ี

   ฐานท่ี 1 ขา้วปลาอาหาร จดัแสดงเกีย่วกบัขา้วสายพนัธุท์ีห่ลากหลาย บง่บอกถงึความอดุมสมบรูณ ์ 

รูปแบบการจัดการข้าวตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางอย่างเป็นระบบ, ผักพื้นบ้าน 4 ภาค, ถั่วหลากหลายสายพันธุ์  

การปลูกและการแปรรูปถั่ว, การเลี้ยงสัตว์ต้นทุนตำ่า เช่น ปลาดุก ไก่บ้าน ห่าน เป็นต้น

   ฐานท่ี 2 สุขศาลายาไท จัดแสดงสมุนไพรสามัญประจำาบ้าน สวนยาสร้างภูมิคุ้มกัน ตำาหรับยา

ดแูลสขุภาพ อาหารเปน็ยา ยายบัยัง้ไวรสัสรา้งภมูคิุม้กนั สมนุไพรรสขม เครือ่งเทศเผด็รอ้น และผกัผลไมด้อง โยเกิรต์ 

(โปรไบโอติก) 

   ฐานที่ 3 รู้ป่า รู้ปลูก รู้เปลี่ยน นำาเสนอการแปรรูปปัจจัย 4 จากฐานทรัพยากรป่าไม้, ป่า 3 อย่าง 

ประโยชน์ 4 อย่าง, ไม้ป่าให้เห็ด, พันธุ์ไม้ป่า, การใช้ประโยชน์จากเนื้อไม้, การปลูก การใช้ประโยชน์ และการแปรรูป

ไผ่สายพันธุ์ต่าง ๆ 

   ฐานท่ี 4 ชุมชนดิจิทัล ตลาดออนไลน์ นำาเสนอพื้นฐานจำาเป็นของนักขายออนไลน์ เครื่องมือ

การทำาตลาดออนไลน์ การส่งเสริมการขาย การบริหารการขาย การบรรจุและการส่งสินค้า ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยน

ประสบการณก์ารขายสนิคา้ออนไลน์ช่วงสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19)

และสาธิตการขายสินค้าออนไลน์

   ฐานที่ 5 พาลูกกลับบ้าน พาหลานจากเมือง สร้างแรงบันดาลใจและความมั่นใจให้กับคนรุ่นใหม่

ที่ต้องการกลับไปทำาการเกษตรที่บ้านผ่านการนำาเสนอเรื่องราวของคนรุ่นใหม่ ผู้สืบทอดเครือข่าย พกฉ.

   ฐานท่ี 6 เกษตรกอ่นเกษียณ นำาเสนอแนวคดิและวธีิเตรียมตัวสำาหรบัผู้สงูอายทุีต้่องการไปทำาการ 

เกษตรอยู่ที่บ้าน ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์พร้อมทั้งให้คำาแนะนำาการปลูกและการแปรรูปหม่อน 

และการขยายพันธุ์พืชแบบต่าง ๆ

   ฐานท่ี 7 เกษตรคนเมอืง นำาเสนอนวตักรรมการปลกูผกั สรา้งอาหารปลอดภัยสำาหรับชมุชนเมอืง, 

สารพัดงอก, นวัตกรรมการเพาะเห็ดไว้บริโภคภายในครัวเรือน และการพึ่งตนเองในสวนหฤหรรษ์ปันยิ้ม

   ฐานที่ 8 เกษตร DIY นำาเสนอเกี่ยวกับโซล่าเซลล์สูบนำ้าที่ใช้กับซับเมอร์ส พร้อมถัง, โซล่าเซลล์ 

ชุดนอนนา, จกัรยานสบูนำา้ แบบธรรมดาและแบบทราเมอร,์ โซลา่เซลลส์บูนำา้หอยโขง่, ตะบนันำา้,  เคร่ืองซลีสุญญากาศ, 

ธนาคารนำา้ใตด้นิ และการใชเ้ทคโนโลย ีIOT ในยุคเกษตร 4.0 พร้อมกิจกรรมสาธติการใชน้วตักรรมเครือ่งมอืทางการ

เกษตรชนิดต่าง ๆ
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   ฐานที ่9 ปรกึษาปญัหาหวัใจ (เกษตร) คลนิกิปรกึษาปญัหาทีเ่กีย่วข้องกบัการเกษตรตัง้แตต่น้ทาง

จนถึงปลายทาง

   ฐานท่ี 10 เกษตรสรรพส่ิง นำาเสนอการผลิตอาหารคุณภาพด้วยจุลินทรีย์สรรพส่ิงอะตอมมิคนาโน 

 u ผลการดำาเนินงาน
 ผู้เข้าชมนิทรรศการได้เรียนรู้เกี่ยวกับเคร่ืองจักสานวัตถุสำาคัญในวัฒนธรรมการเกษตรตั้งแต่ท่ีมาที่ไป 

จุดกำาเนิดของเครื่องจักสาน การใช้งานในชีวิตประจำาวัน และในปฏิทินชีวิต รวมไปจนถึงวิธีการจักสาน การเลือกใช้

วัสดุสำาหรับนำามาจักสาน ลวดลายของเครื่องจักสาน ลอมพอกจำาลองของพระยาแรกนา จัดแสดงขั้นตอนวิธีการทำา

ลอมพอก องค์ความรู้เกี่ยวกับลอมพอกในอดีตถึงการใช้งานในปัจจุบัน ผ่านนิทรรศการ “จักสืบ จักสาน อัตลักษณ์

วัฒนธรรมการเกษตร” และได้เรียนรู้การทำาเกษตรผสมผสาน เกษตรอินทรีย์ เกษตรธรรมชาติเกษตรทฤษฎีใหม่ 

และวนเกษตร ในระหว่างที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ผ่านนิทรรศการ 

“ฝ่าวิกฤต COVID ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อนำาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำาวัน ทั้งนี้ ผู้เข้าชมเกิดความประทับใจ

และเข้าชมนิทรรศการเป็นจำานวนมาก

 •  สื่อเพื่อการจัดแสดง

 ผลิตภาพยนตร์ 2 มิติ จำานวน 1 เรื่อง ดังนี้

 ผลติภาพยนตรแ์อนเิมชัน่ 2 มิติ เรือ่ง “มหศัจรรย์

เมล็ดพันธุ์แห่งความพอเพียง” เพื่อเป็นการเผยแพร่ 

ถ่ายทอดองค์ความรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงให้กับ

เด็กเยาวชน และประชาชนทั่วไป ให้รับรู้ เข้าใจ เข้าถึง 

การทำาเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง อย่างสนุกสนาน 

สอดคล้องกับยุคสมัย และเพื่อเป็นสื่อกลางในการ

ถ่ า ยทอดองค์ ค ว ามรู้ เ กษตร เศรษฐกิ จพอ เพี ย ง  

ที่สามารถสร้างความรู้ ความเข้าใจ ปลูกสร้างจิตสำานึก  

จุดประกายความคิด และสร้างแรงบันดาลใจ เพื่อสร้าง

ภูมิคุ้มกันให้กับตนเองและชุมชนท่ีอยู่อาศัย ให้สามารถ

พึง่ตนเองไดใ้นยคุปัจจบัุน ฉายภาพยนตรแ์อนิเมชัน่ 2 มติ ิ

ภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 ชั้น 1 
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 ผลิตสื่ออินเตอร์แอคทีฟ สร้างกระบวนการเรียนรู้ จำานวน 2 เรื่อง ดังนี้

 สื่ออินเตอร์แอคทีฟ นิทรรศการ ดินมีชีวิต อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 7 เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ 

เ ป็ นสื่ อที่ มี ป ระสิ ทธิ ภ าพ  และสมส มัย  สามารถดึ งดู ด  ความสนใจจากผู้ เข้ า ชม ได้ เ ป็ นอย่ า งดี  

สร้างความเข้าใจในเรื่อง ดินมีชีวิต สิ่งมีชีวิตใต้ดิน เข้าชมนิทรรศการโดยการกดปุ่ม เพ่ือรับฟังข้อมูล

เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตใต้ดิน จากการ์ตูน เช่น ไส้เดือน จุลินทรีย์ในดิน ผ่าน Video Mapping โดยผู้เข้าชม 

สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง

 สื่ออินเตอร์แอคทีฟ เรื่อง พรรณไม้ อันเน่ืองด้วยพระนามาภิไธย อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 3  

นำาเสนอองค์ความรู้เกี่ยวกับพรรณไม้ พันธุ์สัตว์ ที่ตั้งช่ืออันเนื่องด้วยพระนามาภิไธย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีลักษณะเป็นตู้สำาหรับใส่การ์ดองค์ความรู้พรรณไม้ 

พันธุ์สัตว์ เม่ือนำาการ์ดองค์ความรู้มาใส่ที่ช่อง จะแสดงองค์ความรู้  ภาพองค์ประกอบ ลักษณะของพืช  

สัตว์ โดยยกตัวอย่าง พรรณไม้ พันธุ์สัตว์ เน่ืองด้วยพระนามาภิไธย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ 

พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำานวน ๕ ชนิด คือ จำาปีสิรินธร เครือเทพรัตน์ ชมพูสิริน นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร

ภูเวียงโกซอรัสสิรินธร และภาพยนตร์แอนิเมชั่น 2 มิติ จำานวน 1 เรื่อง คือ เรื่อง “ลูกยางน้อย” เป็นสื่อที่สามารถ 

ใช้งานได้ง่ายเหมาะกับผู้เข้าชมทุกวัย และสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง  
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 u กลยุทธ์ที่ ๒ การเผยแพร่และขยายผลพระอัจฉริยภาพกษัตริย์เกษตร

 • การดำาเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำาริฯ (อพ.สธ.)

 การดำาเนินงานภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เพื่อสนองงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง

มาจากพระราชดำาริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สรุปได้ ดังนี้

  กิจกรรมสร้างจิตสำานึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช จำานวน 3 ครั้ง

   1. โครงการเข้าร่วมการประชุมวิชาการและการจัดนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทย 

ได้ประโยชน์ คร้ังที ่10 ระหวา่งวนัที ่29 พฤศจกิายน - 5 ธนัวาคม 2562 ณ ศนูยอ์นรุกัษแ์ละพฒันาทรพัยากร 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ตำาบลหนองระเวียง อำาเภอเมือง 

จังหวัดนครราชสีมา

 u ผลการดำาเนินงาน 

 สำานักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) เข้าร่วม  

การประชุมวิชาการและจัดนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทย ได้ประโยชน์ ครั้งที่ 10 ณ ศูนย์อนุรักษ์และ

พัฒนาทรัพยากรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ตำาบลหนองระเวียง 

อำาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 2๙ พฤศจิกายน – ๕ ธันวาคม 2562 ครั้งนี้ พกฉ. ได้สนองโครงการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำาริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี และถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านนิทรรศการดังนี้

 1) ผลการดำาเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ พกฉ. ภายใต้กิจกรรม ดังนี้

  - กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร

  - กิจกรรมสร้างจิตสำานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร

  - กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร

31ร�ยง�นประจำ�ปี 2563 31ร�ยง�นประจำ�ปี 2563
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  2) นทิรรศการพนัธุกรรมหญา้แฝก โดยภายใน 

นิทรรศการมีกิจกรรมฝึกปฏิบัติการทำากระเป๋าจากใบแฝก

สานที่ใส่แก้วจากใบแฝก และพวงกุญแจจากหญ้าแฝก 

เป็นต้น และมีวิทยากรให้คำาแนะนำาถ่ายทอดองค์ความรู้

พันธุกรรมหญ้าแฝก 

  3) นิทรรศการนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจ 

พอเพยีง การใชป้ระโยชนใ์นพืน้ทีข่นาดเลก็เพือ่การพึง่ตนเอง  

ในการผลิตอาหารปลอดสารพิษ อาทเิชน่ การปลูกผักแนวตัง้

ในท่อ PVC การปลูกผักในวัสดุเหลือใช้ เป็นต้น

  4) นำาโรงภาพยนตร์เคล่ือนท่ี 2 มิติ เพ่ือถ่ายทอดเร่ืองราวเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพ  

ด้านการเกษตรของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จ 

พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร จำานวน 3 เร่ือง 

ได้แก่

   - เรื่องของพ่อในบ้านของเรา

   - เรื่องไผ่รวกกับทานตะวันผู้ยโส

   - เรื่องคิดถึงมิลืมเลือน

    5) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการดำาเนินงานของสำานักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ได้แก่

   - ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง

   - ประชาสัมพันธ์งานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง

   - จำาหน่ายสินค้า และของที่ระลึก

   2. โครงการสร้างจิตสำานึกในการ

อนุรักษ์ทรัพยากร วันที่  14 มกราคม 2563 

ณ สำานักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ตำาบลคลองหน่ึง 

อำาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

 u ผลการดำาเนินงาน
 พกฉ. จัดโครงการสร้างจิตสำานึกในการ

อนุรักษ์ทรัพยากร วันที่ 14 มกราคม 2563 มีผู้เข้า 

ร่วมโครงการ จำานวน 325 คน ได้รับความร่วมมือ

จากโรงเรียนบึงเขาย้อย และมหาวิทยาลัยราชภัฎ 

วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมปลูกต้นไม้ 

ณ แปลงอนรุกัษ์พนัธกุรรมพชื 16 ไร ่ทำาใหพ้พิธิภณัฑ์การ

เกษตรฯ ไดส้นองโครงการอนุรกัษพ์นัธุกรรมพชือันเนือ่ง 

มาจากพระราชดำาริฯ และเป็นการร่วมกันสร้างแปลง

อนุรักษ์พันธุกรรมพืช และสร้างจิตสำานึกให้กับเด็ก 

และเยาวชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรอีกด้วย
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   3. จัดโครงการประชุมเครือข่าย อพ.สธ. – พกฉ. ประจำาปีงบประมาณ 2563 วันท่ี 14 สิงหาคม 2563 

ณ สำานักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ตำาบลคลองหน่ึง 

อำาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

 u ผลการดำาเนินงาน
 เครือข่าย พกฉ. มีการขับเคลื่อนงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรในพื้นที่ของตนเองอยู่แล้ว อาทิเช่น มีการ

เพาะพันธุ์พืชแจก การส่งเสริมให้ชาวบ้านอนุรักษ์พันธุกรรมพืชท้องถิ่น และนำามาแปรรูป การสร้างฝายชะลอนำ้า  

การฟืน้ฟปูา่ตน้นำา้ การอนรุกัษพ์นัธกุรรมขา้ว กจิกรรมบำาบดัฟืน้ฟดูนิ การอนรุกัษพ์นัธุฝ์า้ยเมอืงเลย สง่เสรมิใหเ้กษตรกร

ปลูกเท้ายายม่อม การเก็บเมล็ดพันธุ์พืชใช้เอง การสร้างป่าครอบครัว การพัฒนาท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สร้างกิจกรรม 

ให้เด็กได้้เรียนรู้ และเครือข่าย พกฉ. มีข้อเสนอแนะต่อ พกฉ. ได้แก่ 

  1. ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรให้กับเด็ก เยาวชน ในพื้นที่ของเครือข่าย พกฉ. 

  2. ให้ พกฉ. เป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร โดยใช้

งานตลาดนัด หรืองานมหกรรมเป็นพื้นที่แสดงผลงานของเครือข่าย พกฉ.

  3. สรา้งนกัวจิยัทอ้งถิน่เพือ่เปน็การยกระดับผลงานและเปน็การพัฒนางานวชิาการ อาจมีการเชือ่มโยง

กับหน่วยงานภายนอกหรือภาคเอกชน

  4. เป็นศูนย์กลางธนาคารพันธุกรรม ของเครือข่าย พกฉ.

  กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช จำานวน 4 ครั้ง ดังนี้

   1. ค่ายเยาวชนเรียนรู้การอนุรักษ์ทรัพยากร คร้ังท่ี 1/2563 ระหว่างวันท่ี 16 – 17 พฤศจิกายน 2562 

ณ สำานักงานพพิธิภณัฑเ์กษตรเฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั (องคก์ารมหาชน) ตำาบลคลองหนึง่ 

อำาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

 u ผลการดำาเนินงาน
 การจัดค่ายเยาวชนเรียนรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรฯ ครั้งนี้ทำาให้พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ  

ไดส้นองโครงการอนุรกัษพ์นัธุกรรมพชือันเน่ืองมาจากพระราชดำาร ิสมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจา้ กรมสมเดจ็พระเทพรตัน

ราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีในกจิกรรมท่ี 8 กจิกรรมพิเศษสนบัสนนุการอนรัุกษพั์นธกุรรมพืช เกดิการแลกเปลีย่น 

องค์ความรู้ ประสบการณ์ กิจกรรมต่าง ๆ ระหว่างคุณครู เด็กนักเรียน และเจ้าหน้าที่ ในการทำากิจกรรมต่าง ๆ  

ของแต่ละโรงเรียน คุณครูได้แนวคิดจากการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนเรียนรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรฯ นำาไป 

ปรับใช้ในกิจกรรมของโรงเรียน เด็กนักเรียนเกิดการแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับต้นไม้ การขยายพันธุ์พืช นอกจากนี้ 
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ยังเป็นการสร้างเครือข่าย และความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ กับโรงเรียน ในการทำางานร่วมกัน 

ตอ่ไปในอนาคต ภาพรวมผูเ้ข้าร่วมคา่ยเยาวชนเรยีนรูก้ารอนรุกัษท์รพัยากรฯ ในครัง้นีมี้ความพงึพอใจ เฉลีย่รอ้ยละ 85

   2. ค่ายเยาวชนเรียนรู้การอนุรักษ์ทรัพยากร คร้ังท่ี 2/2563 วันท่ี 25 – 30 มกราคม 2563  

ณ ศูนย์เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภาคเหนือตอนบน “ไร่อ้อมกอดภูเขา” 

จังหวัดเชียงใหม่   

 u ผลการดำาเนินงาน
 การจัดค่ายเยาวชนเรียนรู้การอนุรักษ์ทรัพยากร ครั้งที่ 2 / 2563 วันที่ 25 - 30 มกราคม 2563  

ณ ศูนย์เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภาคเหนือตอนบน “ไร่อ้อมกอด

ภูเขา” ทำาให้ พกฉ. ได้สนองโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในกิจกรรมท่ี 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์  

พนัธกุรรมพืช เกิดการแลกเปลีย่นองคค์วามรู ้ประสบการณ ์กจิกรรมตา่ง ๆ  เชน่ สำารวจเรยีนรูพั้นธกุรรมพชื ในแปลง

ปกปักพันธุกรรมพืช “สันบนบ้าน” อพ.สธ.- อบต. กื้ดช้าง 

 กิจกรรมที่ 1 สำารวจความหลากหลายของทรัพยากรท้องถิ่นที่มี และเก็บตัวอย่างกลับมาทำาการเก็บและ

รักษาตัวอย่างพันธุ์ไม้

  1. เพ่ือเก็บตัวอย่างกลับมาทำาการเก็บและรักษาตัวอย่างพันธุ์ไม้ เพื่อนำามาวิเคราะห์หาชื่อ 

ชื่อพฤกษศาสตร์ (ชื่อวิทยาศาสตร์) ของพรรณไม้ 

  2. เพ่ือเก็บตัวอย่างไว้เป็นหลักฐานอ้างอิง เพ่ือใช้เปรียบเทียบในการตรวจวิเคราะห์หาช่ือพันธ์ุไม้ในคร้ัง

ต่อไป 

  3. เพือ่เปน็การทราบถงึปริมาณ ถิน่กำาเนดิ และเขตการกระจายพนัธุข์องพนัธุไ์มต้า่ง ๆ  และการรวบรวม

จำานวนพันธุ์ในแปลงปกปักพันธุกรรมพืช “สันบนบ้าน” อพ.สธ. - อบต. กื้ดช้าง 

 กิจกรรมที่ 2 แบ่งกลุ่มเรียนรู้การอบรมเชิงปฏิบัติการ

  อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แชมพูสด, ถุงหอมสมุนไพร, ผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ, การขยายพันธ์ุพืช

แบบควบแน่น และยาดมสมุนไพรความหอมจากธรรมชาติ
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 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทำาให้เด็กนักเรียน เยาวชน คุณครู รวมไปถึงชุมชน ได้เรียนรู้การนำาทรัพยากร

ท้องถิ่นที่มีนำากลับมาแปรรูป เพิ่มมูลค่า ขยายพันธุ์ ไม่ให้ทรัพยากรสูญหาย และเป็นการดูแล รักษา ทรัพยากร 

ท้องถิ่นที่มีในชุมชน

 นอกจากนีย้งัเป็นการสร้างเครอืข่ายและความสมัพันธ์ทีดี่ระหว่างพพิธิภณัฑก์ารเกษตรฯ กบัโรงเรยีน ในการ

ทำางานรว่มกันตอ่ไปในอนาคต มโีรงเรยีนเข้ารว่มจำานวน 3 โรงเรยีน และเครอืขา่ยผูส้บืทอด รวมทัง้สิน้จำานวน 90 คน 

   3. คา่ยเยาวชนเรียนรูก้ารอนรุกัษท์รพัยากร ครัง้ที ่3 / 2563 วนัที ่25 – 28 มกราคม 2563  

ณ ศนูยเ์ครอืขา่ยพพิิธภัณฑเ์กษตรเฉลมิพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน  

“เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน เกษตรอินทรีย์อุบลราชธานี 52” จังหวัดอุบลราชธานี

 u ผลการดำาเนินงาน
 การจัดค่ายเยาวชนเรียนรู้การอนุรักษ์ทรัพยากร ครั้งที่ 3 / 2563 วันที่ 25 - 28 มกราคม 2563  

ณ ศูนย์เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

“เครอืขา่ยวสิาหกจิชมุชน เกษตรอนิทรยีอ์บุลราชธาน ี52” จงัหวดัอบุลราชธาน ีได้สนองโครงการอนรัุกษพ์นัธกุรรม

พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ในกิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ 

กจิกรรมตา่ง ๆ  เพือ่ใหเ้กดิกระบวนการแลกเปล่ียนความรู้ ประสบการณใ์นการอนรัุกษพื์ชพรรณของไทย นอกจากนี ้

ยังเป็นการสร้างเครือข่าย และความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง พกฉ. กับโรงเรียน ในการทำางานร่วมกันต่อไปในอนาคต  

มีโรงเรียนเข้าร่วมจำานวน 8 โรงเรียน รวมทั้งสิ้นจำานวน 70 คน 
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   4. คา่ยเยาวชนเรยีนรูก้ารอนรุกัษ์ทรัพยากร คร้ังที ่4/2563 ระหวา่งวนัที ่21 – 24 สงิหาคม 2563 

ณ ศูนย์เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “สวนลุงเนา”  

จังหวัดนครราชสีมา 

 u ผลการดำาเนินงาน
 1. มีคณะครูและเยาวชนจากโรงเรียนเข้าร่วม ทั้งหมด 104 คน 

 2. ได้เรียนรู้ถึงความสำาคัญของทรัพยากรในท้องถิ่นจากการลงพื้นที่สำารวจและศึกษาพันธุกรรมพืช 

ใน “สวนลุงเนา” เพื่อเข้าใจถึงนิเวศวิทยาและสรรพคุณทางยาของสมุนไพรแต่ละชนิด พร้อมนำาองค์ความรู้ที่ได้จาก

การสำารวจไปต่อยอดเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการนำาสมุนไพรแต่ละชนิดไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ

 3. จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ อาทิ การแปรรูปข้าวพ้ืนบ้าน ยาดมสมุนไพร สมุนไพรบำาบัด แช่มือ  

แช่เท้า และชาสมุนไพร เป็นต้น  

 4. ได้เรียนรู้วัฏจักรของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในพื้นที่ป่าเขาแผงม้า ทำาให้เยาวชนเกิดความตระหนักถึงความสำาคัญ

ของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม และเพื่อบ่มเพาะจิตสำานึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นของตนเอง  

คงไว้ซึ่งความอุดมสมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อมที่เป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตคนในชุมชน 

  • เผยแพร่ขยายผลนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง

  จัดกิจกรรมเผยแพร่ขยายผลนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง จำานวน 4 ครั้ง ดังนี้

   1. โครงการเผยแพร่ขยายผลนวัตกรรมการแปรรูปและการดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพร ระหว่าง

วันที่ 25 – 28 ตุลาคม 2562 ณ ศูนย์เรียนรู้เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว จังหวัดแพร่ “วัดนาตุ้ม” ตำาบลบ่อเหล็กลอง อำาเภอลอง จังหวัดแพร่

 u ผลการดำาเนินงาน
 1) ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น จำานวน 60 คน จากเครือข่าย พกฉ. และประชาชนในพื้นที่

 2) ภาคีเครือข่ายความร่วมมือร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้แก่

  - ศูนย์เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภาคเหนือตอนบน  

“ไร่อ้อมกอดภูเขา” ศูนย์เรียนรู้เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

  - เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จังหวัดนครราชสีมา

  - เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จังหวัดอุดรธานี

  - เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จังหวัดชัยนาท
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 3) กจิกรรมศนูยเ์รยีนรูเ้ครอืข่ายพพิธิภณัฑเ์กษตรเฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั จงัหวัดแพร่ 

“วัดนาตุ้ม” ตำาบลบ่อเหล็กลอง อำาเภอลอง จังหวัดแพร่ เรียนรู้เรื่องสมุนไพรเพื่อสุขภาพจากคนในชุมชน 

และไดร้บัความร่วมมอืจากเครอืขา่ย พกฉ. ในการพฒันาพืน้ที ่“วดันาตุม้” ใหเ้ปน็แหลง่เรยีนรูใ้นรปูแบบพทุธวิถขีอง 

คนในชุมชน สนบัสนนุแนวทางและองคค์วามรูพ้ฒันาตลาดวถิชีมุชน “กาดขีเ้มีย้ง” เชือ่มโยงประเดน็สมนุไพรในการ

ดูแลสุขภาพให้กับคนในชุมชนอย่างยั่งยืน

 4) เครือข่ายได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผ่านประสบการณ์จริงจากผู้นำาเครือข่ายในพื้นที่ ประเด็นการแปรรูปและ

การดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพร

 5) กจิกรรมปลกูสมนุไพรนานาชนดิภายในวดันาตุม้ เพ่ือเปน็แหล่งรวบรวมพันธกุรรมพืชทอ้งถิน่ทีใ่หชุ้มชน

เกิดการอนุรักษ์ รักษา และนำาไปใช้ประโยชน์

   2. โครงการเผยแพรข่ยายผลนวตักรรมเกษตรยกระดับการพัฒนาคณุภาพผา้ฝา้ยยอ้มสีธรรมชาติ

บนพืน้ฐานปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง ระหวา่งวนัที ่8 - 11 พฤศจกิายน 2562 ณ ศนูยเ์ครือข่ายพิพิธภณัฑ์เกษตร

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดเลย “ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติภูหลวง”ตำาบลเลยวังไสย์ 

อำาเภอภูหลวง จังหวัดเลย

 u ผลการดำาเนินงาน
 1) ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น จำานวน 50 คน จาก เครือข่าย พกฉ.

 2) ภาคีเครือข่าย พกฉ. ได้แก่

  - ศูนย์เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดกาฬสินธุ์  

“กลุ่มเกษตรกรสายนาวัง”

  - ศูนย์เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภาคเหนือตอนบน  

“ไร่อ้อมกอดภูเขา”

  - ศูนย์เรียนรู้เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัด

นครราชสีมา “ศูนย์เรียนรู้พืชพรรณท้องถิ่นนำ้าลำาพระเพลิง”

  - ศูนย์เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดยโสธร  

“วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงโคขุนหนองแหน”

  - ศูนย์ เรียนรู้ เครือข่ายพิ พิธภัณฑ์ เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

“ครามบุญ” จังหวัดมุกดาหาร

  - เครือข่าย พกฉ. จังหวัดมหาสารคาม

  - ผู้สืบทอด เครือข่าย พกฉ. จังหวัดขอนแก่น
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 3) ผู้เข้าร่วมโครงการได้ทบทวนความเป็นมาในการขับเคลื่อนงานผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติในแต่ละพื้นที่ 

ด้านความสำาคัญ และการใช้สีจากเปลือกไม้แต่ละชนิด

 4) การมองทรัพยากรบนฐานวิถีชีวิตกับการประยุกต์ใช้และการสร้างเอกลักษณ์ การท่องเที่ยวชุมชน 

อย่างยั่งยืน ค้นพบจุดเด่นของชุมชน    

 5) เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กระบวนการและขั้นตอนการย้อมผ้าฝ้าย แต่ละพื้นที่ถ่ายทอดจากภูมิปัญญา

สู่คนรุ่นใหม่

   3. โครงการติดตามและประสานงานเครือข่าย พกฉ. จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดหนองคาย 

ระหว่างวันที่ 5 – 8 กุมภาพันธ์ 2563 

 u ผลการดำาเนินงาน
 1) จัดเก็บข้อมูลองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ ๆ ของศูนย์เครือข่าย

 2) แลกเปลี่ยนการบริหารจัดการระบบธนาคารนำ้าใต้ดินกับชุมชนเทศบาลตำาบลคำาบง แนวทางงานพัฒนา 

แนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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   4. โครงการตดิตามและประสานงานเครือขา่ยพพิธิภณัฑเ์กษตรเฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็

พระเจ้าอยู่หัว จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดสกลนคร และจังหวัดมุกดาหาร ระหว่างวันที่ 11-16 มีนาคม 2563 

ณ ศนูย์เครอืขา่ยพพิิธภัณฑเ์กษตรเฉลมิพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน 

“เครือข่ายอินแปง”, ศูนย์เรียนรู้เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

จังหวัดสกลนคร “ไทเทิงภูผ้าย้อมคราม” และศูนย์เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว จังหวัดกาฬสินธุ์ “สหกรณ์การเกษตรบ้านดงกล้วย จำากัด”

 u ผลการดำาเนินงาน
 1) แลกเปลี่ยนประเด็น การปรับปรุงนิทรรศการ องค์ความรู้ ป้าย และเรื่องราว พกฉ. ในรูปแบบสื่อต่าง ๆ 

ของศูนย์เครือข่ายและศูนย์เรียนรู้เครือข่าย พกฉ. ให้เป็นรูปแบบเดียวกัน 

 2) ได้ดำาเนินการติดตามกิจกรรมของศูนย์เครือข่าย และศูนย์เรียนรู้ ได้แก่

  - ศูนย์เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภาคตะวันออกเฉียง

เหนือตอนบน “เครือข่ายอินแปง” 

  - ศนูยเ์รยีนรูเ้ครอืขา่ยพพิธิภณัฑ์เกษตรเฉลิมพระเกยีรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั จังหวดัสกลนคร 

“ไทเทิงภูผ้าย้อมคราม”

  - ศูนย์เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดกาฬสินธุ์ 

“สหกรณ์การเกษตรบ้านดงกล้วย จำากัด” 

 3) แลกเปลีย่นเรยีนรูป้ระเดน็เรือ่ง “ธนาคารนำา้ใต้ดิน” เพือ่แกไ้ขปัญหาการขาดแคลนนำา้ ในภาคการเกษตร 

พร้อมกับการเชื่อมโยงเครือข่ายในการสร้างความร่วมมือระหว่างกัน

 4) ประสานความร่วมมือศูนย์เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

จังหวัดกาฬสินธุ์ “สหกรณ์การเกษตรบ้านดงกล้วย จำากัด” จัดให้เป็นพื้นที่ทดลอง เรื่องการทำาธนาคารนำ้าใต้ดิน  

เพื่อเป็นต้นแบบในการกักเก็บนำ้าให้กับชุมชน

 5) ได้ประสานงานร่วมขับเคลื่อนและยกระดับ การสร้างกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้นวัตกรรมและ 

เผยแพรพ่ระเกยีรตคิณุและพระอจัฉรยิภาพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเิบศร มหาภมูพิลอดุลยเดชมหาราช 

บรมนาถบพิตร ด้านการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือเปิดเป็นศูนย์เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั จงัหวดักาฬสนิธุ ์“กลุม่เกษตรกรสายนาวงั” ตำาบลสายนาวงั อำาเภอนาค ูจงัหวดักาฬสนิธุ ์ 

โดยม ีนายบำารุง คะโยธา ผูป้ระสานงาน เครอืข่าย พกฉ. ขบัเคลือ่นในพืน้ทีด่า้นอนรุกัษพ์นัธกุรรมทอ้งถิน่ ส่งเสรมิการพึง่ 

ตนเองด้านอาหาร งานหัตถกรรมผ้าทอ การย้อมสีจากธรรมชาติ ปลูกมันญี่ปุ่นอินทรีย์ ข้าวอินทรีย์ และการบริหาร 

จัดการนำ้าระดับชุมชน
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 • นิทรรศการสัญจร

 เพ่ือเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช

มหาราช บรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ ด้านการเกษตร ถ่ายทอดองค์ความรู้ 

นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง และประชาสัมพันธ์กิจกรรม กิจการต่าง ๆ ของ พกฉ. 

 u ผลการดำาเนินงาน
 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2563 จัดนิทรรศการสัญจร จำานวน 10 ครั้ง ดังนี้

 1) จัดนิทรรศการสัญจรในงาน “ครบรอบ 12 ปี สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย (20 ปี 

รวมพลคนข่าวเกษตร)” ในวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

 2) จดันทิรรศการสญัจรในงาน “งานกาชาด ประจำาป ี2562” ระหวา่งวนัที ่15 – 24 พฤศจกิายน 2562 

ณ สวนลุมพินี ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร

 3) จัดนิทรรศการสัญจรในงาน “รักชาติ เฟสติวัล” ระหว่างวันที่ 15 – 20 ธันวาคม 2562 ณ อนุสรณ์

สถานแห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี

 4) จัดนิทรรศการสัญจรในงาน “งานวันเกษตรแห่งชาติ” ระหว่างวันท่ี 10 – 19 มกราคม 2563  

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

 5) จัดนิทรรศการสัญจรในงาน “งานวันวิชาการ ประจำาปีการศึกษา 2563” ระหว่างวันที่ 21 – 23 

มกราคม 2563 ณ โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์ กรุงเทพมหานคร

 6) จัดนิทรรศการสัญจรในงาน “สร้างจิตสำานึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์” ในวันที่ 24 มกราคม 2563 

ณ มหาวิทยาลัยปทุมธานี ตำาบลบางพูน อำาเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

 7) โครงการนิทรรศการสัญจร (คร้ังที่ 7) จัดนิทรรศการในงาน “Farm In The City” ระหว่างวันท่ี  

19 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2563 ณ ซีคอน บางแค ลานกลาง ฮอลล์บี และลานซีซั่น ชั้น 1 กรุงเทพมหานคร

 8) โครงการนิทรรศการสัญจร (ครั้งที่ 8) จัดนิทรรศการในงานแถลงข่าวโครงการ “อัศจรรย์ วันว่าง” 

ระหว่างวันที่ 21 – 22 กุมภาพันธ์ 2563 ณ Lido Connect สยามสแควร์ กรุงเทพมหานคร

 9) โครงการนิทรรศการสัญจร (ครั้งที่ 9) จัดนิทรรศการในงาน “โครงการสัมมนาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ

พระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563” 

ระหว่างวันที่ 1 – 5 มิถุนายน 2563 ณ ห้องพินิตประชานาถ ในศาลาว่าการกลาโหม

 10) กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน วันท่ี 9 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์การเรียนรู้จิตอาสาและเศรษฐกิจพอเพียง

ตามแนวพระราชดำาริ โรงเรียนนายร้อยตำารวจ อำาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
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41รายงานประจำาปี 2563

  v ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การขับเคล่ือนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ด้านการเกษตร
  u กลยุทธ์ที่ 3 การสืบสาน รักษา ต่อยอด ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตร

  • การจัดกิจกรรมตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง

   เป็นตลาดนัดองค์ความรู้ โดยร่วมมือกับเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ 

ภมูปิญัญา นวตักรรมเกษตรเศรษฐกจิพอเพยีง การบริหารจัดการผลผลิต การตลาด การแลกเปล่ียนเรียนรู้จากเครอืข่าย 

พพิธิภัณฑเ์กษตรฯ เกษตรกร และผูผ้ลติสนิคา้เกษตรท่ีมคุีณภาพ ตลอดจนการจำาหนา่ยสินคา้ ผลิตภณัฑ์ และผลผลติ

เกษตรคุณภาพ จำานวน 11 ครั้ง ดังนี้

  จัดงานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง “ธ สถิตในดวงใจ...นิรันดร์” ในวันที่ 11 - 13 ตุลาคม 2562               

เพื่อน้อมรำาลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช

มหาราช บรมนาถบพติร โดยนทิรรศการพเิศษและกจิกรรมการเรยีนรู ้อาท ินทิรรศการ “พอ่แหง่แผน่ดนิ” นทิรรศการ 

“จากปรชัญา สูอ่าชพี” โดยเครอืขา่ยผูน้อ้มนำาหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียงดา้นการเกษตรทีป่ระสบความสำาเรจ็ 

และนิทรรศการจากโรงเรียนต้นแบบในสังกัดของ สพฐ. จาก 5 จังหวัด กิจกรรมน้อมรำาลึก อาทิ “แรงบันดาลใจ 

สูน่กัประดษิฐ ์บนัทึก....ไวใ้นใจนรินัดร ์และครัง้หนึง่ ณ พพิธิภณัฑก์ารเกษตรฯ” รว่มทำาบญุตักบาตรขา้วสารอาหารแหง้ 

พระภิกษุสงฆ์ 50 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต และเชิญชวนคนไทยร่วมจุดเทียน 

น้อมรำาลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

การฝึกอบรมวิชาของแผ่นดินและอบรมเชิงปฏิบัติการกว่า 20 หลักสูตร กิจกรรมตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง  

ตลาดนัดแห่งมิตรภาพและการแบ่งปันกิจกรรม “เพาะ แจก แลก เปลี่ยน” นำาภาชนะเหลือใช้มาเพาะกล้าไม้ 

กลับไปดูแลต่อที่บ้าน

  จัดงานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง “มหัศจรรย์แห่งท้องทุ่ง” ในวันที่ 2 – 3  พฤศจิกายน 2562 

น้อมรำาลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช                      

บรมนาถบพิตร ท่ีทรงแก้ไขปัญหาเรื่องการขาดแคลนนำ้ากินนำ้าใช้ให้กับคนไทย จัดนิทรรศการพิเศษ “ฝนหลวง  

นำ้าจากฟ้า” ตามรอยประวัติความเป็นมาของเครื่องบินฝนหลวง เรียนรู้ภูมิปัญญา วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คน 

ในอดีตสู่ปัจจุบันอาหารจากท้องทุ่ง ของเล่นจากท้องนา ชิมข้าวใหม่ในรอบปีการเก็บเกี่ยว สินค้าเกษตรอินทรีย์ 

จากเกษตรกรตัวจริงในงานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียงกว่า 100 ร้านค้า หลักสูตรอบรมวิชาของแผ่นดินและอบรม

เชิงปฏิบัติการกว่า 10 วิชา

  จดังานตลาดนดัเศรษฐกจิพอเพยีง “ภมูพิลงัแผน่ดนิ” ในวนัที ่4 – 8 ธนัวาคม 2562 กจิกรรมภายใน

งานประกอบด้วยนิทรรศการเพื่อเทิดพระเกียรติและเผยแพร่พระเกียรติคุณพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จ 

พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้านการจัดการดิน การแสดงดนตรีบทเพลง  

พระราชนิพนธ์เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร     

การแสดงศิลปวัฒนธรรม 4 ภาค อบรมวิชาของแผ่นดิน และอบรมเชิงปฏิบัติการมากกว่า 30 วิชา สินค้าเกษตร

อินทรีย์ ผัก ผลไม้ตามฤดูกาล ต้นไม้ พันธุ์ไม้ ผลิตภัณฑ์แปรรูปคุณภาพจากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ทั่วทุกภูมิภาค 

กว่า 300 บูธ

  จัดงานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง “ความรัก ความสุข กับวิถีเกษตร” ระหว่างวันที่ 1 – 2 

กมุภาพันธ ์2563 กิจกรรมภายในงาน นำาเสนอความรกั ความสขุจากการทำาการเกษตร เรยีนรูน้ทิรรศการ “เกษตร                          

นักประดิษฐ์” แลกเปลี่ยนเรียนรู้อบรมวิชาของแผ่นดินและอบรมเชิงปฏิบัติการกว่า 10 วิชา จากปราชญ์เกษตร     

เลือกซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์ ผลผลิตเกษตรปลอดภัย
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  จัดงานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง “11 ปี สำานักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)” ระหว่างวันที่ 6 - 7 มิถุนายน 2563 เรียนรู้การอบรมวิชาของแผ่นดิน 

และอบรมเชิงปฏิบัติการ ชม ชิม ช้อป สินค้าเกษตรคุณภาพจากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ กว่า 90 ร้านค้า  

ในรูปแบบ New Normal โดยมีมาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการ

  จัดงานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง “สืบสาน รักษา ต่อยอด Agri & Museum Expo 2020” 

ระหว่างวันท่ี 2 – 5 กรกฎาคม 2563 เรียนรู้ศาสตร์พระราชาด้านนวัตกรรมเกษตรพบกับนิทรรศการพิเศษ 

“จักสืบ จักสาน อัตลักษณ์ วัฒนธรรมเกษตร” และนิทรรศการฝ่าวิกฤต COVID ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง                     

จากศูนยเ์ครอืข่ายพพิธิภณัฑเ์กษตรฯ และหนว่ยงานภาคคีวามรว่มมอื เตม็อิม่ ชอ้ปกระหนำา่กบัสนิคา้คณุภาพเกษตร

ปลอดภัย

  จดังานตลาดนดัเศรษฐกจิพอเพยีง “เพาะปา่ เพาะชีวติ” ระหวา่งวนัที ่18 – 19 กรกฎาคม 2563              

ร่วมเรียนรู้และอบรมวิชาของแผ่นดิน และการอบรมเชิงปฏิบัติการกว่า 10 หลักสูตร อิ่มอร่อยกับอาหารคาว หวาน 

ท้องถิ่น ปรุงสดใหม่จากคนในพื้นที่ ชม ช้อป จุใจสไตล์คนรักสุขภาพกับร้านค้าเครือข่ายจากทั่วประเทศ

  จัดงานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง “พระแม่แห่งแผ่นดิน” ระหว่างวันที่ 1 - 2 สิงหาคม 2563                    

เพื่อเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เรียนรู้วิชาของ

แผ่นดิน และการอบรมเชิงปฏิบัติการ ชมนิทรรศการ “ฟูมฟักรักเกษตร” เลือกซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์จากเครือข่าย

พิพิธภัณฑ์เกษตรฯทั่วประเทศ กิจกรรมพิเศษประดิษฐ์ดอกไม้แทนใจ มอบให้แม่

  จดังานนทิรรศการหมนุเวยีน “รักษพ์ชื รกัษน์ำา้ รกัษป์า่ รกัษท์รพัยากรไทย” ระหวา่งวนัที ่14 – 16 

สิงหาคม 2563 เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ 

พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน เรียนรู้  นิทรรศการพิเศษ 

89 ภมูปิญัญา รู้ รกัษา ทรพัยากรไทย นทิรรศการพนัธุไ์มส้มีว่ง และ 9 พนัธกุรรมพืชในพระราชดำาร ิวชิาของแผน่ดนิ  

และการอบรมเชิงปฏิบัติการ จากผู้ปฏิบัติจริง กิจกรรม เพาะ แจก แลก เปล่ียนนำาภาชนะเหลือใช้มาใส่ต้นไม้ 

กลบัไปปลกูทีบ่า้น  ชม ชอ้ป สนิคา้เกษตรอนิทรยี ์สินคา้แปรรูปคณุภาพ จากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ท่ัวประเทศ

  จัดงานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง “Smart Farmer อัจฉริยะยุวเกษตร” ระหว่างวันที่                            

5 - 6 กันยายน 2563 ร่วมสร้างแรงใจในการทำาเกษตรพอเพียง บ่มเพาะความรู้จากรุ่นพี่เกษตรกรคนเก่ง  

ผ่านการอบรมวิชาของแผ่นดินและอบรมเชิงปฏิบัติการกว่า 10 หลักสูตร พร้อมช้อป ชม ผลผลิตเกษตรตามฤดูกาล

สดใหมจ่ากสวน พนัธุไ์ม ้สนิค้าแปรรปู และอ่ืน ๆ  อกีมากมาย ในราคายอ่มเยากวา่ 100 รา้นค้า พรอ้มชมนทิรรศการ                  

คนรุ่นใหม่หัวใจเกษตรและนิทรรศการเกษตรพอเพียงเมือง

  จัดงานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง “เกษตรวิถีไทย ศาสตร์และศรัทธา” ระหว่างวันที่ 19 – 20 

กันยายน 2563 ชมและเรียนรู้นิทรรศการโคก หนอง นา : ศาสตร์และศรัทธา และเกษตรก่อนเกษียณ ร่วมเรียนรู้

จากเกษตรกรผูม้ปีระสบการณ์จริง ผา่นการเข้ารว่มอบรมวชิาของแผน่ดิน และอบรมเชงิปฏบิติัการกวา่ 10 หลกัสตูร 

ช้อปสินค้าเกษตรปลอดภัย สไตล์คนรักสุขภาพ
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 u ผลการดำาเนินงาน
 1) พกฉ. ไดด้ำาเนนิการเผยแพรพ่ระเกยีรตคิณุและพระอจัฉรยิภาพของพระมหากษตัรยิไ์ทย ดา้นการเกษตร 

รวมทั้งเพิ่มจำานวนผู้เข้าชมและเรียนรู้ให้กับ พกฉ. ในงานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ 

เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง จากวิทยากรผู้ปฏิบัติจริง ผู้เข้าร่วมอบรมวิชาของแผ่นดินพึงพอใจกับหลักสูตรที่จัดขึ้น 

และหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการมีผู้เข้าร่วมงานให้ความสนใจมากข้ึน เน่ืองจากได้ลงมือปฏิบัติและได้เรียนรู้ตรงจากวิทยากร

 2) พกฉ. ได้ดำาเนินการขับเคลื่อนงานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นรูปธรรม โดยความร่วมมือของร้านค้า

เครือขา่ยและภาคคีวามรว่มมอื ซึง่เปน็ผลจากการนอ้มนำาหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง ดา้นการเกษตร ไปปรบั

ประยุกต์ใช้กับตนเอง ครอบครัว และชุมชน 

 3) สามารถสร้างรายได้ให้กับ พกฉ. ซ่ึงประกอบด้วยรายได้จากการมีส่วนร่วมของร้านค้าเครือข่าย พกฉ.           

และร้านค้าภาคีความร่วมมือ

 4) เจ้าหน้าที่ พกฉ. ได้ทำางานร่วมกันเป็นทีม พัฒนาศักยภาพการทำางานร่วมกัน และสามารถดำาเนินงานให้

เสร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่วางไว้ 
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44 สำ�นักง�นพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว (องค์ก�รมห�ชน)

 u กลยุทธที่ 4 การพัฒนาศักยภาพและเพิ่มบทบาทเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ

 • การจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่าย 

 เพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้ประสบการณ์ กำาหนดทิศทางและการขับเคลื่อนงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพยีง สรา้งความรู ้ความเขา้ใจ ในงานพฒันาชมุชน ยกระดับการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของศนูยเ์ครือขา่ย พกฉ. และ

มีส่วนในการเผยแพร่ให้ พกฉ. เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย โดยจัดขึ้น จำานวน ๗ ครั้ง

  1.โครงการประชุมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ เพื่อขับเคลื่อนงานตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดา้นการเกษตร ระหวา่งวนัที ่2 – 3 พฤศจกิายน 2562 ณ สำานกังานพพิธิภณัฑ์

เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ตำาบลคลองหน่ึง อำาเภอคลองหลวง  

จังหวัดปทุมธานี

 u ผลการดำาเนินงาน
 1) ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น จำานวน 25 คน จาก เครือข่าย พกฉ. และเจ้าหน้าที่ พกฉ.

 2) เครอืขา่ยไดแ้ลกเปลีย่นเรียนรู ้ประมวลภาพกจิกรรมและผลของการขบัเคล่ือนงานตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงในงานนิทรรศการหมุนเวียน “ธ สถิต ในดวงใจ...นิรันดร์” โดย เจ้าหน้าท่ี พกฉ. และผู้นำาเครือข่าย พกฉ.

 3) กำาหนดรายละเอียดกิจกรรมการขับเคล่ือน

งานตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงในชว่งไตรมาสท่ี 1 

ระหว่างเครือข่ายร่วมกับ พกฉ. พร้อมกับการได้ข้อสรุป

ประเด็นรายละเอียด “นิทรรศการของขวัญจากดิน” 

บริเวณลานใบไม้ ด้านหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 1 

ในงานมหกรรม “ภมูพิลังแผ่นดิน” วนัที ่4 – 8 ธนัวาคม 

2562 โดยเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ
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   2. โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนผู้สืบทอดเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั ภาคเหนอื ระหวา่งวนัที ่20 - 25 พฤศจกิายน 2562 ณ ศนูยเ์ครอืขา่ยพิพธิภณัฑ์

เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภาคเหนือ “วัดโป่งคำา” ตำาบลดู่พงษ์ อำาเภอสันติสุข จังหวัดน่าน 

 u ผลการดำาเนินงาน
 1) พัฒนาศักยภาพพลังกลุ่มเยาวชนผู้สืบทอดจังหวัดน่าน ให้สอดคล้องกับพื้นฐานทรัพยากรท้องถิ่น  

เพือ่เกดิความความรว่มมอืในการแลกเปลีย่นเรยีนรูง้านตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง ใหแ้พรห่ลาย ในพืน้ที่

เครือข่าย พกฉ.

 2) ปลูกฝังจิตสำานึกของเครือข่ายเยาวชนผู้สืบทอดให้สำานึกรักถิ่นฐานบ้านเกิดของตน

 3) สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมการขับเคลื่อนงานของ พกฉ. และช่วยประชาสัมพันธ์กิจกรรม

ของ พกฉ.

 4) เยาวชนผู้สืบทอดมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานของ พกฉ. และช่วยประชาสัมพันธ์กิจกรรม 

ของ พกฉ. โดยใชศ้นูยเ์ครอืขา่ยพพิธิภัณฑเ์กษตรเฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั ภาคเหนอื “วัดโป่งคำา” 

เป็นศูนย์กลางในการประสานงาน

 5) เยาวชนผูส้บืทอดได้เรยีนรูพ้ระอจัฉรยิภาพของพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภมูพิลอดลุยเดช 

มหาราช บรมนาถบพิตร ด้านการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง และเกิดแรงบันดาลใจในการสืบทอดพระราชปณิธาน

กษัตริย์เกษตร

   3. โครงการประชมุพฒันาศกัยภาพเครอืขา่ยพพิธิภณัฑเ์กษตรเฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็

พระเจา้อยูหั่ว “เพือ่ขบัเคลือ่นงานพฒันาศกัยภาพเครอืขา่ย ระดบัประเทศ” ระหวา่งวนัที ่4 - 6 ธันวาคม 2562 

ณ สำานักงานพพิธิภณัฑเ์กษตรเฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั (องคก์ารมหาชน) ตำาบลคลองหนึง่ 

อำาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

 u ผลการดำาเนินงาน
 1) ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 70 คน จาก เครือข่าย พกฉ. 

 2) เครือข่าย พกฉ. ร่วมพิธีเปิด มหกรรม “ภูมิพลังแผ่นดิน” โดยมีนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรี

วา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์เปน็ประธานในพิธมีอบประกาศเกยีรติคณุใหศ้นูยเ์ครือข่ายและศนูยเ์รียนรู ้พกฉ. 

จำานวน 24 ศูนย์

 3) ผอ. พกฉ. มอบนโยบาย ทศิทาง แผนการขับเคล่ือนงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงของ พกฉ. 

เพื่อขับเคลื่อนงาน ปี 2563 ร่วมกัน 

 4) เครือข่าย พกฉ. ร่วมกิจกรรม “เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล 

อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร”
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 5) พี่น้องเครือข่าย พกฉ. ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นิทรรศการ “ของขวัญจากดิน” 

 6) เครือ ข่าย พกฉ.  แลกเปลี่ ยนประเด็นศูนย์ เครือ ข่ายและศูนย์ เรี ยน รู้  เครือข่ าย พกฉ.  

ที่มีความพร้อม ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับ โรงเรียนในสังกัด สพฐ. 

และประชาชนทั่วไป

  4. โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการออกแบบ 

และการตลาด ระหวา่งวนัที ่๙ – ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ ณ สำานกังานพพิธิภณัฑเ์กษตรเฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็ 

พระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ตำาบลคลองหนึ่ง อำาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

 u ผลการดำาเนินงาน
 1) ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 35 คน จาก เครือข่าย พกฉ. และเจ้าหน้าที่ พกฉ. 

 2) ประเด็นการเรียนรู้และการฝึกปฏิบตัิ ได้แก ่เรื่อง การเขียนคอนเทนทบ์นโลกดจิิทัล เทคนคิการถา่ยภาพ

แบบ Creative Photography ดว้ยสมารท์โฟน ขัน้ตอนและวธิกีารระบบรบัชำาระเงนิ E - Commerce และเรยีนรูเ้รือ่ง 

“Line@ ที่ควรมีติดสมาร์ทโฟน” 

 3) เครอืขา่ย พกฉ. และเจา้หนา้ท่ี พกฉ. ได้มกีารพัฒนาความรูค้วามเข้าใจ และได้ประสบการณใ์นการเรยีนรู ้

การใช้สารสนเทศเพื่อขับเคลื่อนงานพัฒนาตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 4) เครือขา่ย พกฉ. และเจา้หนา้ท่ี พกฉ. สามารถตอ่ยอดนำาองคค์วามรูใ้หม ่ๆ  ไปประยกุตใ์ชแ้ละนำาไปขยายผลได ้

ในเรื่องพัฒนาการออกแบบ โฆษณาผลิตภัณฑ์ และช่องทางการตลาด
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   5. โครงการประชุมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ “เพ่ือขับเคล่ือนงานอนุรักษ์พันธุกรรมพืช” 

ระหว่างวันท่ี 12 – 13 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สำานักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ตำาบลคลองหนึ่ง อำาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

 u ผลการดำาเนินงาน
 1) ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 40 คน จาก เครือข่าย พกฉ. และเจ้าหน้าที่ พกฉ. 

 2) แลกเปลี่ยนข้อมูล กำาหนดรูปแบบผังงาน นิทรรศการ และรายละเอียดกิจกรรม สาธิต ฝึกปฏิบัติ ในงาน

มหกรรม “รักษ์พืช รักษ์นำ้า รักษ์ป่า รักษ์ทรัพยากรไทย” 

 3) ลงพื้นที่จริง วัดพื้นที่ ออกแบบนิทรรศการในบริเวณที่จัดงานมหกรรม 

 4) นำาเสนอเนื้อหานิทรรศการ พร้อมผังงาน กิจกรรม สาธิต ปฏิบัติในนิทรรศการ

 5) จัดตั้งทีมเครือข่าย พกฉ. ทำางานประสานงานนิทรรศการร่วมกับ เจ้าหน้าที่ พกฉ.

   6. โครงการประชุมพัฒนาศักยภาพเครือข่าย “เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอก” 

ระหว่างวันท่ี 1๘ – 1๙  มิถุนายน ๒๕๖3 ณ สำานักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ตำาบลคลองหนึ่ง  อำาเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี
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 u ผลการดำาเนินงาน
 1)  มีเครือข่าย พกฉ. เข้าร่วมโครงการจำานวน 20 ราย

 2) ได้รูปแบบ เนื้อหานิทรรศการ กิจกรรมการจัดแสดงผลงานในงานมหกรรม “สืบสาน รักษา ต่อยอด & 

Agri Museum Expo 2020” ในวันที่ 2 – 5 กรกฎาคม 2563 

 3) ได้ประสานงานการมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอก ร่วมจัดนิทรรศการงานมหกรรม “สืบสาน รักษา  

ต่อยอด & Agri Museum Expo 2020” ในวันที่ 2 – 5 กรกฎาคม 2563

 4) ได้จัดเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมและแสดงผลงานเกษตรกรรมยั่งยืน 

 5) ได้ร่วมกำาหนดแผนงานการขับเคล่ือนงานร่วมกันภายหลังการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019

(COVID - 19) และจัดนิทรรศการงานมหกรรมเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓

  7. โครงการประชุมพัฒนาศักยภาพเครือข่าย พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ เพ่ือขับเคล่ือนงานอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

“รักษพ์ชื รกัษน์ำา้ รักษป์า่ รักษท์รัพยากรไทย”ระหวา่งวนัที ่10 – 11  กรกฎาคม ๒๕๖3 ณ สำานกังานพพิิธภณัฑ์

เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ตำาบลคลองหน่ึง อำาเภอคลองหลวง 

จังหวัดปทุมธานี 

 u ผลการดำาเนินงาน
 1) มีเครือข่าย พกฉ. เข้าร่วมโครงการ จำานวน 15 ราย

 2) ได้รูปแบบ เน้ือหา กิจกรรมการจัดแสดงผลงาน การขับเคล่ือนงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 3) เครือข่ายได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และบทเรียนการทำางานขับเคลื่อนงานตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงบนภูมิสังคมที่แตกต่างกันของเครือข่ายและภาคีความร่วมมือ

 4) ได้จัดเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมและแสดงผลงานพันธุกรรมพืช ๔ ภาค และเผยแพร่ 

องค์ความรู้ ศักยภาพของเครือข่าย พกฉ.

 5) ไดก้ำาหนดแผนงานจดันทิรรศการงานมหกรรมรักษพ์ชื รกัษน์ำา้ รักษป์า่ รกัทรัพยากรไทย เดอืนสงิหาคม ๒๕๖๓ 
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 •  การจัดกิจกรรมขยายผลเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ 

 เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพ สืบทอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรม 

ชนการิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้านการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง และพัฒนา ยกระดับ 

การสรา้งกระบวนการแลกเปลีย่น เรยีนรูน้วตักรรมเกษตรเศรษฐกจิพอเพียง และสามารถนำาไปใชป้ระโยชนไ์ด้ โดยจัดข้ึน  

จำานวน ๕ ครั้ง

  1.โครงการขยายผลเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ เปิดศูนย์เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตร

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดอุตรดิตถ์ “สวนสรรพสิ่งคอรุม” ระหว่างวันที่ 12 - 14 

ธันวาคม 2562  ณ สวนสรรพสิ่งคอรุม ตำาบลคอรุม อำาเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
 u ผลการดำาเนินงาน
 1) ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น จำานวน 35 คน จากเครือข่าย พกฉ. และประชาชนในพื้นที่  ได้แก่

  - ศูนย์เรียนรู้เครือข่าย พกฉ. จังหวัดแพร่ “วัดนาตุ้ม”

  - เครือข่าย พกฉ. ผ่านการอบรมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ 1 ไร่ 1 แสน จังหวัดเชียงราย 

จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดกำาแพงเพชร

  - เครือข่าย พกฉ. จังหวัดอุตรดิตถ์

 2) พกฉ. ประสานความร่วมมือและจัดตั้งและทำาพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้เครือข่าย พกฉ. จังหวัดอุตรดิตถ์  

“สวนสรรพสิ่งคอรุม”

 3) เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ระหว่างผู้เข้าร่วมโครงการฯ โดยการนำาเทคโนโลยีสรรพสิ่งอะตอม

มิคนาโนไปประยุกต์ใช้กับการทำาการเกษตร

 4) ได้นำาองค์ความรู้ที่น่าสนใจ ไปเผยแพร่ให้กับชุมชนในพื้นที่ได้เรียนรู้ ได้แก่ อ้อยอินทรีย์ตั้งตัว, 

เกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ 1 ไร่ 1 แสน, สรรพสิ่งบำารุงดิน และสมุนไพรแช่มือ แช่เท้า



50 สำ�นักง�นพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว (องค์ก�รมห�ชน)

   2. โครงการขยายผลเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ เปิดศูนย์เรียนรู้กลุ่มเกษตรกรชาวนาเครือข่าย

พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันท่ี 21 - 23 กุมภาพันธ์ 2563 

 ณ กลุ่มเกษตรกรชาวนา ตำาบลโกรกแก้ว อำาเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

 u ผลการดำาเนินงาน
 1) มีเครือข่าย พกฉ. และผู้สืบทอด พกฉ. ผู้เข้าร่วมโครงการขยายผลเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ เปิดศูนย์

เรียนรูก้ลุ่มเกษตรกรชาวนา เครอืขา่ยพพิธิภณัฑเ์กษตรเฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั จงัหวดับรุรีมัย ์

จำานวน 30 คน

 2) ประสานความรว่มมอืและจดัตัง้และทำาพิธเีปดิศนูยเ์รยีนรูก้ลุม่เกษตรกรชาวนาเครอืขา่ยพพิธิภณัฑเ์กษตร

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดบุรีรัมย์

 3) ไดเ้กดิการแลกเปลีย่นเรยีนรูอ้งคค์วามรู ้จากเครอืขา่ย พกฉ. และไดน้ำาองคค์วามรูท้ีน่า่สนใจ ไปเผยแพร่

ให้กับชุมชนในพื้นที่ได้เรียนรู้ ได้แก่ การทำาอาหารสัตว์ต้นทุนตำ่า พันธุกรรมป่าสร้างชีวิต การแปรรูปเพิ่มมูลค่าไก่อบ  

และสมุนไพรป่ารักษาโรค  

 4) แลกเปลีย่นเรยีนรูป้ระเดน็เรือ่ง “ธนาคารนำา้ใต้ดิน” เพือ่แกไ้ขปัญหาการขาดแคลนนำา้ ในภาคการเกษตร 

พร้อมกับการเชื่อมโยงเครือข่ายในการสร้างความร่วมมือระหว่างกัน

   3. โครงการขยายผลเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ เปิดศูนย์เรียนรู้นวัตกรรมใหม่บ้านเขาจันทร์  

เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่  

27 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2563 ณ ศูนย์เรียนรู้นวัตกรรมใหม่บ้านเขาจันทร์ ตำาบลจะโหนง อำาเภอจะนะ 

จังหวัดสงขลา

 u ผลการดำาเนินงาน
 1) มีเครือข่าย พกฉ. และผู้สืบทอด พกฉ. ผู้เข้าร่วมโครงการขยายผลเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ  

เปดิศนูยเ์รยีนรูน้วตักรรมใหมบ้่านเขาจนัทร์ เครอืขา่ยพพิธิภัณฑเ์กษตรเฉลมิพระเกยีรติพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูหั่ว  

จังหวัดสงขลา จำานวน 40 คน

 2) ประสานความรว่มมอื และจดัตัง้และทำาพิธีเปิดศูนยเ์รยีนรูน้วัตกรรมใหมบ่า้นเขาจนัทร์เครอืขา่ยพพิธิภณัฑ์

เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดสงขลา
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 3) ได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ จากเครือข่าย พกฉ. และได้นำาองค์ความรู้ที่น่าสนใจไปเผยแพร่

ให้กับชุมชนในพ้ืนท่ีไดเ้รยีนรู ้ไดแ้ก ่การทำาดนิพรอ้มปลกูเพือ่จำาหนา่ย ความหลากหลายทางพันธกุรรมพชืแตล่ะภาค 

และการใชป้ระโยชนจ์ากทรพัยากรทีม่ใีนชุมชน แนวคดิการทำาสวนเกษตรธาตุ 4  เทคนคิการเพาะเหด็แบบลดตน้ทนุ 

การทำามะพร้าวบอนไซ และนำ้ามันมะพร้าวสกัดเย็น

 4) เรียนรู้การปลูกไผ่สารพัดชนิดในไร่นาสวนผสม กับอาจารย์คำานึง นวลมณีย์ ซึ่งเป็นการทำาเกษตร 

ที่หลากหลายรูปแบบตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้

   4. โครงการขยายผลเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ เปิดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 

สวนธรรมชาติมีดี เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดสระบุรี ระหว่างวันท่ี 

10 - 11 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสวนธรรมชาติมีดี ตำาบลบ้านครัว อำาเภอบ้านหมอ 

จังหวัดสระบุรี

 u ผลการดำาเนินงาน
 1) มีเครือข่าย พกฉ. และผู้สืบทอด พกฉ. เข้าร่วมโครงการจำานวน 40 คน 

 2) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้นวัตกรรมเกษตร การทำานำ้ายาเอนกประสงค์ การแปรรูปนำ้าตาลอ้อย 

โซล่าเซลล์ชุดนอนนา ก้อนมหัศจรรย์รักสิ่งแวดล้อม ธนาคารนำ้าใต้ดิน

 3) เปดิศนูยเ์รยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีงสวนธรรมชาติมดีี เครือข่ายพิพิธภณัฑ์เกษตรเฉลิมพระเกยีรติพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดสระบุรี

 4) นำาองค์ความรู้ที่น่าสนใจ ไปเผยแพร่ให้กับชุมชนในพื้นที่ได้เรียนรู้ ได้แก่ การทำาพิซซ่าแป้งข้าวพื้นบ้าน 

การแปรรูปนำ้าตาลอ้อย การแปรรูปมัลเบอร์รี่ โซล่าเซลล์ชุดนอนนา ก้อนมหัศจรรย์รักสิ่งแวดล้อม ธนาคารนำ้าใต้ดิน

และการทำานำ้ายาเอนกประสงค์ 

 5) แลกเปลี่ยนประเด็นแนวทางขับเคลื่อน

  - พฒันาศนูยเ์รยีนรูใ้ห้มฐีานเรยีนรูท้ีห่ลากหลายทางดา้นการบรหิารจดัการพืน้ที ่และการแปรรูปผลผลิต

เพื่อต่อยอดและสร้างรายได้

  - จดัใหม้สีถานทีใ่นการจำาหนา่ยสนิคา้ใหก้บัชมุชน เพือ่เปน็สถานทีท่อ่งเทีย่วตอ้นรบัประชาชนท่ีเขา้มา

เรียนรู้ภายในศูนย์
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   5. โครงการขยายผลเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ เปิดศูนย์การเรียนรู้บ้านวิถีธรรมวังสะแกง 

เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดลำาพูน ระหว่างวันที่ 22 - 23 

สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านวิถีธรรมวังสะแกง บ้านวังสะแกง ตำาบลหนองล่อง อำาเภอเวียงหนองล่อง 

จังหวัดลำาพูน

 u ผลการดำาเนินงาน
 1) เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล

อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ด้านการเกษตร และขับเคล่ือน

งานเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพแบบพึ่งตนเองด้วยแพทย์วิถีธรรม

 2) มีฐานเรียนรู้พลังงานแสงอาทิตย์ แปรรูปอาหารสุขภาพและนำ้าสุขภาพ รวมทั้งเปิดโอกาสให้เครือข่าย

ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันด้านการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาและยกระดับการสร้างกระบวนการ 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลสุขภาพด้วยแพทย์วิถีธรรม เผยแพร่นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงภาคปฏิบัติ

 3) จัดกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ ได้แก่ เทคนิคกระบวนการสร้างธนาคารนำ้าใต้ดิน การดูแลสุขภาพ

แบบพึ่งตนเอง การทำาปุ๋ยเบญจคุณ การทำาผงนัวปรุงรสจากธรรมชาติ โซล่าเซลล์ชุดนอนนา การทำานำ้ามันมะพร้าว

แบบสกัดเย็นเพื่อบริโภคและพูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ แนวทางความร่วมมือ กำาหนดทิศทางการขับเคลื่อน

งานของศูนย์ ร่วมกับ พกฉ.

 4) แนวทางการขับเคลื่อน

  - ขับเคลื่อนเรื่องฝายในชุมชนและเครือข่ายพ้ืนที่ใกล้เคียง พร้อมกับการจัดค่ายกิจกรรมสร้างเด็ก 

เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับคนในชุมชน

  - ขับเคลื่อนกิจกรรมค่ายวิถีธรรมการดูแลสุขภาพในระดับพื้นที่และเครือข่าย

  - เป็นพื้นที่ในการประสานงาน ร่วมกับ พกฉ. ในการกระจายองค์ความรู้การเป็นศูนย์แพทย์วิถีธรรม 

สุขภาพพึ่งตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือช่วยเหลือสังคมและร่วมกันเผยแพร่พระอัจฉริยภาพ 

ด้านการเกษตรของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

  - ขับเคลื่อนเรื่องเกษตรอินทรีย์ การดูแลสุขภาพ และการแบ่งปันสังคม
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  v ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการองค์ความรู้ ภูมิปัญญาและนวัตกรรมเกษตร
  u กลยทุธท์ี ่5 การศกึษารวบรวม และพฒันา สรา้งสรรค ์องคค์วามรู ้ภมูปิญัญานวตักรรมเกษตร

เศรษฐกิจพอเพียง

  • การจัดทำาสื่อเผยแพร่ในรูปแบบหนังสือ

 การศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูลองค์ความรู้ พระราชดำาริ หลักการทรงงาน และพระอัจฉริยภาพ 

ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้านการเกษตร วิวัฒนาการ         

ภูมิปัญญาและนวัตกรรมทางการเกษตร องค์ความรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง นำามาเผยแพร่ในรูปเล่มหนังสือ                 

จำานวน ๖ เรื่อง

  u กลยุทธ์ที่ 6 การถ่ายทอดองค์ความรู้ ภูมิปัญญา และนวัตกรรมเกษตร

  • การถ่ายทอดองค์ความรู้พระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้านการเกษตร

  กิจกรรมเผยแพร่พระอัจฉริยภาพกษัตริย์เกษตร

 ดำาเนนิการจดัโครงการเพือ่เผยแพร่พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัด้านการเกษตร จำานวน 

16 ครั้ง ดังนี้

  1) โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ ภูมิปัญญา และนวัตกรรมเกษตรไทย เดือนตุลาคม 2562

  2) โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ ภูมิปัญญา และนวัตกรรมเกษตรไทย เดือนพฤศจิกายน 2562

  3) โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ ภูมิปัญญา และนวัตกรรมเกษตรไทย เดือนธันวาคม 2562

  4) โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ ภูมิปัญญา และนวัตกรรมเกษตรไทยให้กับโรงเรียนวัดบึงลาดสวาย 

จังหวัดนครปฐม และเกษตรกร เยาวชน ในพื้นที่เครือข่ายศูนย์เรียนรู้พืชพรรณท้องถิ่นต้นนำ้าลำาพระเพลิง 

จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 25 ธันวาคม 2562

  5) โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ ภูมิปัญญา และนวัตกรรมเกษตรไทย เดือนมกราคม 2563
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  6) โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ ภูมิปัญญา และนวัตกรรมเกษตรไทยให้กับมูลนิธิดวงประทีป 

กรุงเทพมหานคร และศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ บ้านบางแค กรุงเทพมหานคร วันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2563

  7) โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ ภูมิปัญญา และนวัตกรรมเกษตรไทย เดือนกุมภาพันธ์ 2563

  8) โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ ภูมิปัญญา และนวัตกรรมเกษตรไทย เดือนมีนาคม 2563

  9) โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ ภูมิปัญญา และนวัตกรรมเกษตรไทย เดือนมิถุนายน 2563

  10) โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ ภูมิปัญญา และนวัตกรรมเกษตรไทยให้กับเยาวชนและประชาชน

จากศูนย์เรียนรู้เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “เครือข่ายวนเกษตร 

ตำาบลพวา” จังหวัดจันทบุรี วันที่ 19 กรกฎาคม 2563 

  11) โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ ภูมิปัญญา และนวัตกรรมเกษตรไทย เดือนกรกฎาคม 2563

  12) โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ ภูมิปัญญา และนวัตกรรมเกษตรไทย ให้กับเยาวชนและประชาชน 

จากศูนย์การเรียนรู้และฝึกอาชีพเด็กพิเศษ PTSC กรุงเทพมหานคร วันที่ 15 สิงหาคม 2563

  13) โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ ภูมิปัญญา และนวัตกรรมเกษตรไทย ให้กับเยาวชนและประชาชน 

จากศนูยเ์รยีนรูเ้ครอืขา่ยพพิธิภณัฑ์เกษตรเฉลิมพระเกยีรติพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั “เกษตรทฤษฎใีหมป่ระยุกต์” 

จังหวัดสระบุรี วันที่ 15 สิงหาคม 2563

  14) โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ ภูมิปัญญา และนวัตกรรมเกษตรไทย เดือนสิงหาคม 2563

  15) โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ ภูมิปัญญา และนวัตกรรมเกษตรไทย ให้กับคณะครู นักเรียน 

จากโรงเรียนบ้านโนนศรีสง่า จังหวัดชัยภูมิ วันที่ 8 กันยายน 2563 

  16) โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ ภูมิปัญญา และนวัตกรรมเกษตรไทย เดือนกันยายน 2563

 u ผลการดำาเนินงาน
 เยาวชน และประชาชนได้เรียนรู้พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล 

อดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร ดา้นการเกษตรมากข้ึน เกดิแรงบันดาลใจสู่การน้อมนำาไปปฏบิติัจริง เกดิการเผยแพร ่

ประชาสมัพนัธแ์ละขยายผลกจิกรรมการดำาเนนิงานของสำานกังานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกยีรติพระบาทสมเดจ็

พระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ให้แพร่หลายและกว้างขวางไปยังกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น
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  กิจกรรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง

  โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการเรียนรู้พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพ 

ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้านการเกษตร 

ผ่านนิทรรศการในอาคาร นิทรรศการกลางแจ้ง และการลงมือปฏิบัติ ให้กับนักเรียน นักศึกษา ในสถาบันการศึกษา 

ทกุระดบั บคุลากรของหนว่ยงานภาครฐั ภาคเอกชน โดยแบง่เปน็หลักสูตรการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกจิพอเพียง จำานวน 

10 หลักสูตร หลักสูตรลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้จำานวน 4 หลักสูตร หลักสูตรที่ตอบสนองกลุ่มเป้าหมายหลัก จำานวน  

3 หลกัสตูร คอื หลกัสตูรเกษตรสรา้งสรรค์ หลกัสูตรรูก้อ่นทำาเกษตร และหลกัสตูรเกษตรตามรอยพอ่ การจดักิจกรรม

ภายใต้โครงการทำาให้ผู้เข้าเรียนรู้ได้เรียนรู้และเข้าใจถึงพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร   

 u ผลการดำาเนินงาน
 มีผู้เข้าร่วมเรียนรู้ในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง รวมท้ังส้ินต้ังแต่เดือนตุลาคม 2562 

– เดอืนกนัยายน 2563 จำานวน 40,136 คน โดยผู้ร่วมโครงการมคีวามรู้ เขา้ใจหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

คิดเป็นร้อยละ 85.40
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 • การจัดกระบวนการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง

 การจัดกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ ภูมิปัญญา นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ประชาชน  

ได้เรียนรู้วิชาของแผ่นดินจากวิทยากรผู้ปฏิบัติจริง นำาไปประยุกต์ใช้ประโยชน์เพื่อการพ่ึงตนเอง ลดรายจ่าย 

สร้างรายได้ จำานวน 14 ครั้ง

 u ผลการดำาเนินงาน
  ผู้เข้าร่วมรับการถ่ายทอดองค์ความรู้ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 - เดือนกันยายน 2563 จำานวนทั้งสิ้น 

11,629 คน โดยผู้เข้ารับอบรมการถ่ายทอดความรู้ ได้นำาความรู้ไปประยุกต์ใช้ คิดเป็นร้อยละ 80.94 ซึ่งเป็นการ

พึ่งตนเอง ลดรายจ่าย สร้างรายได้ โดยมีตัวอย่างวิชาถ่ายทอดองค์ความรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้

 - เกษตรสร้างสรรค์ เดินตามรอยพ่อ เรียนรู้วิธีการทำาเกษตร ทำาแล้วไม่มีหนี้ สร้างความสุขอย่างย่ังยืน 

ให้ตนเองและครอบครัว

 - เกษตรทำานอ้ยไดม้าก เรยีนรูก้ารออกแบบพ้ืนท่ีทำาเกษตรท่ีเขา้ใจภมูศิาสตร์ และธรรมชาต ิตามหลกัเกษตร

ทฤษฎีใหม่

 - เกษตรผสมผสานตามศาสตร์พระราชา เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการพื้นที่ในการทำาเกษตรให้เกิดประโยชน์

สูงสุดเพื่อการพึ่งตนเอง

 - มหัศจรรย์ไก่พื้นเมือง เรียนรู้เกี่ยวกับสายพันธุ์ไก่พื้นเมือง เทคนิคการขยายพันธุ์ การเลี้ยงดูด้วยต้นทุนตำ่า

 - การปลูกบัตเตอร์นัท เรียนรู้การปลูกบัตเตอร์นัท ให้ได้ผลผลิตคุณภาพ ปลอดภัย รสชาติดี

 - ข้าวคุณภาพจากแปลงนาสู่โต๊ะอาหาร เรียนรู้การเพิ่มคุณภาพให้แก่ข้าวที่ปลูก เพื่อสุขภาพของผู้ปลูก

และผู้บริโภค เพิ่มผลผลิตการเกษตร

 - การปลูกอ้อยคั้นนำ้า เรียนรู้วิธีการปลูก การดูแลอ้อยคั้นนำ้า ต้นทุนตำ่า

 - เกษตรคันนาใหญ่ พึ่งตนเอง เรียนรู้การวางแผนจัดการพื้นที่คันนาขนาดใหญ่ ทำาเกษตรผสมผสาน 

สร้างรายได้ที่มั่นคง

 - ปศุสัตว์อินทรีย์ด้วยเทคโนโลยีสรรพส่ิง เรียนรู้การเลี้ยงสัตว์และการทำาอาหารเลี้ยงสัตว์ด้วยเทคโนโลยี

สรรพสิ่งอะตอมมิคนาโน

 - ผักสลัดอินทรีย์สร้างสุข เรียนรู้การปลูกผักสลัดอินทรีย์แบบครบวงจร สร้างอาชีพ สร้างรายได้

 - การปลูกเมล่อน เรียนรู้เทคนิคการปลูกเมล่อน การสร้างแรงบันดาลใจเกษตรกรรุ่นใหม่คืนสู่ถิ่นทำาเกษตร

 - การเพาะเห็ดเศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้การเพาะเห็ดภูฐาน การแปรรูปเห็ด สร้างงาน สร้างรายได้

 - พชืสเีขยีว สดุยอดจลุนิทรยีบ์ำารงุพชื เรยีนรู้การสกดัสารจากพชืสเีขยีว และการใชป้ระโยชนใ์นการบำารงุดนิ 

บำารุงพืช

 - การเลี้ยงชันโรง เรียนรู้เทคนิควิธีการเลี้ยงและขยายแยกรังชันโรงเพื่ออนุรักษ์ผึ้งให้คงอยู่ในระบบนิเวศ

 - สมนุไพรประจำาบ้าน เรยีนรูก้ารนำาสมนุไพรใกลต้วัมาใชใ้หเ้กดิประโยชน ์เพือ่ดแูลสขุภาพคนในครอบครวั

  - การจัดการโรคและแมลงในระบบเกษตรอินทรีย์ เรียนรู้เทคนิคและนวัตกรรมการจัดการโรคและแมลง  

ที่มีประสิทธิภาพสูงในระบบเกษตรธรรมชาติและเกษตรอินทรีย์

 - ปรบันำา้ ปรงุดนิ เพือ่การเกษตร เรยีนรูก้ารจดัการนำา้ การปรบัปรงุบำารงุดนิใหเ้หมาะสมกบัการเจรญิเตบิโต

ของพืช

 -  การปลูกอินทผลัมอินทรีย์ เรียนรู้วิธีการปลูก และดูแลอินทผลัมอินทรีย์ สร้างอาชีพ สร้างรายได้

 - ปศสุตัว์อินทรีย ์วถิธีรรมชาต ิเรยีนรูเ้ก่ียวกบัเทคนคิการเลีย้งสตัว์หลากหลายชนดิ รปูแบบอนิทรียส์รา้งสขุ 

 - ที่ดิน 2 งาน รายได้หลักหมื่น เรียนรู้เกี่ยวกับการทำาเกษตรบนพื้นจำากัด สร้างรายได้ให้ครอบครัว
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 - หลกัสตูรอบรมเข้มขน้แบบมอือาชีพ โซลา่เซลลส์บูนำา้ขนาดเลก็ สำาหรบัครวัเรอืน เรยีนรู ้ทำาความเขา้ใจ

เทคนิค และลงมือปฏิบัติการต่อระบบโซล่าเซลล์สูบนำ้าขนาดเล็ก สำาหรับครัวเรือน

 - หลักสูตรอบรมเข้มข้นแบบมืออาชีพ เทคนิคการติดตั้งป๊ัมสูบนำ้าบาดาลโซล่าเซลล์ต้นทุนตำ่า เรียนรู้

และทำาความเข้าใจการติดตั้งปั๊มบาดาลโซล่าเซลล์ด้วยตนเองแบบต้นทุนตำ่า การติดตั้งชุดพ่นละอองนำ้าขจัด PM 2.5  

จากโซล่าเซลล์ขนาดเล็ก และการติดตั้งนาฬิกา ตั้งเวลากับเทคโนโลยีโซล่าเซลล์ต่าง ๆ แบบง่าย

 - หลักสูตรอบรมเข้มข้นแบบมืออาชีพ การทำาบ้านดินพอเพียง แบบมืออาชีพ (รุ่นที่ 12) เรียนรู้ 

และทำาความเข้าใจเทคนิค และลงมือปฏิบัติการทำาบ้านดิน

v ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร

  u  กลยุทธ์ที่ 7 การบริหารจัดการที่ดี

 ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 มจีดัประชมุคณะกรรมการสำานกังานพพิิธภณัฑเ์กษตรเฉลมิพระเกยีรตพิระบาท

สมเดจ็พระเจา้อยูห่วั จำานวนทัง้สิน้ 10 ครัง้ เพือ่การติดตามผลการดำาเนนิงานของสำานกังานและควบคมุดูแลกิจการ

ใหเ้ปน็ไปตามวตัถุประสงคท่ี์กำาหนด นอกจากนีย้งัมกีารประชมุคณะกรรมการตรวจสอบและคณะอนกุรรมการตา่ง ๆ  

ไดแ้ก ่คณะอนกุรรมการบรหิารงานบคุคล คณะอนกุรรมการด้านกฎหมาย คณะอนกุรรมการขบัเคลือ่นนโยบายและ

การดำาเนินงานของ พกฉ. และคณะอนุกรรมการประเมินผู้อำานวยการ
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 u กลยุทธ์ที่ 8 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และการตลาด

  • กิจกรรมสร้างสรรค์วิถีเกษตรไทย 

  โครงการ “ครูยุคใหม่ สืบสาน ต่อยอด เกษตรมีชีวิต ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ” สำาหรับผู้บริหาร 

สถาบันการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สถานศึกษาเข้าร่วมโครงการ 14 หน่วยงาน 40 คน สถานศึกษา 

นำานักเรียนและคณะครูกลับมาทัศนศึกษาที่ พกฉ. จำานวน 2 หน่วยงาน จำานวนผู้เข้าชม 193 คน 

  • ผลติของทีร่ะลกึสำาหรับบริการผูเ้ขา้ชมและจดักจิกรรมสง่เสรมิการตลาด โดยมอบเปน็ของทีร่ะลกึ

ใหกั้บหน่วยงานทีเ่ขา้ชม และหนว่ยงานทีเ่ขา้รว่มกจิกรรมตา่ง ๆ  ของ พกฉ. รวมทัง้ผลติสือ่เพือ่ประชาสมัพนัธกิ์จการ 

กิจกรรมของ พกฉ. เช่น การให้บริการห้องพัก ห้องประชุม ร้านอาหาร กิน อยู่ ดี  

 • กิจกรรมบริการและร้านค้า

 สำานักงานพพิธิภณัฑเ์กษตรเฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั (องคก์ารมหาชน) สง่เสรมิกจิการ 

พัฒนาและบริหารจัดการกิจกรรมและกิจการเพื่อให้บริการผู้เข้าชม สร้างรายได้ต่าง ๆ การบริการร้านค้า ห้องพัก  

ห้องประชุม อาคาร สถานที่ บริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม แก่ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์และเข้ารับการอบรม แสวงหา

ความร่วมมือในการพัฒนากิจการต่าง ๆ กับพันธมิตรความร่วมมือ

 • ร้านสดชื่น : จำาหน่ายขนม ไอศครีม และเครื่องดื่ม

 • ร้านชื่นใจ : จำาหน่ายกาแฟอินทรีย์ และเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ

 • ร้านสดใส : จำาหน่ายสินค้า ของที่ระลึก ผลิตภัณฑ์ของเครือข่ายพิพิธภัณฑ์

 • การให้บริการห้องประชุม ห้องอบรมสัมมนา หรือจัดกิจกรรมต่าง ๆ

 • การบริการห้องพัก ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ และประชาชนทั่วไป ที่เข้าร่วมทำากิจกรรมกับทางพิพิธภัณฑ์ฯ      

ที่จัดขึ้น ในลักษณะเข้าชมพิพิธภัณฑ์ อบรม ค่ายการเรียนรู้ และโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ฯ
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 • การให้บริการอาหาร บริการจัดอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ สำาหรับหมู่คณะ และ  

หน่วยงานต่าง ๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมกับทางพิพิธภัณฑ์ฯ

 • รา้นขายของท่ีระลกึ บรเิวณอาคาร MADO Pavilion : จำาหนา่ยสนิคา้อปุโภคบริโภค สนิคา้เกษตรปลอดภยั 

จากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ  

 • ร้านอาหารกิน อยู่ ดี : จำาหน่ายอาหารเพื่อสุขภาพ

 • ร้าน MADO Café : จำาหน่ายกาแฟอินทรีย์ และเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ

 • ร้าน Wisdom café : จำาหน่ายกาแฟอินทรีย์ และเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ

 • กิจกรรมส่งเสริมการตลาด (Night at the Museum) 

 ดำาเนินการจัดโครงการส่งเสริมการตลาดในงาน Night at the Museum “มนต์รักเกษตรพอเพียง” 

เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ และแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผ่านสินค้า กระบวนการสาธิตฝึกปฏิบัติ และเปิด

โอกาสให้ผู้ที่สนใจรับชมพิพิธภัณฑ์ สามารถเข้าใช้บริการนอกเหนือจากเวลาทำาการปกติ รวมถึงส่งเสริมการรับรู้ 

มาดูพาวิเลี่ยน ให้คนภายนอกได้รู้จัก ภายในงานมีกิจกรรมชมพิพิธภัณฑ์กลางคืน เกมส์งานวัด ร้านจำาหน่ายอาหาร 

50 ร้าน ระหว่างวันที่ 14 – 16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สำานักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) อำาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
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  v ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการภาครัฐ

  u  กลยุทธ์ที่ 9 การบริหารงานบุคคล

   •  การพัฒนาศักยภาพบุคลากร

   จดัอบรมและศกึษาดงูาน แกบ่คุลากรในหนว่ยงาน เพือ่พฒันาศกัยภาพในการปฏบิตังิาน เพิม่พูน

ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะการปฏิบัติงาน  ในด้านต่าง ๆ เพ่ือให้สามารถดำาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตาม

วัตถุประสงค์ของ พกฉ. 

   การอบรมเพ่ิมพูนความรู้ เช่น การอบรมจัดซื้อจัดจ้าง เร่ืองความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ 

การจดัซือ้จดัจา้งและการบรหิารพัสดุภาครฐั พ.ศ. 2560 และระเบยีบกระทรวงการคลังวา่ด้วยการจัดจัดซ้ือจัดจา้ง 

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 การอบรมจัดซ้ือจัดจ้าง เร่ืองแนวทางปฏิบัติในการทำาร่างขอบเขตของงาน (TOR)  เป็นต้น

   การอบรมเชงิปฏิบตักิาร เชน่ โครงการประชุมเชงิปฏบิตักิารเพือ่ทบทวนประเดน็ยทุธศาสตร ์กลยุทธ ์ 

และกิจกรรมของ พกฉ. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน โครงการอบรม  

เชิงปฏิบติัการพฒันาศกัยภาพดา้นการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ “การใช้งานระบบจดัเกบ็ขอ้มลูสว่นกลางของ พกฉ.” 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้และการนำาชม โครงการอบรมฝึกซ้อม 

ดบัเพลงิและอพยพหนภียั จดัการอบรมภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารและการนำาชม Course I : Basic English ภาษา

อังกฤษในชีวิตประจำาวัน (ในการทำางาน) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียนงานวิชาการ” เป็นต้น
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  โครงการศกึษาดงูานดา้นการจดัแสดง การนำาชม และการตลาด ระหวา่งวนัที ่18 – 20 มกราคม 2563 

ณ จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดเพชรบุรี 

  เพือ่การพฒันาพพิธิภณัฑ์ในรปูแบบตา่ง ๆ   ทัง้การจดัแสดงนทิรรศการ การนำาชม การตลาด และพฒันา

องค์ความรู้ ผ่านสถานที่ที่ พกฉ. เข้าศึกษาดูงาน อาทิเช่น โครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์ จังหวัดสมุทรสงคราม 

โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำาริ จังหวัดเพชรบุรี อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ในพระราชูปถัมภ์  

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดเพชรบุรี พระราชนิเวศน์

มฤคทายวัน จังหวัดเพชรบุรี อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี/พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครคีรี จังหวัดเพชรบุรี เป็นต้น 

  u ผลการดำาเนินงาน
  ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้เพิ่มพูนองค์ความรู้ เปิดมุมมอง มีแรงบันดาลใจในการปฏิบัติหน้าที่ เห็นรูปแบบ

การจัดนิทรรศการ รูปแบบการจัดตลาด รูปแบบการนำาชม นวัตกรรมทางการเกษตร แบบใหม่ ๆ ที่สามารถนำาไป

ปรับประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับหน่วยงานได้ เช่น การปรับปรุงป้ายต่าง ๆ ป้ายแนะนำาสินค้า การทำาจุด 

คดัแยกขยะ การตดิตัง้พลงังานแสงอาทิตย ์การผลติของท่ีระลกึใหเ้ปน็แบรนด์ของ พกฉ. การทำาซุ้มผกัเลือ้ย  นอกจากนี ้ 

ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานร่วมกัน การทำางานเป็นทีม การร่วมมือร่วมใจ เพื่อปฏิบัติงานให้

บรรลุผลสำาเร็จ
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  โครงการศึกษาดูงานรวบรวมองค์ความรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตร เพื่อการ

สืบสาน รักษา ต่อยอด ระหว่างวันที่ 21 – 23 กุมภาพันธ์ 2563 ณ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัด

นครราชสีมา 

 เพือ่การพฒันาปรบัปรงุ การจดัแสดงนทิรรศการ และรวบรวมองคค์วามรูท่ี้เกีย่วกับหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิ

พอเพียง รวมทั้งการประสานความร่วมมือระหว่าง พกฉ. และภาคีความร่วมมือ โดยเข้าศึกษาดูงาน ดังนี้ หมู่บ้าน 

ทอผา้ไหมยกทองโบราณ จงัหวดัสรุนิทร ์ซแรย ์อทติยา โครงการเกษตรอทติยาทร จงัหวดัสรุนิทร ์ศนูยก์สกิรรมธรรมชาต ิ 

จังหวัดสุรินทร์ (โคก หนอง นา โมเดล) และศูนย์เรียนรู้การไฟฟ้าฝ่ายผลิต ลำาตะคอง จังหวัดนครราชสีมา

 u ผลการดำาเนินงาน
 ผูเ้ขา้รว่มโครงการไดน้ำารปูแบบการจดันทิรรศการมาประยกุต์ใช้กบั พกฉ. เชน่ ฐานการผลิตปุย๋หมกัเติมอากาศ

มาเป็นฐานการจัดแสดงเรื่องการผลิตปุ๋ยในแนวทางที่ พกฉ. ทำาอยู่ โดยในฐานปฏิบัติให้มีชุดองค์ความรู้ประจำาฐาน  

และลงมือปฏิบัติได้จริง การจัดการแปลง โคก หนอง นา ธนาคารนำ้าโมเดล ให้มีความพร้อมมากยิ่งขึ้น การเลือก 

พันธุ์ไม้ที่หลากหลาย ให้เหมาะกับสภาพดิน การห่มดิน การทำาธนาคารนำ้าใต้ดินบริเวณที่เป็นพื้นที่รับนำ้า               

 การจดัทำาปา้ยคดัแยกขยะ และปา้ยรณรงค์งดการใชโ้ฟม ปา้ยแสดงรายละเอยีดในการกอ่สร้างบริเวณพืน้ที่

ก่อสร้าง เพื่อให้เกิดความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

 การประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางเฟสบุ๊คให้มากขึ้นเพื่อเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์กิจกรรม 

และการดำาเนินงานของโครงการ

 ประสานความร่วมมือจากหน่วยงานในพื้นที่ กลุ่มเยาวชน ปราชญ์เกษตร และเจ้าหน้าที่ของโครงการ  

สู่การพัฒนาเป็นวิทยากรการนำาชม เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 การจัดสถานที่ในส่วนให้บริการ เช่น ร้านกาแฟ และที่พักอาศัยมีความสะอาดสวยงาม มีจุดถ่ายภาพ

 พัฒนาระบบการจัดแสดงภาพยนตร์ 4 มิติ ให้ทันสมัยมากขึ้น เพื่อสร้างสีสันความแปลกใหม่ สร้างความ

เสมือนจริง เช่น สื่อภาพ เสียง ลม และมีการเคลื่อนไหวขยับเก้าอี้ไปมา
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  โครงการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านการตลาด เร่ือง การศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพ ด้านการตลาด 

วันที่ 10 สิงหาคม 2563 ณ Coro Field อำาเภอสวนผึ้ง และไร่ปลูกรัก อำาเภอบางแพ  จังหวัดราชบุรี

 เพือ่ใหผู้เ้ขา้รว่มโครงการได้เรยีนรู้การทำาการตลาดเชงิเกษตร เห็นกลุ่มเปา้หมายใหม ่ๆ  เหน็เส้นทางการค้าขาย 

แบบยั่งยืน มั่นคง และนำามาประยุกต์ใช้กับการทำาการตลาดของ พกฉ. เช่น รูปแบบการจัดร้านค้า การสร้างสรรค์ 

เมนูจากผลผลติอนิทรยี ์การจดังานตลาดนดั โดยเขา้ศกึษาดงูาน ดงันี ้Coro Field อำาเภอสวนผึง้ จงัหวดัราชบรุ ีและ

ไร่ปลูกรัก อำาเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

 u ผลการดำาเนินงาน
 ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้นวัตกรรมใหม่ ๆ เทคโนโลยีที่ทันสมัย ในการทำาการเกษตร เพื่อช่วยทุ่นแรงและ 

ง่ายต่อการจัดการระบบ การปลูกผักอินทรีย์ โดยการใช้สารชีวภัณฑ์ในการป้องกันโรคพืชและแมลง ซ่ึงสามารถ 

นำามาปรับประยุกต์ใช้กับ พกฉ. ได้ 

 ผูเ้ขา้รว่มโครงการไดเ้ห็นแนวทางการทำาการตลาดเชงิเกษตร การจัดตกแต่งสถานทีใ่หเ้ปน็เอกลักษณ ์การมี

ใจบริการของพนักงานและเทคนิคการนำาชมที่สามารถดึงดูดผู้เข้าชมได้

  โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากร วันที่ 21 สิงหาคม 2563 ณ ชุมชนนิเวศน์ สันติวนา  

แขวงดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

 เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ เพิ่มทักษะและประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดแสดงและฐานการเรียนรู้ 

ให้สวยงาม สมสมัยอยู่เสมอ และเพื่อพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงเกษตร
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 u ผลการดำาเนินงาน
 ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้ถึงการวางแผนพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ความสะอาด เรียบร้อย สวยงามของ

พ้ืนที่ในความดูแล พร้อมให้บริการแก่ผู้เข้าชมอยู่เสมอ สร้างแรงบันดาลใจในเร่ืองของการนำาวัสดุเหลือใช้ มาสร้าง 

ให้เกิดประโยชน์ เพื่อการประหยัดต้นทุนและการเพ่ิมรายได้ จากวัสดุเหลือใช้ นอกจากน้ี การเข้าถึงชุมชน  

บริเวณพื้นที่โดยรอบ ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องท่ีสามารถนำามาปรับใช้ได้ เพ่ือการขับเคล่ือน พกฉ. ให้เป็นที่ รู้จัก 

ของผู้คนโดยรอบ

  โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากร วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนวิถีชีวิตเศรษฐกิจ 

พอเพยีง โรงเรยีนสถาพรวทิยา ตำาบลลำาพญา อำาเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม และวสิาหกจิชมุชนเกษตรอนิทรยี ์ 

บ้านคลองโยง ตำาบลคลองโยง อำาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

 เพือ่ใหผู้เ้ขา้รว่มโครงการไดเ้รยีนรูน้วตักรรมเกษตรใหม ่ๆ  แลกเปลีย่น เรยีนรูน้วัตกรรมเกษตรกบัหนว่ยงาน

อืน่ ๆ  ทัง้เปน็การสรา้งเครอืข่ายทีส่ามารถขบัเคลือ่นงานรว่มกนั ใหมี้การพฒันาขึน้ โดยเขา้ศกึษาดงูาน ดงัน้ี โรงเรยีน

วถิชีวิีตเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรยีนสถาพรวทิยา ตำาบลลำาพญา อำาเภอบางเลน จังหวดันครปฐม และวสิาหกจิชมุชน

เกษตรอินทรีย์บ้านคลองโยง ตำาบลคลองโยง อำาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

 u ผลการดำาเนินงาน
 ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้นวัตกรรมเกษตรใหม่ ๆ เช่น ปั้มนำ้าทรงเหยียบ ที่สามารถนำามาติดตั้งบริเวณ 

ฐานเรียนรู้เพื่อให้ผู้ท่ีเข้าชมได้ทำากิจกรรมช่วยรดนำ้าต้นไม้ในขณะที่เดินชมภายในฐานเรียนรู้ได้ การทำาจุลินทรีย์

สังเคราะห์แสงเพื่อปรับปรุงบำารุงต้นข้าวและลดต้นทุนการใช้ปุ๋ย การนำาขวดพลาสติกเหลือใช้ นำากลับมาใช้ใหม่ 

เช่น การนำามาทำาหัวสปริงเกอร์ และ ภาชนะสำาหรับขยายพันธุ์พืชแบบควบแน่น การนำาแหนแดงมาหมักทำาเป็น 

พีทมอส สำาหรับเพาะกล้าพืช ผัก เพื่อลดต้นทุนการผลิต การใช้พาราฟิล์ม ในการติดตา เสียบยอดต้นไม้ 

และการทำาต้นไม้แฟนซี การทำาดินขุยไผ่ บริเวณฐานเรียนรู้ต่าง ๆ  เพื่อนำาไปใช้ในการบำารุงพืชผัก ภายในฐานเรียนรู้ 

การประดิษฐ์เครื่องร่อนมูลไส้เดือนเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการทำางาน
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 รับรางวัลเกียรติคุณ

 เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ดีเด่น ประจำาปี 2563 (Museum Thailand 

Awards 2020) ครั้งที่ 4 วันที่ 17 กันยายน 2563 ณ ซี อาเซียน ออดิทอเรียม ชั้น 10 อาคารไซเบอร์เวิลด์  

ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร

 สำานักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ร่วมพิธีมอบ

รางวัลพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ดีเด่น ประจำาปี 2563 (Museum Thailand Awards 2020) ครั้งที่ 4 จัดขึ้น

โดยสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) การจัดงานมอบรางวัล Museum Thailand Awards ถือเป็น

เคร่ืองหมายแห่งความภาคภูมิใจให้กับพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ไทยท่ีประสบความสำาเร็จเสริมสร้างความมุ่งมั่น  

ช่วยยกระดับศักยภาพ  ในการบริหารจัดการให้งอกงามอย่างยั่งยืน อันเป็นรากฐานสำาคัญที่ช่วยขับเคลื่อนพัฒนา

เศรษฐกิจไทย จากรากสู่โลกต่อไปได้ในอนาคต ในการน้ีพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว เข้ารับรางวัล Museum Thailand Awards 2020 ประเภทพิพิธภัณฑ์ด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

รางวัลดีเด่นด้านกิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้ และรางวัล Museum Thailand Popular Vote 2020 

รางวัลพิพิธภัณฑ์ขวัญใจมหาชน ถือเป็นอีกหน่ึงรางวัลแห่งความภาคภูมิใจถึง 4 ปีซ้อนโดยได้รับเกียรติจาก นายวีระ โรจน์พจนรัตน์  

ประธานกรรมการสำานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ เป็นประธานในการมอบรางวัล
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ภาคผนวก
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ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

(Integrity and Transparency Assessment : ITA)
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รายงานผลการประเมินองค์การมหาชน
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

สำานักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)
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รายงานผลการประเมินองค์การมหาชน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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(องค์การมหาชน) 
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วัตถุประสงค์การจัดต้ัง ข้อมูลพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
1. เผยแพรพระเก ียรติค ุณและพระอัจฉริยภาพของพระมหากษ ัตร ิย์ ไทยกับ

ความสัมพันธ์ ในด้านการเกษตรตั้งแต่อดีตถึงปจจุบัน รวมทั้งโครงการพระราชดําริ 
พระราชกรณียกิจ และโครงการพระราชพิธีต่าง ๆ ที่เกี่ยวของในด้านการเกษตร  

2. เป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เกี่ยวกับการเกษตร 
เกษตรทฤษฎีใหม่ และเป็นแหล่งความร ูข้อมูลทางวิชาการเกีย่วกับโครงการ
พระราชดําริ พระราชกรณียกจิ โครงการพระราชพิธีตาง ๆ และให้บริการด้าน
คําปรึกษาและด้านอื่น ๆ ที่เกีย่วเนื่องแกหน่วยงาน ภาครัฐและภาคเอกชน 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งสถาบันเกษตรกร องค์กรชุมชน และ
ประชาชนผู้สนใจ 

3. จัดให้ มีการศึกษา ค้นควา้ วิจัย รวบรวมวัตถุ วัสดอุ้างอิง สิ่งประดิษฐ์ จาํแนก
ประเภทวัตถุ บันทึกหลกัฐานเกี่ยวกับความเป็นมา การสงวนรักษาผลงานเกี่ยวกับ
วิวัฒนาการและการพัฒนาดา้นการเกษตรของประเทศไทยรวมถึงพันธุสัตว์หายาก 
ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช้ ที่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตร เพื่อ 
ประโยชนในการพัฒนาความ  ก้าวหน้าทางวิชาการ และสาํหรับใช้ในกิจการของ
สำนักงาน 

4. จัดแสดงกิจกรรม ผลงาน นิทรรศการ การประชุม สัมมนา การฝึกอบรม การแสดง
สินค้า และการเผยแพรประชาสัมพันธ์ทีเ่กี่ยวขอ้งกับโครงการพระราชดาํริ พระราช
กรณียกิจ โครงการ พระราชพิธีตาง ๆ แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงที่เกี่ยวกับ
การเกษตรและการเกษตรทฤษฎีใหม่ 

5. ส่งเสริม สนับสนุน ประสานความร่วมมอื และให้คําปรึกษาแกโครงการหลวง 
สถาบันการศึกษา และหนว่ยงานภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ในการแลกเปลี่ยน องค์ความรู ข้อมูล  
 

งบประมาณ      212,585,800 บาท 
รายได้*    22,190,410.62 บาท  
เงินทุนสะสม        75,658,422 บาท 
อัตรากำลัง (กรอบ/บรรจุจรงิ)     83/73      
ค่าใช้จ่ายบุคลากร                  38,960,470 บาท 
งบประมาณค่าใช้จ่ายตามแผนการใชจ้่ายเงิน   
(ประกอบด้วย เงินอุดหนุน+เงินทุนสะสม +รายได้)  
    141,278,700 บาท  
                                      (ไม่รวมครุภัณฑ์ และไม่รวมลงทุน)      
สัดส่วนค่าใช้จา่ยดา้นบุคลากร               ร้อยละ 27.58 
(ตามมติคณะรัฐมนตร ี28 พฤษภาคม 2561) 
 
* ท่ีมาของรายได้จากการดำเนินงาน มาจาก  
1) ลงทะเบียนกิจกรรมเรียนรู้                                   5,796,094.18 บาท 
2) บริการห้องพักห้องประชุม                                   7,282,488.06 บาท 
อาหาร อาหารว่าง                              
3) ดอกเบี้ยรับ                                                     2,690,796.04 บาท 
4) ค่าเข้าชม                                                          677,020.86 บาท 
5) ค่าเช่าและสาธารณูปโภค                                       309,360.85 บาท 
6) รายได้อื่นๆ                                                     1,246,559.76 บาท 
7) จำหน่ายสินค้า                                                 4,188,090.87 บาท 

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 
 

 
 

คณะกรรมการองค์การมหาชน  
 วันที่ได้รับแต่งต้ัง วันที่หมดวาระ 

ประธานกรรมการ 1. นายวีระชัย  นาควิบูลย์วงศ ์ 15 เมษายน 2563 15 เมษายน 2567 

กรรมการโดย
ตำแหน่ง 

2. ปลัดกระทรวงท่องเที่ยวและกฬีา - - 

3. ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ - - 

4. ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม - - 

5. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ - - 

กรรมการ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

6. นายสุวรรณ  บูราพรนุสรณ์         ด้านประวัตศิาสตร์เกีย่วกับ 
                                         สถาบันพระมหากษัตรยิ ์
 

15 เมษายน 2563 15 เมษายน 2567 

7. นางอุษา  กลิ่นหอม                 ด้านการเกษตร 

 

15 เมษายน 2563 15 เมษายน 2564 

8. นายธีระ  พุ่มเสนาะ        ด้านการบริหารจัดการ 

 

15 เมษายน 2563 15 เมษายน 2567 

สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) (พกฉ.) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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9. ผศ. ทวี  วัชระเกียรติศักดิ์             ด้านการวิจัยและ
กระบวนการเรียนรู ้

15 เมษายน 2563 15 เมษายน 2567 

10. นายเสถียร  ใจคำ        ด้านการพัฒนาชุมชน
และเครือข่ายเศรษฐกิจ
พอเพียง 

20 เมษายน 2562 19 เมษายน 2566 

กรรมการและ
เลขานุการ 

(ผู้อำนวยการ) 

11. นายสหภูมิ  ภมูิธฤติรัฐ
ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

18 เมษายน 2561 1 ตุลาคม 2563 

วิสัยทัศน ์
พิพิธภัณฑ์แห่งการเรียนรู้ และขับเคลื่อนพระเกยีรติคุณพระอัจฉรยิภาพกษัตริย์เกษตร ของสังคม 

คณะกรรมการองค์การมหาชน 
วันที่ได้รับแต่งต้ัง วันที่หมดวาระ 
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ส่วนที่ 3 ตัวชี้วัดผลกระทบ (impact) เพ่ือติดตามผลสำเร็จเป็นรายปี (monitoring KPI) 

ตัวชี้วัด monitor 
ค่าเป้าหมาย 

2563 2564 2565 
จำนวนนิทรรศการและฐานการเรยีนรู้พระอัจฉริยภาพ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้านการเกษตร 24 ช้ิน 24 ช้ิน 24 ช้ิน 

ผลการดำเนินงาน มจีำนวนนิทรรศการและฐานการเรียนรู้ จำนวน 27 ชิ้น 
 

 
หมายเหตุ : 
* สรุปผลการประเมินระดับองค์กร 

ระดับดีมาก          หมายถึง องค์การมหาชนที่มีผลคะแนนเฉลีย่ทุกองค์ประกอบ ตั้งแต่ 85 คะแนนขึ้นไป 
ระดับดี           หมายถึง องค์การมหาชนที่มีผลคะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ ตั้งแต่ 70.00 – 84.99 คะแนน 
ระดับพอใช ้         หมายถึง องค์การมหาชนที่มีผลคะแนนเฉลีย่ทุกองค์ประกอบ ตั้งแต่ 60.00 – 69.99 คะแนน 
ระดับต้องปรับปรุง  หมายถึง องค์การมหาชนที่มีผลคะแนนเฉลีย่ทุกองค์ประกอบ ต่ำกว่า 60 คะแนน 

** ITA : Integrity and Transparency Assessment หรือ ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนนิงานของหน่วยงาน ประเมินโดย สำนักงาน ป.ป.ช. 
 
 
 
 
  

แบบประเมินองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) 

ส่วนที่ 1 องค์ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ส่วนที่ 2 ตัวชี้วัดประกอบการประเมิน 

สรุปผลการประเมินระดับองค์กร* คะแนนรวมถ่วงน้ำหนัก ITA** 

ระดับดีมาก 90.00 คะแนน 80.45 คะแนน 
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ตัวชี้วดั น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน 

เป้าหมาย
ขั้นต่ำ 
(50)  

เป้าหมาย
มาตรฐาน 

(75)  

เป้าหมาย 
ขั้นสูง 
(100) 

ผลการ
ดำเนินงาน 

คะแนนที่ได้ 
(เทียบจาก 

ค่าเป้าหมาย) 

คะแนน 
ถ่วงน้ำหนัก 

องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิผล (ร้อยละ 40) 
1.1 จำนวนประชาชนที่เข้าชม 
     พพิิธภัณฑ์ (ราย)*   10 315,758 335,758 355,758 332,669 71.14 7.11 

1.2 ผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้
และฝึกปฏบิัติเกษตรเศรษฐกิจ
พอเพียง  (ราย)* 

10 30,900 35,900 40,900 40,136 96.18 9.62 

1.3 จำนวนผู้เข้ารับการถ่ายทอด ความรู้
เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง (ราย)* 10 8,745 9,300 9,800 11,629 100 10.00 

องค์ประกอบที่ 2 การผลักดันยุทธศาสตร์ของประเทศ (ร้อยละ 10) 
2.1 ร้อยละของจำนวนเครือข่าย พกฉ. 

ที่ทำเกษตรอินทรีย์และผา่นการ
รับรองมาตรฐาน PGS 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีจำนวน
เครือข่าย 120 เครือข่าย) 

20 ต่ำกวา่ 
ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 100 20.00 

องค์ประกอบที่ 3 ประสิทธภิาพ (ร้อยละ 25) 
3.1 ร้อยละค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 
     ขององค์การมหาชน 

5 - ร้อยละค่าใช้จ่าย 
ด้านบุคลากร 

ไม่เกินกรอบวงเงินรวมฯ 
ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด 

 • ร้อยละค่าใช้จ่าย 
ด้านบุคลากร 
ไม่เกินกรอบวงเงิน
รวมฯ ที่คณะรัฐมนตรี
กำหนด และ 
• ค่าใช้จ่ายด้าน
บุคลากรจริง ไม่สงู
กว่างบประมาณ 
ที่ได้รับการจัดสรร 
จากสำนกังบประมาณ 

ร้อยละ 27.58 
ของค่าใช้จ่าย
ด้านบุคลากร 

100 5.00 

   3.2 ประสิทธิภาพในการบรหิารงานหรือการให้บริการขององค์การมหาชน 
3.2.1 จำนวนองค์ความรู้จากเครือข่าย

และภาคีความร่วมมือ ที่เผยแพร่
ทาง Social media (เรื่อง) 
(นวัตกรรม) 

15 37 38 39 40 100 15.00 

3.2.2 ความสามารถในการหารายได ้
       เพื่อลดภาระงบประมาณภาครัฐ* 5 21.70 23.96 26.21 22.19 55.42 2.77 

องค์ประกอบที่ 4 การตอบสนองต่อประชาชน (ร้อยละ 10) 
4.1 การเผยแพร่สารสนเทศผ่าน     
     web portal 

5 
องค์การมหาชนส่ง 

ข้อมูลสำคัญขององค์การ
มหาชนมายังสำนักงาน 
ก.พ.ร. ครบถ้วนตาม
รายการที่กำหนด  
(ข้อมูลกลุ่มที่ 1) 

องค์การมหาชนส่งข้อมูล
สำคัญขององค์การมหาชน

มายังสำนักงาน ก.พ.ร. 
ครบถ้วนตามรายการ 

ที่กำหนด (ข้อมูลกลุ่มที่ 1 
และกลุ่มที่ 2) 

องค์การมหาชนส่งข้อมูล
สำคัญขององค์การ

มหาชนมายังสำนักงาน 
ก.พ.ร. ครบถ้วนตาม
รายการที่กำหนด  

ข้อมูลกลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 
และกลุ่มที่ 3) 

ส่งข้อมลูสำคัญ
มายังสำนักงาน 

ก.พ.ร.  
ตามรายการ 
ที่กำหนด  
ทั้ง 3 กลุ่ม  
แล้วเสร็จ 

100 5.00 

4.2 ร้อยละความพึงพอใจในการ 
     ให้บริการขององค์การมหาชน 5 

ร้อยละ 80 
และผ่านเกณฑ์ 

การประเมินคุณภาพ  
ร้อยละ 50 - 74.99 

ร้อยละ 80 
และผ่านเกณฑ์ 

การประเมินคุณภาพ  
ร้อยละ 75 - 89.99 

ร้อยละ 80 
และผ่านเกณฑ์ 

การประเมินคุณภาพ  
ตั้งแต่ร้อยละ 90 

ข้ึนไป 

ร้อยละ 90.95  
และผ่านเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพ 

ร้อยละ 100 
100 5.00 

องค์ประกอบที่ 5 การควบคุมดแูลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน (ร้อยละ 15) 
5.1 ร้อยละความสำเร็จของ 
     การพัฒนาด้านการควบคุมดูแล 
     กจิการของคณะกรรมการ    
     องค์การมหาชน 

15 ร้อยละ 100 ร้อยละ 70 70 10.50 

ส่วนที่ 1 องค์ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน  
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ตัวชี้วดั น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน 

เป้าหมาย
ขั้นต่ำ 
(50)  

เป้าหมาย
มาตรฐาน 

(75)  

เป้าหมาย 
ขั้นสูง 
(100) 

ผลการ
ดำเนินงาน 

คะแนนที่ได้ 
(เทียบจาก 

ค่าเป้าหมาย) 

คะแนน 
ถ่วงน้ำหนัก 

คะแนนรวม 90.00 

 สรุปผลการประเมินระดับองค์กร ดมีาก 
 
  หมายเหตุ :  

* ตัวชี้วัดที่ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัดตามมติคณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (อ.กพม.) ครั้งที่ 7/2563 เม่ือวันที่ 28 ธันวาคม 2563 
สรุปผลการประเมินระดับองค์กร 

ระดับดีมาก          หมายถึง องค์การมหาชนที่มีผลคะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ ต้ังแต่ 85 คะแนนขึ้นไป 
ระดับดี        หมายถึง องค์การมหาชนที่มีผลคะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ ต้ังแต่ 70.00 – 84.99 คะแนน 
ระดับพอใช้          หมายถึง องค์การมหาชนที่มีผลคะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ ต้ังแต่ 60.00 – 69.99 คะแนน 
ระดับต้องปรับปรุง  หมายถึง องค์การมหาชนที่มีผลคะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ ต่ำกว่า 60 คะแนน 
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• พกฉ. ได้เผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหา วชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริ
สมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม  บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์ 
ด้านการเกษตร โดยมี    ผู้เข้าชมและเรียนรู ้พิพิธภัณฑ์ ตั ้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 รวมจำนวน 
จำนวนประชาชนผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ทั้งหมดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  นับจำนวน (1) ประชาชนที่เข้าชมพิพิธภัณฑ์ (2) 
Wisdom Farm และ (3) พิพิธภัณฑ์สัญจร เท่ากับ 332,669 ราย ทั้งนี้ คณะนักเรียนเริ่มมีการยกเลิกการเข้าร่วมโครงการ 
พกฉ. คั้งแต่เดือนมกราคม 2563 และพกฉ. ปิดให้บริการเข้าชมชั่วตราวในช่วงเดือน มีนาคม- พฤษภาคม 2563 

เดือน/ปี จำนวนผู้เข้าชม 
บุคคลทั่วไป กลุ่มคณะ 

ตุลาคม 2562 37,431 4,147 
พฤศจิกายน 2562 21,234 11,539 
ธันวาคม 2562 69,129 11,029 
มกราคม 2563 59,956 9,593 

กุมภาพันธ์ 2563 27,381 7,277 
มีนาคม 2563 165 383 
เมษายน 2563 - - 

พฤษภาคม 2563 - - 
มิถุนายน 2563 6,562 200 
กรกฎาคม 2563 22,957 358 
สิงหาคม 2563 19,218 2,914 
กันยายน 2563 15,140 6,056 

• โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่มาเรียนรู้
และเข้าชมพิพิธภัณฑ์ จำนวน 13 หลักสูตร ได้แก่ 1) หลักสูตรการเรียนรู้ “ตามรอยพ่อ” 2) หลักสูตรการเรียนรู้ “เกษตร
สร้างสรรค์” 3) หลักสูตรการเรียนรู้ “วิถีเกษตรของพ่อ” 4) หลักสูตรการเรียนรู้ฝึกปฏิบัติ “สืบทอดพระราชปณิธานด้วยฐาน
ต้นไม้แห่งการเรียนรู้” 5) หลักสูตรการเรียนรู้ฝึกปฏิบัติ “นวัตกรรมของพ่อ” 6) หลักสูตรการเรียนรู้ฝึกปฏิบัติ “พอดีพอเพียง”
7) หลักสูตรการเรียนรู้ฝึกปฏิบัติ “ตามรอยพ่อ กษัตริย์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง” 8) หลักสูตรอบรม/ค่ายการเรียนรู้ “ลดเวลา
เพิ่มเรียนรู้” 9) หลักสูตรอบรม/ค่ายการเรียนรู้ “รู้ก่อนทำ ตามรอยพ่อ”  10) หลักสูตรอบรม/ค่ายการเรียนรู้ “วิถีพอเพียง”
11) หลักสูตรอบรม/ค่ายการเรียนรู้ “ต้นกล้าพอเพียง” 12) หลักสูตรอบรม/ค่ายการเรียนรู้ “เกษตรพอเพียง”  13) หลักสูตร
เกษตรเคลื่อนที ่“เกษตรพึ่งตนเอง” โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 40,136 ราย

• พกฉ. ดำเนินการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตร โดยมีการจัดกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้
ภูมิปัญญา นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการพึ่งตนเอง ในการลดค่าใช้จ่าย สร้างรายได้ แก่ประชาชนและผู้ที่สนใจ 
จำนวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดองค์ความรู้  11,629 ราย และจากการสอบถามจากเข้ารับการถ่ายทอดองค์ความรู ้จำนวน 3,053 
ราย ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 2,471 ราย หรือร้อยละ 80.94 ระบุว่าสามารถองค์ความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดไปใช้ประโยชน์
ได้  

• จำนวนเครือข่าย พกฉ. ที่ทำเกษตรอินทรีย์และผ่านการรับรองมาตรฐาน PGS จำนวน 30 ราย หรือร้อยละ 25  จาก
จำนวนเครือข่ายทั้งหมด  ณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน  120 เครือข่าย คิดเป็น ร้อยละ 25 (มีจำนวนเครือข่าย พกฉ. 
ที่ผ่านการรับรอง PGS แล้ว 30 ราย) 

• องค์ความรู้จากเครือข่ายและภาคีความร่วมมือที่นำมาเผยแพร่ให้ พกฉ. และ พกฉ. นำองค์ความรู้ที่ไ ด้ไปเผยแพร่
ในเว็บไซต์ ในรูปแบบมัลติมีเดีย อย่างน้อย 3 รูปแบบ อาทิ บทความ ภาพประกอบคำบรรยาย คลิปวีดิโอ เป็นต้น ณ สิ้นปี  
งบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 40 องค์ความรู้ 
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สรุปผลงานสำคัญ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

• รายได้ที่มาจากการดำเนินงานของ พกฉ. รวม 22.19 ล้านบาท โดยอยู่ระหว่างขอข้อมูลรายละเอียด แหล่งที่มา
รายได้ ของ พกฉ. ตามประเภทต่าง ๆ ได้แก่ 

1) ลงทะเบียนกิจกรรมเรยีนรู้  5,796,094.18 บาท 
2) บริการห้องพักห้องประชุม    7,282,488.06 บาท 

อาหาร อาหารว่าง
3) ดอกเบี้ยรับ    2,690,796.04 บาท 
4) ค่าเข้าชม      677,020.86 บาท 
5) ค่าเช่าและสาธารณูปโภค      309,360.85 บาท 
6) รายได้อื่นๆ  1,246,559.76 บาท 
7) จำหน่ายสินค้า  4,188,090.87 บาท 
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สถานะทางการเงิน
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รายงานการเงิน
สำานักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

คณะกรรมการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว    ได้มี
คำสั่งที่  1/2563  ลงวันที่  1 พฤษภาคม 2563    แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ  ประกอบด้วย                     
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวี  วัชระเกียรติศักดิ์  เป็นประธานกรรมการ  นางอุษา กลิ่นหอม และนางสุกานดา ธนพานิชกูล  
เป็นกรรมการ  นางสาวอรพินท์ นิ่มวรรณโณ  ผู้ตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการ   แทนคณะอนุกรรมการตรวจสอบ
และประเมินผล   ซึ่งหมดวาระลง  โดยมี นายปรีชา  อุยตระกุล  เป็นประธาน   นายวีระชัย  นาควิบูลย์วงศ์  นายเธียร
ชัย ณ นคร   นายทวี  วัชระเกียรติศักดิ์ เป็นอนุกรรมการ  และนางสาวอรพินท์ นิ่มวรรณโณ  ผู้ตรวจสอบภายใน 
เป็นเลขานุการ  โดยคณะกรรมการฯ และคณะอนุกรรมการฯ  ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามอำนาจหน้าที่  บทบาทและ
ความรับผิดชอบอย่างเป็นอิสระ  จัดการประชุมร่วมกับผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน  รวมทั้งสิ้น 9 ครั้ง   และ             
ได้รายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทุกครั้ง   โดยสรุปสาระสำคัญ ดังนี้ 

1. การกำกับดูแล สอบทานและติดตามผลการดำเนินงาน 
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานการดำเนินงานด้านการเงินและด้านภารกิจหลัก ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.2563   เพ่ือให้ถูกต้องเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรี                    
ที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้งพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์  หรือ                 
มีโอกาสเกิดการทุจริตที่อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของสำนักงาน 

นอกจากนี้   ได้สอบทานการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน พบว่า สำนักงาน
ได้ดำเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน
สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561   โดยภาพรวมเห็นว่าระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอ เหมาะสม 
เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติ   ข้อบังคับที่ ถูกต้อง  และสามารถสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานให้                              
บรรลุวัตถุประสงค์ได้   รวมทั้งได้สอบทานแผนและผลการบริหารความเสี่ยง  พบว่า การประเมินความเสี่ยง                  
มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และยุทธศาสตร์  ความเสี่ยงสามารถลดระดับความรุนแรงและโอกาสที่เกิด
ความเสี่ยงได้  

2. การสอบทานรายงานการเงิน 
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  รายงาน

การเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายไตรมาส  ร่วมกับฝ่ายบริหาร  พบว่า  กระบวนการจัดทำงบการเงินและ
การเปิดเผยข้อมูลมีความถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และเชื่อถือได้  เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ 

3. ประสิทธิผลของการตรวจสอบภายใน  
 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาความเป็นอิสระ ขอบเขตการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน 

เห็นชอบรายงานผลการตรวจสอบภายใน  และให้คำแนะนำในการพัฒนาการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  ให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งเห็นชอบแผนการตรวจสอบภายในและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
อนุมัติกฎบัตรการตรวจสอบภายใน  และเห็นชอบกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ  กล่าวได้ว่าการปฏิบัติงานของ                     
ผู้ตรวจสอบภายในมีประสิทธิผล   นอกจากนี้ เสนอแนะให้แต่งตั้งคณะทำงานให้คำแนะนำ และช่วยปฏิบัติงาน
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ด้านการตรวจสอบภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง ในการให้คำปรึกษา แนะนำ ช่วยใน การปฏิบัติงาน 
ร่วมพัฒนาการตรวจสอบภายใน ให้มีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ และบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่กำหนด 

4. การเสนอความเห็นแต่งตั้งผู้สอบบัญชคี่าตอบแทน และประชุมร่วมกัน 
คณะกรรมการตรวจสอบ  ได้พิจารณาเสนอคณะกรรมการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  แต่งตั้งบริษัท สำนักงานสามสิบสี่ ออดิต จำกัด  เป็นผู้สอบบัญชี  ปีงบประมาณ 2564             
ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินแล้ว  นอกจากนี้ ได้ประชุมหารือร่วมกับผู้สอบบัญชี                     
ที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นชอบ เกี่ยวกับรายงานผลการตรวจสอบ รอบปีบัญชี 2562 รวมทั้งสอบถาม
เรื่องอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น 

โดยสรุป   ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563   คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบ          
ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและตามที่ได้รับมอบหมาย  โดยใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่                   
ด้วยความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรม  ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และโปร่งใส  สอดคล้องตามระบบ
การกำกับดูแลกิจการที่ดี  

 

  
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวี  วัชระเกียรติศักดิ์) 
 ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ
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ก 

 

บทสรุปสำหรับผูบริหาร 
 

 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา และเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอการ

ใหบริการของสำนักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน)

ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ และดานสิ่งอำนวยความสะดวก รวมท้ัง

ศึกษาถึงปญหาและขอเสนอแนะตาง ๆ ของผูรับบริการตอการใหบริการของสำนักงานพิพิธภัณฑเกษตร

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) โดยกลุมตัวอยาง คือ ผูรับบริการจาก

สำนักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) จำนวน 

3,614 คน ซึ่งสวนใหญเปนเพศหญิงมีอายุต่ำกวา 20 ป มีการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี6/ปวช. และ

มีสถานภาพเปนนักเรียน นักศึกษา มีท่ีอยูอาศัยในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดปทุมธานีเปนสวนใหญ 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเพื่อเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในการ

ใหบริการของสำนักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) 

ขอมูลที่รวบรวมไดถูกบันทึกดวยโปรแกรมสถิติสำเร็จรูปเพื ่อการวิจัยทางสังคมศาสตร แลวทำการ

วิเคราะหขอมูลท่ัวไปและระดับความพึงพอใจโดยใชสถิติตัวแปรเดียว ไดแก ความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย และ

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน รวมท้ังการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูรับบริการดวยสถิติหลายตัวแปร ไดแก 

Independent samples t-test และ One-Way ANOVA 

 

ผลการวิจัย  

 1. ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของผูรับบริการตอการใหบริการของสำนักงานพิพิธภัณฑเกษตร

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) 3 ดาน ประกอบดวย ดานกระบวนการ

ขั้นตอนการใหบริการ ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ และดานสิ่งอำนวยความสะดวก พบวาผูรับบริการจาก

สำนักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) ที่เปน

ตัวอยางในการศึกษานี้ มีความพึงพอใจตอการใหบริการของสำนักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) โดยภาพรวมในระดับมาก ซึ่งคิดเปนรอยละ 94.0       

ของระดับความพึงพอใจทั้งหมดตามความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม ทั้งนี้คณะวิจัยไดเรียงลำดับ  

รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการของสำนักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกยีรติ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัว (องคการมหาชน) พบวาผู ร ับบริการมีความพึงพอใจดานเจาหนาท่ี                     

ผูใหบริการสูงกวาดานอื่น ๆ (รอยละ 90.3) รองลงมาคือ ความพึงพอใจดานสิ่งอำนวยความสะดวก     

(ร อยละ 89.0) และดานกระบวนการขั ้นตอนการใหบริการ (ร อยละ 87.8) นอกจากนั ้นคณะวิจัย           

ไดวิเคราะหถึงการรับรูเกี ่ยวกับพิพิธภัณฑการเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัว         
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ของผูรับบริการ ผานชองทางการสื่อสารตาง ๆ พบวาผูรับบริการที่เปนตัวอยางของการศึกษาสวนใหญ

รูจักพิพิธภัณฑการเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว จากการทัศนศึกษา / ศึกษาดูงาน        

ซึ่งจากการเก็บรวบรวมขอมูลยังทำใหทราบถึงความชอบหรือประทับใจการจัดแสดงนิทรรศการในแตละ

พิพิธภัณฑ ผลการศึกษาพบวาผู ร ับบริการมีความชอบหรือประทับใจการจัดแสดงนิทรรศการของ

พิพิธภัณฑในอาคาร ดังนี้ 1) พิพิธภัณฑในหลวงรักเรา อาคาร 5 ซึ่งแบงเปน 2 ชั้น ผูตอบแบบสอบถาม    

มีความชอบหรือประทับใจการจัดแสดงนิทรรศการในอาคาร 5 ชั้น 1 ในโซนท่ี2 กษัตริยเกษตรมากที่สุด 

สวนอาคาร 5  ชั้น 2 ประทับใจการจัดแสดงตลาดเงินทวีมากที่สุด 2) พิพิธภัณฑมหัศจรรยพันธุกรรม 

อาคาร 3 สวนใหญประทับใจสวนจัดแสดงเรื่อง พันธุกรรมสรางชีวิตมากที่สุด 3) พิพิธภัณฑปาดงพงไพร 

อาคาร 4 สวนใหญประทับใจสวนจัดแสดงเรื่อง เสียงแหงธรรมชาติ (ปากลางวัน / ปากลางคืน) มากที่สุด 

และ 4) พิพิธภัณฑดินดล อาคาร 7 สวนใหญประทับใจสวนจัดแสดงเรื ่อง ดินมีชีวิตมากที ่สุด และ           

5) พิพิธภัณฑภายนอกอาคาร พิพิธภัณฑนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง สวนใหญประทับใจการ     

จัดแสดงเรื่อง 1 ไรพ่ึงตนเอง มากท่ีสุด 

2. ผลการศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการของสำนักงาน

พิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) จำแนกตามคุณลักษณะ

ดานชีวสังคม ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการทำงาน และเขตที่อยูอาศัย พบวา 

กลุ มตัวอยางในการศึกษา ซึ ่งเปนผู ร ับบริการจากสำนักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) ซึ่งมี อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการทำงาน และ

เขตท่ีอยูอาศัยตางกัน จะมีความพึงพอใจตอการใหบริการของสำนักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) ดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ ดานเจาหนาท่ี    

ผูใหบริการ ดานสิ่งอำนวยความสะดวก และความพึงพอใจในภาพรวมแตกตางกัน ยกเวนความแตกตาง

ระหวางเพศเทานั้น ท่ีไมมีผลตอระดับความพึงพอใจท้ังรายดานและในภาพรวม 

3. ผลการศึกษาปญหาและขอเสนอแนะตาง ๆ ของผูรับบริการท่ีมีตอการใหบริการของสำนักงาน

พิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) จากผลการวิเคราะห

แบบสอบถามปลายเปด และการสัมภาษณผูรับบริการจากสำนักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) สรุป ดังนี้ 

1)  ควรปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑในเรื่องเพิ่มแสงสวางภายในสวนจัดแสดง เพื่อเพิ่มความ

ปลอดภัยและนาสนใจ การดูแลอุณหภูมิในสวนจัดแสดงใหเหมาะสมกับสภาพอากาศ อาจจะโดยการ   

เปดพัดลมทำความเย็น และระบายอากาศ เนื ่องจากมีขอจำกัดในการใชเครื ่องทำความเย็นภายใต

สถานการณโรคระบาดรายแรง (covid-19) เชนในปจจุบัน รวมถึงการปรับปรุงเรื ่องปายบอกทาง         

ใหชัดเจน รวมถึงการทำปายคำบรรยายวัตถุผลิตภัณฑเพื่อประโยชนแกผูเขาเยี่ยมชมที่จะศึกษา คนควา 

หรือสืบคนไดดวยตนเอง 
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ค 

 
2) การพัฒนาคุณภาพบริการ ควรจัดใหมีเจาหนาที ่หรือวิทยากรประจำอาคาร เพื ่อให

คำแนะนำเพ่ิมเติมจากสื่อบรรยายวัตถุพิพิธภัณฑ 

3) การปรับการสงสารเพื่อประชาสัมพันธ ที่ควรตองสื่อถึงความเปนพิพิธภัณฑการเกษตร

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ที่สะทอนถึงอัตลักษณของพิพิธภัณฑแหงนี้ คือการ

เทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย และการเปนศูนยการเรียนรูหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ดานการเกษตร ใหสังคมภายนอกตระหนักและรับรูมากขึ้น อีกทั้งการแจงขาวสารที่เปนปจจุบันเกี่ยวกับ

การใหบริการของพิพิธภัณฑโดยสังเขป เพื่อเปนขอมูลสำหรับการวางแผนการมาใชบริการพิพิธภัณฑ

การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

4) การวางแผนการจัดการนำชมพิพิธภัณฑท่ีอาจยืดหยุนไดตามสถานการณ ความพรอม 

ความตองการ และความจำเปนของผูรับบริการ ทั้งนี้เพื่อใหการบริการของสำนักงานพิพิธภัณฑเกษตร

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัว (องคการมหาชน) สรางความพึงพอใจสูงสุดใหแก

ผูรับบริการ 

 

ขอเสนอแนะจากคณะผูวิจัยในการนำผลการวิจัยไปใช 

1) ดานบุคลากร ควรมีการแบงหนาที่ความรับผิดชอบอยางชัดเจน และมีการประสานงาน

อยางเปนระบบ การสงตอและแบงปนขอมูลระหวางเจาหนาท่ีหนวยตาง ๆ ใหเปนมาตรฐานเดียวกัน  

2) ดานสิ่งอำนวยความสะดวก ควรมีการพัฒนา และปรับปรุงภูมิทัศน สภาพแวดลอมภายใน

อาคาร สรางบรรยากาศท่ีดีใหเกิดความรูสึกสะดวกสบายและปลอดภัย โดยจัดใหมีแสงสวางอยางเพียงพอ 

การปรับอุณหภูมิในพื้นที่จัดแสดงใหเหมาะสมกับสภาพอากาศ สรางบรรยากาศดวยเสียงดนตรี และ    

การจัดทำปายบอกทางภายใน และภายนอกอาคารใหชัดเจน รวมถึงการจัดทำปายบรรยายวัตถุพิพิธภัณฑ

เพ่ือประโยชนในการสืบคนของผูรับบริการ 

3 ) ด านกระบวนการนำชม ควรม ีการวางแผนร ับม ือก ับสถานการณท ี ่หลากหลาย              

ปรับกระบวนการขั้นตอนการใหบริการใหมีความยืดหยุน การบริหารเวลาเพื่อใหเปนไปอยางเหมาะสม   

ไมเรงรัดหรือรีบเรงในการนำชม รวมทั้งมีการประสานงานทุกสวนที่เกี่ยวของในการใหบริการดวยความ

เปนเอกภาพบนมาตรฐานเดียวกัน และจัดแบงงานกับเจาหนาที่เปนการเฉพาะอยางทั่วถึง เพื่อกระจาย

ภาระงานอยางเทาเทียม 

4) การยกระดับการสื่อสารการตลาด ดวยการยกระดับสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ และเผยแพร

ผานสื่อประเภทตาง ๆ เชน สื่อสังคมออนไลน สื่อบุคคล สื่อสารมวลชนอื่น ๆ อยางกวางขวางและทั่วถึง 

โดยเฉพาะการมุงเนนสื่อประชาสัมพันธพิพิธภัณฑกับกลุมเปาหมายหลัก คือ ผูขอรับบริการจากสำนักงาน

พิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) ที่มีอายุตํ่ากวา 30 ป 

ซ่ึงเปนขาราชการ และมีวัตถุประสงคมาเพ่ือศึกษาดูงาน รวมถึงผูท่ีเกษียณอายุแลวแตเปนกลุมท่ียังมีกำลัง



114 สำ�นักง�นพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว (องค์ก�รมห�ชน)

ง 

 
ทองเที ่ยวและมีกำลังซ ื ้อ โดยมุ งเปาการประชาสัมพันธ ไปยังกลุ มเปาหมายที ่อยู อาศ ัยในเขต

กรุงเทพมหานครและจังหวัดปทุมธานี ซึ่งกลุมเปาหมายที่กลาวมาขางตน ลวนเปนกลุมที่มีความพึงพอใจ

อยางมีนัยสำคัญมากกวากลุมอื่น ๆ ดังนั้นการมุงเนนการประชาสัมพันธผานผูรับบริการกลุมนี้ จะชวย    

สื ่อถึงความประทับใจเกี่ยวกับพิพิธภัณฑการเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว       

ไปสูสังคมภายนอกไดอยางนาเชื่อถือ 

5) การสรางภาพลักษณตราสินคาใหมใหกับสำนักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน) ที่สะทอนถึงอัตลักษณ และจุดมุงหมายของพิพิธภัณฑ

การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในอันที่จะเปนศูนยการเรียนรูและขับเคลื่อน

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรวมถึงนวัตกรรมดานการเกษตรเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืนตามหลักปรัชญา   

ของเศรษฐกิจพอเพียง  

6) การพัฒนาใหเกิดพิพิธภัณฑเสมือนจริง รวมทั้งการปรับปรุงใหพิพิธภัณฑภายนอกอาคาร

เปนพิพิธภัณฑท่ีมีชีวิต เพ่ือสรางและดึงดูดความสนใจ รวมถึงเพ่ิมความทันสมัยใหกับพิพิธภัณฑการเกษตร

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มากยิ่งข้ึน 

7) การสรางฐานขอมูลเพื ่อการจัดการลูกคาสัมพันธ โดยจัดเก็บฐานขอมูลสมาชิกหรือ

ผูรับบริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส เพื่อเปน Big Data สำหรับการจัดการความสัมพันธกับผูรับบริการ 

รวมถึงผูมีสวนไดสวนเสีย เพ่ือการพัฒนากลยุทธการตลาดบริการตอไป 

 

 

รับรองผลการวิเคราะหขอมูล 

 
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.จักรพันธ กิตตินรรัตน) 

หัวหนาโครงการ 

คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
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กิจกรรมและการประชาสัมพันธ์ในรอบปี
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หนังสือพิมพ์

คมชัดลึก

วันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562 หน้า : 12 บน คลิป : สี่สี

สกู๊ปข่าว/ข่าว/ภาพข่าวกิจกรรม/ปฏิทินข่าว ทางหนังสือพิมพ์ : 

ธ สถิตในดวงใจ...นิรันดร์ 11-13 ตุลาคมนี้ ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ
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สื่อหนังสือพิมพ์

ออนไลน์

ข่าวสดออนไลน์

วันที่ : วันที่ 28 มกราคม 2563

ข่าว : ปทุมธานี! จัดงานความรัก ความสุข กับวิถีเกษตร 1 – 2 

กุมภาพันธ์นี้ ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ

เว็บไซต์ : https://www.khaosod.co.th/pr-news/

news_3479610
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สื่อหนังสือพิมพ์

ข่าวสด

วันที่ : วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 หน้า : 3 ล่าง คลิป : ขาว-ดำา

สกู๊ปข่าว/ข่าว/ภาพข่าวกิจกรรม/ปฏิทินข่าว ทางหนังสือพิมพ์ : 

พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ชวนเที่ยวงานมหกรรมสืบสาน รักษา ต่อยอด  

Agri Museum Expo 2020 ท่องเท่ียววิถีเกษตรไทย สไตล์ New Normal
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สื่อหนังสือพิมพ์

ออนไลน์

ออนไลน์

ไทยรัฐออนไลน์

วันที่ : วันที่ 12 สิงหาคม 2563

ข่าว : พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จัดเต็มงาน “รักษ์พืช รักษ์นำ้า รักษ์ป่า”                 

89 ภูมิปัญญา

เว็บไซต์ : 

https://www.thairath.co.th/news/local/central/1908825
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 บริษัท พี จี เอ็น แอ็ด แอนด์ มีเดีย จำกัด 
 118/12 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240  โทรศัพท์ 0 2372 3194  E-mail  :  pgn_media@yahoo.com 

สื่อออนไลน์

education4plus

วันที่ : วันที่ 2 กันยายน 2563

ข่าว : ชวนเที่ยวงาน SMART FARMER อัจฉริยะยุวเกษตร 5 – 6 

กันยายนนี้ ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ

เว็บไซต์ : https://www.education4plus.com/

home/2020/09/ชวนเที่ยวงาน-smart-farmer-อัจฉริยะ/
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