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ค�ำน�ำ

มาตรา 36 แห่งพระราชกฤษฎกีาจดัตัง้ส�านกังานพพิธิภณัฑ์เกษตรเฉลมิพระเกยีรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2552 ก�าหนดให้ส�านกังานท�ารายงาน
ประจ�าปีเสนอต่อรฐัมนตรทีกุสิน้ปีงบประมาณ โดยให้กล่าวถงึผลงานของส�านกังาน ในปีที่
ล่วงมาแล้ว บญัชที�าการ พร้อมทัง้รายงานของผูส้อบบญัช ีรวมทัง้ค�าชีแ้จงเกีย่วกบันโยบาย
ของคณะกรรมการ โครงการและแผนงานที่จะท�าในภายภาคหน้า

การจัดท�ารายงานประจ�าปีของส�านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว (องค์การมหาชน) หรือ พกฉ. เล่มนี้ เป็นรายงาน 
ผลการด�าเนนิงานทีผ่่านมาของ พกฉ. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย วสิยัทศัน์ 
พนัธกจิ ความเป็นมา วตัถปุระสงค์การจดัตัง้ อ�านาจหน้าที ่โครงสร้างการบรหิาร ประเดน็
ยุทธศาสตร์การด�าเนินงาน และผลการด�าเนินงาน

พกฉ. หวังเป็นอย่างยิ่งว ่า รายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน  
ผูท้ีเ่กีย่วข้องและผูท้ีส่นใจ ได้รบัทราบถงึความเป็นมา บทบาทและอ�านาจหน้าทีข่อง พกฉ. 
ผ่านกิจกรรมและโครงการส�าคัญต่าง ๆ ในรอบปีที่ผ่านมา รวมถึงได้รับทราบถึงแนวทาง
การด�าเนินงานที่จะสามารถมีส่วนร่วมในการช่วยพัฒนาสังคมไทยในอนาคต
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สำรจำกประธำนกรรมกำร 

(นายวีระชัย  นาควิบูลย์วงศ์)
ประธานกรรมการส�านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตร
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ส� านักงานพิพิ ธภัณฑ ์ เกษตรเฉลิมพระเกียรติ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว (องค์การมหาชน) หรือ  
พกฉ. ได้ปฏิบัติภารกิจส�าคัญในการด�าเนินงานเพื่อเผยแพร่ 
พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพในพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิ เบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  
บรมนาถบพิตร และพระบรมวงศานุวงศ์ ด้านการเกษตร 
ผ่านการถ่ายทอดองค์ความรู้ ภูมิปัญญา นวัตกรรมเกษตร
เศรษฐกจิพอเพยีง ในรปูแบบพพิธิภณัฑ์มชีวีติ จัดกระบวนการ

เรียนรู ้ในรูปแบบท่ีหลากหลาย เพื่อจุดประกายความคิด
และสร้างแรงบันดาลใจให้เกษตรกร เยาวชน และประชาชน  
ได้น้อมน�าแนวพระราชด�าริ หลักการทรงงาน หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ และความส�าคัญ
ของเกษตร ไปประยุกต์ใช้ในการด�าเนินชีวิต เพื่อก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัวและสังคมต่อไป

ปี 2564 นับเป็นปีที่ 12 ของการด�าเนินงาน และ
ยังคงมุ่งมั่นที่จะสืบสาน รักษา ต่อยอด พระราชปณิธาน 
ในพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภมูพิลอดลุยเดช 
มหาราช บรมนาถบพิตร โดยมุ่งเน้นการน�าหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกจิพอเพยีง เกษตรทฤษฎใีหม่ น�าเสนอองค์ความรู้  
ในรูปแบบออนไลน ์ผ ่านสื่อโซเชียล เพื่อให ้ผู ้ ท่ีสนใจ
สามารถรับรู้และเข้าถึงข้อมูล ได้อย่างสะดวก และสามารถ 
น�าไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

ผลการด�าเนินงานของ พกฉ. ได้พัฒนามาอย่าง 
ต่อเนือ่ง ด้วยความตัง้ใจของคณะกรรมการ คณะอนกุรรมการ 
คณะท�างาน เครอืข่าย ภาคคีวามร่วมมอื และเจ้าหน้าที ่พกฉ. 
ทุกคน เพือ่มุง่หวงัท่ีจะสร้างสรรค์ความด ีสิง่ท่ีดงีามสูส่งัคมไทย 
จึงขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้



ส�ำนักงำนพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ 
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว (องค์กำรมหำชน)

07

สำรจำกผู้อ�ำนวยกำร 

(เสนาะ พรรณพิกุล) 
ผู้อ�านวยการส�านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตร 

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ส� านักงานพิพิ ธภัณฑ ์ เกษตรเฉลิมพระเ กียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) หรือ พกฉ.  
ได้ปฏิบัติภารกิจที่ส�าคัญในการเผยแพร่พระเกียรติคุณและ 
พระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์ไทย กับความสัมพันธ ์
ในด้านการเกษตร และเป็นศูนย์กลางในการขบัเคลือ่นปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียงที่เกี่ยวกับการเกษตร เกษตรทฤษฎีใหม่  
ไปสู ่สังคม ชุมชน และประชาชนผู ้สนใจ เพื่อเป็นการ 
จุดประกายความคิด สร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชน และ
ประชาชนได้น้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
เกษตรทฤษฎีใหม่ ดังกล่าว ไปประยุกต์ใช้ในการด�าเนินชีวิต
ประจ�าวันของตนเองได้อย่างมีความสุขต่อไป 

ในปี 2564 นับเป็นปีที่ 12 ของการด�าเนินกิจการ 
ของ พกฉ. ที่ได้ปฏิบัติภารกิจส�าคัญดังกล่าวข้างต้น และ 
ได้มีการปรับปรุงพัฒนาการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่องมาโดย
ตลอด ในปัจจุบัน พกฉ. มีการเผยแพร่พระเกียรติคุณและ 
พระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย ์ไทย ผ่านการจัด
นิทรรศการในรูปแบบทีท่นัสมยั และสือ่ ในการถ่ายทอดต่าง ๆ   
ภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 9 อาคาร รวมท้ังมีการจัด
แสดงนิทรรศการภายนอกอาคาร เป็นต้นแบบฐานการเรียนรู้ 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ และ
นวัตกรรมการเกษตร ให้ผู้เข้าชมสัมผัสของจริง ฝึกปฏิบัติได้  
และสามารถเรียนรู ้เรื่องราวต่าง ๆ จากวิทยากรได้อย่าง

พลอากาศเอก

เต็มที่ อีกทั้ง พกฉ. ก�าลังด�าเนินโครงการพัฒนาเปิดพื้นที่ 
ก่อสร้างพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งสนองพระราชปณิธาน และ 
อาคารเฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั รวมทัง้
อาคารตลาดเศรษฐกจิพอเพยีง ขณะนีใ้กล้แล้วเสรจ็ ซึง่จะเป็น
พื้นท่ีส�าคัญอีกพื้นท่ีหนึ่งท่ีจะใช้เผยแพร่พระเกียรติคุณและ 
พระอจัฉรยิภาพของพระมหากษตัริย์ไทย ด้านการเกษตร และ
การขบัเคลือ่นปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงทีเ่กีย่วกบัการเกษตร 
เป็นแหล่งเรียนรู้แห่งใหม่ ท�าให้ พกฉ. จะเป็นทั้งแหล่งเรียนรู้
ควบคู่ไปกับแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรต่อไป 

ส�านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ในปัจจุบันนับว่า 
ประสบความส�าเร็จในการด�าเนินกิจการ และได้รับการ
ยอมรับว่าเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งการเรียนรู้ พระเกียรติคุณและ 
พระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์ไทย และพระบรม 
วงศานุวงศ์ รวมท้ังการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ด้านการเกษตร ที่มีประสิทธิภาพของประเทศไทย ทั้งนี้  
เ กิดจากความร ่ วมมือ  ร ่ วมใจ ของคณะกรรมการ  
คณะอนกุรรมการ องค์กร หน่วยงาน เครอืข่าย ภาคคีวามร่วมมือ  
และผูม้ส่ีวนร่วมทุกคนอย่างดยีิง่ รวมถึง บุคลากร เจ้าหน้าที ่พกฉ.  
ทุกคนที่พร้อมทุ ่มเท พลังแรงกาย พลังแรงใจ และพลัง
ศรัทธา ในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอด  
พระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  
มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร พระบาทสมเดจ็ 
พระเจ้าอยู ่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ อย่างเต็มก�าลัง  
ความสามารถตลอดมา โดยทุกคนมุ ่ งหวังให ้  พกฉ.  
แห่งนี้จะได้เสริมสร้างความรักชาติ รักแผ่นดิน รักสถาบัน  
พระมหากษัตริย์ รักทรัพยากร และเป็นองค์กรแห่งการท�า 
คุณงามความดี เพื่อสร ้างประโยชน์ให ้กับสังคม และ  
ประเทศชาติต่อไป จึงขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้
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ข้อมูลทั่วไปขององค์กร

ควำมเป็นมำขององค์กร
 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดต้ัง “พิพิธภัณฑ์
การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” 
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน 
มหามงคลสมยัทีท่รงครองสริิราชสมบติัครบรอบ 50 ปี บนพืน้ท่ี  
จ�านวน 500 ไร่ ณ ต�าบลคลองหนึ่ง อ�าเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี เมื่อปี พ.ศ. 2539 โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
เสด็จพระราชด�าเนินประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันท่ี  
4 กรกฎาคม 2539 และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  
มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร เสด็จพระราชด�าเนนิ  
เป็นองค์ประธานในพิธเีปิดพพิธิภณัฑ์การเกษตรเฉลมิพระเกียรติ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2545

ต ่อมา พิพิธภัณฑ ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น 
“ส�านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) The Golden Jubilee 
Museum of Agriculture Office (Public Organization)”  
ต ามพระ ร าชกฤษฎี ก า จั ด ตั้ ง ส� านั ก ง าน พิพิ ธ ภัณฑ ์
เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ ้าอยู ่หัว  
(องค์การมหาชน) พ.ศ. 2552 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  

2 3  มิ ถุ น ายน  2552  โ ดยมี ผู ้ อ� า น วยการคนแรก  
นางจารุรัฐ จงพุฒิศิริ (ระหว่างวันที่ 2 เมษายน 2553 ถึง
วันที่ 1 เมษายน 2561) คนท่ีสอง นายสหภูมิ ภูมิธฤติรัฐ  
(ระหว่างวันที่ 18 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563)  
และปัจจุบัน พลอากาศเอก เสนาะ พรรณพิกุล ได้รับ 
การแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 เป็นต้นมา 

ส่วนที่ 1 
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วัตถุประสงค์กำรจัดตั้ง
 

มาตรา 7 ในพระราชกฤษฎีกาการจัดต้ังส�านักงาน 
พพิธิภณัฑ์เกษตรเฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั  
(องค์การมหาชน) พ.ศ. 2552

1. เผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของ 
พระมหากษัตริย์ไทยกับความสัมพันธ์ในด้านการเกษตรตั้งแต่
อดตีถงึปัจจบุนั รวมทัง้โครงการพระราชด�าริ พระราชกรณยีกจิ
และโครงการพระราชพิธีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในด้านการเกษตร

2. เป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงที่เกี่ยวกับการเกษตร เกษตรทฤษฎีใหม่และเป็น 
แหล่งความรู ้ข้อมลูทางวชิาการเกีย่วกบัโครงการพระราชด�าริ 
พระราชกรณียกิจ โครงการพระราชพิธีต่าง ๆ และให้บริการ

ด้านค�าปรกึษาและด้านอืน่ ๆ  ทีเ่กีย่วเนือ่งแก่หน่วยงานภาครัฐ
และภาคเอกชนทัง้ในประเทศและต่างประเทศ รวมทัง้สถาบนั
เกษตรกร องค์กรชุมชนและประชาชนผู้สนใจ

3. จัดให้มีการศึกษา ค้นคว้า วิจัย รวบรวมวัตถุ  
วัสดุอ้างอิง สิ่งประดิษฐ์ จ�าแนกประเภทวัตถุ บันทึกหลักฐาน 
เก่ียวกับความเป็นมา การสงวนรักษาผลงานเกี่ยวกับ
วิวัฒนาการและการพัฒนาด้านการเกษตรของประเทศไทย 
รวมถึงพนัธุสั์ตว์หายาก ตลอดจนเครือ่งมอืเครือ่งใช้ท่ีเกีย่วเนือ่ง 
กับการเกษตรเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาความก้าวหน้า 
ทางวิชาการและส�าหรับใช้ในกิจการของส�านักงาน

4. จัดแสดงกิจกรรม ผลงาน นิทรรศการ การประชุม  
สัมมนา การฝึกอบรม การแสดงสินค้าและการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ ์ที่ เกี่ ยวข ้องกับโครงการพระราชด�า ริ  
พระราชกรณียกิจ โครงการพระราชพิธีต่าง ๆ แนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงที่เกี่ยวกับการเกษตรทฤษฎีใหม่

5. ส่งเสริม สนับสนุน ประสานความร่วมมือ และ 
ให้ค�าปรึกษาแก่โครงการหลวง สถาบันการศึกษา และ 
หน ่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนทั้ ง ในประเทศและ 
ต่างประเทศ ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู ้ ข้อมูลและ 
เจ้าหน้าที ่ตลอดจนการถ่ายทอดประสบการณ์และเทคโนโลยี
ด้านการเกษตร เพื่อน�ามาพัฒนาส�านักงาน
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อ�ำนำจหน้ำที่ของส�ำนักงำน
 

มาตรา 8 ในพระราชกฤษฎีกาจดัตัง้ส�านกังานพิพธิภณัฑ์
เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ ้าอยู ่หัว  
(องค์การมหาชน) พ.ศ. 2552 ก�าหนดให้ส�านักงานมีอ�านาจ 
หน้าที่ ดังต่อไปนี้

(1) ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง และทรัพยสิทธ ิ
ต่าง ๆ

(2) ก่อตั้งสิทธิ หรือท�านิติกรรมทุกประเภทผูกพัน
ทรัพย ์ สิน ตลอดจนท�านิติกรรมอื่นใด เพื่อประโยชน ์
ในการด�าเนินกิจการของส�านักงาน

(3) ท�าความตกลงและร ่วมมือกับองค ์การหรือ
หน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในประเทศและ 
ต ่างประเทศ ในกิจการที่ เกี่ยวกับการด�าเนินการตาม
วัตถุประสงค์ของส�านักงาน

(4) จัดให้มีและให้ทุนเพ่ือสนับสนุนการศึกษา วิจัย  
และการด�าเนินงานของส�านักงาน

(5) เข้าร่วมทุนกับนิติบุคคลอื่นในกิจการที่เกี่ยวกับ
วัตถุประสงค์ของส�านักงาน

(6 ) จ�าหน่ายสนิค้าหรอืให้บรกิารทีเ่กีย่วกับวตัถปุระสงค์ 
ของส�านกังาน

(7) กู ้ยืมเงินเพื่อประโยชน์ในการด�าเนินการตาม
วัตถุประสงค์ของส�านักงาน

(8) เรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบ�ารุง ค่าตอบแทน 
หรือค่าบริการในการด�าเนินกิจการต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ 
ของส�านักงาน ท้ังนี ้ตามหลกัเกณฑ์และอตัราทีค่ณะกรรมการ
ก�าหนด

(9) การด�าเนินการอื่นใดท่ีจ�าเป็นหรือต่อเนื่องเพื่อให ้
บรรลุวัตถุประสงค์ของส�านักงาน 

การเข้าร่วมทุนตาม (5) และการกู้ยืมเงินตาม (7)  
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีก�าหนด
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     วิสัยทัศน์
 
พิพิธภัณฑ์แห่งการเรียนรู้ และขับเคลื่อน 
พระเกียรติคุณพระอัจฉริยภาพกษัตริย์เกษตร 
ของสังคม

        พันธกิจ
 
1  เผยแพร่พระเกียรติคุณและ 

พระอัจฉริยภาพด้านการเกษตร  
ของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์

2  สืบสาน รักษา ต่อยอด หลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตร

3  บริหารจัดการองค์การให้เป็นไปตาม 
มาตรฐานการด�าเนินงานของพิพิธภัณฑ์ 
ในบริบทของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

4  ส่งเสริม สนับสนุน เครือข่ายและภาคีความร่วมมือ 
ในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ด้านการเกษตร
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ประเด็นยุทธศำสตร์และกลยุทธ์กำรด�ำเนินงำน

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศขับเคลื่อนภำรกิจองค์กร

กลยุทธ์ที่ 12  การบริหารจัดการและ 
การสื่อสารภายในองค์กร

กลยุทธ์ที่ 13  การจัดแสดง  
การประชาสัมพันธ์  
การให้บริการ การตลาด

กลยุทธ์ที ่14  การเผยแพร่และขับเคลือ่น  
การสบืสาน รักษา ต่อยอด

กลยุทธ์ที่ 15  การประสานความร่วมมือ 
กับเครือข่ายภาคีความร่วมมือ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรจัดกำร  
กำรยกระดับและเผยแพร่องค์ควำมรู้ 
ภูมิปัญญำและนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจ
พอเพียง

กลยุทธ์ที ่5  การประมวลและจัดท�าองค์ความรู้ 
ภูมิปัญญาและนวัตกรรมเกษตร
เศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์ที่ 6  การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้าง
องค์ความรู้ในการขับเคลื่อนและ
สื่อสาร

ประเด็นยทุธศำสตร์ที ่2 กำรขับเคลือ่นเชือ่มโยง
และประยุกต์หลักปรัชญำของเศรษฐกิจ 
พอเพียงด้ำนกำรเกษตรสู่สังคม

กลยุทธ์ที่ 3  สืบสาน รักษา  ต่อยอด ขยาย
เครือข่ายทุกภูมิภาค

กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาความร่วมมือกับเครือข่าย
และภาคีความร่วมมือ

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 ขับเคลื่อน 
พระเกียรติคุณพระอัจฉริยภำพกษัตริย์
เกษตรสู่สังคมให้เป็นที่ประจักษ์

กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาการจัดแสดงนิทรรศการ
ฐานการเรียนรู้และสื่อ 
เพื่อการเผยแพร่

กลยุทธ์ที่ 2  ขับเคลื่อนพระเกียรติคุณ 
พระอัจฉริยภาพเชิงประจักษ์

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำ ยกระดับ  
กำรประชำสัมพันธ์ และกำรตลำด

กลยุทธ์ที่ 7  การประชาสัมพันธ์การตลาด  
และลูกค้าสัมพันธ์

กลยุทธ์ที่ 8  พัฒนาด้านการตลาดร่วมกับ
เครือข่ายและภาคีความร่วมมือ

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนำ
ประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรองค์กร 
บนฐำนธรรมำภิบำล

กลยุทธ์ที่ 9  การบริหารจัดการองค์กร 
ด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้

กลยุทธ์ท่ี 10  การเพิม่ประสทิธภิาพการให้
บรกิาร

กลยุทธ์ที่ 11  พัฒนาศักยภาพและ 
การบริหารบุคลากร 
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หน่วยงานตรวจสอบภายใน

สํานักอํานวยการ
• ฝายบริหารงานท่ัวไป
• ฝายบริหารทรัพยากรมนุษย
• ฝายแผนงานและติดตามผล
• ฝายการคลัง
• ฝายจัดการและบริการ 
 ทรัพยากร

สํานักพัฒนาพิพิธภัณฑ์
และองค์ความรู้
• ฝายพัฒนาระบบพิพิธภัณฑ
• ฝายผลิตและประยุกต   
  พิพิธภัณฑ
• ฝายพัฒนาองคความรู

สํานักนวัตกรรมเกษตร
เศรษฐกิจพอเพียง
• ฝายศึกษาและพัฒนา
  นวัตกรรมเกษตร
• ฝายจัดแสดงตนแบบ
  นวัตกรรมเกษตร
• ฝายเผยแพรและถายทอด     
  นวัตกรรมเกษตร
• ฝายพัฒนาเครือขาย

สํานักสารสนเทศ
และการส่ือสาร
• ฝายประชาสัมพันธ
• ฝายกิจการสัมพันธ
• ฝายสารสนเทศ

สํานักพัฒนากิจการ
• ฝายสงเสริมกิจการ
• ฝายจัดการกิจการ
• ฝายกิจการพิเศษ

กลุ่มงานกฎหมาย

รองผู้อํานวยการ

ท่ีปรึกษา/ผู้เช่ียวชาญ

ผู้อํานวยการ พกฉ.
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โครงสร้ำงกำรจัดแบ่งส่วนงำน พกฉ. 
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รำยนำมคณะกรรมกำรส�ำนักงำนพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว

นำยวีระชัย นำควิบูลย์วงศ์  
ประธำนกรรมกำร

วุฒิกำรศึกษำ : 
•  ปริญญาเอก Ph.D. (Rural Sociology) (ทุน SEARCA  

และรัฐบาลเยอรมัน) Universiti Putra Malaysia (UPM)
•  ปริญญาโท M.Sc. (Rural Development Planning)  

(ทุนรัฐบาลเนเธอร์แลนด์)
  Asian Institute of Technology (AIT)
•  ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต (การปกครอง) จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย

ต�ำแหน่งหน้ำที่ปัจจุบัน :
•  ข้าราชการบ�านาญ ต�าแหน่งเลขาธิการส�านักงาน 

การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ประวัติกำรท�ำงำน :
•  เลขาธิการส�านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
•  ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
•  รองเลขาธิการส�านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
•  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการปฏิรูปที่ดิน และรักษาการ 

ผู้อ�านวยการส�านักวิจัยและพัฒนา
• ผู้อ�านวยการกองแผนงาน ส�านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ

เกษตรกรรม
• ผู้อ�านวยการกองวิชาการและแผนงาน ส�านักงาน 

การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

นำยส�ำรำญ สำรำบรรณ์  
กรรมกำรโดยต�ำแหน่ง

วุฒิกำรศึกษำ : 
•  ปริญญาโท วท.ม. (เกษตรศาสตร์) สาขาพืชไร่นา 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
•  ปริญญาตรี วท.บ. (เกษตรศาสตร์) สาขาพืชไร่นา 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ต�ำแหน่งหน้ำที่ปัจจุบัน :
•  รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประวัติกำรท�ำงำน :
•  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
•  รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
•  ผู้อ�านวยการส�านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร/ 

กรมส่งเสริมการเกษตร
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นำงยุพำ ทวีวัฒนะกิจบวร 
กรรมกำรโดยต�ำแหน่ง

วุฒิกำรศึกษำ : 
•  ปริญญาเอก วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ธุรกิจเทคโนโลยี

และการจัดการนวัตกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย
•  ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์ (เทคโนโลยีทางการศึกษา) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ต�ำแหน่งหน้ำที่ปัจจุบัน :
•  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

ประวัติกำรท�ำงำน :
•  รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
•  ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
•  ผู้อ�านวยการส�านักเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม

นำยโชติ ตรำชู 
กรรมกำรโดยต�ำแหน่ง

วุฒิกำรศึกษำ : 
•  ปริญญาโท สาขาการใช้ที่ดินและการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัย
 เกษตรศาสตร์
•  ปริญญาตรี สาขาธรณีวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ต�ำแหน่งหน้ำที่ปัจจุบัน :
•  ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ประวัติกำรท�ำงำน :
•  ที่ปรึกษาประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี
•  ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
•  อธิบดีกรมทรัพยากรน�้าบาดาล
•  รองอธิบดีกรมทรัพยากรน�้าบาดาล
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นำยสุวรรณ บูรำพรนุสรณ์ 
กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ ด้ำนประวัติศำสตร์ 

เกี่ยวกับสถำบันพระมหำกษัตริย์

วุฒิกำรศึกษำ : 
•  ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการเกษตร) 

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตเกษตร 
บางพระ ชลบุรี

ต�ำแหน่งหน้ำที่ปัจจุบัน :
•  ข้าราชการบ�านาญ (ต�าแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์)

ประวัติกำรท�ำงำน :
•  ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
•  รองเลขาธิการส�านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
•  ผู้อ�านวยการส�านักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี

นำยสุภัทร จ�ำปำทอง 
กรรมกำรโดยต�ำแหน่ง

วุฒิกำรศึกษำ : 
•  ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา

รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
•  ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•  ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา

สถาปัตยกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ต�ำแหน่งหน้ำที่ปัจจุบัน :
•  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ประวัติกำรท�ำงำน :
•  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
•  เลขาธิการสภาการศึกษา
• เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
•  รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
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นำงอุษำ กลิ่นหอม 
กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ ด้ำนกำรเกษตร*

วุฒิกำรศึกษำ : 
•  ปรญิญาเอก ปร.ด. ชวีวทิยา สาขา สงัขวิทยาทางการแพทย์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล
•  ปริญญาโท วท.ม. ชีววิทยา สาขา สัตววิทยา จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย
•  ปริญญาตรี วท.บ. เกษตรศาสตร์ สาขาสัตวศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ต�ำแหน่งหน้ำที่ปัจจุบัน :
•  กรรมการตรวจสอบส�านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตร  

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
(องค์การมหาชน) 

ประวัติกำรท�ำงำน :
•  นายกสมาคมเครือข่ายการแพทย์พื้นบ้านและสุขภาพ 

วิถีไท
•  ข้าราชการบ�านาญ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

* ด�ารงต�าแหน่งวันที่ 15 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 15 
กุมภาพันธ์ 2564

นำงสำวศิริพร บุญชู 
กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ ด้ำนกำรเกษตร*

วุฒิกำรศึกษำ : 
• ปริญญาโท สาขา Agricultural Science  

The University of Queensland ออสเตรเลีย
• ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์

ต�ำแหน่งหน้ำที่ปัจจุบัน :
• ข้าราชการบ�านาญ และประธานมูลนิธิหม่อนไหม 
 (สาธารณะประโยชน์)

ประวัติกำรท�ำงำน :
• ประธานมูลนิธิหม่อนไหม
• อธิบดีกรมหม่อนไหม
• รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร
• รองอธิบดีกรมหม่อนไหม

* ด�ารงต�าแหน่ง วันที่ 27 กรกฎาคม 2564
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ผศ.ดร. ทวี วัชระเกียรติศักดิ์
กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ ด้ำนกำรวิจัย 

และกระบวนกำรเรียนรู้

วุฒิกำรศึกษำ : 
• ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ

จัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
• ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการใช้ที่ดิน 

และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ต�ำแหน่งหน้ำที่ปัจจุบัน :
• รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และการวิจัย                       

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ประวัติกำรท�ำงำน :
• รองอธิการบดี ฝ่ายแผนงานและติดตามผล
• กรรมการตรวจสอบส�านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตร 

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
(องค์การมหาชน)

นำยธีระ พุ่มเสนำะ
กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร

วุฒิกำรศึกษำ : 
• ปริญญาโท เกียรตินิยมดี สถาบันบัณฑิต

พัฒนบริหารศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ การตลาด
• ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย

ต�ำแหน่งหน้ำที่ปัจจุบัน :
• ประกอบธุรกิจ ต�าแหน่ง กรรมการ/กรรมการบริหาร       

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ�ากัด

ประวัติกำรท�ำงำน :
• กรรมการ/กรรมการบริหาร บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จ�ากัด
• กรรมการ บริษัท เอ็มดิกโฮลดิ้ง จ�ากัด
• กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีไอจี (ประเทศไทย) จ�ากัด
• กรรมการ บริษัท กรีนเนอริค จ�ากัด
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นำยเสถียร ใจค�ำ
กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ ด้ำนกำรพัฒนำชุมชน 

และเครือข่ำยเศรษฐกิจพอเพียง

วุฒิกำรศึกษำ : 
• ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

(เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ต�ำแหน่งหน้ำที่ปัจจุบัน :
• ประกอบธุรกิจ

ประวัติกำรท�ำงำน :
• ประธานศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตร 

เฉลิมพระเกียรติฯ ภาคเหนือตอนบน
• เจ้าของธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการอนุรักษ์  

Thai Elephant Home
• จัดตั้งไร่อ้อมกอดภูเขา เป็นศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎี

ใหม่ประยุกต์

พลอำกำศเอก เสนำะ พรรณพิกุล
กรรมกำรและเลขำนุกำร

วุฒิกำรศึกษำ : 
• ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรังสิต
• ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  

มหาวิทยาลัยรังสิต
• ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย 

สุโขทัยธรรมาธิราช 
• ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมโยธา  

โรงเรียนนายเรืออากาศ
• ศิษย์การบิน โรงเรียนการบิน กองทัพอากาศ

ต�ำแหน่งหน้ำที่ปัจจุบัน :
• ผู้อ�านวยการส�านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ประวัติกำรท�ำงำน :
• ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพอากาศ
• ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ
• ปลัดบัญชีทหารอากาศ
• เจ้ากรมการเงินทหารอากาศ
• ผู้อ�านวยการส�านักบริการทรัพยากร ส�านักงานปลัดบัญชี

ทหารอากาศ
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รำยนำมที่ปรึกษำคณะกรรมกำร

นำยวรเวทย์ ธ�ำรงธัญลักษณ์
ที่ปรึกษำคณะกรรมกำร

วุฒิกำรศึกษำ : 
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Central  Missouri State  

University ประเทศสหรัฐอเมริกา
• พาณิชยศาสตรบัณฑิต (สถิติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ต�ำแหน่งหน้ำที่ปัจจุบัน :
• ข้าราชการบ�านาญ

ประวัติกำรท�ำงำน :
• ที่ปรึกษาคณะกรรมการผู้น�าชุมชนแห่งชาติ
• ที่ปรึกษาส�านักงานบริหารการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน
• ผู้อ�านวยการส�านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร

แห่งชาติ
• รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์
• รักษาราชการต�าแหน่งเลขาธิการส�านักงาน  

ส�านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

นำยอภิสิทธ์ วีระสกุลวงศ์
ที่ปรึกษำคณะกรรมกำร

วุฒิกำรศึกษำ : 
• ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ต�ำแหน่งหน้ำที่ปัจจุบัน :
• กรรมการผู้จัดการ บจก. เอ็ม อี ซี

ประวัติกำรท�ำงำน :
• อาจารย์พิเศษคณะสถาปัตยกรรม  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
• อาจารย์พิเศษคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม   

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
• ผู้จัดการโครงการและบริหารงาน
• วิศวกรอาวุโส
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รำยนำมคณะกรรมกำรตรวจสอบ

รำยนำมคณะอนุกรรมกำร

คณะกรรมกำรตรวจสอบ

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวี วัชระเกียรติศักดิ์ ประธานกรรมการ

2. นางอุษา กลิ่นหอม กรรมการ

3. นางสุกานดา ธนพานิชกูล กรรมการ

4. หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน เลขานุการ

5. ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะอนุกรรมกำรด้ำนกฎหมำย

1. นายธีระ พุ่มเสนาะ ประธานอนุกรรมการ

2. นายสุวรรณ บูราพรนุสรณ์ อนุกรรมการ

3. นายเธียรชัย ณ นคร อนุกรรมการ

4. นายเพิ่มสิน วิชิตนาค อนุกรรมการ

5. นางสาวปิยาภรณ์ พิสิฐพิทย์ อนุกรรมการ

6. นายปฏิญญา เหลืองทองค�า อนุกรรมการ

7. นายเทวินทร์ นรินทร์ อนุกรรมการ

8. ผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะอนุกรรมการเห็นสมควร อนุกรรมการ

9. ผู้อ�านวยการส�านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

อนุกรรมการ

10. นายอับดุลเราะห์มัน สุหลง เลขานุการ

11. นายอัจฉกร อินทร์ภิรมย์ ผู้ช่วยเลขานุการ

12. นางสาวธันย์ชนก เกตุมณี ผู้ช่วยเลขานุการ
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คณะอนุกรรมกำรบริหำรงำนบุคคล

1. นายวีระชัย นาควิบูลย์วงศ์ ประธานอนุกรรมการ

2. ผู้อ�านวยการส�านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

อนุกรรมการ

3. นางสาวสุนทรี สุภาสงวน อนุกรรมการ

4. นางพรรณพิมล ชัญญานุวัตร อนุกรรมการ

5. นายปฏิญญา เหลืองทองค�า อนุกรรมการ

6. นายไพบูลย์ อนวัชมงคล อนุกรรมการ

7. นางสาววิไลลักษณ์ เพชรล้อม อนุกรรมการ

8. ผูแ้ทนเจ้าหน้าทีท่ีม่าจากการเลอืกต้ังของเจ้าหน้าที ่พกฉ. อนุกรรมการ

9. ผู้อ�านวยการส�านักอ�านวยการ เลขานุการ

10. หัวหน้าฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะอนุกรรมกำรขับเคลื่อนนโยบำยและกำรด�ำเนินงำนของ
ส�ำนักงำนพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว (องค์กำรมหำชน)

1. นายสุวรรณ บูราพรนุสรณ์ ประธานอนุกรรมการ

2. นายธีระ พุ่มเสนาะ อนุกรรมการ

3. นายเสถียร ใจค�า อนุกรรมการ

4. นายปรีชา อุยตระกูล อนุกรรมการ

5. นายพีรพันธ์ คอทอง อนุกรรมการ

6. นายทองแท่ง ชูวาธิวัฒน์ อนุกรรมการ

7. นายวิทยา ค�าภูแสน อนุกรรมการ

8. ผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะอนุกรรมการเห็นชอบ อนุกรรมการ

9. ผู้อ�านวยการส�านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

อนุกรรมการ

10. นางสาวสมพิศ วงศ์ปัญญา เลขานุการ

11. นางสาวส�าเภาว์ งามเชย ผู้ช่วยเลขานุการ

12. นางสาวสุดาวดี เตบุญมี ผู้ช่วยเลขานุการ
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คณะอนุกรรมกำรพัฒนำงำนวิจัย

1. ผศ.ดร.ทวี วัชระเกียรติศักดิ์ ประธานคณะอนุกรรมการ

2. ดร.อุษา กลิ่นหอม รองประธานคณะอนุกรรมการ

3. ดร.ปรีชา อุยตระกูล อนุกรรมการ

4. ดร.พธู คูศรีพิทักษ์ อนุกรรมการ

5. นางสาวภาณี บุณยเกื้อกูล อนุกรรมการ

6. ดร.อาทิตยา พองพรหม อนุกรรมการ

7. ดร.อาภาพรรณ พัฒนพันธุ์ อนุกรรมการ

8. ผู้อ�านวยการส�านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

อนุกรรมการ

9. นางสาวส�าเภาว์ งามเชย เลขานุการ

10. นายอร่าม แก้วนิล ผู้ช่วยเลขานุการ

11. นางจารุณี อินเฉิดฉาย ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะอนุกรรมกำรประเมินผู้อ�ำนวยกำร

1. นายสุวรรณ บูราพรนุสรณ์ ประธานอนุกรรมการ

2. นายธีระ พุ่มเสนาะ อนุกรรมการ

3. นายพีรพันธ์ คอทอง อนุกรรมการ

4. นายเพิ่มสิน วิชิตนาค อนุกรรมการ

5. ผู้อ�านวยการส�านักอ�านวยการ เลขานุการ
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ผลกำรด�ำเนินงำนตำมภำรกิจหลกั

ส� านั กงานพิพิ ธภัณฑ ์ เกษตร เฉลิมพระ เ กียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) หรือ พกฉ.  
เป็นพพิธิภณัฑ์ท่ีจดัแสดงเกีย่วกบัพระอจัฉรยิภาพในพระบาท
สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร และพระบรมวงศานุวงศ์ ด้านการเกษตร  
ได้ด�าเนินการเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพ  

ส่วนที่ 2 

ผลกำรด�ำเนินงำนตำมภำรกิจหลัก
ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
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โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ ภูมิปัญญา นวัตกรรมเกษตร 
เศรษฐกจิพอเพยีง ในรปูแบบพพิธิภณัฑ์ทีม่ชีวีติ เช่น การจัดแสดง 
นิทรรศการในรูปแบบที่ทันสมัย การถ่ายทอดองค์ความรู้ 
ต่าง ๆ ผ่านระบบออนไลน์ รวมทั้งการจัดแสดงฐานการเรียน
รู้ต้นแบบ ที่สามารถเรียนรู้และน�าไปปฏิบัติได้จริง เพ่ือสร้าง 
แรงบันดาลใจ จุดประกายความคิดแก่ผู้ที่เข้ามาชมและเรียนรู้ 
พิพิธภัณฑ์ สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในวิถีชีวิตได้อย่างยั่งยืน

พกฉ. ด�าเนินงานตามภารกิจหลักตลอดระยะเวลา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยสามารถแบ่งออกเป็น 5 กจิกรรม 
ดังต่อไปนี้

1. กจิกรรมกำรจัดแสดงและกจิกรรมพิพิธภณัฑ์

1.1 การเผยแพร่พระเกยีรตคิณุและพระอจัฉรยิภาพ 
ในพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภูมพิลอดุลยเดช 
มหาราช บรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
และพระบรมวงศานุวงศ์ ด้านการเกษตร

พกฉ. จดัแสดงนิทรรศการ สร้างและพฒันาฐานเรยีนรู้ 
ต ้นแบบเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง และจัดกระบวนการ
น�าชม เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพใน 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ
พระบรมวงศานุวงศ์ ด้านการเกษตร โดยมีพ้ืนที่จัดแสดง
พพิธิภณัฑ์ภายในอาคาร พพิธิภณัฑ์กลางแจ้ง และนทิรรศการ
สัญจร โดยเปิดให้เข้าชม มีรายละเอียด ดังนี้

1.1.1 พิพิธภัณฑ์ในอาคาร เรียนรู้ผ่านการน�าเสนอ
ด้วยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย เช่น ภาพยนตร์แอนิเมช่ัน 3 มิติ 
ภาพยนตร์แอนิเมชั่น 2 มิติ ภาพยนตร์ 270 องศา ภาพยนตร์ 
360 องศา โฮโลแกรม (Hologram) ระบบอินเตอร์แอคทีฟ 
(Interactive) และระบบแสง สี เสียง ดังนี้



26 รายงานประจ�าปี  
2564

(1) พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรำ 
จัดแสดงพระเกี ยรติคุณและพระอัจฉริ ยภาพ 

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร ด้านการเกษตร พระราชประวัติ  
หลักการทรงงาน เศรษฐกิจพอเพียง พระราชกรณียกิจ  
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ เกษตร
ทฤษฎีใหม่ การพัฒนาด้าน ป่าไม้ ดิน น�้า วิวัฒนาการเกษตร
ไทย เกษตรโลก วิถีเกษตรไทย นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจ 
พอเพียง สถาบันเกษตรไทย ผู้น้อมน�าค�าพ่อสอน นอกจากนี้ 
ยงัน�าเสนอในรูปแบบทีท่นัสมยั อาทเิช่น ภาพยนตร์แอนเิมช่ัน 
3 มิติ ระบบโฮโลแกรม เกมทัชสกรีน เป็นต้น

(2) พิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรม
ตามรอยเจ้าฟ้านกัอนรุกัษ์ สมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจ้า  

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   
“การรักทรัพยากร คือ การรักชาติ รักแผ่นดิน” เรียนรู ้  
ความหลากหลายของพันธุกรรมพืชนับหมื่นชนิด คุณค่า  
ความหมาย ความส�าคัญของการอนุ รักษ ์พันธุกรรม  
ด้วยเทคโนโลยี แสง สี เสียง ทันสมัย 4 มิติ
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(3) พิพิธภัณฑ์ป่ำดงพงไพร
เรียนรู ้ความส�าคัญของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

สรรพสิ่งในธรรมชาติล้วนมีหน้าที่ร ่วมกัน เพื่อด�ารงอยู ่ 
อย่างสมดุลและยั่งยืน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ที่ส่งผลกระทบต่อการผลิตทางการเกษตร ร่วมสร้างส�านึก
รับผิดชอบการใช้และจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุล 
สนุกสนานกับการเดินป่ากลางวันและป่ากลางคืน

(4) พิพิธภัณฑ์ดินดล 
เ รี ย น รู ้ พ ร ะอั จ ฉ ริ ยภ าพด ้ า นดิ น ขอ งพระบาทสม เ ด็ จ 

พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  
ที่ได้รับการยกย่องจากสหประชาชาติ ให้เป็น “นักวิทยาศาสตร์ดิน 
เพื่อมนุษยธรรม” เรียนรู ้เรื่องถิ่นก�าเนิดของส่ิงมีชีวิตท้ังพืชและสัตว์  
ผจญภยัโลกใต้ดนิ และเข้าใจโลกใต้ดินด้วยภาพยนตร์แอนเิมชัน่ 360 องศา
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(5) พิพิธภัณฑ์วิถีน�้ำ
เรียนรู้วิถีแห่งน�้า ที่เปรียบเสมือนแม่ผู้ให้และผู้สร้าง

ชวีติ สายน�า้ทีห่ล่อเลีย้งทกุชวีติและสรรพสิง่ ความยิง่ใหญ่และ 
พลังของสายน�้า พร้อมกับชมภาพยนตร์แอนิเมชั่น 4 มิติ  
270 องศา

(6) พิพิธภัณฑ์เกษตรคือชีวิต
เรียนรู้ความส�าคัญของเกษตรกับการด�าเนินชีวิต 

ของตนเอง ครอบครัว ชุมชน ประเทศไทยและสังคมโลก
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1.1.2 พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ส่งเสริม 
การเรียนรู้ จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ เชื่อมโยงการจัดแสดง
ภายในอาคารและฐานการเรียนรู้ต้นแบบด้านนวัตรรมเกษตร
เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ และจัดการเรียนรู ้  
ฝึกปฏิบัติ ตลอดจนจัดกิจกรรมเรียนรู้วิถีเกษตรอย่างต่อเนื่อง 
ได้แก่

(1) พิพิธภณัฑน์วตักรรมเกษตรเศรษฐกจิพอเพียง
เรียนรู้เกีย่วกบันวตักรรมเกษตรของเศรษฐกิจพอเพยีง 

1 ไร ่  พอเพียง การใช ้ระบบสูบน�้ าแบบเท ้า เหยียบ  
เกษตรพอเพียงเมือง โรงเรือนปลูกผักในมุ้งแบบยกพื้นสูง 
พร้อมติดตั้งระบบ IOT 2 ไร ่ประณีต ฐานการเรียนรู ้ 
โคก หนอง นา และเส้นทาง สืบสาน รักษา ต่อยอด 
 (Wisdom Farm)
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(2) พิพิธภัณฑ์เกษตรตำมรอยพ่อ
เกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ 1 ไร่ มั่งคั่ง ยั่งยืน เกษตร

ปลดหนี้ พื้นที่ 1 งาน ผักคุณภาพในโรงเรือน เทคนิคการขยาย
พนัธุพ์ชื การเก็บเมลด็พนัธุ ์ระเบียงสวน ผกัเด็ดยอด โรงเพาะช�า  
จุลนิทรย์ีสงัเคราะห์แสง เกษตรบนคนัดนิ (Hugel Kultur) และ
ป่าอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
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(3) พิพิธภัณฑ์กษัตริย์เกษตร
เรียนรู ้การเดินตามรอยพ่อผ่านสื่อเทคโนโลย ี

ที่ทันสมัย (Interactive) ซึ่งมีเกมสวมหมวกให้ภูเขา 
สวมรองเท้าให้ตนีดอย และเกมเกษตรทฤษฎใีหม่ประยกุต์ 
การ์ตูนแอนิเมชั่น เรื่อง “70 ปี กษัตริย์ เกษตร”  
เชื่อมโยงภูมิปัญญาเกษตรไทยที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต 
คนรุ่นใหม่ สัมผัสคุณค่าวิถีเกษตรไทยที่ร ้านอาหาร  
“กิน อยู่ ดี” และ ร้าน MADO café จ�าหน่ายอาหาร 
เครื่องดื่ม สินค้าเพื่อสุขภาพ และผลผลิต ผลิตภัณฑ์ 
จากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ
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ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีผู ้เข้าชมพิพิธภัณฑ ์
การเกษตรฯ จ�านวน 149,683 ราย โดยเข้าชมในรูปแบบปกติ  
จ�านวน 90,672 ราย และเข้าชมในรูปแบบออนไลน์ จ�านวน 
59,056 ราย เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)  ซึ่ง พกฉ. ตั้งอยู่ในเขต
พ้ืนที่ควบคุมสูงสุด จึงปิดให้บริการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่  
27 เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564 ซึ่ง พกฉ.  
ปรบัเปลีย่นการเผยแพร่พระเกียรติคณุและพระอจัฉรยิภาพ 
ด้านการเกษตร ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มห าภู มิ พ ลอดุ ล ย เ ดชมหา ร าช  บ รมนาถบพิ ต ร  
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์  
ในรูปแบบออนไลน์ เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรการในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID - 19)
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1.2 การจัดนิทรรศการหมุนเวียน เพื่อเผยแพร่ 
ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตร ตามแนวพระราชด�าริ
และพระราชปณธิานในพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร  
มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร พระบาทสมเดจ็ 
พระเจ้าอยู ่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์สู ่สาธารณชน  
พร้อมทั้งการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ  
ภาคเอกชน ตลอดจนเกษตรกรในการสืบทอด สืบสาน
ภูมิปัญญา นวัตกรรมเกษตร และการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติ ตามแนวพระราชด�าริ มีการจัดนิทรรศการ
หมุนเวียน จ�านวน 3 ครั้ง ดังนี้

•  นิทรรศการ “ธ สถิตในดวงใจ...นิรันดร์” 
•  นิทรรศการ “ธ สถิตในดวงใจ  

พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ”
•  นิทรรศการเกริ่นน�า  

“สายธารพระกรุณา กษัตริย์ เกษตร”   
•  นิทรรศการจากเครือข่าย ภาคีความร่วมมือ 

หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน  
“สายธารพระกรุณา กษัตริย์ เกษตร”

1.2.1 จัดงานนิทรรศการหมุนเวียน “ธ สธิต 
ในดวงใจ...นรินัดร์” จดัระหว่างวนัที ่10 - 13 ตลุาคม 2563  
เพื่อน้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  
บรมนาถบพิตร ที่มีต่อปวงชนชาวไทย มีกิจกรรมตักบาตร
ข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ 90 รปู เพือ่ถวายเป็นพระราชกุศล 
พิธีวางพวงมาลา และจุดเทียนเพื่อน้อมร�าลึก โดยมีการจัด
นิทรรศการเรื่องราวพระราชกรณียกิจ พระอัจฉริยภาพ 
โครงการพระราชด�าริ และพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภมูพิลอดลุยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร ดังนี้
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1.2.2 จัดงานนิทรรศการหมุนเวียน “เมล็ดพันธุ ์
ของพระราชา” เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจ�าปี 2564  
จัดในรูปแบบออนไลน์ เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของโรค 
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในวันเสาร์ที่ 9  
และ 16 เดือนมกราคม 2564 เพื่อมอบความสุข และ 
ความสนุกสนานเพลิดเพลินในการเรียนรู ้เรื่องราวทางด้าน 
เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด� าริ  และ 
สร ้ างจิตส� า นึกด ้ านการเกษตรให ้กับ เด็กและเยาวชน  
ประกอบไปด้วย กิจกรรมเล่นเกมตอบค�าถามออนไลน์ ในรปูแบบ
ของการถ่ายทอดสดทาง Facebook live ในเพจพิพิธภัณฑ ์
การเกษตรฯ เพ่ือให้เด็ก ๆ ได้ร่วมกิจกรรมกับทางพิพิธภัณฑ์ 
การเกษตรฯ มีจ�านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 18,255 ราย

1.2.3 จดังานนทิรรศการหมนุเวยีน “รกัษ์ทรพัยากรไทย” 
จัดระหว่างวันที่ 2 – 4 เมษายน 2564 เพื่อน้อมร�าลึกใน 
พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาต ิเผยแพร่พระราชปณธิานและพระราชกรณยีกจิ 
ในสมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี โดยจัดนิทรรศการพิเศษ นิทรรศการ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ 
พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีเพือ่เฉลมิพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2564 
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ทัง้น้ี จดันิทรรศการ “พนัธกุรรมมันพืน้บ้าน” เพือ่บอกเล่า 
เรื่องราว ความหลากหลายของพันธุกรรมมัน ประโยชน์ และ
สรรพคุณของพันธุกรรมมันพ้ืนบ้าน รวมถึงการแปรรูปเพื่อ
สร้างรายได้ นิทรรศการพนัธกุรรมใต้ปฐพ ี“หวั ไหล เหง้า แง่ง 
แหล่งอาหารใต้ดิน” ที่ได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายร่วม 
จัดนิทรรศการ เพื่อส่งต่อความองค์ความรู้ การท�าเวิร์คช็อป 
ที่เกี่ยวกับพันธุกรรมของพืชใต้ดิน มีการจัดอบรมวิชาของ 
แผ่นดินให้ผู้ที่สนใจได้เข้าเรียนรู้ และการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ให้ผู้ที่สนใจเห็นการสาธิตและได้ลองปฏิบัติจริง การจ�าหน่าย
สินค้าปลอดภัย ผลไม้ตามฤดูกาล จากเครือข่าย พกฉ.  
และภาคีความร่วมมือ 
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1.3 การจดังานมหกรรมเฉลมิพระเกียรต ิเพือ่เผยแพร่
พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพในพระบาทสมเด็จ 
พระบรมชนกาธิ เบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  
บรมนาถบพิตร ด้านการเกษตร การถ่ายทอดองค์ความรู้ 
ภูมิปัญญา นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง วิถีเกษตรไทย 
ในรูปแบบที่หลากหลาย เพ่ือจุดประกายความคิด และ 
สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เข้าชม จ�านวน 1 ครั้ง

1.3.1 จดังานมหกรรม “ภมิูพลงัแผ่นดนิ” จัดระหว่าง
วันที่  3  –  6 ธันวาคม 2563  เพื่ อน ้อมร� าลึก ใน 
พระมหากรุณาธิคณุของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเิบศร 
มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมทัง้เผยแพร่ 
พระเกยีรติคณุและพระอจัฉรยิภาพ ให้ประจกัษ์อย่างกว้างขวาง  
เพ่ือสร้างแรงบนัดาลใจในการสบืสานพระราชปณธิาน โดยจดั
นิทรรศการพิเศษ “รักษ์ปฐพี คืนชีวีให้แผ่นดิน” น�าเสนอ 
พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการแก้ไข
ป ัญหาเรื่องดินเพื่อการเกษตร การปรับปรุง ดินด ้วย 
พืชตระกูลถั่ว การจัดรูปแบบแปลง การท�าปุ๋ยพืชสด 

โดยมีเครือข่าย พกฉ. ร่วมจัดนิทรรศการ “ภูมิพลัง 
แผ่นดิน แผ่นดินนี้มีพลัง” น�าเสนอการน้อมน�าหลักการ 
ทรงงานของพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภมิูพล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ไปปรับประยุกต์ใช้กับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 
(COVID - 19) ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคง ยั่งยืน 
และมหีน่วยงานภาคคีวามร่วมมอืร่วมจัดนทิรรศการ “รกัแผ่นดนิ  
ตามรอยพ่อ” รวมถึง นิทรรศการ “สืบสานพระราชปณิธาน” 
เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
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ทั้งยัง มีการจัดกิจกรรมพิเศษ เช่น การจัดขบวนแห่
อัญเชิญพระแม่ธรณี พิธีบูชาพระแม่ธรณี เพื่อขอพรให้ 
ดลบนัดาลความอดุมสมบรูณ์ตลอดฤดกูาล และพธิจีดุเทยีน
น ้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ รวมถึงการแสดง 
เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

1.4 การผลิตสื่อจัดแสดง ภาพยนตร์ 270 องศา  
ผลติภาพยนตร์แอนเิมชนั 270 องศา เรือ่ง “ทะลุมติ ิสายน�า้
มหศัจรรย์” เพือ่เผยแพร่พระอจัฉริยภาพในพระบาทสมเดจ็
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  
บรมนาถบพติร ตลอดจนพระบรมวงศานวุงศ์ ด้านการจัดการ 
น�้าเพื่อการเกษตร ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณค่าของ
น�า้ในการสร้างและหล่อเล้ียงสรรพชีวติท้ังปวง รวมท้ังปัญหา
ภัยพิบัติ ผลกระทบจากน�้า และสร้างแรงบันดาลใจในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรด้านน�้า ผ่านตัวการ์ตูน 3 มิติ โดยใช ้
โรงภาพยนตร์ 270 องศา สร้างความประทับใจให้กับ 
ผู้เข้าชม
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1.5 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก 
พระราชด�าริฯ (อพ.สธ.)

เพื่อสนองพระราชด�าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อนัเน่ืองมาจากพระราชด�ารฯิ (อพ.สธ.) เผยแพร่พระอจัฉรยิภาพ 
ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ ้า กรมสมเด็จพระเทพ 
รตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีด้านการอนรัุกษ์ทรพัยากร 
สนบัสนนุกจิกรรมอนุรกัษ์พันธกุรรมพืชในพ้ืนทีเ่ครอืข่าย พกฉ. 
และกจิกรรมทีเ่กีย่วเนือ่งกบัโครงการอนรุกัษ์พนัธกุรรมพชือนั
เนื่องมาจากพระราชด�าริฯ (อพ.สธ. – พกฉ.) แลกเปลี่ยน                   
องค์ความรูเ้รือ่งการจัดเกบ็เมลด็พนัธุ ์ประสานจัดท�าฐานข้อมลู 
รวบรวมพันธุกรรมพืช สร้างธนาคารพันธุกรรมพืชของ 
เครือข่าย พกฉ. โดยจัดกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช จ�านวน 16 ครั้ง
 

1.5.1 โครงการพเิศษสนบัสนนุการอนรุกัษ์พนัธกุรรมพชื 
“เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร” และติดตามประสานงาน
เครือข่ายร่วมจัดนิทรรศการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 21 – 31 ตุลาคม 2563  
ณ โรงเรยีนพฒันาต้นน�า้ที ่5 ขนุวาง ต�าบลแม่วนิ อ�าเภอแม่วาง  
จงัหวดัเชยีงใหม่ ศนูย์เครอืข่ายพพิธิภัณฑ์เกษตรเฉลมิพระเกยีรตฯิ 
ภาคเหนอืตอนบน “ไร่อ้อมกอดภเูขา” ต�าบลก้ืดช้าง อ�าเภอ
แม่แตง จงัหวัดเชยีงใหม่ และศูนย์เรยีนรู้เครอืข่ายพิพธิภณัฑ์
เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดเชียงใหม่ “ไร่แสนสุข”  
ต�าบลแม่วนิ อ�าเภอแม่วาง จังหวดัเชียงใหม่

เจ้าหน้าที่ พกฉ. จัดแสดงนิทรรศการโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ สมเด็จพระกนิษฐา
ธริาชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี  

และกิจกรรมความร่วมมือเก่ียวกับการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
ระหว่าง พกฉ. เครือข่าย พกฉ. และโรงเรียนพัฒนาต้นน�้าที่ 5 
ขนุวาง ระหว่างวันที ่21 – 26 ตลุาคม 2563 ซึง่เครอืข่าย พกฉ. 
จังหวัดเชียงใหม่ และผู ้สืบทอดเครือข่าย พกฉ. จังหวัด
นครราชสมีา ร่วมถ่ายทอดองค์ความรูเ้กีย่วกบัการดแูลสขุภาพ
ด้วยสมุนไพรไทย เพื่อให้เยาวชน นักเรียนและประชาชน 
ในชุมชน สามารถน�าไปประยกุต์ใช้ได้ ซึง่มเีครอืข่าย พกฉ. และ
เจ้าหน้าที่ พกฉ. เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น จ�านวน 30 ราย โดย
ในวนัท่ี 29 ตลุาคม 2563 รองผูอ้�านวยการส�านกังานพพิธิภณัฑ์
เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ ้าอยู ่ หัว  
(ฝ่ายบริหาร) พร้อมท้ังตัวแทนเยาวชนผู้สืบทอดเครือข่าย 
พกฉ. จังหวัดเชียงใหม่ รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
และถวายรายงานผลการด�าเนินงานโครงการระหว่าง พกฉ. 
และโรงเรียนพัฒนาต้นน�้าที่ 5 ขุนวาง ภายใต้โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ  (อพ.สธ.)  
ผ่านนิทรรศการเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากธรรมชาติ
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1.5.2 จดัโครงการประชุมเครอืข่ายพพิธิภัณฑ์การเกษตร
เฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั เพือ่ขบัเคลือ่น
งานโครงการอนรุกัษ์พนัธกุรรมพชืฯ (อพ.สธ. - พกฉ.) ระหว่าง
วนัที ่ 1 – 3 เมษายน 2564 ณ ส�านกังานพพิธิภณัฑ์เกษตร
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การ
มหาชน) ต�าบลคลองหนึง่ อ�าเภอคลองหลวง จงัหวัดปทุมธานี 

พกฉ. และเครือข่าย พกฉ. ได้ร่วมกันจัดกระบวนการ
ขยายองค์ความรู ้เร่ืองพันธุกรรมพืชของเครือข่าย พกฉ.  
การจัดเก็บ รวบรวมพันธุกรรมพืช สร้างความตระหนักถึง 
ความส�าคญัของพนัธกุรรมพชืต่าง ๆ  สร้างความรบัรู ้ความเข้าใจ 
วิธีคิด วิถีการผลิต วิถีเกษตรบนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง และน�าไปประยุกต์ใช้กับชุมชน ขยายเครือข่าย 
สานความสัมพนัธ์ พร้อมทัง้วางทศิทางการขบัเคลือ่นงานด้าน
การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ร่วมกับผู้น�าศูนย์เครือข่าย พกฉ.  
ผู ้สืบทอดเครือข่าย พกฉ. และผู ้สืบสานเครือข่าย พกฉ.  
จากทั่วทุกภูมิภาค นอกจากน้ี ยังได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง
พันธุกรรมพืช ผ่านกิจกรรม “เล่า แจก แลกเปลี่ยนพันธุกรรม
ตามนิเวศ” โดย พกฉ. ได้จัดท�าฐานข้อมูลรวบรวมพันธุกรรม
พชืร่วมกบัเครอืข่าย พกฉ. โดยมผีูเ้ข้าร่วมโครงการ ทัง้ส้ิน 140 ราย

1.5.3 โครงการประชุมเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตร  
ขับเคล่ือนงานอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (อพ. สธ. - พกฉ.)  
ผ่าน Application Zoom Cloud Meeting ต้ังแต่ 
เดือนมถินุายน - เดือนกนัยายน 2564 จ�านวน 14 ครัง้ ดงันี้

  (1) ครัง้ท่ี 1 รายการล้อมวงคุยยามค�า่ เรือ่งพนัธกุรรม 
“ตอน ไม้ผลพนัธุแ์ปลก” วนัที ่30 มถินุายน 2564 โดยอาจารย์
ค�านงึ นวลมณีย์ เครอืข่ายพพิธิภณัฑ์เกษตรฯ จงัหวดัสงขลา  
มผีูเ้ข้าร่วมแลกเปลีย่นเรยีนรู้ 33 ราย ร่วมแลกเปลีย่นเรยีนรู ้
เก่ียวกับล�าไยครสิตลั วธิกีารปลกู การดแูล รวมท้ังการขยายพนัธ์ุ  

(2) ครัง้ที ่2 รายการล้อมวงคุยยามค�า่ เรือ่งพันธกุรรม 
“ตอน สามสายธาร สร้างภมูต้ิานทาน Covid – 19” วนัที่  
7 กรกฎาคม 2564 โดยอาจารย์ไพโรจน์ อรรคสวีร เครือข่าย
พพิธิภณัฑ์เกษตรฯ จังหวัดอดุรธาน ีมผีูเ้ข้าร่วมแลกเปลีย่นเรยีนรู้  
25 ราย ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู ้การกิน อยู ่ ดูแลสุขภาพ 
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 
(Covid – 19) ผ่านการน�าพนัธกุรรมพชืมารงัสรรค์เป็นอาหาร
เพือ่สร้างภมูต้ิานทานให้แก่ร่างกายตนเอง

(3) ครัง้ที ่3 รายการล้อมวงคุยยามค�า่ เรือ่งพันธกุรรม 
“ตอน สมนุไพรต้านไวรสั” วนัท่ี 14 กรกฎาคม 2564 โดย 
รศ.ดร.ชัยโย ชัยชาญทิพยุทธ อดีตอาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั มผีูเ้ข้าร่วมแลกเปลีย่นเรยีนรู้ 67 ราย 
ร่วมเรียนรูป้ระวตัคิวามเป็นมา และประโยชน์ของฟ้าทะลายโจร 
รวมท้ังวธิกีารน�าไปใช้ท่ีก่อให้เกดิประโยชน์สงูสดุ

(4) ครัง้ที ่4 รายการล้อมวงคุยยามค�า่ เรือ่งพันธกุรรม 
“ตอน พญาล้างไต (ชยัโย)” วนัท่ี 21 กรกฎาคม 2564 โดย 
หมอสะโอด เนยีมสะอาด เครือข่ายพพิธิภณัฑ์เกษตรฯ จังหวดั
ฉะเชงิเทรา และรศ.ดร. ชยัโย ชยัชาญทพิยทุธ อดตีอาจารย์ 
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีผู ้เข้าร่วม 
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ 50 ราย ร่วมเรยีนรู้คณุประโยชน์ของต้นชัย
โย สมุนไพรเพื่อช่วยบ�ารุงไต แก้ปวดหลัง ปวดเอว ช่วยขับ
ปัสสาวะ  การน�าต้นชัยโยไปใช้ในการดูแลรกัษาสขุภาพ และวธิี
การน�าไปรบัประทาน
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(5) ครัง้ที ่5 รายการล้อมวงคยุยามค�า่ เรือ่งพนัธกุรรม 
“ตอน โคคลาน คนไม่คลาน” วนัท่ี 28 กรกฎาคม 2564 โดย 
รศ.ดร.ชัยโย ชัยชาญทิพยุทธ อดีตอาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอาจารย์ธาตุดิน หอมจันทร์  
เครอืข่ายพพิธิภณัฑ์เกษตรฯ จงัหวดัลพบรุ ีมผีูเ้ข้าร่วมแลกเปลีย่น 
เรียนรู้ 50 ราย ร่วมเรียนรู ้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา  
และประโยชน์ของต้นโคคลาน รวมทัง้วิธกีารน�าไปรับประทาน

(6) ครัง้ที ่6 รายการล้อมวงคยุยามค�า่ เรือ่งพนัธกุรรม 
“ตอน ข้าวไร่ Upland rice” วันที ่ 4 สงิหาคม 2564 โดย 
ผศ.ดร.ร่วมจิตร นกเขา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
คุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์  
จงัหวดัชมุพร มผู้ีเข้าร่วมแลกเปลีย่นเรียนรู้ 81 ราย ร่วมเรียนรู้
เกี่ยวกับการสร้างทางเลือกในการผลิตข้าวไร่ให้แก่เกษตรกร  
เพ่ือให้เกิดการพึ่งตนเอง สร้างความเข้มแข็งของชุมชนและ 
ความม่ันคงทางอาหาร สร้างชุมชนต้นแบบ “การปลูกและ 
ผลติเมลด็พนัธุข้์าวไร่”

(7) ครัง้ที ่7 รายการล้อมวงคยุยามค�า่ เรือ่งพนัธกุรรม 
“ตอน โกศจุฬาลัมพา” วันที่ 11 สิงหาคม 2564 โดย  
รศ.ดร.ชัยโย ชัยชาญทิพยุทธ อดีตอาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอาจารย์ธาตุดิน หอมจันทร์  
มีผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 40 ราย ร่วมเรียนรู้เกี่ยวกับ
ประโยชน์และสรรพคุณของโกศจุฬาลัมพา รวมถงึการน�าไปใช้
ประโยชน์ในการแก้ไข้ การใช้ประโยชน์ทางการแพทย์แผนไทย

(8) ครัง้ที ่8 รายการล้อมวงคยุยามค�า่ เรือ่งพนัธกุรรม 
“ตอน กิน นอก กรอบ” วันท่ี 18 สิงหาคม 2564 โดย  
รศ.ดร.ชัยโย ชัยชาญทิพยุทธ อดีตอาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอาจารย์ธาตุดิน หอมจันทร์  
มผู้ีเข้าร่วมแลกเปล่ียนเรยีนรู ้67 ราย ร่วมเรยีนรูเ้กีย่วกบัแนวคิด
เร่ือง “กิน นอก กรอบ” เป็นการส่งต่อประสบการณ ์
การใช้ประโยชน์พันธกุรรมพชืในแง่มมุหลากหลายของเครอืข่าย 
พกฉ. เป็นคลงัความรู้ส�าคญัในการสบืทอดวถิกีารกนิอยู ่โดยการ
พ่ึงพงิธรรมชาต ิ รวมทัง้การน�าพันธกุรรมพชืพืน้บ้านมาแปรรปู
ให้มรีสชาตอิร่อย เพิม่มลูค่า พฒันาสูภ่าคการเกษตรเศรษฐกจิ
พอเพยีง

(9) ครัง้ที ่9 รายการล้อมวงคยุยามค�า่ เรือ่งพนัธกุรรม 
“ตอน กระท่อมเป็นยา” วันที่ 25 สิงหาคม 2564 โดย  
รศ.ดร.ชัยโย ชัยชาญทิพยุทธ อดีตอาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และนายสนุทร รักษ์รงค์ เลขาธกิาร
สภาเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย และ 
ทีป่รกึษาคณะกรรมาธกิารวสิามญั พจิารณาร่างพระราชบญัญตัิ
พชืกระท่อม มผีูเ้ข้าร่วมแลกเปลีย่นเรียนรู้ 114 ราย ร่วมเรยีนรู้ 
เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของกระท่อม ลักษณะแต่ละ 

สายพนัธ์ุ สรรพคุณ ข้อ ดี ข้อเสยีของการรับประทานกระท่อม  
รวมท้ังการขยายพนัธุด้์วยเมลด็และการเสยีบยอด

(10) ครั้งที่ 10 รายการล้อมวงคุยยามค�่า เรื่อง
พันธกุรรม “ตอน สนทนา เทพา พันธุ”์ วันท่ี 1 กันยายน 2564 
โดยคณุณฐา ชัยเพชร เครอืข่ายพพิธิภณัฑ์เกษตรฯ จังหวดัสงขลา 
มีผู ้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ 57 ราย ร่วมแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การท�าเกษตรอินทรีย ์ เกษตรผสมผสาน  
ของสวนสมรม ท่ีเป็นต้นแบบภมูปัิญญาดัง้เดิมในการใช้ชีวติอยู่
อย่างพอเพียงของเกษตรกร ชักชวนเยาวชนรุ่นใหม่ในชุมชน 
เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พันธุกรรมพ้ืนบ้าน สร้าง 
ความมัน่คงด้านอาหารให้แก่ชุมชน

(11) ครั้งที่ 11 รายการล้อมวงคุยยามค�่า เรื่อง
พนัธกุรรม “ตอน เรือ่งเร้นลบัของเมลด็พนัธุ”์ วนัที ่8 กนัยายน 
2564 ชมสารคดี Seed the untold story ภาพยนต์โดย  
Taggart Siegel และ Jon Betz มผีูเ้ข้าร่วมชมสารคด ี44 ราย 
ร่วมเรยีนรูป้ระเดน็การอนรุกัษ์พนัธกุรรมพืช เมลด็พืชท่ีเป็นจุด
ก�าเนดิของความอดุมสมบรูณ์ทีม่มีาอย่างยาวนาน และการส่ง
ต่อความหลากหลายตัง้แต่อดตีมาจนถงึปัจจบุนั รวมทัง้การน�า
เสนอปัญหาของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชที่ผ่านการควบคุม 
ของบรรษทั ท่ีจดสทิธบัิตรครอบครองเมลด็พันธุ์

(12) ครั้งที่ 12 รายการล้อมวงคุยยามค�่า เรื่อง
พนัธกุรรม “ตอน พลหูนงั” วนัท่ี 16 กนัยายน 2564 โดย  
คุณนิตยา พรหมขวัญ เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จังหวัด
นครศรธีรรมราช มผีูเ้ข้าร่วมแลกเปลีย่นเรยีนรู ้49 ราย ร่วมเรยีน
รูป้ระวตัคิวามเป็นมา ประโยชน์และสรรพคณุของพลหูนงัทีน่ยิม
ใช้ในอดีต การน�าภูมิปัญญาการชาวบ้านแปรรูปพลูหนัง  
ให้เป็นสินค้าเพ่ือใช้อุปโภคในครัวเรือน เช่น ผลิตภัณฑ์ 
ท�าความสะอาดผวิ แชมพู

(13) ครั้งที่ 13 รายการล้อมวงคุยยามค�่า เรื่อง
พันธกุรรม “ตอน พร่ัง พลู” วนัท่ี 23 กนัยายน 2564 โดย 
ผศ.ดร.ร่วมจิตร นกเขา สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคณุ
ทหารลาดกระบัง  วิทยาเขตชุมพรเขตรอดุมศกัด์ิ อ�าเภอปะทวิ 
จงัหวัดชุมพร มผู้ีเข้าร่วมแลกเปลีย่นเรยีนรู ้53 ราย ร่วมเรียนรู้
เกีย่วกบัถิน่ก�าเนดิ สรรพคณุและประโยชน์ของใบพลู ทีใ่ช้กนั
ยาวนานตัง้แต่อดตีจนถงึปัจจบุนั ซึง่ในปัจจบุนัมกีารน�าสารสกดั
จากใบพลหูรือน�า้มนั ในการยบัยัง้แบคทเีรยี แก้ปัญหาโรคผวิหนงั

(14) ครั้งที่ 14 รายการล้อมวงคุยยามค�่า เรื่อง
พันธกุรรม “ตอน ไม้วงศ์ยาง” วนัท่ี 29 กันยายน 2564 โดย
คุณสมเกียรติ ไพฑูรย์ เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จังหวัด
ปราจนีบรีุ มผีูเ้ข้าร่วมแลกเปลีย่นเรยีนรู ้ 52 ราย ร่วมเรยีนรู้ 
เกีย่วกบังานอนรุกัษ์เมลด็ไม้วงศ์ยาง น�าสูก่ารจดักระบวนการ
เรียนรู้เพื่อพันธุกรรมท้องถิ่นให้แก่เยาวชน
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1.6 นิทรรศการสัญจร เพ่ือเผยแพร่พระเกียรติคุณ 
และพระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  
มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร พระบาทสมเดจ็
พระเจ้าอยู ่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ ด้านการเกษตร 
ถ่ายทอดองค์ความรู ้ นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง                           
และประชาสัมพันธ์กิจกรรม กิจการต่าง ๆ ของส�านักงาน
พิพิ ธ ภัณฑ ์ เกษตร เฉลิมพระ เกี ยรติพระบาทสมเด็ จ                 
พระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) จ�านวน 12 ครั้ง รูปแบบปกติ 
และรูปแบบออนไลน์ มีผู้เข้าร่วมโครงการ จ�านวน 1,267 ราย

1.6.1 นิทรรศการสญัจรรปูแบบปกต ิจ�านวน 6 ครัง้ ดงันี้ 
ครั้งที่ 1 “จิตอาสา ราชทัณฑ์” ระหว่างวันที่ 9 – 11 

พฤศจิกายน 2563 ณ ทณัฑสถานบ�าบัดพเิศษจงัหวดัปทมุธานี 
มีผู้เข้าร่วมโครงการ จ�านวน 50 ราย

ครั้งที่ 2 “จิตอาสา ราชทัณฑ์” ระหว่างวันที่ 23 – 25 
พฤศจิกายน 2563 ณ ทัณฑสถานบ�าบัดพิเศษหญิงจังหวัด
ปทุมธานี มีผู้เข้าร่วมโครงการ จ�านวน 50 ราย

ครัง้ที ่3 การอบรมเชงิปฏบิตักิารในหวัข้อ “กจิกรรม
แปรรูปผักตบชวาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง”  
วันที่ 22 มกราคม 2564 ณ ศูนย์การเรียนรู้จิตอาสาและ
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด�าริ โรงเรียนนายร้อย
ต�ารวจ อ�าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม มผีูเ้ข้าร่วมโครงการ 
จ�านวน 24 ราย

ครั้งท่ี 4 ในงาน HUG NA MARKET @Valaya 
Alongkorn ตลาดในสวน...อบอวนด้วยความรัก ฮักนะ  
วันที่ 26 มีนาคม 2564 ณ บริเวณภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎ
วไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  
มีผู้เข้าร่วมโครงการ จ�านวน 336 ราย

ครั้งที่ 5 “พิธีเปิดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ 
- เนตรนารี ประจ�าปีการศึกษา 63” วันที่ 7 เมษายน 2564 
ณ โรงเรียนเพชรรัตน์ ในพระอุปถัมป์ฯ กรุงเทพมหานคร  
มีผู้เข้าร่วมโครงการ จ�านวน 187 ราย

ครัง้ที ่6 “การประกวดผูน้�าการเปลีย่นแปลงประเภท
ดีเลิศ” วันที่ 23 มิถุนายน 2564 (วันแถลงข่าว) และ วันที่ 29 
มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2564 ณ กรมพัฒนาชุมชน  
ศูนย์ราชการ กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วมโครงการ จ�านวน 
63 ราย
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1.6.2 นิทรรศการสัญจร ออนไลน์ จ�านวน 6 ครัง้ ดงันี้ 
ครั้งท่ี 1 วันที่ 26 สิงหาคม 2564 ให้แก่ โรงเรียน

ปากเกรด็ จงัหวดันนทบุร ีมีผูเ้ข้าร่วมโครงการ จ�านวน 135 ราย
ครัง้ที ่2 วนัที ่27 สงิหาคม 2564 ให้แก่ คณะกรรมการ

บริหาร สมาชิกและผู ้สนใจของสมาคมพิพิธภัณฑ์ไทย  
มีผู้เข้าร่วมโครงการ จ�านวน 81 ราย

ครั้งที่ 3 วันท่ี 31 สิงหาคม 2564 ให้แก่โรงเรียน 
นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ จังหวัด
สมุทรปราการ มีผู้เข้าร่วมโครงการ จ�านวน 85 ราย

ครั้งที่ 4 วันที่ 1 กันยายน 2564 ให้แก่ มหาวิทยาลัย
ราชภฏันครศรธีรรมราช กองพฒันานกัศกึษา และมหาวทิยาลัย
เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุร ีมผีูเ้ข้าร่วมโครงการ จ�านวน 100 ราย

ครั้งที่ 5 วันที่ 7 กันยายน 2564 ให้แก่ โรงเรียน 
อัสสัมชัญคอนแวนล�านารายณ์ จังหวัดลพบุรี  มีผู้เข้าร่วม
โครงการ จ�านวน 109 ราย

ครั้งที่ 6 วันที่ 10 กันยายน 2564 ให้แก่ เทศบาล 
นครนนทบุรี มีผู้เข้าร่วมโครงการ จ�านวน 47 ราย 
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2. กิจกรรมขับเคลื่อนปรัชญำเศรษฐกิจ 
พอเพียง

2.1 ตลาดเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นตลาดองค์ความรู้ จัดภายใต้ความร่วมมือ

ระหว่าง พกฉ. เครือข่าย พกฉ. และภาคีความร่วมมือ เพื่อ
ถ่ายทอดองค์ความรู ้ภมูปัิญญา นวตักรรมเกษตรเศรษฐกจิ
พอเพียง การบริหารจัดการผลผลิต ผลิตภัณฑ์การแปรรูป
สินค้าเพื่อเพิ่มมูลค่า การตลาด การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก
เครือข่าย พกฉ. ตลอดจนการจ�าหน่ายสินค้า ผลผลิตและ
ผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างรายได้ และส่งต่อสินค้าไปยังผู้บริโภค 
โดยจัดตลาดเศรษฐกิจพอเพียง จ�านวน 8 ครั้ง ในรูปแบบ
ปกติภายใต้งานมหกรรมและงานนิทรรศการหมุนเวียน 
จ�านวน 4 ครั้ง และจัดในรูปแบบออนไลน์ จ�านวน 4 ครั้ง

ครัง้ที ่1 จดังานตลาดเศรษฐกจิพอเพยีง ภายใต้งาน
นทิรรศการหมนุเวยีน “ธ สถติในดวงใจ...นรินัดร์” 
ระหว่างวันที่ 10 – 13 ตุลาคม 2563 จัดนิทรรศการ
สายธารพระกรณุา กษตัริย์เกษตรจากหน่วยงานภาครัฐ  
ภาคเอกชน และหน่วยงานภาคคีวามร่วมมอื จ�านวน 
20 หน่วยงาน สืบสานศาสตร์แห่งแผ่นดินผ่าน 
การอบรมวชิาของแผ่นดนิและการอบรมเชิงปฏบัิติการ  
จ�าหน่ายสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์แปรรูปคุณภาพ 
จากเครือข่าย พกฉ. และภาคีความร่วมมือ จ�านวน 
300 ร้านค้า
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ครัง้ที ่2 จดังานตลาดเศรษฐกิจพอเพยีง “มหัศจรรย์
แห่งท้องทุ่ง” ระหว่างวนัที ่7 - 8 พฤศจกิายน 2563 
จดันทิรรศการสารพดัผกัจากท้องทุง่ จดัแสดงเร่ืองราว
ความมหัศจรรย์ของพันธุกรรมผักจากท้องทุ ่ง 
ที่สอดแทรกองค์ความรู้และการน�าไปใช้ประโยชน์ 
นิทรรศการความสขุจากท้องทุง่ ความสขุทีเ่รยีบง่าย
ที่ได ้จากส่ิงรอบตัว กิจกรรมปั ้นวัว ปั ้นควาย  
การอบรมวชิาของแผ่นดนิและการอบรมเชงิปฏบิติัการ  
จ�าหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยจากเครือข ่าย 
พพิธิภณัฑ์เกษตรฯ ท่ัวทุกภมูภิาค จ�านวน 100 ร้านค้า

ครั้งที่ 3 จัดงานตลาดเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้งานมหกรรม
เฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภมูพิล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “ภูมิพลังแผ่นดิน” ระหว่าง 
วันที่ 3 – 6 ธันวาคม 2563 เรียนรู้พระอัจฉริยภาพกษัตริย์เกษตร 
บนเส้นทางแห่งการพฒันาและโครงการพระราชด�าร ิซ่ึงช่วยแก้ไข
ปัญหาความเส่ือมโทรมของดิน และทรัพยากรอื่น ๆ ที่ส�าคัญ 
ต่อการท�าเกษตร จากหน่วยงานภาคีความร่วมมือท้ังภาครัฐ 
และภาคเอกชนในนิทรรศการ รักแผ่นดิน ตามรอยพ่อ เรียนรู้วิชา
ของแผ่นดนิและอบรมเชงิปฏบัิตกิาร จ�านวน 30 หลกัสตูร จ�าหน่าย
ผลิตภัณฑ์และผลิตผลจากเครือข่าย พกฉ.
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ครั้งที่ 5 จัดตลาดเศรษฐกิจพอเพียง ออนไลน ์ 
“รักเกษตร พบสุข” ระหว่างวันที่ 7 – 8 สิงหาคม 
2564 มกีจิกรรมอบรมวชิาของแผ่นดนิ และอบรม
เชิงปฏิบัติการ จ�าหน่ายสินค้าปลอดภัยจาก 
เครือข่าย พกฉ. ทั่วประเทศ ในรูปแบบออนไลน์

ครั้งที่ 4 จัดงานตลาดเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้งาน
นิทรรศการหมนุเวยีน “รกัษ์ทรพัยากรไทย” ระหว่างวนัที่ 
2 – 4 เมษายน 2564 เรียนรู้ความส�าคัญของทรัพยากรไทย  
พระราชด�ารด้ิานการพฒันาเพือ่อนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต ิ
ในพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภมูพิลอดลุยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร และการสืบสานพระราช 
ปณิธานในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ 
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงก่อตั้ง
โครงการ อพ.สธ. และการสนองพระราชด�าริโครงการ 
อพ.สธ. ของ พกฉ. เรียนรู้วิชาของแผ่นดินและอบรมเชิง
ปฏิบัติการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และจ�าหน่าย ผลผลิต 
ผลิตภัณฑ์คุณภาพ จากเครือข่าย พกฉ. 
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ครัง้ที ่8 จดัตลาดเศรษฐกจิพอเพยีง ออนไลน์ “เกษตรไทย ทกุวยัท�าได้ สขุภาพดี” ระหว่างวันท่ี 4 – 5 กนัยายน 2564  
กบัอาจารย์วรียทุธ ศรเีลอจนัทร์ เครอืข่าย พกฉ. จงัหวดันครราชสมีา และ อาจารย์ชาตร ีต่วนศรแีก้ว ถ่ายทอดประสบการณ์
ผ่านการอบรมวิชาของแผ่นดิน และจ�าหน่ายสนิค้าจากร้านค้าเครอืข่ายพพิธิภณัฑ์เกษตรฯ จากท่ัวภมูภิาค

ครั้งที่ 6 จัดตลาดเศรษฐกิจพอเพียง ออนไลน์  
“แม่แห่งแผ่นดิน” ระหว่างวันที่ 14 – 15 สิงหาคม 
2564 มีกิจกรรมอบรมวิชาของแผ่นดิน และอบรม 
เชิงปฏิบัติการ จ�าหน่ายสินค้าปลอดภัยจากเครือข่าย
พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ทั่วประเทศ 

ครั้ งที่  7 จัดตลาดเศรษฐกิจพอเพียง 
ออนไลน์ “ข้าวไทย ช่วยไทย เป็นเอกราช” 
ระหว่างวันที่ 28 – 29 สิงหาคม 2564 
จ�าหน่ายสินค้า วัสดุเกษตร และผลิตภัณฑ์
จากร้านค้าเครอืข่ายพพิธิภณัฑ์เกษตรฯ จาก
ทุกภูมิภาค และร่วมเข้าอบรมองค์ความรู้
เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ในรูปแบบ
ออนไลน์
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2.2 ขยายผลเครือข่ายพิพิธภัณฑ์
โครงการขยายผลเครือข่ายจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เครือข่าย พกฉ. ในรูปแบบ

ออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom เพื่อให้มีศูนย์เรียนรู้และเผยแพร่หลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง ครอบคลุมพื้นที่ 77 จังหวัด โดยประสานความร่วมมือ 
กับเครือข่าย พกฉ. พัฒนายกระดับ ขยายผล สร้างกลไกและกระบวนการ 
ขบัเคลือ่นงานตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงในระดบัชมุชน จงัหวดั ภาค  
ไปจนถึงระดับประเทศ จ�านวน 8 ครั้ง

วันที่ 12 สิงหาคม 2564 เปิดศูนย์เรียนรู้เครือข่าย
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ ์ เ ก ษ ต ร ฯ  จั ง ห วั ด น ค ร ร า ช สี ม า  
“ศูนย ์ฝ ึกอาชีพชุมชนต�าบลโนนไทย” โดยม ี
นายมานะ เซยีงสนัเทยีะ ประธานศูนย์ฝึกอาชพีชุมชน
ต�าบลโนนไทย ผูเ้ป็นก�าลงัส�าคญัในการขบัเคลือ่นงาน 
เกี่ยวกับการพัฒนาบ�ารุงดินด้วยการปลูกหญ้าแฝก 
และส่งเสริมอาชีพหัตถกรรมภูมิปัญญาจากชาวบ้าน 
เพื่อพัฒนาเป็นอาชีพ สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน

วันที่ 15 สิงหาคม 2564 เปิดศูนย์เรียนรู้เครือข่าย
พพิธิภณัฑ์เกษตรฯ จงัหวดัขอนแก่น “สวนอเรง็ญา” 
เพือ่ขับเคลือ่นงานเกีย่วกบัการดแูลสขุภาพด้วยแพทย์
แผนไทยและแพทย์ทางเลอืก จดักิจกรรมพฒันาชุมชน 
การเรียนรู้วิถีวัฒนธรรม (ไทย ญี่ปุ่น กัมพูชา) และ
กจิกรรมอนรุกัษ์ขยายพนัธุกรรมพชืสมนุไพรในป่าโคก
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วันที่ 16 สิงหาคม 2564 เปิดศูนย์เรียนรู ้เครือข่าย 
พพิธิภณัฑ์เกษตรฯ จงัหวดันครศรธีรรมราช “กลุม่วิสาหกจิ 
ชุมชนสมุนไพรบ้านพรุพลูหนัง” ขับเคลื่อนงานเกี่ยวกับ
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน ท�าแปลงเกษตร
ผสมผสานในสวนยางพารา และแปรรูปสมุนไพร  
ท�าบอนไซมะพร้าว ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับชุมชน 
โรงเรียนต่าง ๆ ในพื้นที่ใกล้เคียง

วันที่ 17 สิงหาคม 2564 เปิดศูนย์เรียนรู ้เครือข่าย 
พพิธิภณัฑ์เกษตรฯ จงัหวดัเลย “สวนสองรกัษ์” ขบัเคลือ่น 
งานเก่ียวกับการปลูกพืชแบบผสมผสานในพื้นท่ีน้อย  
การเพิ่มมูลค่าพืชหลังนาปลูกถั่ว 5 สี การแปรรูปถั่ว และ 
การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชถั่ว
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วันที่ 23 สิงหาคม 2564 เปิดศูนย์เรียนรู้เครือข่าย 
พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จังหวัดกาญจนบุรี “วิสาหกิจชุมชน
กาแฟและบุกพุเย” เพื่อขับเคลื่อนงานเกี่ยวกับการ 
ส่งเสริมทรัพยากรชุมชน ขยายแนวคิด สู่การพัฒนาใน
ชุมชนชาติพันธุ ์ การสร้างความมั่นคง ด้านอาหาร  
ใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ินจากบรรพบุรุษท่ีสืบทอดกันมา 
บรหิารจัดการฐานทรพัยากร วิถชีวีติ จงึได้มีการจดัหลกัสตูร 
การเรียนรู้เรื่องการปลูก การดูแลรักษา และการแปรรูป
บุกของบ้านพุเย ได้น�ามาพัฒนาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ 
ตลอดจนสามารถต่อยอดสร้างรายได้ให้กับชุมชน

วนัที ่20 สงิหาคม 2564 เปิดศูนย์เรยีนรูเ้ครอืข่าย
พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จังหวัดตรัง “เกษตรพ่ึง
ตนเอง” ขับเคลื่อนงานเก่ียวกับการปลูกข้าวไร่ 
การเพาะเหด็นางฟ้า การปลกูไผ่ และการปลกูพชื
แบบผสมผสาน 
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วันที่ 28 สิงหาคม 2564 เปิดศูนย์เรียนรู้เครือข่าย
พพิธิภัณฑ์เกษตรฯ จังหวดับงึกาฬ “วสิาหกิจชมุชน
กลุ่มสมุนไพรหมอพื้นบ้านอีสาน” เพื่อขับเคลื่อน
งานเกี่ยวกับ การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช การบริหาร
จดัการสมนุไพร การปลกู การดแูลรกัษา การเกบ็เกีย่ว 
ผลผลิต และการแปรรูป พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ ์
เป็นต�ารับยาสมุนไพร หลายหลากรูปแบบ เพื่อเพิ่ม
มูลค่าให้กับชุมชน

วนัที ่31 สงิหาคม 2564 เปิดศนูย์เรยีนรูเ้ครอืข่าย 
พิ พิ ธภัณฑ ์ เ กษตรฯ  จั งหวั ดนครนายก  
“ฟาร์มเห็ดยายฉมิ” เพือ่ขบัเคลือ่นงานเกีย่วกบั
การผลิตก้อนเชื้อเห็ดในถุงแบบผสมผสาน 
เทคนิคการเป ิดดอกเห็ด การเก็บผลผลิต  
การเก็บรักษา การบรรจุภัณฑ์ การเพิ่มมูลค่า 
การแปรรูปเห็ด และการตลาดเห็ด โดยเป็น
แหล่งเรียนรู ้ เรื่องเห็ดแบบครบวงจร ให้กับ
ประชาชนที่สนใจเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
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2.3 พัฒนาศักยภาพเครือข่ายพิพิธภัณฑ์
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่าย เพื่อประสาน 

ความร่วมมือจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ตลอดจน 
การพฒันายกระดับและขยายผลปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในแง่มมุต่าง ๆ  อาท ิการผลติ การแปรรปู นวตักรรมการเกษตร
ด้านต่าง ๆ  การตลาด ฯลฯ แก่เครือข่ายและภาคีความร่วมมือ
ได้มคีวามรู ้ความเข้าใจ วธิคิีด วธิกีารผลติ วถิเีกษตรบนปรชัญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และน�าไปปรับประยุกต์ใช้กับตนเอง 
ครอบครัว และชุมชนต่อไป จ�านวน 2 ครั้ง

1) โครงการประชมุเวทปีระเทศเพือ่ขับเคลือ่น
งานพัฒนาศักยภาพเครือข่ายพิพิธภัณฑ์
เกษตร ระหว่างวันที่ 10 - 13 ตุลาคม 2563  
ณ ส�านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั (องค์การมหาชน) 
ต�าบลคลองหนึ่ง อ�าเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทมุธาน ีมเีครอืข่าย พกฉ. และเจ้าหน้าที ่พกฉ. 
เข้าร่วมโครงการ จ�านวน 60 ราย ทัง้นี ้ผูอ้�านวยการ 
ส�านักนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงและ 
ผู ้ อ� า น ว ย ก า ร ส� า นั ก ส า ร ส น เ ท ศ แ ล ะ 
การสื่อสาร ชี้แจงโครงการ วัตถุประสงค์  
ความเป็นมาและเป้าหมายโครงการ ทบทวน
ประเด็นขับเคลื่อนงานเครือข่ายจากเครือข่าย 
พกฉ. ท่ีด�าเนินการในพื้นท่ี ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 และเครือข่าย พกฉ. ร่วมจัด
กระบวนการถอดหลักสูตร ก�าหนดข้อปฏิบัติ  
ข้อบงัคับ ของโครงการ “เรยีนรู ้อยูจ่รงิ 109 คน
ต้นแบบ” และการปฐมนิเทศน์ผู้เข้าโครงการ 
“เรียนรู้ อยู่จริง 109 คนต้นแบบ” ระหว่าง 
วันที่ 1 – 5 ธันวาคม 2563 รวมถึงกระบวนการ 
ส่งมอบผู้เข้าร่วมโครงการเข้าพื้นที่ 
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2) โครงการประชุมพัฒนาศักยภาพเครือข่าย
พิพิธภณัฑ์เกษตร เพือ่ขบัเคลือ่นเชือ่มโยงหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างวันท่ี 
3 – 5 ธันวาคม 2563 ณ ส�านักงานพิพิธภัณฑ์
เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู ่หัว (องค์การมหาชน) อ�าเภอ
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี มีเครือข่าย พกฉ. 
รายใหม่เข้าร่วมโครงการ จ�านวน 100 ราย พกฉ. 
จัดกิจกรรมแนะน�าหน่วยงาน ภารกิจ และ
แนวทางความร่วมมือในการขับเคล่ือนเชื่อมโยง
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทั้ งนี้  
เครือข่าย พกฉ. รายใหม่ น�าเสนอกิจกรรม  
องค์ความรู ้ของตนเอง และร่วมแลกเปลี่ยน 
เรียนรู้ วิเคราะห์มุมมองทิศทางความร่วมมือ
ระหว่างเครอืข่ายแต่ละพ้ืนทีก่บั พกฉ. นอกจากน้ี 
ยังร่วมรับชมภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3 มิติ และ
พิพิธภัณฑ์ในอาคาร พิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์
พนัธกุรรม พิพิธภณัฑ์ป่าดงพงไพร และพิพิธภณัฑ์
ในหลวงรักเรา และชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง
นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง
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โครงการพัฒนาศักยภาพเครอืข่ายพพิธิภณัฑ์เกษตรเพือ่
ขับเคล่ือนงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Application Zoom 
Cloud Meeting เกิดขึ้นเนื่องจากการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)  โดยใช้
ศักยภาพเครือข่าย พกฉ. เป็นเวทีประชุมออนไลน์ เพื่อ
ออกแบบแผนงาน ขยายผลเครือข่าย พัฒนาหลักสูตร
การเรียนรู้ ผ่านช่องทางออนไลน์กับศูนย์เครือข่ายและ
ศูนย์เรียนรู้ พกฉ. บนพื้นฐานสังคมแบบ New Normal 
โดยใช้เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศในการถ่ายทอด 
องค์ความรู ้ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์วิถีเกษตรบน 
หลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง น�าเทคโนโลยไีปประยกุต์
ใช้กับตนเอง ครอบครัวและชุมชน จ�านวน 9 ครั้ง

ครั้งที่ 1 วันที่ 24 มิถุนายน 2564 จัดการประชุม
เครือข่ายร้านค้า พกฉ. เพื่ออัพเดตสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 
(COVID - 19) ระยะที่ 3 ในแต่ละพื้นที่ รวมถึง
ผลกระทบในด้านต่าง ๆ การขายสินค้าออนไลน ์
โดย พกฉ. ประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อ และร่วมหารือ
แนวทาง มาตรการการเปิดตลาดเศรษฐกิจพอเพยีง  
ทุกเสาร์ - อาทิตย์ และตลาดในช่วงต้นเดือน  
การสร้างเอกลักษณ์ของตลาดเศรษฐกิจพอเพียง
ร่วมกนั รวมถึงการเปิดพ้ืนท่ีใหม่ของ พกฉ. บรเิวณ 
Wisdom Farm โซนฐานการเรียนรู ้ต้นแบบ  
โคก หนอง นา มีเจ้าหน้าที่ พกฉ. และเครือข่าย
ร้านค้า พกฉ. เข้าร่วมประชุม จ�านวน 69 ราย
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ครั้งที่ 2 วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ร่วมแลกเปลี่ยน
ประเด็น หารือเรื่อง การจัดท�าหลักสูตรการเรียน
รู้ให้กบัสถาบนัการศกึษาในพืน้ทีเ่ครือข่าย จ�านวน 
50 โรงเรียน ที่สามารถเชื่อมโยงเข้ากับหลักสูตร
ของการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ 2 กลุ่มสาระ คือ กลุ่ม
สาระการเรยีนรูส้งัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
และกลุ ่มสาระการเรียนรู ้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ซึ่งองค์ความรู้ที่จัดท�าขึ้นให้กับสถาบัน
การศึกษาต้องก่อให้เกิดผลผลิต พัฒนาเป็น
ผลิตภัณฑ์ของสถาบันและสร้างรายได้ให้กับ
นักเรียน รวมทั้ง การสร้างกลไกต่อยอดเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ได้จริงจากการถ่ายทอดองค์ความรู้ 
เพื่อให ้ชุมชนเกิดการเชื่อมโยงและยกระดับ 
การขยายสินค้าเกษตรสู่ตลาด

คร้ังที ่3 วนัท่ี 12 กรกฎาคม 2564 ร่วมแลกเปลีย่น
ประเด็น หารือเรื่อง การก�าหนดหลักเกณฑ์และ
คุณสมบัติในการคัดเลือกเครือข่ายพิพิธภัณฑ ์
การเกษตรฯ หลักเกณฑ์การคัดเลือกสถานะ 
เครือข่าย 5 กลุ่ม คือ ศูนย์เครือข่าย ศูนย์เรียนรู้
เครือข่าย เครือข่าย (บุคคล) ผู ้สืบทอดและ 
ผู้สืบสาน รวมทั้งการแลกเปลี่ยนผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID – 19) ในแต่ละพื้นที่

ครั้งที่ 4 วันที่ 9 สิงหาคม 2564 ร่วมหารือ เรื่อง
การเปิดศูนย์เรียนรู้เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตร
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
จ�านวน 8 ศูนย ์ ในรูปแบบออนไลน์ ผ ่าน  
Application Zoom Cloud Meeting รวมทั้ง
การออกแบบกระบวนการ ขั้นตอนการเปิดศูนย์ 
และการปฏบิตัติามมาตรการการควบคมุการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019  
(COVID – 19) อย่างเคร่งครัด
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ด�าเนินการจัดท�าโครงการพัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเพื่อขับเคลื่อนงานตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านระบบ 
Application Zoom Cloud Meeting หลักสูตร
พัฒนาศักยภาพด ้านการออกแบบภาพด ้วย 
Application CANVA  จ�านวน 5 ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ 1 วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 แนะน�า 
Application CANVA เบ้ืองต้น ซึง่เป็นแอพพลเิคช่ัน 
ที่สามารถสร้างสื่อการน�าเสนอได้หลากหลาย 
รูปแบบ ใช้งานง่าย โดยให้ผู ้เข้าร่วมโครงการ
ออกแบบภาพแนะน�าตนเอง เพือ่ฝึกการใช้เครือ่งมอื
ต่าง ๆ ใน Application CANVA  

ครั้งที่  2 วันที่  27 กรกฎาคม 2564  
แลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้ Application 
CANVA ในการออกแบบสือ่ต่าง ๆ  รวมทัง้การแสดง
ผลงานประจ�าสัปดาห์ที่ผ่านมา

ครั้งที่ 3 วันที่ 3 สิงหาคม 2564 ทบทวน 
บทเรียนและฝึกออกแบบโปสเตอร์อาหารเพ่ือ 
ยกระดับการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์สินค้า 
ด้วยโทรศัพท์

คร้ัง ท่ี  4 วันที่  17 สิ งหาคม 2564  
แลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้ Application 
CANVA แสดงผลงานประจ�าสัปดาห์ เป็นการ
ออกแบบโปสเตอร์สินค้า และเตรียมตัวเข้าสู ่ 
บทเรียน

ครั้งที่ 5 วันที่ 23 สิงหาคม 2564 ทบทวน
บทเรียนสัปดาห์ที่ 2 ฝึกการใช้ภาพสื่อสารแทน 
การใช ้ข ้อความ และการออกแบบโปสเตอร ์
องค์ความรู้ด้วยโทรศัพท์มือถือ
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2.4 พฒันาศกัยภาพเครอืข่ายพพิธิภณัฑ์ (ด้านเทคโนโลย)ี
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการตลาด สู ่การ 

ขบัเคล่ือน “ตลาดนัดเศรษฐกจิพอเพยีง” บนพ้ืนทีอ่อนไลน์ 
ผ่าน Application Zoom Cloud Meetings เพื่อพัฒนา
ศักยภาพเครือข่าย พกฉ. และภาคีความร่วมมือ ด้าน 
การตลาด สู ่การจัดตลาดเศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นท่ี
ออนไลน์ รองรับสังคม New normal ให้กว้างขึ้น โดยการ
ใช้เคร่ืองมือเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นกลไกในการขับ
เคลื่อนงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกับ 
พกฉ. จ�านวน 1 ครั้ง 

วันที่ 14 – 15 กันยายน 2564 จัดโครงการพัฒนา
ศักยภาพด้านการตลาด สู ่การขับเคลื่อน “ตลาดนัด
เศรษฐกิจพอเพียง” บนพื้นที่ออนไลน์ ผ่าน Application 
Zoom Cloud Meetings เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่าย
และภาคีความร่วมมือ ด้านการตลาด ให้รองรับสังคมแบบ 
New Normal โดยการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศ 
วิทยากรบรรยาย เกี่ยวกับแนวทางการสร้างตลาดบนพื้นที่
ออนไลน์ เครื่องมือและทักษะในการน�าเสนอสินค้า  
การโฆษณา การสร้างคอนเทนต์ให้เป็นที่สนใจ รวมท้ัง 
การสร้างความสมัพนัธ์ระหว่างลกูค้า ซึง่มผีูเ้ข้าร่วมโครงการ 
จ�านวน 80 ราย



ส�ำนักงำนพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ 
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว (องค์กำรมหำชน)

57

3. กิจกรรมกำรจัดกำรองค์ควำมรู้

3.1 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 

จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณ และพระอัจฉริยภาพของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร ทางด้านการเกษตร สร้างความรู้  
ความเข้าใจและสนับสนุนหลักสูตรการเรียน การสอนหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบการทัศนศึกษา  
การเข้าค่าย การเรียนรู้ และการฝึกอบรม ผ่านกิจกรรมน�าชม
ฐานจัดแสดง และฐานฝึกปฏิบัติ ทั้งพิพิธภัณฑ์ในอาคารและ
พิพิธภณัฑ์กลางแจ้ง กิจกรรมสร้างสรรค์ความคิด และกจิกรรม
นันทนาการ แต่เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) รุนแรงขึ้น พกฉ. อยู่ในเขต

พื้นท่ีควบคุมสูงสุด จึงปิดให้บริการช่ัวคราว ตั้งแต่วันที่  
27 เมษายน – 30 กันยายน 2564 และได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบ 
การเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู ้เกษตรเศรษฐกิจ 
พอเพียง เป็นรูปแบบออนไลน์ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 
เป็นต้นมา โดยการจัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู ้เกษตร
เศรษฐกิจพอเพียง Online โดยแบ่งเป็น 2 หลักสูตร ดังนี้
-  Online ตามรอยพ่อ เป็นการเรียนรู้นิทรรศการภายใน

อาคารและการชมภาพยนตร์แอนิเมชั่น 2 มิติ 
-  Online ลงมือท�า เป็นการเรียนรู้การท�าเกษตรเศรษฐกิจ 

พอเพียงและการชมภาพยนตร์แอนิเมชั่น 2 มิติ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีผู ้เข้าร่วมโครงการ 
ส ่งเสริมการเรียนรู ้ เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงจ�านวน  
21,371 ราย รูปแบบปกติ จ�านวน 14,494 ราย และ  
รูปแบบออนไลน์ จ�านวน 6,877 ราย
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3.2 ถ่ายทอดองค์ความรู้นวัตกรรมและเศรษฐกิจพอเพียง
การจดักระบวนการถ่ายทอดองค์ความรูน้วตักรรมและ

เศรษฐกิจพอเพียงในงานนิทรรศการหมุนเวียน งานมหกรรม 
และตลาด เศรษฐกิ จพอ เพี ย ง  เพื่ อ เป ็ นศู นย ์ กลา ง 
การเรียนรู ้ ท่ีรวบรวมองค์ความรู ้ ภูมิปัญญา นวัตกรรม 
ด้านการเกษตร บนพืน้ฐานหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
เพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู ้ผ่านการอบรมวิชาของแผ่นดิน 
และอบรมเชงิปฏบัิตกิาร จากวทิยากรผูม้ปีระสบการณ์ ในการ
ปฏิบัติจริง ส่งเสริม สนับสนุน การน้อมน�าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตร เพื่อการสืบสาน รักษา  
ต่อยอด ไปประยกุต์ใช้ประโยชน์ เพือ่การพึง่ตนเอง ลดรายจ่าย 
สร้างรายได้ แต่เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) พกฉ. จึงปรับรูปแบบ 
การถ่ายทอดองค์ความรู้นวัตกรรมและเศรษฐกิจพอเพียง 
เป็นรูปแบบออนไลน์

 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีผู้เข้าร่วมกระบวนการ

ถ่ายทอดองค์ความรู ้นวัตกรรมและเศรษฐกิจพอเพียง 
จ�านวน 7,644 ราย รูปแบบปกติ จ�านวน 2,668 ราย และ
รูปแบบออนไลน์ จ�านวน 4,976 ราย
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3.3 หนังสือองค์ความรู้
การจัดท�าส่ือเผยแพร่ในรูปแบบหนังสือองค์ความรู ้                         

เป็นการศึกษาค้นคว้า รวมข้อมูล องค์ความรู้ ภูมิปัญญาและ
นวัตกรรมใหม่ ๆ  เกีย่วกบัการเกษตร เกษตรเศรษฐกจิพอเพยีง 
เกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ให้กับผู้ที่สนใจ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พกฉ. จัดท�าหนังสือ 
องค์ความรู้ จ�านวน 7 เรื่อง ดังนี้

3.3.1 สารพัดว่าน
3.3.2 การยกแคร่ปลูกผักอินทรีย์
3.3.3 เมนูสร้างและเสริมภูมิคุ้มกัน
3.3.4 สมนุไพรเสรมิภมูคุ้ิมกนัทกุบ้านควรมี
3.3.5 พรรณพฤกษาในพระไตรปิฎก
3.3.6 สายพันธุ์แฝกในบ้านพ่อ
3.3.7 ภูมิปัญญาการแปรรูปข้าว
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3.4 โครงการพัฒนาทักษะด้านการวิจัยส�าหรับบุคลากร 
พกฉ. ประจ�าปีงบประมาณ 2564

โครงการพัฒนาทักษะด้านการวิจัยส�าหรับบุคลากร 
พกฉ. ประจ�าปีงบประมาณ 2564 เพือ่พฒันาบคุลากรด้านการ
วจิยัทีเ่กีย่วข้องกับภารกจิของ พกฉ. การพฒันาทกัษะด้านการ
วิจัยสามารถท�าให้บุคลากรของ พกฉ. มีความรู้ ความสามารถ
ในการท�าโครงการวจิยั น�าไปสู่การขบัเคลือ่นงาน ของ พกฉ. ซ่ึง  
ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผูเ้ข้าร่วมโครงการ ได้มกีารอบรม 
เชิงปฏิบัติการเรียนรู้ทักษะเบ้ืองต้นในการเขียนงานวิชาการ 
เลอืกหวัข้อเขยีนงานวชิาการ ก�าหนดโจทย์งานวิจัย และพฒันา
โจทย์วิจัย รวมถึงการรายงานความก้าวหน้าของงานวิจัย ซึ่ง
ได้รับความอนุเคราะห์จากคณะอนุกรรมการพัฒนางานวิจัย  

ของ พกฉ. และผูท้รงคณุวฒุจิากหลายหน่วยงาน ให้ค�าปรกึษา
ตลอดระยะเวลาการจัดโครงการ รวมท้ังได้รับค�าแนะน�าจาก
ประธานกรรมการ พกฉ. ทุกหัวข้องานวิจัย เพื่อน�าไปพัฒนา
ทักษะด้านการวิจัย และสร้างองค์ความรู ้ งานวิชาการ 
ของ พกฉ. ทั้งหมด 19 หัวข้อ ดังนี้

ล�าดับ รายชื่อ หัวข้อการวิจัย

1 นางสาวขวัญภิรมย์ แสงโพธิ์ดา การทดสอบประสิทธิภาพน�้าหมักชีวภาพต่อการเจริญเติบโตและเพิ่มประสิทธิภาพ 
การผลิตผักบุ้งจีน

2 นางสาวปิยาภัทร์ เข็มวิชัย ศึกษาวัสดุเพาะเพื่อทดแทนการใช้พีทมอสในการเพาะกล้าผัก

3 นางสาวรัชนีวรรณ จิระพงศ์พัฒนา การเปรียบเทียบการใช้ชานอ้อยสับและกาบมะพร้าวสับเป็นวัสดุผสมดินปลูกผักบุ้งจีน 
ในพื้นที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ

4 นางสาวสุวิมล เฉลิมเลิศปัญญา ปริมาณดินที่เหมาะสมในการปลูกผักสลัดกรีนโอ๊ค

5 นายติณณภพ บุญเสริฐ การศึกษาธาตุอาหารในปุ๋ยมูลไส้เดือนจากอาหารเสริมที่แตกต่างกัน

6 นายพงศ์พันธุ์ นันทะศรี โครงการพฒันาอาหารสตัว์ต่อสมรรถภาพการเจรญิเตบิโตไก่เนือ้ลูกผสม cobb 500 
โดยใช้เนเปียร์ แหนแดง และหญ้าขนผสมร่วมกับอาหารส�าเร็จรูป

7 นาย พิสิษฐ์ ศิลาอ่อน การท�าเกษตรบนที่ดินแปลงเล็กให้เกิดประสิทธิภาพ

8 นายณัฐนนท์ ฉิมสง่า การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของอาหารสูตรน�้าเขียวคลอเรลร่ามาตรฐาน, อาหารสูตรน�้า
หมักมูลไก่, อาหารสูตรน�้าหมักเศษอินทรียวัตถุ และอาหารสูตรน�้าหมักจุลินทรีย์สังเคราะห์
แสง ในการเพาะขยายไรแดง

9 นายชุมพล พงศ์ภูสุวิมล การศึกษาเปรียบเทียบการท�าปุ ๋ยหมักด้วยสรรพส่ิงน�้า จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงสีแดง 
และ EM ในการผลติผกัสลดักรนีคอส

10 นายสิทธิศักดิ์  การะเกษ การเพาะเห็ดฟางในตะกร้าด้วยฟางหมักน�้า 3 ชนิด

11 นายราเมธ อ�่าสกุล การศึกษากระบวนการปลูกผักจีน และ ผักสลัดในพื้นที่ 1 ตารางเมตร

12 นางสาวศุภวรรณ  สามยอด การศึกษาชนิดของพืชกลับหัวที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตร่วมกัน

13 นายทรงวุฒิ ยอดพันธุ์ การศึกษาเพาะเลี้ยงแหนแดงด ้วยน�้าหมักชีวภาพจากแหนแดง น�้าหมักชีวภาพ 
จากเศษปลาน�้าจืด และน�้าหมักชีวภาพจากมูลสุกรแห้งในกะละมัง

14 นายทินกร  พันธ์กาง การจัดการน�้าด้วยการสร้างธนาคารน�้าใต้ดิน ของนางจรังศรี มาดีสุขสถิตย์ เครือข่าย  
พกฉ. จังหวัดชัยภูมิ

15 นายพจน์ธนกรณ์ ไตรยขันธ์ โครงการวิจัยเร่ืองการศึกษาผลสัมฤทธ์ิและการวิเคราะห์ข้อมูลผู้เข้ารับการอบรมวิชา 
ของแผ่นดินและอบรมหลักสูตรเข้มข้น ช่วงปี พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2563

16 นางสาวบุษป์สุคนธ์ ปั้นช้าง การพัฒนาหลักสูตรสร ้างเกษตรกรผู ้น ้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สู่การด�ารงชีวิต “โครงการ 1 ไร่ มั่งคั่ง ยั่งยืน”

17 นางสาวนันทวดี มงคลศิลา ศึกษาผ้าทอพื้นบ้าน วัตถุจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ : ผ้าซิ่นตีนจก ไท-ยวน

18 ว่าที่ร้อยตรีหญิงจันทิญา สังข์ค�า โครงการวิจัย เรื่องการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ของพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ  
ส�าหรับเด็กอนุบาล

19 นางสาวมรกต พานิช ศึกษาแนวทางการพัฒนาการสื่อสารภายในองค์กร
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4. กจิกรรมกำรตลำดและลูกคำ้สัมพันธ์

4.1 โครงการท่องเที่ยวสุขสันต์ ที่พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ
โครงการท่องเทีย่วสขุสนัต์ ทีพ่พิธิภณัฑ์เกษตรฯ มุง่เน้น 

การสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวร่วมสร้างความสุขและ
ประสบการณ์ให้ลูกหลาน ผ่านการเรียนรู้พระอัจฉริยภาพ
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล 
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้านการเกษตร สัมผัส
ประสบการณ์ตรงด้านเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจน
ความส�าคัญของการเกษตรผ่านการลงมอืปฏบิตั ิสามารถน�า
ไปประยุกต์ใช้ในการด�าเนินชีวิต แต่เนื่องจากเกิดการแพร่
ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) พกฉ. 
จึงปรับเปลี่ยนโครงการท่องเที่ยวสุขสันต์ ท่ีพิพิธภัณฑ์
เกษตรฯ เป็นรูปแบบออนไลน์ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีผู ้เข้าร่วมโครงการ 
ท่องเที่ยวสุขสันต์ ที่พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จ�านวน 2,256 ราย  
รปูแบบปกต ิจ�านวน 424 ราย และรปูแบบออนไลน์ จ�านวน 
1,832 ราย



62 รายงานประจ�าปี  
2564

4.2 โครงการ “สืบสาน สร้างสรรค์ สูสั่งคมการเรยีนรูเ้กษตร
เศรษฐกิจพอเพียง”

โครงการ “สบืสาน สร้างสรรค์ สูส่งัคมการเรยีนรูเ้กษตร
เศรษฐกิจพอเพียง” ด�าเนินงาน ผ่านโปรแกรม ZOOM  
เพื่อเผยแพร ่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของ 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร ด้านการเกษตร และเป็นศูนย์กลาง
การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สร้างการมีส่วนร่วม 
การเรียนรู้ ความสัมพันธ์ทางด้านการตลาดกับกลุ่มเป้าหมาย 
ให้กับหน่วยงานสถานศึกษา องค์กรภาครัฐและเอกชน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีผู ้เข้าร่วมโครงการ 
จ�านวน 91 หน่วยงาน รวม 275 ราย โดยผู้เข้าร่วมโครงการ
น�าหมู่คณะเข้าร่วมเรียนรู้โครงการ “สืบสาน สร้างสรรค์  
สู ่สังคมการเรียนรู ้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง” รูปแบบ
ออนไลน์ จ�านวน 79 คณะ รวม 2,575 ราย

4.3 กจิกรรมส่งเสรมิสนิค้าและบรกิารผ่านช่องทางออนไลน์
ประชาสมัพนัธ์สนิค้าลงสือ่ออนไลน์ กระตุน้รายได้ของ 

พกฉ. เพ่ือส่งเสริมการจ�าหน่ายผ่าน Facebook ร้านอาหาร
กิน อยู่ ดี พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ เพิ่มช่องทางการจ�าหน่าย
สนิค้า อาหาร เครือ่งดืม่ ผลผลติทางการเกษตรและของทีร่ะลกึ 
สร้างรายได้ โดยออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่และน�าเสนอสินค้า 
รายละเอียดสรรพคณุสนิค้า และข้อมลูต่าง ๆ  รวมท้ังประสานงาน  
ถาม – ตอบ ให้บริการ ดูแลลูกค้า ตรวจสอบการช�าระเงิน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พกฉ. เพ่ิมช่องทางการ
จ�าหน่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ อีกหนึ่งช่องทาง และยัง
มีบริการส่งอาหารผ่าน LINE MAN เพื่อให้สอดคล้องกับ
มาตรการและสร้างความสะดวกในการรับบริการของลูกค้า  
ในช่วงทีเ่กดิการแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 
(COVID - 19)
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5. กจิกรรมอ�ำนวยกำร

5.1 การประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จัดประชุมคณะกรรมการ

ส�านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว จ�านวน 11 ครั้ง เพื่อการติดตามผลการด�าเนิน
งานของส�านักงาน และควบคุมดูแลกิจการให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค ์ที่ ก� าหนด นอกจากนี้ ยั งมี การประชุม 
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะอนุกรรมการต่าง ๆ ได้แก่ 
คณะอนกุรรมการด้านกฎหมาย คณะอนกุรรมการบรหิารงาน
บุคคล คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและการด�าเนิน
งานของส�านักงานพิพิธภัณฑ ์ เกษตรเฉลิมพระเกียรติ 
พระบาทสมเด็ จพระ เจ ้ าอยู ่ หั ว  (องค ์ การมหาชน)  
คณะอนุกรรมการพัฒนางานวิจัย และคณะอนุกรรมการ
ประเมินผู้อ�านวยการ รวมทั้งคณะท�างาน อาทิ คณะท�างาน
พัฒนาด้านสารสนเทศของส�านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิม 
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) 
คณะท�างานปรับปรุงโครงสร้างและอัตราก�าลังฯ คณะท�างาน
ให้ค�าแนะน�าและช่วยปฏบิติังานด้านการตรวจสอบภายในและ
การบรหิารความเสีย่ง คณะท�างานกลัน่กรองระเบยีบ ข้อบงัคบั 
และคณะท� างานพัฒนาส� านักงานพิพิ ธภัณฑ ์ เกษตร
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นต้น

5.2 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
พกฉ. จัดอบรมและศึกษาดูงานให ้แก ่ บุคลากร 

ในหน่วยงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน เพิ่มพูน  
ความรู ้  ความเข้าใจ ทักษะการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ  
ความเชีย่วชาญและช�านาญในการปฏบิตัหิน้าที ่เพือ่ให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยกระดับผลการปฏิบัติงาน 
และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของ พกฉ.
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5.2.1 โครงการพัฒนาบุคลากรและระบบงาน พกฉ. 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพือ่พฒันาทรพัยากรบคุคล
ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการด�าเนนิงานตามแผนยทุธศาสตร์ 
สามารถมีแนวทางในการปฏิบัติงานและพัฒนาศักยภาพให ้
เกิดประสิทธิผล และประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีหลักสูตรย่อย 
จ�านวน 9 หลักสูตร

(1) โครงการหลักพัฒนาความรู ้ความเข้าใจในการ 
ขับเคลื่อนภารกิจขององค์กร และการปฏิบัติงาน ภายใต้
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและระบบงาน พกฉ.  
ตามยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2564 – 2570 ระหว่างวันที่ 25 - 26 
ธันวาคม 2564 มีผู้เข้าร่วมโครงการ จ�านวน 92 ราย 

(2) หลักสูตรการพััฒนาการจัดแสดงและกระบวนการ
น�าชม ระหว่างวันที่ 26 – 27 มกราคม 2564 มีผู้เข้าร่วม
โครงการ จ�านวน 70 ราย

(3) หลักสูตรการพััฒนาฐานการเรียนรู ้นวัตกรรม
เกษตรและการเผยแพร่ ระหว่างวนัที ่29 – 30 มกราคม 2564  
มีผู้เข้าร่วมโครงการ จ�านวน 70 ราย

โครงการพัฒนาบุคลากรและระบบงาน พกฉ. 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ท�าให้ผู้เข้าร่วม
โครงการมีความรู้ ความเข้าใจ ในการด�าเนินงาน
ตามภารกิจหลักของ พกฉ. มากข้ึน ปฏบิติังานตาม
หลักธรรมาภิบาล ร่วมกันขับเคลื่อนองค์กรให้
ก้าวหน้าด้วยการใช้เทคโนโลยใีนการประชาสมัพนัธ์
และการตลาด เช่น การออกแบบสื่อองค์ความรู้ใน
รูปแบบทีห่ลากหลาย รวมถงึกระบวนการน�าชม ท้ัง
พิพิธภัณฑ์ภายในอาคารและพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง  
และการขับเคลื่อนองค์กรร่วมกับเครือข่าย พกฉ. 
และภาคีความร่วมมือ ซึ่งมีความส�าคัญในการ 
เผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของ
พระมหากษัตริย์ไทย ด้านการเกษตร 

(4) หลักสูตรการพัฒนาความรู้ความเข้าใจการปฏิบัติ
งานบนฐานธรรมมาภิบาล ระหว่างวันท่ี 2 – 3 กุมภาพันธ์ 
2564 มีผู้เข้าร่วมโครงการ จ�านวน 93 ราย

(5) หลักสูตรการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศขับเคลื่อน
ภารกิจองค์กร ระหว่างวันท่ี 5 – 6 กุมภาพันธ์ 2564  
มีผู้เข้าร่วมโครงการ จ�านวน 71 ราย

(6) หลกัสตูรการขบัเคลือ่นเชือ่มโยงเครอืข่ายและภาคี
ความร่วมมือ ระหว่างวันท่ี 9 – 10 กุมภาพันธ์ 2564  
มีผู้เข้าร่วมโครงการ จ�านวน 64 ราย

(7) หลักสูตรการผลิตสื่อเพื่อการเผยแพร่กิจกรรม  
และกจิการของ พกฉ. ระหว่างวนัท่ี 16 – 17 กมุภาพนัธ์ 2564  
มีผู้เข้าร่วมโครงการ จ�านวน 45 ราย

(8) หลักสูตรการพัฒนาการประชาสัมพันธ์ และ 
การตลาด ระหว่างวันที่ 19 – 20 กุมภาพันธ์ 2564 มีผู้เข้าร่วม
โครงการ จ�านวน 66 ราย

(9) หลักสูตรการยกระดับการเผยแพร่องค์ความรู้ 
ระหว่างวันที่ 23 – 24 กุมภาพันธ์ 2564 มีผู้เข้าร่วมโครงการ 
จ�านวน 53 ราย



ส�ำนักงำนพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ 
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว (องค์กำรมหำชน)

65

5.2.2 การอบรมเพิ่มพูนความรู้ เช่น การจัดซื้อ
จัดจ้าง หลักสูตร ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการ 
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หลักสูตร  
ความผิดทางละเมิดเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หลักสูตร
การบรหิารสญัญาและการตรวจรบัพสัด ุโครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร พกฉ. ด้านเทคโนโลยี Literacy  
และหลักสูตรการใช ้งานระบบการถ ่ายทอดสด  
(Livestream) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
ด้านเทคโนโลยดีจิทิลั หลกัสตูรความรูพ้ืน้ฐาน Big Data 
เป็นต้น        

5.2.3 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เช่น อบรม 
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้เครื่องฟื ้นคืนคล่ืนหัวใจ 
ด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (AED) อบรมเชิงปฏิบัติการ 
การจัดท�าแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการประชุม 
เชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
กิจกรรมของ พกฉ. และตัวช้ีวัด ประจ�าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 เป็นต้น



66 รายงานประจ�าปี  
2564

5.2.4 ศึกษาดูงานวันดินโลก ปี 2563 ภายใต้หัวข้อ 
Keep soil alive, protect soil biodiversity : รักษ์ปฐพี 
คืนชีวีที่หลากหลายให้ผืนดิน 

กรมพฒันาทีด่นิจัดงานวนัดินโลก ปี 2563 ภายใต้หวัข้อ 
Keep soil alive, protect soil biodiversity : รกัษ์ปฐพี  
คนืชวีทีีห่ลากหลายให้ผนืดนิ ระหว่างวนัที ่4 – 8 ธนัวาคม 2563  
เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  
มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร ในฐานะทรงเป็น
นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม 

ส�านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว (องค์การมหาชน) ได้ร ่วมเข้าชม
นิทรรศการภายในงาน อาทิเช่น นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร นิทรรศการสืบสานรักษา และ 
ต่อยอด นทิรรศการศนูย์ความเป็นเลศิด้านการวจัิยแห่งภมิูภาค
เอเชีย (CESRA) นิทรรศการรักษ์ปฐพี คืนชีวีที่หลากหลาย 
ให้ผนืดนิ พพิธิภณัฑ์ธรรมชาติทีม่ชีวีติ เรียนรูข้้อมลูและรปูแบบ
การจัดนิทรรศการ ในวันที่ 8 ธันวาคม 2563 

5.2.5 ศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาบุคลากรด้านการ 
จัดกระบวนการน�าชมนิทรรศการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
และการจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ (Zoom)

ส�านกังานพพิธิภณัฑ์เกษตรเฉลมิพระเกยีรตพิระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) จัดโครงการศึกษา 
ดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  
ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting เมื่อวันที่  
1 กันยายน 2564 ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการได้เพิ่มพูนความรู้ 
ประสบการณ์ท�างาน และน�าไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม 
กับ พกฉ. ท้ังในด้านการน�าชมนทิรรศการ การจดักระบวนการ
เรียนรู้ และการจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ เช่น การจัด
กระบวนการน�าชมในรูปแบบพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง (Virtual 
Museum) เพือ่ให้เข้ากบัยคุสมยัท่ีเปลีย่นไป และสถานการณ์
ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน 
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ผลกำรประเมิน 
คุณธรรมและควำมโปร่งใส 

ในกำรด�ำเนินงำน 
ของหน่วยงำนภำครัฐ 

Integrity and Transparency  
Assessment : ITA
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การปฏิบัติหน้าท่ี 
95.10

การป้องกันการทุจริต 
100.00

การเปิดเผยข้อมูล 
100.00

การปรับปรุงการทํางาน 
81.92

ประสิทธิภาพการส่ือสาร 
86.44

คุณภาพการดําเนินงาน 
85.83

การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
92.27

การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
87.01

การใช้อํานาจ 
89.56

50

0

การใช้งบประมาณ 
89.43
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เครื่องมือในการประเมิน ตัวชี้วัด ผลคะแนน

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  
(Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT)

ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ 95.10

ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ 89.43

ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ�านาจ 89.56

ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 87.01

ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 92.27

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  
(External Integrity and Transparency Assessment : EIT)

ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด�าเนินงาน 85.83

ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 86.44

ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท�างาน 81.92

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ  
(Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 100.00

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 100.00

คะแนนเฉลี่ย 92.62
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รำยงำนกำรเงิน
ส�ำนักงำนพิพิธภัณฑ์เกษตร 

เฉลิมพระเกียรติ 
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว  

(องค์กำรมหำชน)

ส�ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 30 กันยำยน 2564
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รำยงำน 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ

ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
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รำยงำน 
ควำมพึงพอใจ 

ของผู้เข้ำรับบริกำร
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ภำคผนวก ก กิจกรรม 
และกำรประชำสัมพันธ์ 

ในรอบปี
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ภำคผนวก ข  
รำงวัลเกียรติคุณ
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รำงวัล Museum Thailand Awards 2021
ส�านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว 
(องค์การมหาชน) รับรางวัลจาก Museum Thailand Awards 2021 เมื่อวันที่ 
19 กันยายน 2564 จ�านวน 2 รางวัล ดังนี้ 

รางวัลประกาศนียบัตรรับรองการเป็น 
พิพิธภัณฑ์เพื่อชุมชนและสังคม

รางวัล Museum Thailand Awards 
2021 ประเภทพิพธิภัณฑ์ด้านเศรษฐกจิ 
สร้างสรรค์ รางวัลดีเด่นด้านกิจกรรม 
และกระบวนการเรียนรู้ และด้านการ
ดูแลสุขอนามัยและความปลอดภัย



ส�ำนักงำนพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ 
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว (องค์กำรมหำชน)
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ภำคผนวก ค 
กิจกำร พกฉ.
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ร้ำนอำหำรกิน อยู่ ดี
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ร้ำนเครื่องดื่ม

ร้ำนกำแฟ MADO Café
ร้ำนกำแฟ Wisdom Café

ร้ำนกำแฟสดชื่น
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ร้ำนกำแฟ  
MADO Café
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ร้ำนกำแฟ  
Wisdom Café
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ร้ำนขำยของที่ระลึก

ร้ำนขำยของที่ระลึก  
MADO Shop

ร้ำนขำยของที่ระลึกสดใส
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ห้องพัก
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ห้องประชุม
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บริกำรอำหำร อำหำรว่ำง  
และเครื่องดื่ม



ภำคผนวก ง  
ช่องทำงกำรติดต่อ  
องค์ควำมรู้ และ 

พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง
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1 4 สมุน (ไพร)  
กระตุ้นภูมิคุ้มกัน

2 น�้ำหมักสมุนไพรรสฝำด
3 น�้ำหมักสมุนไพรรสขม
4 น�้ำมะขำมป้อม

1

3 4

2

องค์ควำมรู้ที่เผยแพร่ 
ทำงโซเชียลมีเดีย



ส�ำนักงำนพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ 
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว (องค์กำรมหำชน)

145

5  เมี่ยงค�ำเสริมภูมิคุ้มกัน
6  ยำแก้ไอน�้ำฝำง
7  สมูทตี้ “ใบบัวบก”
8  สมูทตี้ “มะขำมป้อม”
9  สำมเกลอ ช่วยเสริม

ภูมิคุ้มกัน

9

6 7

8

5
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พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง  
(Virtual Museum)

บ้ำนเรือนไทย 4 ภำค

พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรำ อำคำรเฉลิมพระเกียรติฯ 5

1

2

3

นิทรรศกำรพิเศษ จักสืบ จักสำน อัตลักษณ์วัฒนธรรมกำรเกษตร  
อำคำรเฉลิมพระเกียรติฯ 2 
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ภำคผนวก จ  
จิตอำสำ และกิจกรรม 

กำรมีส่วนร่วม
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กิจกรรม “ปลูกผัก ปันน�้ำใจ เพ่ือไทย สู้โควิด” 

ผู้อ�านวยการ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ พกฉ.  

ร ่วมกันปลูกผักสวนครัว เพื่อส ่งต ่อผลผลิต 

ผกัอนิทรีย์ ปลอดสารเคม ีเป็นก�าลงัใจ ในวกิฤตการณ์ 

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID - 19) โดยมีชั้นปันผัก ที่บริเวณด้านหน้า

ทางเข้าพิพิธภัณฑ์

1
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กิจกรรม ปันน�้ำใจ มอบสมุนไพร ต้ำนภัยโควิด - 19

ส� านักงานพิพิ ธภัณฑ ์ เกษตรเฉลิมพระเกียรติ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว (องค์การมหาชน)  

ร่วมกับ เครือข่าย พกฉ. และภาคีความร่วมมือ  

แบ่งปันสมนุไพร ผ่านกจิกรรม “ปันน�า้ใจ มอบสมนุไพร  

ต้านภัยโควิด - 19” โดยรวบรวมสมุนไพรไทย  

หลากหลายชนิด จากเครือข่าย พกฉ. ทั่วประเทศ  

เพื่อส่งต่อแก่ประชาชนที่อยู่อาศัยโดยรอบพิพิธภัณฑ์

การเกษตรฯ
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ผู้อ�านวยการ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ พกฉ.  

ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ภายใต้โครงการ “ปลูกสมุนไพร

ฟ ้าทะลายโจร เพื่อการอนุรักษ ์พันธุกรรมพืช  

สู ้ภัยวิกฤติโควิด - 19” โดยจัดเตรียมกล้าพันธุ ์ 

ต้นฟ้าทะลายโจร จ�านวน 5,000 ต้น เพ่ือแบ่งปัน 

ให้ประชาชนในพืน้ที ่หรอืผูท้ีส่นใจสามารถน�าไปสร้าง

ภูมิคุ ้มกันให้กับตนเองในช่วงสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

โครงกำร “ปลูกสมุนไพรฟำ้ทะลำยโจร เพ่ือกำรอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช สู้ภัยวิกฤติโควิด - 19”
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ส�ำนักงำนพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว  
(องค์กำรมหำชน)

ปีที่พิมพ์  :   2565

จ�ำนวน :   70 เล่ม

ที่ปรึกษำ :   พลอากาศเอกเสนาะ พรรณพิกุล

รวบรวม/เรียบเรียง :   นางสาวธัญญารัตน์ นัยเนตร

ตรวจสอบ/แก้ไข :   นางสาวสุดาวดี เตบุญมี

  นางสาววิจิตรา ค�าพันธ์

  นางสาวธัญญารัตน์ นัยเนตร

ภำพประกอบ :   ส�านักสารสนเทศและการสื่อสาร ส�านักพัฒนาพิพิธภัณฑ์และองค์ความรู้ 

  ส�านักนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ส�านักพัฒนากิจการ และส�านักอ�านวยการ

จัดพิมพ์โดย :   ส�านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)
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