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(องค์การมหาชน) 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562  

ส ำนักงำนพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว (องค์กำรมหำชน) หรือ พกฉ. 
ได้ด ำเนินกำรเผยแพร่พระเกียรติคุณพระอัจฉริยภำพพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดช
มหำรำช บรมนำถบพิตร พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ 10 และพระบรมวงศำนุวงศ์ด้ำนกำรเกษตร ถ่ำยทอด
องค์ควำมรู้ภูมิปัญญำ นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ในรูปแบบพิพิธภัณฑ์มีชีวิต โดยได้จัดแสดงนิทรรศกำร
ในรูปแบบที่สมสมัยในอำคำร และจัดแสดงต้นแบบ ฐำนกำรเรียนรู้ ให้สัมผัสของจริงและฝึกปฏิบัติได้ สำมำรถ
เรียนรู้จำกวิทยำกรผู้ปฏิบัติจริง ได้จัดกิจกรรม นิทรรศกำรพิเศษอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อสร้ำงแรงบันดำลใจ และจุด
ประกำยควำมคิดแก่ผู้เข้ำมำชมและเรียนรู้ ในกำรน ำไปประยุกต์ใช้ใน  วิถีชีวิตต่อไป 

 ผลการด าเนินงานภาพรวมโดยสรุป ดังนี้ 

1. การเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล     
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์                   
ด้านการเกษตร มีผู้เข้ำชมและเรียนรู้พิพิธภัณฑ์ จ านวน 515,758 ราย โดยเปิดให้เข้ำชมกำรจัดแสดงนิทรรศกำร 
ดังนี้ 

1.1 พิพิธภัณฑ์ในอาคาร เปิดให้เข้ำชม 6 พิพิธภัณฑ์ คือ พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรำ พิพิธภัณฑ์
มหัศจรรย์พันธุกรรม พิพิธภัณฑ์ป่ำดงพงไพร พิพิธภัณฑ์วิถีน้ ำ พิพิธภัณฑ์ดินดล และพิพิธภัณฑ์เกษตรคือชีวิต   

1.2 พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เปิดให้เข้ำชม 2 พิพิธภัณฑ์ คือ พิพิธภัณฑ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง         
และพิพิธภัณฑ์เกษตรตำมรอยพ่อ 

1.3 พิพิธภัณฑ์กษัตริย์เกษตร พ้ืนที่ MADO Pavilion ริมถนนพหลโยธิน เรียนรู้กำรเดินตำมรอยพ่อ
ผ่ำนสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย (Interactive) ซึ่งมีเกมสวมหมวกให้ภูเขำ ใส่รองเท้ำให้ตีนดอย และเกมเกษตรทฤษฎีใหม่
ประยุกต์ กำร์ตูนแอนิเมชั่น เรื่อง “70 ปี กษัตริย์ เกษตร” เชื่อมโยงภูมิปัญญำเกษตรไทยที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตคนรุ่นใหม่ 
สัมผัสคุณค่ำวิถีเกษตรไทย ที่ร้ำน “กิน อยู่ ดี” และ MADO café จ ำหน่ำยอำหำร เครื่องดื่ม สินค้ำเกษตรปลอดภัย                    
และผลผลิต ผลิตภัณฑ์จำกเครือข่ำยพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ  

2. การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตร ได้แก่  

2.1 จัดตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 11 ครั้ง เป็นตลำดนัดองค์ควำมรู้เ พ่ือถ่ำยทอด               
องค์ควำมรู้ ภูมิปัญญำ นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง กำรบริหำรจัดกำรผลผลิต กำรตลำด กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
จำกเครือข่ำยพิพิธภัณฑ์ฯ เกษตรกร และผู้ผลิตสินค้ำเกษตรที่มีคุณภำพ ตลอดจนกำรจ ำหน่ำยสินค้ำ ผลิตภัณฑ์และ
ผลผลิตเกษตรอินทรีย์ต่ำงๆ  

2.2 จัดกิจกรรมเผยแพร่ขยายผลนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 9 ครั้ง 

2.3 จัดกิจกรรมขยายผลเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ จ านวน 17 ครั้ง 

2.4 จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่าย จ านวน 6 ครั้ง 

3. การจัดกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ ภูมิปัญญา นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง  เพ่ือกำร
พ่ึงตนเอง ในกำรลดค่ำใช้จ่ำย สร้ำงรำยได้ จ านวน 17 ครั้ง 
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4. ด าเนินการจัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง  แก่นักเรียน นักศึกษำ    
และประชำชนที่มำเรียนรู้และเข้ำชมพิพิธภัณฑ์ มีผู้เข้ำร่วมโครงกำร จ านวน 83,766 ราย และจัดกิจกรรมภำยใต้
โครงกำรท่องเที่ยวสุขสันต์ ที่พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จ านวน 52 ครั้ง 

5. จัดมหกรรมและนิทรรศการพิเศษ จ ำนวน 5 ครั้ง ได้แก่  มหกรรม “ในหลวง ในควำมทรงจ ำ”  มหกรรมใน
หลวงรักเรำ “ภูมิพลังแผ่นดิน”  มหกรรม “เมล็ดพันธุ์ของพระรำชำ” ในงำนวันเด็กแห่งชำติ ปี 2562  มหกรรม “อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช อนุรักษ์ทรัพยำกรไทย” และมหกรรม “สืบสำน รักษำ ต่อยอด & Agri Museum Expo 2019” 

6. จัดนิทรรศการสัญจร  ภำยนอกพิพิธภัณฑ์ฯ จ านวน 17 ครั้ง เพ่ือเผยแพร่พระเกียรติคุณและ                
พระอัจฉริยภำพพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร พระบำทสมเด็จ
พระเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ 10 และพระบรมวงศำนุวงศ์ด้ำนกำรเกษตร ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ภูมิปัญญำ นวัตกรรมเกษตร
เศรษฐกิจพอเพียงและประชำสัมพันธ์กิจกรรมต่ำงๆ ของ พกฉ.  

7. การด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.) จ านวน 3 ครั้ง 

8. การพัฒนาบุคลากร ได้แก่ จัดโครงกำรศึกษำดูงำน จ านวน 10 ครั้ง และจัดอบรม จ านวน 7 ครั้ง 

9. เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ปีที่ 12 หรือรางวัล Thailand Tourism Awards 
ซึ่งพิพิธภัณฑ์กำรเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ได้รับรำงวัลประเภทแหล่งท่องเที่ยว สำขำแหล่ง
ท่องเที่ยวเพื่อกำรเรียนรู้ 

 10. ผลการด าเนินงานด้านการเงิน การเบิกจ่ายงบประมาณ ตั้งแต่เดือนตุลำคม 2561 – 30 กันยำยน 
2562 เงินงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 จ ำนวน 163,715,600 บำท เบิกจ่ำยและผูกพันจ ำนวน 
163,695,852.44 บำท (ร้อยละ 99.99) คงเหลือจ ำนวน 19,747.56 บำท (ร้อยละ 0.01) 

 

ผลการด าเนินงานตามภารกิจหลัก 

1. การเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร ด้านการเกษตร  

พกฉ. ด ำเนินกำรเปิดให้เข้ำชมและเรียนรู้ ทั้ง 3 พิพิธภัณฑ์ ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ในอำคำร พิพิธภัณฑ์กลำงแจ้ง   
และพิพิธภัณฑ์ กษัตริย์ เกษตร ส ำหรับนักเรียน นักศึกษำ เกษตรกรและประชำชนทั่วไป และบริกำรเข้ำชมส ำหรับหมู่คณะ 

 พิพิธภัณฑ์ในอาคาร เรียนรู้ด้วย ควำมสุข สนุกสนำน ผ่ำนกำรน ำเสนอด้วย
เทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น ระบบ 3 มิติ โฮโลแกรม ระบบ 4 มิติ จอทัชสกรีน และระบบเสียงสีแสงที่ทันสมัย ได้แก่ 
พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรำ พิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรม พิพิธภัณฑ์ป่ำดงพงไพร พิพิธภัณฑ์วิถีน้ ำ พิพิธภัณฑ์ดินดล 
และพิพิธภัณฑ์เกษตร คือ ชีวิต  

 พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง  จัดแสดงฐำนกำรเรียนรู้ต้นแบบเพ่ือให้ผู้เข้ำเรียนรู้ได้สัมผัส
ประสบกำรณ์จริง  ลงมือปฏิบัติ ได้แก่ พิพิธภัณฑ์เกษตรตำมรอยพ่อ และพิพิธภัณฑ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง และ
จัดบริกำรรถน ำชมฐำนเรียนรู้  พิพิธภัณฑ์กลำงแจ้ง 

 พิพิธภัณฑ์ กษัตริย์ เกษตร พื้นที่ MADO Pavilion ริมถนนพหลโยธิน เรียนรู้
กำรเดินตำมรอยพ่อผ่ำนสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย ( Interactive) ซึ่งมีเกมสวมหมวกให้ภูเขำ ใส่รองเท้ำให้ตีนดอย 
และเกมเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ กำร์ตูนแอนิเมชั่น เรื่อง “70 ปี กษัตริย์ เกษตร” เชื่อมโยงภูมิปัญญำเกษตร
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ไทยที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตคนรุ่นใหม่ สัมผัสคุณค่ำวิถีเกษตรไทย ที่ร้ำน “กิน อยู่ ดี” และ MADO café จ ำหน่ำย
อำหำร เครื่องดื่ม สินค้ำเกษตรปลอดภัย และผลผลิต ผลิตภัณฑ์จำกเครือข่ำยพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ 

ผลการด าเนินงาน  
1) มีผู้ เข้ำชมและเรียนรู้  สะสมตั้ งแต่ เดือนตุลำคม 2561 ถึง 30 กันยำยน 2562 รวมจ ำนวน         

515,758 คน โดยกลุ่มเป้ำหมำยที่เข้ำมำเรียนรู้ ได้แก่ นักเรียน นักศึกษำ บุคลำกรภำครัฐ ภำคเอกชน และประชำชน
ทั่วไป   

          2) ผู้เข้ำมำเรียนรู้ได้เรียนรู้พระอัจฉริยภำพพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช      
บรมนำถบพิตร พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ 10 และพระบรมวงศำนุวงศ์ ด้ำนกำรเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 
และควำมส ำคัญของกำรเกษตร ทั้งร่วมน้อมร ำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร        
มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร   

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

2. การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตร  

2.1 จัดตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง โดยร่วมมือกับเครือข่ำยพิพิธภัณฑ์เกษตรและภำคีควำมร่วมมือ        
เป็นตลำดนัดองค์ควำมรู้ เพื่อถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ ภูมิปัญญำ นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง กำรบริหำรจัดกำร
ผลผลิต ผลิตภัณฑ์กำรตลำด กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้จำกเครือข่ำยพิพิธภัณฑ์ฯ เกษตรกร และผู้ผลิตสินค้ำเกษตรที่มี
คุณภำพ ตลอดจนกำรจ ำหน่ำยสินค้ำผลิตภัณฑ์และผลผลิตเกษตรคุณภำพ จ านวน 11 ครั้ง ดังนี้  

1) จัดตลำดนัดเศรษฐกิจพอเพียง “ในหลวงในความทรงจ า” ระหว่ำงวันที่ 12 - 14 ตุลำคม 
2561 เพ่ือร่วมน้อมร ำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช      
บรมนำถบพิตร เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตของพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช        
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บรมนำถบพิตร 13 ตุลำคม ชมนิทรรศกำรภำพวำดที่สร้ำงสรรค์ขึ้นจำก “แรงบันดำลใจ” และภำพควำมทรงจ ำของ
ในหลวงรัชกำลที่ 9 จำกศิลปินไทยกว่ำ 50 ท่ำน คอนเสิร์ต “ในหลวงในควำมทรงจ ำ” ผ่ำนบทเพลง พระรำชนิพนธ์
ทรงคุณค่ำ และบทเพลงเทิดพระเกียรติ รวมถึงบทเพลงต่ำงๆ มำร่วมขับร้องและบรรเลง กว่ำ 20 บทเพลง ชิม ช้อป 
สินค้ำเกษตรคุณภำพกว่ำ 300 บูธ  

2) จัดตลำดนัดเศรษฐกิจพอเพียง “พระอัจฉริยภาพกษัตริย์ เกษตร” ระหว่ำงวันที่ 3 – 4 
พฤศจิกำยน 2561  รวบรวมแหล่งเรียนรู้พระอัจฉริยภำพกษัตริย์ เกษตร นักพัฒนำ รวมถึงได้เรียนรู้นวัตกรรมกำร
จัดกำรน้ ำ เพ่ือกำรเกษตร ซึ่งเป็นทรัพยำกรที่ส ำคัญส ำหรับกำรท ำเกษตร ให้คุ้มค่ำและมีประสิทธิภำพสูงสุด ผ่ำน
นิทรรศกำรนวัตกรรมกำรจัดกำรน้ ำเพ่ือกำรเกษตร ที่น ำเอำตัวอย่ำง กำรวำงระบบสวนครัวน้ ำหยด มำจัดแสดงให้ผู้ที่มำ
ร่วมงำนได้ชมและเรียนรู้เพ่ือน ำไปประยุกต์ใช้กำรท ำเกษตรในหลำกหลำยรูปแบบ โดยวิทยำกรน ำควำมรู้มำถ่ำยทอดให้
ผู้เข้ำอบรมได้น ำไปปรับใช้กับพื้นท่ีของตนเอง และมีกำรจัดจ ำหน่ำยสินค้ำเกษตรคุณภำพกว่ำ 100 บูธ   

3) จัดตลำดนัดเศรษฐกิจพอเพียง “ภูมิพลังแผ่นดิน” เนื่องในงำนวันดินโลก 5 ธันวำคม 2561 
ระหว่ำง วันที่ ๑ - 7 ธันวำคม 2561 ตั้งแต่เวลำ 08.00 – 18.00 น. เพ่ือร่วมน้อมร ำลึกและเทิดพระเกียรติ             
ในพระมหำกรุณำธิคุณ พระอัจฉริยภำพพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช            
บรมนำถบพิตร พระรำชกรณียกิจด้ำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรดินและกำรพัฒนำดิน มีกำรจัดจ ำหน่ำยสินค้ำเกษตร
คุณภำพกว่ำ 200 บูธ  มีกำรอบรมวิชำของแผ่นดินและอบรมเชิงปฏิบัติกำรกว่ำ 50 หลักสูตร  

4) จัดตลำดนัดเศรษฐกิจพอเพียง สานรัก สานศาสตร์ “ปรัชญาพอเพียง” ระหว่ำงวันที่ 2 – 3 กุมภำพันธ์ 
2562 ตำมรอยควำมพอเพียง เรียนรู้หลักกำรทรงงำนพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช   
บรมนำถบพิตร ผ่ำนกำรชมนิทรรศกำรศำสตร์พระรำชำ น้อมน ำศำสตร์พระรำชำ จำกกำรเข้ำอบรมวิชำของแผ่นดินและอบรม
เชิงปฏิบัติกำรกว่ำ 10 หลักสูตร และร้ำนค้ำมำกกว่ำ 100 บูธ 

5) จัดตลำดนัดเศรษฐกิจพอเพียง “เพาะป่า เพาะชีวิต” ระหว่ำงวันที่ 2 – 3 มีนำคม 2562 เพำะกล้ำไม้
เพำะป่ำ ปลูกจิตส ำนึกรักษำทรัพยำกรธรรมชำติ  ชมนิทรรศกำรเกษตรเพำะป่ำ ร้อยเรื่องรำวพงไพร ก ำเนิดเป็น
หลำกหลำยสำยพันธุ์ชีวิต พบกับพันธุกรรมสัตว์นำนำสำยพันธุ์สร้ำงชีวิต เรียนรู้กำรท ำเกษตรเพ่ือกำรพ่ึงพำตนเองและ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ผ่ำนกำรอบรมวิชำของแผ่นดินและอบรมเชิงปฏิบัติกำรกว่ำ 10 หลักสูตร ฟรี ชม ชิม ช้อป สินค้ำ 
ผลผลิตเกษตรปลอดภัย สดใหม่ จำกสวน ส่งตรงจำกไร่ ในรำคำกันเองกว่ำ 100 บูธ มำร่วมกันปลูกจิตส ำนึก               
กำรอนุรักษท์รัพยำกรธรรมชำติ เพ่ือควำมยั่งยืน  

6) จัดงำนตลำดนัดเศรษฐกิจพอเพียง “อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อนุรักษ์ทรัพยากรไทย” ระหว่ำงวันที่ 5 - 7 
เมษำยน 2562 ภำยในงำนจัดแสดง เรื่องรำวกำรสำนต่อกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชท้องถิ่นไทยจำกผู้รู้   ที่น ำประสบกำรณ์จริง
มำถ่ำยทอด สำรพัดพันธุกรรมผลไม้ฤดูร้อนท้องถิ่นไทย เช่น มะม่วง มะพร้ำว มะแปม มะตูม  ตรีผลำ ทุเรียน เป็นต้น อบรม
วิชำของแผ่นดินและอบรมเชิงปฏิบัติกำรกว่ำ 20 หลักสูตร จำกผู้รู้เกษตรพอเพียงตัวจริงเสียงจริง อำทิ อำจำรย์โจน จันได 
อำจำรย์ทอง ธรรมดำ อำจำรย์กมล พรหมมำก จ ำหน่ำยผลผลิตเกษตรหลำกหลำยชนิด สินค้ำเกษตรแปรรูปคุณภำพมำกมำย 
อำหำรไทย 4 ภำค สมุนไพร ไม้ผล และสินค้ำอ่ืนๆ มำกกว่ำ 500 รำยกำร 

7) จัดตลำดนัดเศรษฐกิจพอเพียง “ศาสตร์พระราชา ศรัทธาแห่งเกษตรกรรม” ระหว่ำงวันที่ 3 – 5 
พฤษภำคม 2562 ตลำดนัดองค์ควำมรู้เพ่ือจุดประกำยควำมคิด แลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้ภูมิปัญญำนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจ
พอเพียง ชมนิทรรศกำร “พระรำชพิธีจรดพระนังคัลแรกนำขวัญ สำยธำรแห่งพระมหำกรุณำธิคุณด้ำนกำรเกษตร” เนื่องใน
โอกำสมหำมงคลพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก พุทธศักรำช ๒๕๖๒  ตำมรอยสำยธำรแห่งพระมหำกรุณำธิคุณฟังปำฐกถำพิเศษ 
เรื่อง “พระรำชพิธีจรดพระนังคัลแรกนำขวัญ” จำก ดร.จรัลธำดำ กรรณสูต องคมนตรี พระรำชพิธีในวิถีเกษตรสัญลักษณ์ของ



5 
 

ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงพระมหำกษัตริย์ไทยสร้ำงขวัญ และก ำลังใจแก่เกษตรกรตั้งแต่โบรำณกำลจนถึงปัจจุบัน เรียนรู้ศำสตร์
พระรำชำ สืบสำนงำนปณิธำนแห่งควำมพอเพียงจำกกำรอบรมวิชำของแผ่นดินและอบรมเชิงปฏิบัติกำรกว่ำ 10 หลักสูตร 
จ ำหน่ำยผลผลิตเกษตรปลอดภัยและผลิตภัณฑ์คุณภำพที่หลำกหลำยจำกเครือข่ำยพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ทั่วประเทศ 

8) จัดตลำดนัดเศรษฐกิจพอเพียง “10 ปี ส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)” ระหว่ำงวันที่ 1 - 2 มิถุนำยน 2562 เนื่องในโอกำสครบรอบ 10 ปี ส ำนักงำนพิพิธภัณฑ์
เกษตรฯ จัดนิทรรศกำรนวัตกรรมเกษตร องค์ควำมรู้ด้ำนเกษตร เช่น   กำรปลูกผักกลับหัว กำรปลูกผักข้ำงก ำแพง กำรปลูกผัก
ในภำชนะเหลือใช้ กำรท ำนำโยนกล้ำ กำรท ำบ้ำนดิน เห็ดอบโอ่ง กำรเพำะเห็ดฟำงในตะกร้ำ นวัตกรรมพลังงำนจำกแสงอำทติย์ 
เครื่องตะบันน้ ำ จักรยำนสูบน้ ำพลังงำนจลน์ เป็นต้น มีวิทยำกร เป็นปรำชญ์เกษตรมำถ่ำยทอดองค์ควำมรู้เกษตรพอเพียงให้กบั
ผู้ที่สนใจ ผ่ำนกำรอบรมวิชำของแผ่นดินและอบรมเชิงปฏิบัติกำรกว่ำ 10 หลักสูตร มีผลิตภัณฑ์เกษตรคุณภำพดีจำกเครือข่ำย
เกษตรกรและภำคีควำมร่วมมือกว่ำ 500 รำยกำร และมีกิจกรรม “เพำะ แจก แลก เปลี่ยน” น ำภำชนะเหลือใช้มำเพำะกล้ำไม้ 
ภำยในงำนยังร่วมกันรณรงค์ลดขยะพลำสติก ในกิจกรรม “หิ้วถุงผ้ำ ถือปิ่นโต ลดพลำสติก” 

9) งำนตลำดนัดเศรษฐกิจพอเพียง “สืบสาน รักษา ต่อยอด กษัตริย์เกษตร & Agri Museum Expo 
2019” ระหว่ำงวันที่ 5 – 7 กรกฎำคม 2562 ชมนิทรรศกำรนวัตกรรมวิถีเกษตรไทยจำกศูนย์เครือข่ำยพิพิธภัณฑ์เกษตร
เฉลิมพระเกียรติฯ ทั่วประเทศ มีองค์กรร่วมจัดกิจกรรมและให้ควำมรู้กว่ำ 40 หน่วยงำน ช้อปสินค้ำเกษตรคุณภำพ และ
เรียนรู้ศำสตร์พระรำชำด้ำนนวัตกรรมเกษตร 20 วิชำ 

10) งำนตลำดนัดเศรษฐกิจพอเพียง “พระแม่ แห่ง แผ่นดิน” ระหว่ำงวันที่ 3 - 4 สิงหำคม 2562         
เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง  
เรียนรู้วิชำของแผ่นดิน อบรมเชิงปฏิบัติกำร สินค้ำเกษตรอินทรีย์ นิทรรศกำรสำนต่อสำยสัมพันธ์จำกแม่สู่ลูก         
MOM & ME เช่น เชื่อมสำยสัมพันธ์ด้วยผ้ำครำม เรียนรู้กระบวนกำรผลิตทุกขั้นตอน เรื่องรำวสร้ำงแรงบันดำลใจ    
จำกคู่รักผักสลัดอินทรีย์ ถ่ำยทอดเทคนิคกำรปลูกผัก กำรดูแล กำรต่อยอดผลผลิต เป็นต้น และกิจกรรมพิเศษ         
เปิดแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร “สืบสำร รักษำ ต่อยอด WISDOM FARM” สัมผัสวิถีเกษตรท่ำมกลำงบรรยำกำศท้องทุ่ง 
กิจกรรมป้อนนมแพะ ให้อำหำรหมู เปลี่ยนชุดอินเดียนแดงถ่ำยรูปกับฟำร์มสัตว์เลี้ยงในวิถีเกษตร บ้ำนเรือนไทย 4 ภำค 
สะท้อนวิถีชีวิต ควำมเป็นอยู่ของผู้คนในแต่ละภูมิภำคผ่ำนรูปแบบกำรสร้ำงบ้ำนเรือน พร้อมองค์ควำมรู้ดีๆ               
จำกเครือข่ำยพิพิธภัณฑ์เกษตร ถ่ำยรูป ชมวิว สะพำนไม้ เรือ รข.1 ในรัชกำลที่ 5 

11) จัดงำนตลำดนัดเศรษฐกิจพอเพียง “คนยุคใหม่ หัวใจพอเพียง” ระหว่ำงวันที่ 7 - 8 กันยำยน 2562
ร่วมกันขับเคลื่อนหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเป็นหลักคิดและกำรน้อมน ำไปปฏิบัติสืบทอดพระรำชปณิธำนในกำร     
สืบสำน รักษำต่อยอด ศำสตร์พระรำชำด้ำนกำรเกษตร สร้ำงแรงบันดำลใจ จุดประกำยควำมคิด ส่งต่อองค์ควำมรู้ ภูมิปัญญำ 
นวัตกรรมกำรเกษตรผ่ำนหลักสูตรอบรม วิชำของแผ่นดิน ชมวิถีเกษตรของเกษตรกรคนรุ่นใหม่ Young smart farmer       
จำกนิทรรศกำรเกษตรยุคใหม่ ที่รวบรวมองค์ควำมรู้เรื่องรำวกำรเกษตรตั้งแต่กำรปลูกสู่กำร แปรรูป พร้อมกับเรียนรู้กำรปลูก
ผักยกแคร่ จำกนิทรรศกำรเกษตรครบวงจรที่มำสอนเทคนิคกำรปลูกผักประหยัดดิน และกำรปลูกผักหลอกแมลง พร้อมเทคนิค
กำรดูแลแบบครบวงจรและเทคนิคกำรตลำดส ำหรับเกษตรกรยุคใหม่ เลือกซ้ือสินค้ำเกษตรอินทรีย์ สินค้ำแปรรูปที่น ำมำ
จ ำหน่ำยในรำคำพิเศษ จำกเกษตรกรโดยตรง กว่ำ 100 ร้ำนค้ำ และกิจกรรมแช่มือแช่เท้ำด้วยสมุนไพร และดูแลผิวหน้ำให้
สวยใสสุขภำพดีกับโคลนพอกหน้ำชั้นดีจำกเชียงใหม่ เปลี่ยนขวดพลำสติกให้มีค่ำกับกิจกรรม DIY คนยุคใหม่ หัวใจสีเขียว 

ผลการด าเนินงาน  

1) พกฉ. ได้ด ำเนินกำรเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภำพของพระมหำกษัตริย์ไทย            
ด้ำนกำรเกษตร รวมทั้งเพ่ิมจ ำนวนผู้เข้ำชมและเรียนรู้ให้กับ พกฉ. ในงำนตลำดนัดเศรษฐกิจพอเพียงมำกยิ่งขึ้น 



6 
 

2) พกฉ. ได้ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง จำกวิทยำกรผู้ปฏิบัติจริง ผู้เข้ำร่วมอบรม
วิชำของแผ่นดินพึงพอใจกับหลักสูตรที่จัดขึ้น และหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติกำรมีผู้เ ข้ำร่วมงำนให้ควำมสนใจมำกขึ้น 
เนื่องจำกได้ลงมือปฏิบัติและได้เรียนรู้ตรงจำกวิทยำกร 

3) พกฉ. ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนงำนปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นรูปธรรม โดยควำมร่วมมือของ
ร้ำนค้ำเครือข่ำยและภำคีควำมร่วมมือ ซึ่งเป็นผลจำกกำรน้อมน ำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง ด้ำนกำรเกษตร ไปปรับ
ประยุกต์ใช้กับตนเอง ครอบครัว และชุมชน  

4) สำมำรถสร้ำงรำยได้ให้กับ พกฉ. ซึ่งประกอบด้วยรำยได้จำกกำรมีส่วนร่วมของร้ำนค้ำเครือข่ำย 
พกฉ. และร้ำนค้ำภำคีควำมร่วมมือ 

 
 
 
 

 

 

 

2.2 จัดกิจกรรมเผยแพร่ขยายผลนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 9 ครั้ง 

  1) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่ขยายผลนวัตกรรมด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   
เพื่อการจัดการและออกแบบผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ระหว่างวันที่ 10 – 11 มกราคม 2562 

   ผลการด าเนินงาน 

    มีผู้เข้ำร่วมโครงกำรจ ำนวน 30 คน เครือข่ำยพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ    
มีควำมรู้ควำมเข้ำใจและได้ประสบกำรณ์ใหม่ ในกำรเรียนรู้กำรใช้สำรสนเทศ เพ่ือขับเคลื่อนงำนพัฒนำตำมแนวทำง
หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง และน ำไปขยำยผลได้ ในเรื่องพัฒนำสินค้ำและช่องทำงกำรตลำดผลผลิตเกษตรเศรษฐกิจ
พอเพียง อีกท้ังมีส่วนร่วมในกำรเผยแพร่พิพิธภัณฑ์กำรเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ให้เป็นที่รู้จักอย่ำงแพร่หลำยได้มำกขึ้น 
ผ่ำนช่องทำงสื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
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2) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่ขยายผลนวัตกรรมด้านการพัฒนาบรรจุภัณฑ์           
เพื่อผลิตภัณฑ์การเกษตร ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ต าบลคลองหนึ่ง 
อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 

   ผลการด าเนินงาน 

    มีผู้เข้ำร่วมโครงกำรจ ำนวน 50 คน เครือข่ำยและภำคีควำมร่วมมือพิพิธภัณฑ์
เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ที่เข้ำมำมีส่วนร่วมในงำนตลำดนัดเศรษฐกิจพอเพียง “สำนรัก สำนศำสตร์ ปรัชญำพอเพียง”              
ได้ประสบกำรณ์ใหม่ และเกิดแรงบันดำลใจ ในกำรเรียนรู้กำรใช้สำรสนเทศ เพ่ือขับเคลื่อนงำนพัฒนำตำมแนวทำงหลัก
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง และน ำไปขยำยผลได้  

 

 

 

 

 

3)  โครงการเผยแพร่ขยายผลนวัตกรรมเกษตรการเพิ่มมูลค่าข้าวไร่ ณ ศูนย์เครือข่ายพิพิธภัณฑ์ 
เกษตรฯ ภาคใต้ตอนบน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร เขตอุดมศักดิ์ 
ต าบลชุมโค อ าเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ระหว่างวันที่ 16 – 19 กุมภาพันธ์ 2562 

ผลการด าเนินงาน 

   ส ำนักงำนพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว         
(องค์กำรมหำชน) ร่วมเป็นเจ้ำภำพจัดงำน “มหกรรมข้ำวไร่ 4 ภำค ครั้งที่ 2” ณ สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำ
คุณทหำรลำดกระบัง วิทยำเขตชุมพร เขตอุดมศักดิ์ ต ำบลชุมโค อ ำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ในฐำนะศูนย์เครือข่ำย
พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ภำคใต้ตอนบน ร่วมจัดนิทรรศกำรด้ำนข้ำวไร่ จำก
เครือข่ำย 4 ภำค เพ่ือเป็นกำรยกระดับกำรท ำงำนของเครือข่ำย พกฉ. รวมทั้งเปิดโอกำสให้เครือข่ำยได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่ำงกัน พัฒนำเยำวชนคนรุ่นใหม่ ควำมเข้ำใจ วิธีคิด วิถีกำรผลิต วิถีเกษตรบนปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

   งำน “มหกรรมข้ำวไร่ 4 ภำค ครั้งที่ 2” ในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจำก ดร.วิวัฒน์     
ศัยลก ำธร รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธำนในพิธี โดยมีนำยวิบูลย์ รัตนำภรณ์วงศ์       
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดชุมพร กล่ำวรำยงำน พร้อมคณะผู้บริหำรสถำบันฯ และคณะหน่วยงำนภำคีควำมร่วมมือ หัวหน้ำ
ส่วนรำชกำร เครือข่ำยภำคเกษตรกรเข้ำร่วม มีผู้เข้ำร่วมงำนจ ำนวน 100 คน 
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4) โครงการติดตามและประสานงานเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ศูนย์เรียนรู้เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ     
พระเจ้าอยู่หัว ภาคกลาง ต าบลเทพราช อ าเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา (นายขวัญชัย รักษาพันธ์) ระหว่างวันที่ 
๑๔ – ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ 

   ผลการด าเนินงาน 

   ได้ติดตำมและประสำนงำนเครือข่ำย ปรับปรุงนิทรรศกำรศูนย์เรียนรู้ เครือข่ำย
พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ภำคกลำง เพ่ือช่วยประชำสัมพันธ์กิจกรรม และภำรกิจ
งำนของ พกฉ. จัดให้เป็นฐำนเรียนรู้ เรื่อง กำรเลี้ยงปลำนิลในบ่อ แปลงเกษตรผสมผสำน ให้ประชำชนทั่วไป ได้เรียนรู้   
มีควำมเข้ำใจ วิธีคิด วิถีกำรผลิต วิถีเกษตรบนพื้นฐำนหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

 

 

 

5) โครงการติดตามและประสานงานเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว จังหวัดแพร่ และจังหวัดน่าน ณ ศูนย์เรียนรู้เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ วัดนาตุ้ม อ าเภอลอง 
จังหวัดแพร่ และศูนย์เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ วัดโป่งค า อ าเภอสันติสุข จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๘ 
มีนาคม ๒๕๖๒ 

ผลการด าเนินงาน 

    ศูนย์เรียนรู้เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ วัดนาตุ้ม ต าบลบ่อเหล็กลอง อ าเภอลอง 
จังหวัดแพร่ (นายเสกสรร ภุมกา) 

    - ติดตำมกิจกรรมตลำดนัดชุมชน “กำดขี้ เมี่ยง” ทุกเสำร์ – อำทิตย์ ร่วมกับ
สำธำรณะสุขชุมชน และโรงเรียนบ้ำนนำตุ้ม โดยจัดในพ้ืนที่ของ วัดนำตุ้ม ประเภทอำหำรพ้ืนบ้ำน อำหำรแปรรูปจำก
คนในชุมชน เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวตลำดน้ ำ มีจุดถ่ำยรูป และมีกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติกำร ในกำดขี้เม่ียง 

    - เครือข่ำย ของ นำยเสกสรร ภุมกำ ได้เปิดพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้ำน “หอศำสตรำแสน
เมืองฮอม” โดย อำจำรย์ภูเดช แสนสำ เพ่ือจัดเป็นแหล่งเรียนรู้อำวุธโบรำณล้ำนนำ สอนศิลปะกำรต่อสู้ป้องกันตัวชำติ
พันธุ์ไท และบ่อเหล็กเมืองลอง   

    - พ้ืนที่เครือข่ำย ยังขุดพบโบรำณคดี อำวุธโบรำณ และเตำเผำตีดำบ จำกกำร
ตรวจสอบของกรมศิลปำกร พบว่ำอำยุของเตำเผำมีอำยุประมำณ 400 – 500 ปี ซึ่งทำงกรมศิลปำกรจะเข้ำมำบูรณะ
ให้คงสภำพที่สำมำรถศึกษำเรียนรู้ได้ 
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    ศูนย์เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ วัดโป่งค า ต าบลดู่พงษ์ อ าเภอสันติสุข จังหวัด
น่าน (พระครูสุจิณนันทกิจ หรือพระอาจารย์สมคิด)  

    - ติดตามการขับเคลื่อนงานโครงการ “สวมหมวกให้ภูเขา ใส่รองเท้าให้ตีนดอย” 
กิจกรรมกลุ่มเกษตรผสมผสาน กลุ่มนวดแผนไทยใต้ร่มธรรม กลุ่มตีเหล็ก และกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชน 

    - การสนับสนุนเกษตรกรในเครือข่าย รับซื้อผลผลิตเกษตรอินทรีย์ส่งท็อปส์ 
ซูเปอร์มาร์เก็ต และส่ง แม็กซ์แวลู ซึ่งเป็นโอกาสของเครือข่ายที่มีช่องทางการตลาดที่ใหญ่ สามารถรับซื้อผลผลิตจาก
พ้ืนที่เครือข่ายได้ทั่วประเทศ มีก าลังซื้อผลผลิตจ านวนมาก เครือข่ายวัดโป่งค า จัดส่งผลผลิตทุกอาทิตย์ ไม่ต่ ากว่า ๓๐ ตัน  

    - เยี่ยมแปลงผู้สืบทอด พกฉ. นายอนุศิลป์  อินต๊ะพันธ์  ใช้เวลาพัฒนาพ้ืนที่ป่า
ข้าวโพดเดิม เป็นพ้ืนที่ท าเกษตรผสมผสาน ในเวลา ๗ ปี พื้นที่มีผลผลิตหลากหลาย เป็นต้นแบบแปลงท านาโยนกล้า ที่
ขยายผลสู่ชุมชนให้ลดต้นทุนท านาโยนกล้าเป็นหลัก พ้ืนที่ในแปลงปลูกพืชผักพ้ืนบ้าน เป็นเมล็ดพันธุ์ขายเป็นรายได้ ใน
แปลงยังใช้พลังงานโซล่าเซลล์ ทั้งไฟฟ้าและระบบน้ าเพ่ือการเกษตร เลี้ยงวัว หมู และไก่พ้ืนเมือง ประมงมีการเลี้ยงปลา
ในบ่อธรรมชาติ เพ่ือเป็นอาหารในครอบครัว นอกจากนั้นยังมี หลักสูตรรับสมัครคนมาด านา ในวันที่ 1 สิงหาคม       
ของทุกปี (ค่าใช้จ่าย ๕๐๐ บาท ต่อคน) ซึ่งเป็นผลจากการไปเรียนรู้จาก เครือข่าย พกฉ. ท่านอ่ืนๆ 

   - พ้ืนที่เครือข่ายท่านอ่ืน ยังท าแปลงผักในโรงเรือน เช่น สตอเบอร์รี่ ผักกวางตุ้ง      
เมล่อน และองุ่น ซึ่งท าในรู้แบบเกษตรอินทรีย์ 

 

 

 

 

 

6) โครงการเผยแพร่ขยายผลนวัตกรรมเกษตรการพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงโคขุนต้นทุนต  าสร้าง
รายได้อย่างยั งยืน ระหว่างวันที  19 – 21 เมษายน 2562 ณ ศูนย์เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดยโสธร “วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงโคขุนหนองแหน” ต าบลหนองแหน 
อ าเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร  
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  ผลการด าเนินงาน  

  1. เครือข่าย พกฉ. ได้เรียนรู้ระบบการเลี้ยงโคขุนพัฒนาและยกระดับการเชื่อมโยง
การตลาดโคขุน สายพันธุ์โคต้นน้ า กลางน้ าและปลายน้ า อย่างเป็นระบบพร้อมมีการบรรยายและสาธิตแนวทางการ
ปฏิบัติตามหลักสูตร ดังนี้ 

   - เรื่องการบริหารจัดการพื้นที่เลี้ยงโคขุนมาตรฐานสากล 

   - เรื่องการดูแลโคขุน ต้นน้ า กลางน้ า 

   - เรื่องการบริหารจัดการโคขุนมาตรฐานสกลทั้งระบบ 

   - เรื่องการบริหารจัดการภายในฟาร์มเลี้ยงโคขุน 

   - ลงพื้นที่ศึกษาดูงานกระบวนการเลี้ยงโคขุนมาตรฐานสากล และวิธีการลด
ทุนปัจจัยการผลิตที่สามารถสร้างรายได้ให้กับสมาชิกในแต่ละโซน 

   - เรื่องการคัดเลือกโคขุน ปลายน้ า 

   - เรื่องเทคนิคการค านวณน้ าหนักโคขุน 

   - ออกแบบแนวทางการเลี้ยงและการพัฒนาโคขุนของแต่ละเครือข่าย 

  2. ผู้ร่วมงานได้เรียนรู้เทคนิคการเลี้ยงโคขุนต้นทุนต่ า ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยเกิดความสนใจในการเลี้ยงโคขุนและพัฒนาสายพันธุ์ ต่อไป 

  3. เครือข่าย พกฉ. ได้น านวัตกรรมเกษตรองค์ความรู้การเลี้ยงโคขุนต้นทุนต่ า         
ไปเผยแพร่และปฏิบัติได้จริง 

  4. เครือข่าย พกฉ. ได้พัฒนาและยกระดับการเชื่อมโยงการตลาดโคขุน และพันธุ์โค
ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า  

5. ส่งเสริมพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคขุน ให้เกิดการขยายควบคุมกับการพัฒนา
นวัตกรรมใหม่ๆในการเลี้ยงโคขุนต้นทุนต่ า ที่มีคุณภาพมาตรฐานไปทุกพ้ืนที่เครือข่าย พกฉ. ที่มีความสนใจ 

 

 

 

 

 
 

 7) โครงการเผยแพร่ขยายผลนวัตกรรมเกษตรการสร้างธนาคารน้ าใต้ดิน และเปิดศูนย์เรียนรู้
เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “งามละมุล” จังหวัดสระแก้ว ระหว่าง
วันที  12 – 15 กรกฎาคม 2562 ณ งามละมุล ต าบลซับมะกรูด อ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 
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 ผลการด าเนินงาน 

 1. มีผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 60 คน ประกอบด้วย เครือข่าย พกฉ. ผู้สืบทอด พกฉ. และสมาชิก
ภายในกลุ่ม 

 2. ภาคีเครือข่ายความร่วมมือร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้แก่ 

  2.1 ศูนย์เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “กลุ่มเกษตร
ธรรมชาติ” จังหวัดชัยภูมิ  

  2.2  ศูนย์เรียนรู้เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว    
“กลุ่มอนุรักษ์ข้าวพันธุ์พ้ืนเมืองต าบลนิลเพชร” จังหวัดนครปฐม  

  2.3  ศูนย์เรียนรู้เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว           
“ไร่ลูกเลี้ยง” จังหวัดชัยภูมิ 

  2.4  ศูนย์เรียนรู้เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว    
“สวนเฮือนเฮา” จังหวัดยโสธร 

  2.5  ศูนย์เรียนรู้เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว    
“ศูนย์เรียนรู้พืชพรรณท้องถิ่นน้ าล าพระเพลิง” จังหวัดนครราชสีมา  

  2.6  ศูนย์เรียนรู้เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว    
“ศูนย์เรียนรู้พ่อหลวงของแผ่นดิน” จังหวัดสระแก้ว  

  2.7  ศูนย์เรียนรู้เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว    
“สวนแสนสุข” จังหวัดสระแก้ว  

 3. ได้เชื่อมโยงและประสานความร่วมมือ พร้อมจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตร         
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “งามละมุล” จังหวัดสระแก้ว 

 4. พกฉ. ร่วมกับศูนย์เรียนรู้เครือข่าย ได้เผยแพร่พระเกียรติคุณพระอัจฉริยภาพและสืบทอด         
พระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ เบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร                   
ด้านการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านการถ่ายทอดองค์ความรู้และการจัดนิทรรศการภายในศูนย์ 

 5. ศูนย์เรียนรู้เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  “งามละมุล” 
จังหวัดสระแก้ว  มีฐานกิจกรรมการเรียนรู้ ได้แก่  

  - การท าบ่อหมักก๊าชชีวภาพแบบโอ่ง (องค์ความรู้หลัก) 

  - การเลี้ยงโคนมและการบริหารจัดการฟาร์ม (องค์ความรู้หลัก) 

  - การเลี้ยงกบ 

  - การเลี้ยงไก่สวยงาม 

  - การเลี้ยงเป็ดเนื้อพันธุ์พ้ืนบ้าน 

- การเลี้ยงหนูนา 

  - การเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก 
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  - การเพาะถั่วงอกไว้กินเอง 

  - การท าเตาถ่าน 200 ลิตร 

  - ถ่ายทอดให้ความรู้ในการท าบัญชีครัวเรือน 

  6. เครือข่ายได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผ่านประสบการณ์จริงจากผู้น าเครือข่ายในพ้ืนที่ ประเด็นการท า
เกษตรในรูปแบบเกษตรแบบผสมผสาน การประมง และปศุสัตว์ 
 

 

 

 

 

 

 

  8) โครงการอบรมสัมมนาเครือข่ายตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียงเพื อพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาด 
ระหว่างวันที  16 - 18 สิงหาคม 2562 ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดปทุมธานี 

  ผลการด าเนินงาน 

  1. ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น จ านวน 100 คน ประกอบด้วย ร้านค้าเครือข่าย พกฉ. ร้านค้าผู้สืบทอด
พกฉ. ร้านค้าภาคีความร่วมมือ และเจ้าหน้าที่ พกฉ.  

   2. ได้เผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพ และสืบทอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ด้านการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 

 ๓. เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกร ผู้ผลิต ผู้จ าหน่าย และผู้บริโภค ตลอดจนเป็นแหล่งรวบรวม
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ และผลิตภัณฑ์ปลอดภัย  

 4. ได้สร้างความรู้ความเข้าใจกระบวนการขับเคลื่อนงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ พกฉ. 

  5. ได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์การเกษตรให้เป็นที่รู้จักมากข้ึน  

 

 

 

 

 

  9) โครงการเผยแพร่ขยายผลนวัตกรรมเกษตรยกระดับการย้อมครามสู่สากลบนพื้นฐานปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างวันที  29 สิงหาคม - 2 กันยายน 2562 ณ ศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตร
เฉลิมพระเกียรติฯ "ครามบุญ" ต าบลค าอาฮวน อ าเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 
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  ผลการด าเนินงาน 

  1. ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น จ านวน 30 คน ประกอบด้วย  

  ๑. เครือข่าย พกฉ. จังหวัดมุกดาหาร 

  ๒. เครือข่าย พกฉ. จังหวัดสกลนคร 

  ๓. เครือข่าย พกฉ. จังหวัดกาฬสินธุ์ 

  ๔. เครือข่าย พกฉ. จังหวัดเลย 

  ๕. เครือข่าย พกฉ. จังหวัดมหาสารคาม 

  ๖. เครือข่าย พกฉ. จังหวัดขอนแก่น 

     2. การสร้างและพัฒนากระบวนการ การย้อมคราม คือ  

- การได้มาซึ่งเนื้อคราม การปลูก การดูแลรักษา และการเก็บต้นครามเพ่ือน ามาหมักให้เกิดสีคราม  
ในแต่ละพ้ืนที่ 

 - การใช้วิทยาศาสตร์เข้ามาจับในเชิงประเด็นเชื่อมโยงระหว่างคนรุ่นเก่า กับคนรุ่นใหม่ในการหาเหตุผลของ     
ภูมิปัญญาจากบรรพบุรุษ 

 - การพัฒนาองค์ความรู้ เก็บข้อมูลของการย้อมคราม 

 - การพัฒนามูลค่าและการตลาดทิศทางการขับเคลื่อนงานต่อไปในอนาคตของเครือข่าย พกฉ. ประเด็นเรื่องคราม 

   

 

 

 

 

2.3 จัดกิจกรรมขยายผลเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ จ านวน 17 ครั้ง 
  1) โครงการขยายผลเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ เปิดศูนย์เรียนรู้เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ        
“ไร่แสนสุข” จังหวัดเชียงใหม่ และค่ายพัฒนาศักยภาพผู้สืบทอดเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ณ ไร่แสนสุข ต าบล
แม่วิน อ าเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที  16 – 22 ตุลาคม 2562 

   ผลการด าเนินงาน  

    ๑. ได้ด าเนินการขยายผลเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ โดยการเปิดศูนย์เรียนรู้เครือข่าย
พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพ่ิมเติมในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่  จ านวน 2 แห่ง      
(๑) ศูนย์เรียนรู้เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “ไร่แสนสุข” ต าบลแม่วิน 
อ าเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ผู้เข้าร่วมงานจ านวน 114 คน  (๒) ศูนย์เรียนรู้เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิม         
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “สวนเกษตรอินทรีย์นายดินดีพร้อมบุญ” อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่   
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ผู้เข้าร่วมงานจ านวน 96 คน ใช้เป็นศูนย์ในการประสานความร่วมในการเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้านการเกษตร และร่วมมือพัฒนา ยกระดับ ขยายผลองค์ความรู้เกษตรเศรษฐกิจ
พอเพียงร่วมกับ พกฉ. 
     ๒. สืบทอดเครือข่าย พกฉ. เรียนรู้ เรื่ องพืชสมุนไพรและการใช้ประโยชน์  
“พันธุกรรมเป็นยา” บริเวณแปลงอนุรักษ์พันธุกรรมท้องถิ่น ศูนย์เรียนรู้เครือข่าย พกฉ. “ไร่แสนสุข” โดย รศ.ดร.ชัยโย 
ชัยชาญทิพยุทธ อดีตคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลการส ารวจค้นพบพันธุกรรมพืชส าคัญหา
ยาก มากกว่า 50 ชนิด ทั้งนี้ได้ร่วมกันเก็บองค์ความรู้จากวิทยากร เพ่ือน าไปถ่ายทอดให้แก่เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ
ค่ายปลูกจิตส านึก รวมทั้งจัดท าเป็นสื่อเรียนรู้ติดตั้งเป็นเส้นทางศึกษาพันธุกรรมท้องถิ่นให้แก่ศูนย์เรียนรู้ฯ “ไร่แสนสุข” 
เพ่ือการเรียนรู้ของคนในชุมชนต่อไป  
     ๓. ผู้สืบทอดเครือข่าย พกฉ. สามารถยกระดับขีดความสามารถในด้านภาวะ      
การเป็นผู้น า การจัดกระบวนการเรียนรู้ ทักษะการสื่อสารได้ดีขึ้น สามารถประเมินสถานการณ์ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
ได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ท าให้ผลการด าเนินโครงการค่ายปลูกจิตส านึกประสบความส าเร็จ เยาวชนและคุณครูที่
เข้าร่วมโครงการประทับใจ น าไปสู่การเกิดจิตส านึกท่ีดี 
     ๔. ผู้สืบทอดเครือข่าย พกฉ. ได้รับองค์ความรู้จาก รศ.ดร.สห ตุลพงศ์ ผู้เขี่ยวชาญ
ด้านไม้ผลเมืองหนาว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เกี่ยวกับพืชผลเมืองหนาว ในประเทศไทยและต่างประเทศ เพ่ือน าไปต่อยอด
ในแปลงผลิตบนพ้ืนที่ของตนเอง เนื่องจากผู้สืบทอดเครือข่าย พกฉ. ภาคเหนือส่วนใหญ่ ประสบปัญหาเกี่ยวกับการ
เพาะปลูก การดูแลรักษา ความเสี่ยงของพืช ความคุ้มทุน การตลาด รวมทั้งการแปรรูปผลผลิตพืชผลเมืองหนาว  
     ๕. มีคณะนักเรียนและคุณครูเข้าร่วมโครงการ จ านวน 65 คน โดยเลือกโรงเรียน   
ที่อยู่ใกล้เคียงกับพ้ืนที่ศูนย์การเรียนรู้ฯ มาร่วมกิจกรรมเพ่ือท าความรู้จัก แลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับกิจกรรมการ
เรียนรู้เกี่ยวกับเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนแต่ละแห่ง เพ่ือประสานความร่วมมือในการพัฒนาองค์ความรู้    
และขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกันในระดับภาคเหนือ อาทิ ศูนย์เครือข่าย พกฉ. ภาคเหนือตอนบน        
“ไร่อ้อมกอดภูเขา” อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ , ศูนย์เรียนรู้เครือข่าย พกฉ. “ไร่แสนสุข” อ าเภอแม่วาง         
จังหวัดเชียงใหม่, ศูนย์เรียนรู้เครือข่าย พกฉ. “สวนเกษตรอินทรีย์นายดินดีพร้อมบุญ” อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
และโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 
     ๖.  เยาวชนที่เข้าร่วมค่ายได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการท าอาหารสัตว์จากทรัพยากร  
ในท้องถิ่น การท าผงปรุงรสจากธรรมชาติ การท าขนมเพ่ือสุขภาพ การท าฝายชะลอน้ าเพ่ือการรักษาผืนป่า ส ารวจ
พันธุกรรมพืชสมุนไพรท้องถิ่น วิถีวัฒนธรรมดนตรีชนเผ่าปกาเกอญอ และการท าโยเกิร์ตนมแพะอินทรีย์พร้อมดื่ม      
ซึ่งองค์ความรู้เหล่านี้สามารถน าไปต่อยอด และปรับประยุกต์ใช้ได้ในโรงเรียนหลังจบโครงการ เนื่องจากทุกโรงเรียน    
มีพ้ืนฐานการท าเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงอยู่แล้ว 
     ๗.  ผลการปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างคณะครู เจ้าหน้าที่ พกฉ. และเครือข่าย 
พกฉ. เกี่ยวกับการต่อยอดองค์ความรู้ของเด็กนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ คือการใช้พ้ืนที่ศูนย์วิจัยเกษตรแม่วาง 
เป็นเวทีพัฒนาศักยภาพเกี่ยวกับการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพ่ือจัดจ าหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาล  
อีกท้ังยังสร้างรายได้ให้แก่เด็กๆ ด้วย 
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    ๘.  คณะคุณครูจากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีความสนใจที่จะเข้ามาเรียน          
ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ เพ่ือน าความรู้จากส่วนกลางไปจัดกระบวนการเรียนรู้เรื่องเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่เด็ก
นักเรียน รวมทั้งอยากให้เด็กๆ มีโอกาสน าผลผลิต และผลิตภัณฑ์ของโรงเรียนมาน าเสนอในงานตลาดนัดเศรษฐกิจ
พอเพียงของ พกฉ. ด้วย 

 

 
 
 
 
 
 
  2) โครงการขยายผลเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ เปิดศูนย์เรียนรู้เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ 
“ศูนย์เรียนรู้พืชพรรณท้องถิ่นต้นน้้าล้าพระเพลิง” จังหวัดนครราชสีมา ณ ศูนย์เรียนรู้พืชพรรณท้องถิ่นต้นน้้าล้า
พระเพลิง ต้าบลวังน้้าเขียว อ้าเภอวังน้้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 26 – 28 ตุลาคม 2561 
   ผลการด้าเนินงาน  
    ๑. ได้ด าเนินการขยายผลเครือข่ายพิพิธภัณฑ์โดยการเปิดศูนย์เรียนรู้เครือข่าย
พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เพ่ิมเติมในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา จ านวน ๑ แห่ง 
“ศูนย์เรียนรู้พืชพรรณท้องถิ่นต้นน้ าล าพระเพลิง” จังหวัดนครราชสีมา ผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน ๒๗ คน เพ่ือใช้เป็นศูนย์
ในการประสานความร่วมในการเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร    
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ด้านการเกษตรและร่วมมือพัฒนายกระดับขยายผลองค์ความรู้เกษตรเศรษฐกิจ
พอเพียงร่วมกับ พกฉ. 
    ๒. แนวทางการร่วมมือจากผู้สืบทอดเครือข่าย พกฉ. ในเรื่องของการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชป่าต้นน้ าล าพระเพลิง การขยายพันธุ์และการแปรรูปไผ่  การสร้างความร่วมมือกับนิคมการเกษตร ส.ป.ก. 
อ าเภอวังน้ าเขียว ประเด็น พืชผักเมืองหนาวและกาแฟ พ้ืนที่ 3,800 ไร่ 
    ๓. สร้างความร่วมมือจากผู้สืบทอดเครือข่าย พกฉ. ในเรื่องระบบโซล่าเซลล์เพ่ือ
การเกษตร 
    ๔. ผู้สืบทอดเครือข่าย พกฉ.   ได้ให้ความร่วมมือจากการเชื่อมโยงในเรื่องแหล่งผลิต
ผักอินทรีย์ พ้ืนที่โครงการ อพ.สธ. และศูนย์รวบรวมความหลากหลายทางพันธุกรรม 
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3) โครงการขยายผลเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ เปิดศูนย์เรียนรู้เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ 
“วัดนาตุ้ม” จังหวัดแพร่ ณ วัดนาตุ้ม ต้าบลบ่อเหล็กลอง อ้าเภอลอง จังหวัดแพร่ ระหว่างวันที่ 8 – 11 
พฤศจิกายน 2561 

ผลการด้าเนินงาน  
ได้ด าเนินการขยายผลเครือข่ายพิพิธภัณฑ์  โดยการเปิดศูนย์เรียนรู้ เครือข่าย

พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพ่ิมเติมในพ้ืนที่จังหวัดแพร่ จ านวน 1 แห่ง ศูนย์เรียนรู้
เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “วัดนาตุ้ม” ต าบลบ่อเหล็กลอง อ าเภอลอง 
จังหวัดแพร่  ผู้เข้าร่วมงานจ านวน 70 คน  ใช้เป็นศูนย์ในการประสานความร่วมมือในการเผยแพร่พระเกียรติคุณและ
พระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้านการเกษตร
และร่วมมือพัฒนา ยกระดับ ขยายผลองค์ความรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกับ พกฉ. ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เทคนิคการขยายพันธุ์พืช การแปรรูปน้ าตาลอ้อยและกาแฟ เพ่ือพัฒนาส่งเสริมอาชีพรูปแบบใหม่ เรียนรู้เรื่องสมุนไพร
เพ่ือสุขภาพจากคนภายในชุมชนและได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายในการพัฒนาพื้นที่ “วัดนาตุ้ม” ให้เป็นแหล่งเรียนรู้
ในรูปแบบพุทธวิถีของคนในชุมชน สนับสนุนแนวทางและองค์ความรู้พัฒนาตลาดวิถีชุมชน “กาดข้ีเมี้ยง”    

 
       
 

     
 
 
 

4) โครงการขยายผลเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ เปิดศูนย์เรียนรู้เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ 
“เกษตรสมคิด” จังหวัดก้าแพงเพชร ณ เกษตรสมคิด ต้าบลบึงสามัคคี อ้าเภอบึงสามัคคี จังหวัดก้าแพงเพชร 
ระหว่างวันที่ 23 – 25 พฤศจิกายน 2561 

ผลการด้าเนินงาน 
ได้ด าเนินการขยายผลเครือข่ายพิพิธภัณฑ์โดยการเปิดศูนย์เรียนรู้ เครือข่าย

พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพ่ิมเติมในพ้ืนที่จังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 1 แห่ง 
ศูนย์เรียนรู้เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “เกษตรสมคิด” ต าบลบึงสามัคคี 
อ าเภอบึงสามัคคี จังหวัดก าแพงเพชร ผู้เข้าร่วมงานจ านวน 50 คน  ใช้เป็นศูนย์ในการประสานความร่วมมือในการ
เผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช        
บรมนาถบพิตร ด้านการเกษตรและร่วมมือพัฒนา ยกระดับ ขยายผลองค์ความรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกับ พกฉ. 
และได้รับความร่วมมือจากศูนย์การเรียนรู้ “เกษตรสมคิด” เป็นแหล่งเรียนรู้เผยแพร่แนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นแหล่งรวบรวมองค์
ความรู้ด้านการขยายพันธุ์พืชนาในหลายรูปแบบ รวบรวมพันธุกรรมต่างๆ และเป็นแหล่งเรียนรู้ระบบการจัดการน้ า      
สู่การพัฒนาด้านการตลาด  โดยมีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เรื่องการปรับปรุงบ ารุงดินให้เหมาะสมกับการเพาะปลูก        
การแปรรูปน้ าตาลอ้อยเชิงเศรษฐกิจในชุมชน  การท าน้ าหมักชีวภาพและการท าก้อนเชื้อเบญจคุณ 
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  5) โครงการขยายผลเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ เปิดศูนย์เรียนรู้เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ    
“ศูนย์เรียนรู้พ่อหลวงของแผ่นดิน” จังหวัดสระแก้ว ณ ศูนย์เรียนรู้พ่อหลวงของแผ่นดิน ต้าบลเขาสามสิบ อ้าเภอ
เขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ระหว่างวันที่ 25 – 27 มกราคม 2562 
   ผลการด้าเนินงาน 

    มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จ านวน ๔๐ คน ได้ด าเนินการขยายผลเครือข่ายพิพิธภัณฑ์
โดยการเปิดศูนย์เรียนรู้เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เพ่ิมเติม จ านวน            
2 แห่ง  ศูนย์เรียนรู้เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “ศูนย์เรียนรู้พ่อหลวงของ
แผ่นดิน” จังหวัดสระแก้ว และศูนย์เรียนรู้เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
“สวนแสนสุข” จังหวัดสระแก้ว ณ ต าบลเขาสามสิบ อ าเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว เพ่ือใช้เป็นศูนย์เรียนรู้ฯ         
ในชุมชนและการประสานความร่วมมือในการเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระบรมชน
กาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้านการเกษตรและร่วมมือพัฒนายกระดับขยายผลองค์ความรู้
เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกับ พกฉ. 

 

 

      
 
 

6) โครงการขยายผลเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ เปิดศูนย์เรียนรู้เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ 
“เครือข่ายวนเกษตร ต้าบลพวา” จังหวัดจันทบุรี ต้าบลพวา อ้าเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันที่     
5 – 7 กุมภาพันธ์ 2562 
   ผลการด้าเนินงาน 

ได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ      
พระเจ้าอยู่หัว “เครือข่ายวนเกษตร ต าบลพวา” จังหวัดจันทบุรี โดยมีนางสาวกัญญา ดุชิตา เครือข่าย พกฉ.          
จังหวัดจันทบุรี เป็นผู้ประสานงาน ร่วมกับ พกฉ. เพ่ือเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จ    
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้านการเกษตร พร้อมทั้งพัฒนาขยายผล          
องค์ความรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาชุมชน การอนุรักษ์ป่าชุมชน ส่งเสริมการสร้างป่าวนเกษตร การพ่ึงพา
อาศัยทรัพยากรจากป่า สมุนไพรแปรรูปและพันธุกรรมท้องถิ่น น าไปสู่การน าไปใช้ประโยชน์ เป็นการยกระดับการ
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ท างานของเครือข่าย รวมทั้งเปิดโอกาสให้เครือข่ายได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน พัฒนาเยาวชนคนรุ่นใหม่           
ด้านการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงในแง่มุมต่างๆ อาทิ การผลิต การแปรรูป นวัตกรรมการเกษตรด้านต่างๆ การตลาด ฯลฯ 
แก่เครือข่ายและภาคีความร่วมมือได้มีความรู้ ความเข้าใจวิธีคิด วิถีการผลิต วิถีเกษตรบนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง      
และน าไปปรับประยุกต์ใช้กับตนเอง ครอบครัว และชุมชนต่อไป มีผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน 100 คน  

 

 

 

 
7) โครงการขยายผลเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเปิดศูนย์เรียนรู้เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิม

พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดฉะเชิงเทรา ระหว่างวันที่ 9 – 10 เมษายน 2562 ณ เครือข่าย
วนเกษตร ต้าบลท่ากระดาน อ้าเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา และเครือข่ายวนเกษตร ต้าบลหนองไม้แก่น 
อ้าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 
   ผลการด้าเนินงาน 
    1. เชื่อมโยงและประสานความร่วมมือ พร้อมจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เครือข่ายพิพิธภัณฑ์
เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดฉะเชิงเทรา  
         2. ขยายผลองค์ความรู้ให้กับประชาชนที่เข้าร่วม สามารถน ากลับไปประยุกต์ใช้ใน
ครัวเรือนของตนเองได้ ได้แก่ เรื่อง การสร้างโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ต้นทุนต่ า, เรื่อง น้ ามันพุทธมนต์ว่าน 108,    
เรื่อง การแปรรูปไอศกรีมจากมันพื้นบ้าน, เรื่อง การท าสบู่เหลวธรรมชาติ และเรื่อง การขยายพันธุ์พืชแบบง่าย 
    3. ขับเคลื่อนงานด้านเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาชุมชน การอนุรักษ์ป่า
ชุมชน ส่งเสริมการสร้างป่าวนเกษตร การพ่ึงพาอาศัยทรัพยากรจากป่าภายในศูนย์เครือข่าย  
    4. เชื่อมโยงการแปรรูปสมุนไพร สู่การขยายตลาดร่วมกับ พกฉ. 
    5. พัฒนา ส่งเสริม ศูนย์เรียนรู้เครือข่าย พกฉ. ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์กล้าไม้ท้องถิ่น 
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8) โครงการขยายผลเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเปิดศูนย์เรียนรู้เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตร        
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “สวนเฮือนเฮา” จังหวัดยโสธร ระหว่างวันที่ 18 – 19 เมษายน 
2562 ณ สวนเฮือนเฮา ต าบลน่าโส่ อ าเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 

  ผลการด าเนินงาน 

 1. พกฉ. และศูนย์เรียนรู้ฯ ร่วมกันเชื่อมโยงในการขับเคลื่อนงานด้านเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง          
การปลูกข้าวอินทรีย์ และผักปลอดสาร  

 ๒. สร้างฐานเรียนรู้ ถ่ายทอดองค์ความรู้ ในเรื่องบริหารจัดการแปลงในรูปแบบเกษตรทฤษฎีใหม่
ประยุกต์  ๑ ไร่ ๑ แสน 

 3. สร้างฐานเรียนรู้ ถ่ายทอดองค์ความรู้กับผู้ที่มีความสนใจ การปลูกอ้อยคั้นน้้า “ปลดหนี้ ตั้งตัว   
สร้างชีวิต ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง” ให้สามารถน้าความรู้เหล่านั้นกลับไปประยุกต์ใช้ในครอบครัวได้ 

 4. ขับเคลื่อนงานร่วมกลุ่มปลูกข้าวอินทรีย์ ส่งออกต่างประเทศ  

 5. พัฒนาและยกระดับการสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง
ภาคปฏิบัติ 

 6. โรงสีข้าวกลุ่มเกษตรกรท้านา นาโส่ (ชมรมรักษ์ธรรมชาติ) พร้อมเชื่อมโยงกับศูนย์เรียนรู้เครือข่าย
พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “สวนเฮือนเฮา” ในการขับเคลื่อนพัฒนาสายพันธ์ข้าว
และร่วมกันอนุรักษ์สายพันธ์ข้าวที่ก้าลังจะสูญหายไปจากพ้ืนที่ 

 7. พกฉ. เป็นศูนย์กลางหลักในการประสานงานและเชื่อมโยง สนับสนุนให้กับศูนย์เรียนรู้เครือข่าย 

 

 

 

 

 

 

9) โครงการขยายผลเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเปิดศูนย์เรียนรู้เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตร     
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “ศูนย์ข้างชุมชน ต าบลค าพระ” จังหวัดอ านาจเจริญ ระหว่างวันที่     
22 – 23 เมษายน 2562 ณ ศูนย์ข้าวชุมชน ต าบลค าพระ อ าเภอหัวสะพาน จังหวัดอ านาจเจริญ 

  ผลการด าเนินงาน 

  1. ผู้ร่วมงานได้เรียนรู้พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้านเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมการขับเคลื่อนงานระหว่าง 
พกฉ. และเครือข่าย พกฉ. ท้าให้เห็นช่องทางในการเข้ามามีส่วนร่วม 
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  2. มีศูนย์เรียนรู้เครือข่ายพิพิธภัณฑ์ฯ ในการขับเคลื่อนงานด้านเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง และเป็น
ต้นแบบเกี่ยวกับการปลูกข้าวอินทรีย์ การเลี้ยงปลานิลแปลงเพศ ท้าปุ๋ยอินทรีย์และแปรรูปผลผลิต ให้แก่ผู้ที่สนใจได้เข้า
ไปเรียนรู้ในพื้นที่จริง 

  3. พัฒนาและยกระดับการสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างศูนย์เรียนรู้เครือข่าย พกฉ.  
“สวนเฮือนเฮา” อ้าเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร และศูนย์เรียนรู้ เครือข่าย พกฉ. “ศูนย์ข้าวชุมชน ต้าบลค้าพระ”           
อ้าเภอหัวสะพาน จังหวัดอ้านาจเจริญ เกี่ยวกับการปลูกอ้อยคั้นน้้าโดยเทคโนโลยีสรรพสิ่งอะตอมมิคนาโน 

  4. สามารถสร้างกลไกและกระบวนการขับเคลื่อนงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกับ
หน่วยงานระดับชุมชน ระดับจังหวัดอ้านาจเจริญ และศูนย์ เรียนรู้ เครือข่าย พกฉ.  ที่กระจายอยู่ ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

 

 

 

 

10) โครงการขยายผลเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเปิดศูนย์เรียนรู้เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตร     
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “คนเคียงดิน” ระหว่างวันที่ 27 – 28 เมษายน 2562                   
ณ คนเคียงดิน ต าบลแม่เปิน อ าเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์ 

  ผลการด าเนินงาน 

  1. มีเครือข่าย พกฉ. และผู้สืบทอดเครือข่าย พกฉ. เข้าร่วมโครงการ จ้านวน 64 คน  

  2. ผู้ร่วมงานได้เรียนรู้พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้านเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงจากการแนะน้า พกฉ. ผ่านสื่อวีดิทัศน์      
และนิทรรศการที่น้าไปติดตั้งไว้ที่ศูนย์เรียนรู้เครือข่ายฯ   

  3. สามารถเพ่ิมศูนย์เรียนรู้เครือข่ายพิพิธภัณฑ์ฯ ในการขับเคลื่อนงานด้านเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 
ด้าเนินการปลูกอ้อยอินทรีย์ แปรรูปน้้าตาลอ้อย แปรรูปผลผลิตการเกษตร มันพ้ืนบ้าน กลอย ข้าว น้าไปสู่อาชีพ
การเกษตรที่ยั่งยืน ให้แก่ผู้ที่สนใจได้เข้าไปเรียนรู้ในพื้นที่จริงของเครือข่าย พกฉ. และเชื่อมโยงสู่ตลาดซาวไฮ่  

  4. พัฒนาและยกระดับการสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างศูนย์เรียนรู้เครือข่าย พกฉ. 
“ศูนย์เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภาคกลาง กลุ่มอนุรักษ์พันธุกรรมบ้านไร่ 
จังหวัดอุทัยธานี” 

 5. สามารถสร้างกลไกและกระบวนการขับเคลื่อนงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับ
ชุมชน และในระดบัศูนย์เรียนรู้เครือข่าย พกฉ. ระดับภาคกลาง และในระดับจังหวัดนครสวรรค์ 
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11) โครงการขยายผลเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเปิดศูนย์เรียนรู้เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตร   
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “สวนจันทร์สมุนไพร” จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๐ 
เมษายน ๒๕๖๒ ณ สวนจันทร์สมุนไพร ต าบลท่ามะขาม อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 

  ผลการด าเนินงาน 

  1. มีเครือข่าย พกฉ. และผู้สืบทอดเครือข่าย พกฉ. เข้าร่วมโครงการ จ้านวน 30 คน  

  2. ผู้ร่วมงานได้เรียนรู้พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้านเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง จากการแนะน้า พกฉ. ผ่านสื่อวีดิทัศน์และ
นิทรรศการที่น้าไปติดตั้งไว้ที่ศูนย์เรียนรู้เครือข่ายฯ 

  3. สามารถเพ่ิมศูนย์เรียนรู้เครือข่ายพิพิธภัณฑ์ฯ ในในการขับเคลื่อนงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
ส่งเสริมการปลูกสมุนไพร แปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากอบเชย สร้างอาชีพให้คนในชุมชน ให้แก่ผู้ที่สนใจได้เข้าไป
เรียนรู้ในพื้นที่จริงของเครือข่าย พกฉ.  

  4. พัฒนาและยกระดับการสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่าย พกฉ. ดังนี้ 

   - ศูนย์ เครือข่ ายพิพิธภัณฑ์ เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หั ว              
จังหวัดกาญจนบุรี  “เครือข่ายผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์เขาโจด”  

   - ศูนย์เรียนรู้ เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว     
จังหวัดนครปฐม “กลุ่มอนุรักษ์ข้าวพันธุ์พ้ืนเมืองต้าบลนิลเพชร”    

   - ศูนย์ เครือข่ ายพิพิธภัณฑ์ เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หั ว                    
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน “เครือข่ายอินแปง” 

   - ศูนย์ เครือข่ ายพิพิธภัณฑ์ เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หั ว                    
ภาคกลาง “มูลนิธิวนเกษตรเพ่ือสังคม” 

 5. สามารถสร้างกลไกและกระบวนการขับเคลื่อนงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                
ในระดับชุมชน และในระดับศูนย์เรียนรู้เครือข่าย พกฉ. ระดับภาคกลาง และในระดับจังหวัดกาญจนบุรี 
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12) โครงการขยายผลเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเปิดศูนย์เรียนรู้เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “ไร่ลูกเลี้ยง” จังหวัดชัยภูมิ ระหว่างวันที่ ๑0 – ๑3 พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
ณ ไร่ลูกเลี้ยง ต าบลบ้านไร่ อ าเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 

  ผลการด าเนินงาน 

  1. เป็นพื้นที่ประสานความร่วมมือ ก้าหนดกรอบแนวทางร่วมมือในการขับเคลื่อนงานเกษตรเศรษฐกิจ
พอเพียง  

  2. ขับเคลื่อนงานด้านเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาชุมชน การอนุรักษ์ป่าชุมชน ส่งเสริมการ
สร้างป่าวนเกษตร การพ่ึงพาอาศัยทรัพยากรจากป่าภายในศูนย์เครือข่าย  

  3. ส่งเสริมและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับชาวบ้านเพ่ือจัดสร้างระบบธนาคารน้้าใต้ดินกักเก็บน้้าฝนไว้  
ในดินเพ่ือให้ดินชุ่มชื้นตลอดทั้งปี จากการทดลองท้าในหลายพ้ืนที่ของเครือข่าย  พบว่าระบบธนาคารน้้าใต้ดินเมื่อท้า
แล้วสามารถแก้ไขปัญหาน้้าท่วมขังในฤดูฝน และช่วยให้มีน้้าใช้ในฤดูแล้ง เพ่ิมพูนความอุดมสมบูรณ์ให้ดินชุ่มชื้นต้นไม้
เขียวชอุ่มทั้งป ี

  4. พัฒนาศักยภาพโดยการน้าพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้เป็นพลังงานทดแทนจะได้รับความนิยมขึ้น
มากท้าการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของเครือข่าย พกฉ. ในอนาคต 

  5. พัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ในการเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จ   
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 
ด้านเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง  

  6. การสร้างความเชื่อมั่นให้กับชุมชน ให้การขับเคลื่อนเรื่องการบริหารจัดการ ประเด็นกาแฟ        
การปลูก การแปรรูป และการตลาด ในพ้ืนที่เพ่ือน้าไปสู่พืชเชิงเศรษฐกิจ 

  7. เป็นศูนย์ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ ส่งเสริมให้ชุมชน ปรับเปลี่ยนระบบวิถีเกษตรเชิงเดี่ยวมาเป็น
เกษตรผสมผสาน  

  8. พัฒนาศูนย์เรียนรู้ให้เป็น “ศูนย์เกษตรธรรมชาติ” แหล่งท่องเที่ยงเชิงเกษตรธรรมชาติ กินผัก       
กินผลไม้ ปลูกพืชหมุนเวียนสร้างรายได้ ตามฤดูกาล โดยการรวมกลุ่มกับคนในชุมชน พร้อมสร้างที่พักเพ่ืออ้านวยความ
สะดวกให้กับผู้ที่มาศึกษาเรียนรู้ โดยสามารถพักภายในศูนย์เรียนรู้ หรือจะพักในรูปแบบ โฮมสเตย์ แยกพักตามบ้าน
เครือข่ายในพ้ืนที่ศูนย์เรียนรู้ 

  9. พกฉ. เป็นศูนย์กลางในการเชื ่อมโยงเครือข่าย สนับสนุนศูนย์เรียนรู้ ฯ ในการเผยแพร่องค์
ความรู้ นวัตกรรมใหม่ๆ และด้านการตลาด 
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13) โครงการขยายผลเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเปิดศูนย์เรียนรู้เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “ครามบุญ” จังหวัดมุกดาหาร ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๖ พฤษภาคม 
2562 ณ ครามบุญ ต าบลค าอาฮวน อ าเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 

  ผลการด าเนินงาน 

 1. การเชื่อมโยงในประเด็นการพัฒนาผ้าคราม จังหวัดมุกดาหาร พร้อมกับการสร้างเครือข่ายระหว่าง
พ้ืนที่ และจังหวัดใกล้เคียง 

 2. การสร้างมาตรฐานสินค้าผลิตภัณฑ์ของเครือข่ายให้เกิดคุณค่า และการแสดงเอกลักษณ์เฉพาะ  

 3. เชื่อมโยงสินค้า สร้างกลไกทางการตลาดในการกระจายสินค้ามายัง พกฉ. โดยผ่านกระบวนการ
เครือข่าย สามารถส่งเสริมอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับชุมชน 

 4. พัฒนาศักยภาพในการทอผ้า ให้เกิดกระบวนการกระจายการท้างาน สร้างสินค้า และผลิตภัณฑ์     
ในรูปแบบกลุ่มเครือข่าย 

  5. สร้างกองทุนในการขับเคลื่อน เพ่ือเป็นแหล่งทุนส้ารองในการจัดการวัตถุดิบผ้าฝ้าย 

 6. พัฒนาผลิตภัณฑ์ “ผ้าย้อมคราม” สร้างเรื่องราววิธีการผลิตและความเป็นมา เพ่ือให้สามารถ
ยกระดับราคาได้ โดยเกิดข้ึนจากกระบวนการของเครือข่ายในทุกส่วน 

 7. การสร้างกระบวนการทางความคิด เพ่ือพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์ของเครือข่าย 

 8. การสร้างอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นที่มีความแตกต่าง แบบร่วมสมัย 

 9. ศูนย์เรียนรู้เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “ครามบุญ” 
จังหวัดมุกดาหาร จะเป็นสถานที่เรียนรู้ในการถ่ายทอดเรื่องราววิถีชีวิต ภูมิปัญญาจากบรรพบุรุษ ในการย้อมผ้าคราม 

 10. พกฉ. เป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงเครือข่าย สนับสนุนศูนย์เรียนรู้ฯ  ในการเผยแพร่องค์ความรู้  
นวัตกรรมใหม่ๆ และด้านการตลาด 
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  14) โครงการขยายผลเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเปิดศูนย์เรียนรู้เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตร       
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “ไทเทิงภู” จังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่ 19 - 22 มิถุนายน 
๒๕๖๒ ณ ไทเทิงภู ต าบลโคกภู อ าเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร 

  ผลการด าเนินงาน 

  1. แลกเปลี่ยนประเด็นการพัฒนา ต่อยอด สามารถยกระดับผ้าครามของเครือข่าย พกฉ.  
ให้เกิดมูลค่าเพ่ิมสร้างจุดเด่นให้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ 

  2. เกิดการเชื่อมโยงการท้างานร่วมกันระหว่างเครือข่าย พัฒนาแนวทางการจัดการเส้นทางของผ้า
ครามเพ่ือน้าไปสู่การสร้างมาตรฐานสินค้าให้มีคุณภาพและคุณค่าร่วมกัน ได้แก่ ศูนย์เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ 
จังหวัดเลย “ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติภูหลวง”, ศูนย์เรียนรู้เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ “ครามบุญ” จังหวัดมุกดาหาร, 
ศูนย์เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ภาคกลาง “กลุ่มอนุรักษ์พันธุกรรมบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี” และเครือข่ายพิพิธภัณฑ์
เกษตรฯ จังหวัดกาฬสินธุ์  

  3. เก็บรวบรวมรักษาภูมิปัญญาองค์ความรู้ การย้อมครามในแต่ละพ้ืนที่เพ่ือสร้างความหลากหลาย 

  4. เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้ทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป บนพ้ืนฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

  5. พัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ในการย้อมผ้าคราม เพ่ือขยายไปยังเครือข่ายพ้ืนที่ต่างๆ  

  6. การสร้างแรงบันดาลใจ การระเบิดจากข้างใน น้อมน้าเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ภายในศูนย์
เครือข่าย 

  7. พัฒนาศูนย์เรียนรู้  เป็นสถานที่ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ในเชิงประเด็น ที่สามารถเรียนรู้  
และฝึกปฏิบัติได้จริง แก่ประชาชนผู้ที่มีความสนใจเข้ามาศึกษา 

  8. เครือข่ายต้องการให้ พกฉ. จัดโครงการในการเผยแพร่ขยายผลองค์ความรู้ในประเด็น การย้อมผ้า
ครามในแต่ละพ้ืนที่ทุกภาค ผ่านกระบวนการ workshop เพ่ือให้เกิดความหลากหลายในขั้นตอนของการผลิตผ้าและ
การย้อมผ้า  

  9. พัฒนาคนรุ่นใหม่ เพ่ือสืบสาน สานต่อภูมิปัญญา 

   10. พกฉ. เป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงเครือข่าย สนับสนุนศูนย์เรียนรู้ฯ  ในการเผยแพร่องค์ความรู้
นวัตกรรมใหม่ๆ และในด้านการตลาด 

https://dict.longdo.com/search/workshop
https://dict.longdo.com/search/workshop
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15) โครงการขยายผลเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
“วิสาหกิจชุมชนป่าพะยอม” จังหวัดพัทลุง ระหว่างวันที่ 19 – 22 กรกฎาคม 2562 ณ วิสาหกิจชุมชนป่า
พะยอม ต าบลป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 

  ผลการด าเนินงาน 

  ๑. มีผู้เข้าร่วมโครงการ จ้านวน 50 คน ประกอบด้วย เครือข่าย พกฉ. และสมาชิกภายในกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนป่าพะยอม 

๒. ภาคีเครือข่ายความร่วมมือร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้แก่ 

๒.๑ ผู้ประสานงานศูนย์เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ        
พระเจ้าอยู่หัว ภาคเหนือตอนล่าง “วัดพระบรมธาตุพระอารามหลวง” ศูนย์เรียนรู้เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตร         
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดก้าแพงเพชร 

๒.๒ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนป่าพะยอม อ้าเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 

๒.๓ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) อ้าเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 

๓. ได้เชื่อมโยงและประสานความร่วมมือ พร้อมจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตร            
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “วิสาหกิจชุมชนป่าพะยอม” จังหวัดพัทลุง 

4. พกฉ. ร่วมกับศูนย์เรียนรู้เครือข่าย ได้เผยแพร่พระเกียรติคุณพระอัจฉริยภาพและสืบทอด           
พระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ เบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร                    
ด้านการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านการถ่ายทอดองค์ความรู้และการจัดนิทรรศการภายในศูนย์ 

5. ศูนย์เรียนรู้เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว“วิสาหกิจ
ชุมชนป่าพะยอม” จังหวัดพัทลุง  มีฐานกิจกรรมการเรียนรู้ ได้แก่  

- ฐานเรือนเพาะช้ากล้าไม้ชุมชน 

- ฐานเรียนรู้การท้าปุ๋ยหมัก 

- ฐานเรียนรู้การผลิตและใช้ปุ๋ยหมัก 

- ฐานเรียนรู้การพัฒนาที่ดินประจ้าต้าบล เรื่อง การผลิตและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ      
(นายบุญชู เพชรรักษ์) 

-  ฐานเรียนรู้เกษตรผสมผสาน (เศรษฐกิจพอเพียง) 

-  ฐานแหล่งน้้า 
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-  ฐานสารไล่แมลง 

-  ฐานเรียนรู้การผลิตและใช้สารไล่แมลงศัตรูพืช 

-  ฐานเรียนรู้การเพาะเห็ดในตู้เย็น 

-  ฐานการเลี้ยงปลาดุกในบ่อลอย 

-  ฐานเรียนรู้การเลี้ยงจิ้งหรีด 

-  ฐานเรียนรู้การปลูกผักปลอดสารพิษ 

-  ฐานเรียนรู้การท้าน้้ายาอเนกประสงค์ การท้าน้้ายาล้างจาน การท้าสบู่ล้างหน้า การท้า
น้้ายาซักผ้า 

6. ศูนย์เรียนรู้ เครือข่าย พกฉ. “วิสาหกิจชุมชนป่าพะยอม” จังหวัดพัทลุง มีองค์ความรู้                     
ที่ ส ามารถถ่ า ยทอดและจั บต้ อง ได้ เ กิ ด เป็ น รู ป ธร รมอย่ า งชั ด เจนในการ พ่ึ งตน เอง  ด้ ว ยแกนน้ า กลุ่ ม                                    
คือ นายบุญชู เพชรรักษ์ และสมาชิกภายในกลุ่มที่มีศักยภาพในการถ่ายทอดภูมิปัญญาองค์ความรู้ของชุมชนบนพ้ืนฐาน
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เหมาะแก่การเป็นศูนย์เรียนรู้ที่ให้ความรู้ต่างๆ แก่ผู้ที่มีความสนใจ  

7. เครือข่ายได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผ่านประสบการณ์จริงจากผู้น้าเครือข่ายในพ้ืนที่ ประเด็นการท้า
เกษตรในรูปแบบเกษตรแบบผสมผสานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

 

 

 

 

  16) โครงการประชุมเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ เพื่อสรุปบทเรียนและวางทิศทางการขับเคลื่อนงาน
ปรัชญาเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างวันที่ 19 - 20 กันยายน 2562 ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี 

  ผลการด าเนินงาน 

  1. ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น จ้านวน 25 คน ประกอบด้วย  เครือข่าย พกฉ. 

   2. เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และบทเรียนการท้างานขับเคลื่อนงานตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงบนภูมิสังคมที่แตกต่างกันของเครือข่ายและภาคีความร่วมมือ 

   3. ยกระดับการเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพและสืบทอดพระราชปณิธานของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์ด้านการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง โดยร่วมกันออกแบบการจัดแสดงผลงานเผยแพร่
องค์ความรู้ และพระอัจฉริยภาพของในหลวง รัชกาลที่  9 ด้านหลักการทรงงาน 23 ข้อ เพ่ือจัดเตรียมประเด็น
นิทรรศการเครือข่าย งานมหกรรม ธ สถิตในดวง...นิรันดร์ เดือน ตุลาคม 
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  4. ร่วมกันก้าหนดทิศทางขับเคลื่อนงานของเครือข่าย พกฉ. ปี 25๖๓ 

 
 
 
 
 
 
 

 

2.4 จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่าย จ านวน 6 ครั้ง 
  1) โครงการประชุมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ เพื่อขับเคลื่อนงานตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการเกษตร ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ระหว่างวันที่ 2 – 3 พฤศจิกายน 2561 

   ผลการด าเนินงาน 

   เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ได้ร่วมก้าหนดรูปแบบ เนื้อหา ข้อมูล และสรุป
ประเด็น เพ่ือเผยแพร่และขับเคลื่อนงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการเกษตร ผ่านนิทรรศการ ดังนี้ 

    ๑. นิทรรศการ “ร้อยป่า ร้อยชีวิต” เพ่ือจัดแสดงพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จ        
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้านการจัดป่าในการสร้างความอุดมสมบูรณ์ของ
ผืนดิน และน้าเสนอรูปแบบของการปรับประยุกต์การสร้างป่าที่เหมาะสมกับลักษณะทางภูมินิเวศน์ของแต่ละพ้ืนที่เพ่ือ
รักษาป่า สร้างความอุดมสมบูรณ์ให้ผืนดิน สร้างอาชีพ สร้างรายได้และสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของคนในชุมชน   

2. นิทรรศการ “พัฒนาคน พัฒนาแผ่นดิน” การเพ่ือน าเสนอพระอัจฉริยภาพของ
พระมหากษัตริย์นักพัฒนา ผู้ทรงพลิกฟ้ืนแผ่นดินไทยทั่วทิศให้เอ้ือแก่การด ารงชีวิตของพสกนิกร สร้างโอกาสยกระดับ
คุณภาพชีวิตประชาชน โดยน าเสนอผ่านเรื่องราวของผู้สืบทอดของ เครือข่าย พกฉ.   

3. นิทรรศการ “มีน้ า มีชีวิต” เพ่ือจัดแสดงนิทรรศการพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้านการจัดการน้้าและน้าเสนอการปรับประยุกต์ใช้
เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้้าในวิถีของชุมชน โดยการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการปรับใช้ให้สอดคล้องกับลักษณะภูมิ
นิเวศน์ของแต่ละท้องถิ่น  

4. นิทรรศการ “ดินดี ดินมีชีวิต” เพ่ือน้าเสนอเรื่องราวของดินก้าเนิดโลก ดินก้าเนิด     
สรรพสิ่ ง  และน้ า เสนอพระอัจฉริยภาพการแก้ปัญหาเรื่ องดิน ให้กับพสกนิกรไทยของพระบาทสมเด็ จ                        
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รวมทั้งน้าเสนอเรื่องราวการปรับประยุกต์ใช้ของ
เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติและผู้ปฏิบัติจริง  
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  2) โครงการประชุมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ “เพื่อขับเคลื่อนงานพัฒนา
ศักยภาพเครือข่ายระดับประเทศ” ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ต าบล
คลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ระหว่างวันที่ ๓ – ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

   ผลการด าเนินงาน 

    มีผู้เข้าร่วมจ านวน 130 คน ซึ่งนายสหภูมิ ภูมิธฤติรัฐ ผู้อ านวยการ พกฉ. ได้เข้า
ร่วมเวทีประชุมเพ่ือมอบนโยบาย ทิศทาง แผนการขับเคลื่อนงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกับเครือข่าย 
พกฉ. ในปีงบประมาณ 2562 รวมทั้งมีการน าเสนอผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2562 และทิศทางการ
ขับเคลื่อนงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประมาณ 2562 จากผู้ประสานงานเครือข่าย พกฉ. และศูนย์
เรียนรู้เครือข่าย พกฉ. ทั่วประเทศ  

 

 

 

 

 

  3) โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพผู้สืบทอดเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ เกษตรฯ สู่ การเรียนรู้            
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์เรียนรู้ เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จังหวัดนครราชสีมา ต าบลไม้เรียง        
อ าเภอฉวาง จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 11 – 17 ธันวาคม 2561 

   ผลการด าเนินงาน 

   มีผู้เข้าร่วมจ านวน 60 คน เป็นการด าเนินการจัดท าค่ายพัฒนาศักยภาพผู้สืบทอด 
โดยการน าเยาวชนชุมชนไม้เรียง ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 20 คน เข้ากระบวนการพัฒนา เป็นผู้น าในการ
ถ่ายทอด ขับเคลื่อนงานเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกับทางศูนย์เรียนรู้เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยเป็นศูนย์กลางในการจัดการองค์ความรู้สู่เยาวชนในชุมชน เพ่ือให้เยาวชนพ่ีน้องทั้ง 20 คน 
ขยายผลสู่เยาวชนในชุมชนไม้เรียง ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 40 คน รวมทั้งมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากรสู่เยาวชนในค่าย ท าให้เกิดความตระหนัก มองเห็นทรัพยากรในพ้ืนที่ของ
ตนเอง และสามารถน ามาพัฒนา ประยุกต์และต่อยอด สร้างความยั่งยืนแก่ชุมชน 
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 4) โครงการประชุมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตร “เพื่อขับเคลื่อนงานอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช” ณ ส านักงานพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ต าบลคลองหนึ่ง 
อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ระหว่างวันที่ ๓ - ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ 

   ผลการด าเนินงาน 

   เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ได้ร่วมก าหนดรูปแบบ เนื้อหา ข้อมูล 
และสรุปประเด็น เพ่ือจัดท านิทรรศการในงาน มหกรรม “อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อนุรักษ์ทรัพยากรไทย” ได้แก่  

   ๑. นิทรรศการตรีผลา จัดแสดง น้ าตรีผลา ซึ่งมีส่วนผลิตมาจากน้ า มะขามป้อม 
สมอไทย และสมอพิเภก โดยจัดแสดงพันธุกรรมพืช ๓ ชนิด มะขามป้อม สมอไทย และสมอพิเภก ผลไม้ที่น าไปใช้
ประโยชน์ได้หลากหลายอย่าง เป็นทั้งสมุนไพรในตัวแต่ละชนิด และการต่อยอดเรื่องการตลาด การเพ่ิมมูลค่าของ       
น้ าตรีผลา ในรูปแบบหลากหลายประเภท สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในครัวเรือน และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน สร้างรายได้       
สร้างอาชีพ ขนาดพ้ืนที่การจัดนิทรรศการ ความกว้าง 12 เมตร และความยาว 20 เมตร  

    ๒. นิทรรศการจัดแสดงพันธุกรรมมะแปรม จัดแสดงพันธุกรรมมะแปรม พันธุกรรม
พืชท้องถิ่น ที่น ามาแปรรูปได้หลายอย่าง ชุมชนสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย การแปรรูป ไอติมมะแปรม  
มะแปรมแช่อิ่ม แยมมะแปรม น้ ามะแปรม พร้อมดื่ม ขนาดพ้ืนที่การจัดนิทรรศการ ความกว้าง 12 เมตร และความยาว 
๓0 เมตร 

    ๓. นิทรรศการ พันธุกรรมมะตูมท้องถิ่น ๔ ภาค จัดแสดงพันธุกรรมพันธุ์มะตูม    
ต้นใหญ่ กลาง เล็ก สายพันธุ์มะตูมนิ่ม เรียนรู้การใช้ประโยชน์จากผลมะตูมอ่อน มะตูมสุก การน ามะตูมไปท าเป็นยา
สมุนไพร การน าไปประกอบอาหารตามภูมิปัญญา ๔ ภาค ขนาดพ้ืนที่การจัดนิทรรศการ ความกว้าง 12 เมตร         
และความยาว ๓0 เมตร   

   ๔. นิทรรศการ เส้นทางสีคราม จัดแสดงพันธุกรรมพืชให้สีคราม ต้นคราม ต้นฝ้าย 
เส้นทางของผ้าฝ้ายสู่ผลิตภัณฑ์ฝ้ายย้อมคราม เทคนิคการท าน้ าคราม การก่อหม้อคราม การย้อม และการอนุรักษ์
พันธุกรรมต้นคราม เรียนรู้ภูมิปัญญาการเก็บรักษาน้ าคราม ขนาดพ้ืนที่การจัดนิทรรศการ ความกว้าง 12 เมตร       
และความยาว ๒0 เมตร   

๕. นิทรรศการ การท าเมนูอาหารประจ าถิ่น 4 ภาค จัดแสดงวิถีการพ่ึงตนเอง   
ด้านอาหาร การประกอบอาหารเมนูจากหวาย อาหารประจ าถิ่น ๔ ภาค ขนาดพ้ืนที่การจัดนิทรรศการ ความกว้าง 12 
เมตร และความยาว 20 เมตร   

๖. นิทรรศการมะพร้าว (บริเวณ 4 แยก) จัดแสดงวีถีชีวิตเรื่องราวของมะพร้าว      
สู่การต่อยอดพัฒนาการแปรรูปมะพร้าว นานารูปแบบ  
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5) โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพเยาวชนผู้สืบทอดเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ เพื่อการสืบสาน 
รักษา ต่อยอด พระราชปณิธานกษัตริย์เกษตร ระหว่างวันที่ 4 – 7 เมษายน 2562 ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตร   
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
   ผลการด าเนินงาน 
    1. เยาวชนผู้สืบทอดเครือข่าย พกฉ. เกิดแรงบันดาลใจในการสืบสาน รักษา ต่อยอด 
พระราชปณิธานกษัตริย์เกษตร จากการน าชมพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา พิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรม และพิพิธภัณฑ์
ป่าดงพงไพร ซึ่งได้รับความร่วมมือจากส านักสื่อสารสัมพันธ์และเครือข่ายในการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

    2. เยาวชนผู้สืบทอดเครือข่าย พกฉ. มีทักษะและประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้
นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง จากการเรียนรู้แปลงต้นแบบฐานเกษตรพอเพียงเมือง ฐานเกษตร 4 ภาค ฐาน 1 ไร่ 
พอเพียง การลงมือฝึกปฏิบัติการขยายพันธุ์พืชแบบควบแน่น และการท านาอินทรีย์ ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก       
ส านักนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 

    3. เยาวชนผู้สืบทอดเครือข่าย พกฉ. เห็นความส าคัญและภาคภูมิใจในการสืบทอด
วิถีเกษตรตามภูมิสังคมของตนเอง จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม ภูมิปัญญาเกษตร ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก
สมาชิกเครือข่ายและภาคีความร่วมมือ พกฉ.  

    4. เยาวชนผู้สืบทอด ผู้น าเครือข่าย ทั่วประเทศได้ท าความรู้จัก แลกเปลี่ยนภาษา
ท้องถิ่น ความเชื่อ วิถีวัฒนธรรม เน้นการพ่ึงตนเอง  และช่วยเหลือแบ่งปันฉันท์พ่ีน้อง ตลอดระยะเวลา 3 คืน 4 วัน   
ท าให้เกิดความสัมพันธ์อันดี จนน าไปสู่การร่วมกันขับเคลื่อนงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพ้ืนที่      
ศูนย์เครือขา่ย ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ 

    5. ผู้น าเครือข่ายที่คัดเลือกเยาวชนเข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจอย่างยิ่ง           
ที่ได้เห็นศักยภาพในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการด าเนินชีวิตไปในทางที่ดีขึ้น เช่น รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเอง      
ช่วยผู้ปกครองท างานบ้าน และน าความรู้ที่ได้จากโครงการไปสานต่อในพ้ืนที่ รวมทั้งอยากให้ทาง พกฉ. จัดกิจกรรม
เรียนรู้ให้แก่เยาวชนกลุ่มนี้ต่อเนื่อง โดยจัดกิจกรรมค่ายเกี่ยวข้าวที่ พกฉ. จากแปลงนาที่เยาวชนได้ลงมือท านาด้วย
ตัวเอง ซึ่งข้าวจะสามารถเก็บเกี่ยวได้ในช่วงเดือนสิงหาคม 2562 
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  6) โครงการพัฒนาศักยภาพผุ้สืบทอดเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตร ด้านสารสนเทศและการตลาด 
ระหว่างวันที่ 8 – 9 กันยายน 2562 ณ ส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

   ผลการด าเนินงาน 

    1. ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น จ านวน 40 คน ประกอบด้วย ผู้สืบทอดเครือข่าย
พิพิธภัณฑ์เกษตร 

     2. ได้เผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพและสืบทอดพระราชปณิธานของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์ ด้านการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 

   ๓. เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้สืบทอด พกฉ.แต่ละพ้ืนที่ ได้แก่ ผู้ผลิต ผู้จ าหน่าย 
และผู้บริโภค ตลอดจนเป็นแหล่งรวบรวมและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ และผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษ  

   4. ได้สร้างความรู้ความเข้าใจกระบวนการขับเคลื่อนงานตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของ พกฉ. 

    5. เปิดโอกาสสนับสนุนพื้นที่ให้กับผู้สืบทอด พกฉ. ได้เรียนรู้และเป็นช่องทางในการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตัวเอง 

    6. ผู้สืบทอด พกฉ. ได้น าองค์ความรู้ที่ตัวเองมีน ามาใช้ประโยชน์ให้กับประชาชน
ทั่วไปได้ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 

    7. ร่วมกันก าหนดทิศทางขับเคลื่อนงานของผู้สืบทอด พกฉ. ปี 25๖๓ 

    8. สร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้สืบทอด พกฉ. รุ่นพี่กับรุ่นน้อง  

    9. เรียนรู้พัฒนาศักยภาพผู้สืบทอดเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรด้านสารสนเทศและ
การตลาดให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างเครือข่าย โดยผ่านวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถในการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
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3. การจัดกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ ภูมิปัญญา นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง  
เพ่ือให้ประชาชน ได้เรียนรู้วิชาของแผ่นดินจากวิทยากรผู้ปฏิบัติจริง น าไปประยุกต์ใช้ประโยชน์เพ่ือการ

พ่ึงตนเอง ลดรายจ่าย สร้างรายได้ จ านวน 17 ครั้ง  

ผลการด าเนินงาน ผู้เข้าร่วมรับการถ่ายทอดองค์ความรู้ สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ เป็นการ
พ่ึงตนเอง ลดรายจ่าย สร้างรายได้ โดยจัดถ่ายทอดองค์ความรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้  

- การท าสารชีวภัณฑ์จ ากัดแมลงและโรคพืช เรียนรู ้การท าสารชีวภัณฑ์ที ่ใช้ในการท าเกษตร 
ประหยัด ปลอดภัยและลดต้นทุน 

- สวนผสมผสานตามอย่างพ่อ เรียนรู้การท าเกษตรสวนผสม การแปรรูป สร้างความสุข สร้างรายได้ 
- โซล่าเซลล์เพื ่อการเกษตร เรียนรู ้การใช้โซล่าเซลล์กับอุปกรณ์ในครัวเรือนและการท าเกษตร 

ประหยัด ลดต้นทุน 
- 1 ไร่ รอบบ้านสร้างสวนเกษตรธรรมชาติ เรียนรู้การท าเกษตรผสมผสานในพ้ืนที่ 1 ไร่ ตามศาสตร์

พระราชา เพ่ือการพ่ึงตนเอง 
- ระบบการเกษตรตามแนวพระราชด าริ เรียนรู้การท าเกษตรแนวพระราชด าริ ศาสตร์พระราชาของ     

ในหลวงรัชกาลที่ 9 
- เกษตรผสมผสานสานศาสตร์งานของพ่อ เรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ตามหลักทฤษฎีใหม่    

สานศาสตร์ของพ่อหลวง 
- ฟาร์มเห็ดสร้างงานสู่ชุมชน เรียนรู้การท างานเกษตรผสมผสาน การเพาะเห็ดภูฐาน การแปรรูปเห็ด 

สร้างงาน สร้างรายได้ สู่ชุมชน 
- เกษตรทฤษฎีใหม่ท าตามพ่อ สูขอย่างพอเพียง เรียนรู้การท าเกษตรทฤษฎีใหม่ เน้นเรื ่องการ

บริหารจัดการทรัพยากรในท้องถิ่น ปลูกปุา ปลูกพืชเศรษฐกิจ เพิ่มมูลค่าผลผลิต สร้างรายได้อย่าง
ยั่งยืน 

- เลี้ยงปลานิลในบ่อดิน เรียนรู้การเลี้ยงปลานิลในบ่อดิน พ่ึงพาตนเองด้านอาหาร และสร้างรายได้ 
- ผักหวานป่า สร้างรายได้ สร้างครอบครัว เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการขยายพันธุ์ การปลูก การดูแล 

และการแปรรูปผักหวานปุา สร้างรายได้อย่างยั่งยืน 
- ท่องเที่ยวเชิงเกษตร สร้างชุมชน เรียนรู้แนวคิดการท าเกษตร การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ    

และสิ่งแวดล้อม เป็นแหล่งท่องเที่ยว สร้างรายได้สู่ชุมชน 
- ปลูกไผ่ได้มากกว่าหน่อไม้ เรียนรู้การปลูกไผ่เลี้ยงชีพอย่างยั่งยืน ประโยชน์จากไม้ไผ่ และการท า

ของใช้ในครัวเรือน 
- ผลิตภัณฑ์กาแฟขี้ชะมด เรียนรู้การบริหารจัดการแปลง พัฒนาผลิตภัณฑ์ ต่อยอดสู่การเพิ่มมูลค่า

กาแฟ 
- ไข่ไก่อินทรีย์วิถีไทย ไข่ไก่ขบถ เรียนรู ้เกี่ยวกับวิถีการเลี ้ยงไก่ไข่แบบธรรมชาติ และการตลาด

สมัยใหม่ 
- การท าเกษตรแบบสโลว์ไลฟ์ ในพื้นที่ 2 ไร่ เรียนรู ้แนวคิด การท าเกษตรทฤษฎีใหม่ และการ

พัฒนาต่อยอดธุรกิจเกษตร 
- การพัฒนาผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน เรียนรู้วิถีการพึ่งตนเอง แบบฉบับนักเคมีหัวใจสีเขียว พัฒนา

ผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนจากธรรมชาติ เพ่ือลดการใช้สารเคมีในชีวิตประจ าวัน 
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- หลักสูตรเข้มข้นแบบมืออาชีพ ระบบเปิด-ปิดน้ า ผ่านสมาร์ทโฟน เรียนรู้และท าความเข้าใจระบบ   
เปิด – ปิดน้ าผ่านสมาร์ทโฟน  พร้อมฝึกปฏิบัติการสร้างระบบเปิด – ปิดน้ า ผ่านสมาร์ทโฟนด้วย
ตนเอง  

- หลักสูตรอบรมเข้มข้นแบบมืออาชีพ เทคนิคการท าตู้อบแสงอาทิตย์ขนาดเล็ก  เรียนรู้ ท าความ
เข้าใจ และปฏิบัติการท าตู้อบแสงอาทิตย์ขนาดเล็ก 

- หลักสูตรอบรมเข้มข้นแบบมืออาชีพ การท าบ้านดินพอเพียงแบบมืออาชีพ  เรียนรู้ตั้งแต่
กระบวนการเลือกดินเพื่อใช้ในการท าบ้านดิน ตลอดจนการท าเฟอร์นิเจอร์ เครื่องเรือนจากดิน 

- หลักสูตรอบรมเข้มข้นแบบมืออาชีพ เทคนิคการปลูกมะนาวเพื่อสร้างอาชีพ เรียนรู้พร้อมฝึกปฏิบัติ
และท าความเข้าใจความเป็นมาและการตลาดของมะนาว การเลือกชนิดพันธุ์มะนาว  ที่เหมาะสม 

- หลักสูตรอบรมเข้มข้นแบบมืออาชีพ โซล่าเซลล์สูบน้ าขนาดเล็ก ส าหรับครัวเรือน  เรียนรู้และท า
ความเข้าใจเทคนิคการท าโซล่าเซลล์สูบน้ าขนาดเล็ก ส าหรับครัวเรือน 

 

 

 

 

4. จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง  

 1) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง  ส่งเสริมการเรียนรู้พระเกียรติคุณและ                 
พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร                 
ด้านการเกษตร ผ่านนิทรรศการในอาคาร นิทรรศการกลางแจ้ง และการลงมือปฏิบัติ ให้กับนักเรียน นักศึกษา           
ในสถาบันการศึกษาทุกระดับ บุคลากร ของหน่วยงานภาครัฐ ภาค เอกชน ในรูปแบบของหลักสูตรการเรียนรู้            
โดยแบ่งเป็นหลักสูตรการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 10 หลักสูตร หลักสูตรลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้                   
จ านวน 4 หลักสูตร หลักสูตรที่ตอบสนองกลุ่มเปูาหมายหลัก จ านวน 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเกษตรสร้างสรรค์ 
หลักสูตรรู้ก่อนท าเกษตร และหลักสูตรเกษตรตามรอยพ่อ การจัดกิจกรรมภายใต้โครงการท าให้ผู้เข้าเรียนรู้ได้เรียนรู้
และเข้าใจถึง พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

  ผลการด าเนินงาน 

มีผู้เข้าร่วมเรียนรู้ในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561  
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 จ านวน 83,766 คน  
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2) โครงการท่องเที่ยวสุขสันต์ ที่พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ โครงการนี้มุ่งเน้นให้สมาชิกในครอบครัวได้ท ากิจกรรม
ร่วมกันในวันหยุด อย่างมีความสุข สนุกสนาน และได้เรียนรู้พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้านการเกษตร ตลอดจนความส าคัญของการเกษตรผ่านการลงมือปฏิบัติ               

ผลการด าเนินการ   
   ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนกันยายน 2562 ได้มีการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการ 
จ านวน 52 ครั้ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมท่องเที่ยวสุขสันต์ฯ เป็นกลุ่มครอบครัวที่สนใจและต้องการให้ลูกหลานได้เรียนรู้ 
สัมผัสประสบการณ์ตรงด้านเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้บรรยากาศธรรมชาติ เรียนรู้ด้วยความสุข สนุกสนาน     
และน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสะท้อนกระบวนการจัดกิจกรรมว่าเป็นกิจกรรมที่ดี 
โดยเฉพาะการให้ลงมือปฏิบัติ ได้ลงมือท าจริง คนมาเรียนได้สัมผัสของจริง และผู้เข้าเรียนรู้ได้ร่วมแนะน าครอบครัว
อ่ืนๆ ให้เข้ามาร่วมกิจกรรมมากยิ่งขึ้น  

 
  

 

 

 

5. มหกรรมและนิทรรศการพิเศษ จ านวน 5 ครั้ง 

 1) จัดงานมหกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง เดือนตุลาคม 2561 “ในหลวงในความทรงจ า”  ระหว่าง
วันที่ 12-14 ตุลาคม 2561  เพ่ือน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เพ่ือเผยแพร่พระอัจฉริยภาพและพระเกียรติคุณ
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพ่ือสร้างแรงพลังในการสืบ
สานพระราชปณิธานและน้อมน าค าพ่อสอนไปปฏิบัติ ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมหลักๆ ดังนี้ 

  ๑.   นิทรรศการประกอบการ เรี ยนรู้ เ รื่ อ ง ราวอาชีพทางการ เกษตรที่พระบาทสมเด็ จ                          
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานเพ่ือสร้างอาชีพและรายได้แก่ชุมชน 
โดยความร่วมมือกับเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จากภูมิภาคต่างๆ จ านวน 10 เรื่อง พร้อมจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ       
จ านวน 3 วิชา คือ 

- ชาอัสสัม บนพ้ืนที่สูงทางภาคเหนือ  โดย ศูนย์เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ภาคเหนือ       
ไทยอิแลเฟนท์โฮม จังหวัดเชียงใหม่ (นายเสถียร ใจค า) 
- กาแฟ บนที่สูงทางภาคเหนือแทนการปลูกฝิ่น น าเสนอต้นกาแฟ  เมล็ดกาแฟ การคั่วกาแฟ 

การบด การชงกาแฟ โดย  ศูนย์เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ภาคเหนือ ไร่แสนสุข           
จังหวัดเชียงใหม่ (นายจรูญ เจอพิมาน) 
- ปลานิล “โปรตีนพระราชทานจากพระราชา” โดย นายภาสกร จงกสิกรรม   
- มะม่วงมหาชนก ให้ความรู้เกี่ยวกับการขยายพันธุ์ การปลูกดูแลรักษา โดยเป็นผลการวิจัย    

โดย นางสุภัทรา วิลามาศ  
- อาชีพพระราชทาน “การเลี้ยงวัวนม” โดย นางขวัญใจ เนตรหาญ 
- เครื่องสีข้าว การน้อมน าและปรับประยุกต์โรงสีข้าวขนาดใหญ่ให้เป็นขนาดเล็ก ที่เกษตรกร

สามารถบริหารจัดการเองได้ และได้ผลพลอยได้จากการสีข้าวไปใช้ประโยชน์ต่อไป            
โดย เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จังหวัดอุทัยธานี (นายทองแดง ชมภูกาศ)  
- พืชผัก ผลไม้ เมืองหนาว โดย นายสรศักดิ์ ไวจันทึก  
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- โซล่าเซลล์ เพ่ือลดต้นทุนและส าหรับใช้ในพื้นที่ห่างไกล โดย นายนวิทธวัตย์ กิติธรรมรัตน์  
- ยางนา และประโยชน์ในการน ามาท าเป็นไบโอดีเซลล์ พลังงานทดแทนน้ ามันดีเซลช่วยลดทุน

การเกษตร โดย นายสิทธิพล  ปรีชาชาติ  
- เรื่องราวของปุา 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง โดย ศูนย์เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ           

(นายสุวัฒนชัย  จ าปามูล) 
 ๒. นิทรรศการน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร            
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  

- นิทรรศการ เรื่อง “ในหลวง ในความทรงจ า” จัดแสดงภาพถ่ายในพระบาทสมเด็จ                
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชด าเนินไปยัง
ภูมิภาคต่างๆ การทรงงาน ประกอบด้วยสิ่ ง พิมพ์และวัตถุสิ่ งของที่ เกี่ยวเนื่อง ได้แก่ 
ประติมากรรมครึ่งตัว 3 ชิ้น , เหรียญโลหะ 1 ชิ้น และหนังสือเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จ          
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  
- นิทรรศการภาพวาดศิลปะร่วมสมัย หัวข้อ “ในหลวง ในความทรงจ า” โดยศิลปินไทย จ านวน   

50 คน เพ่ือน้อมร าลึกพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช   
บรมนาถบพิตร  
- นิทรรศการภาพวาด ชุด “ในหลวง ของปวงชน”  

๓.  นิทรรศการนวัตกรรม ไบโอดีเซล เครื่องจับหมอก และพิษดับพิษ 
ผลการด าเนินงาน  

            1.  ผู้ที่มาเข้าชมภายในงานได้รู้ เรื่องราวอาชีพทางการเกษตรที่พระบาทสมเด็จ                
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานเพ่ือสร้างอาชีพและรายได้แก่ชุมชน 
โดยความร่วมมือกับเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จากภูมิภาคต่างๆ   
            2. ประชาชนผู้ที่มาเข้าชมภายในงานได้มีความรู้ เข้าใจในวิถีการเกษตร เกษตรทฤษฎีใหม่ 
ตามหลักเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช               
บรมนาถบพิตร มากยิ่งขึ้น 
             3.  เครือข่ายของ พกฉ. และภาคีความร่วมมือได้มีโอกาสในการเผยแพร่องค์ความรู้          
ด้านนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงสู่สาธารณะมากข้ึน 
            4.  พกฉ. เปิดพ้ืนที่ให้เครือข่ายได้จัดแสดงและพัฒนาศักยภาพด้านการผลิต การตลาด 
นวัตกรรมและการบริหารจัดการทรัพยากรของตนเอง ผ่านรูปแบบตลาดนัดองค์ความรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง       
และร่วมกันขับเคลื่อนเชื่อมโยงงานเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นรูปธรรม  
             5.  พกฉ. ได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม กิจการของพิพิธภัณฑ์ถึงกลุ่มเปูาหมายโดยตรง  
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 2) จัดมหกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง เดือนธันวาคม 2561 มหกรรมในหลวงรักเรา “ภูมิพลังแผ่นดิน” 
ระหว่างวันที่ 1 - 7 ธันวาคม 2561 เพ่ือน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เพ่ือเผยแพร่พระอัจฉริยภาพและ       
พระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพ่ือสร้างแรง
พลังในการสืบสานพระราชปณิธาน และน้อมน าค าพ่อสอนไปปฏิบัติ ภายในงานประกอบด้วยนิทรรศการพิเศษและ
กิจกรรมหลักๆ ดังนี้ 

  1. นิทรรศการพิเศษ เรื่อง “พระเจ้าแผ่นดิน”  
  2. นิทรรศการ “ดิน น้ า ป่า คน” โดยเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ 
     2.1 นิทรรศการ “ดินดี ดินมีชีวิต” น าเสนอเรื่องราวของดินก าเนิดโลก ดินก าเนิดสรรพสิ่ง 

และน าเสนอพระอัจฉริยภาพการแก้ปัญหาเรื่องดินให้พสกนิกรไทยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร               
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รวมทั้งน าเสนอเรื่องราวการปรับประยุกต์ใช้ของเครือข่ายพิพิธภัณฑ์
เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ และผู้ปฏิบัติจริง  

   ประกอบด้วย 
   1) นิทรรศการ “ก าเนิดดิน ก าเนิดสรรพสิ่ง ก าเนิดง้วนดิน” 
   2) นิทรรศการ “วัฒนธรรมกับการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของผืนดิน”  

- การท าพิธีกรรมการดูแลดิน ได้แก่ พิธีกรรมบูชาแม่ธรณี บุญข้าวสาก บุญข้าวประดับดิน 
   3) นิทรรศการ “ดินดี ดินมีชีวิต ดินสร้างอาหาร” น าเสนอความรู้ปรับปรุงดินเพ่ือการ
เพาะปลูกที่เหมาะสมด้วยเทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่นและจัดแสดงการเพาะปลูกพืชผักบนดินที่มาจากความอุดม
สมบูรณ์ดินที่มาจากจุลินทรีย์ที่แตกต่างกัน 

   - ดินสรรพสิ่งอะตอมมิคนาโน  
   - ดินหอม  
   - ดินหมัก  
   - ดินจากจุลินทรีย์เบญจคุณ  
   - ดินจากปุ๋ยขี้ช้าง  
   4) นิทรรศการกระตุกต่อมคิดก่อนเลือกบริโภคอาหาร  

- น าเสนอเรื่องราวเพ่ือให้ผู้ เข้าเรียนรู้ได้ฉุกคิดก่อนตัดสินใจการเลือกพืชผักมาบริโภค         
และเรียนรู้คุณภาพดินที่มีลักษณะแตกต่างกัน ของดินมีชีวิต และดินตาย ดินมีสารเคมี ดินมี
พิษ 

   5) นิทรรศการ “การฟ้ืนฟูดูแลและจัดการดิน” 
- หญ้าแฝกดูแลดินรักษาน้ า น าเสนอพันธุกรรมแฝก แฝกรักษาดินดูแลน้ า และการใช้
ประโยชน์จากใบแฝก และมีการให้ฝึกปฏิบัติผลิตสิ่งประดิษฐ์จากแฝก  
- การท าทรายให้เป็นดิน น าเสนอการพัฒนาดินจากดินที่ไม่ดีให้เป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์  

   - ดินดีปลดหนี้ได้ น าเสนอการปรับปรุงดินด้วยจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูง  
- การจัดพ้ืนที่ด้วยแปลงเกษตรสุริยะจักรวาล น าเสนอการท าเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์
รูปแบบการจัดการดิน น้ า เพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน ด้วยรูปแปลงวงกลม  
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   6) นิทรรศการ “ดินกับวิถีชีวิต” น าเสนอเรื่องราวของวิถีชีวิตกับการใช้ประโยชน์จากดินที่
นอกเหนือจากการเพาะปลูก ประกอบด้วย  

- บ้านดิน น าเสนอการน าทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถหาวัสดุจากรอบข้างน ามาสร้างเป็น
บ้านเพื่อเป็นที่อยู่อาศัย  
- ของใช้จากดิน น าเสนอเรื่องราวของใช้ในวิถีชีวิตคนไทยที่มาจากดิน ซึ่งเป็นการจัดแสดงดิน
ที่น ามาผลิตของใช้จาก 4 ภาค ความแตกต่างของคุณสมบัติของดินกับการน ามาผลิตของใช้ 

   - ของเล่นจากดิน น าเสนอวิถีชีวิตการผลิตของเล่นจากดินโดยใช้ภูมิปัญญาของชุมชน  
- ดินบ าบัด ดินกับความสวยความงาม น าเสนอการน าดินที่มีคุณสมบัติพิเศษมาใช้ใน          
การบ าบัด หรือดูแลสุขภาพผิวหน้า 

   กิจกรรมการมีส่วนร่วม 
   1) กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับดิน จ านวน  6 วิชา 
   2) กิจกรรมเรียนรู้ตามฐานที่ก าหนดรับดินจุลินทรีย์หรือดินจาก 76 จังหวัด ไปใช้ประโยชน์  
   3) ขบวนแห่พระแม่ธรณี 

      2.2 นิทรรศการ “มีน้ า มีชีวิต” น าเสนอเรื่องราวนิทรรศการพระอัจฉริยภาพของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้านการจัดการน้ าและน าเสนอ 
การปรับประยุกต์ใช้เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ าในวิถีของชุมชน โดยการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและก ารปรับใช้ให้
สอดคล้องกับลักษณะภูมินิเวศน์ของแต่ละท้องถิ่น 

    ประกอบด้วย 
   1) นิทรรศการ “ความเชื่อกับการรักษ์น้ า”  

- ผีขุนน้ า น าเสนอความความเชื่อโดยชาวบ้านจะท าศาลหรือหอผีไว้ใต้ต้นไม้ใหญ่ 
เช่น ไม้ไทร มะค่า ไม้ยาง ผีขุนน้ า จึงเป็นเรื่องราวการดูแลแหล่งต้นน้ า เพ่ือให้เกิด
ความร่มเย็นเป็นสุข   

   2) นิทรรศการ “กังหันน้ าพระราชากับภูมิปัญญาท้องถิ่น”  
- กังหันน้ าชัยพัฒนา น าเสนอพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ
เบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ได้พระราชทานรูปแบบการ
แก้ไขปัญหาน้ าเสีย โดยการเติมออกซิเจนในน้ า 
- กังหันน้ าผันน้ าด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น น าเสนอมรดกทางวิศวกรรมและเป็น          
ภูมิปัญญาของท้องถิ่น โดยอาศัยธรรมชาติของการไหลของสายน้ ามาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ ท าให้สามารถดึงน้ าจากที่ต่ าข้ึนไปยังท่ีสูง 

    3) นิทรรศการ “ภูมิปัญญาพยากรณ์อากาศ” น าเสนอภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน ในการ
พยากรณ์ภัยพิบัติหรือพยากรณ์อากาศ โดยใช้วิธีการสังเกตจากธรรมชาติ เช่น การสังเกตจากสัตว์ ต้นไม้ และอ่ืนๆ  

   4) นิทรรศการการบริหารจัดการน้ าที่เหมาะสม  
    - ธนาคารน้ าใต้ดิน  

- โซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร ลดต้นทุน ประหยัดทรัพยากรน้ า และใช้น้ าอย่างคุ้มค่า 
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    - ฝายชะลอน้ า รูปแบบ ฝายเหนือ ฝายอีสาน และฝายใต้  
   5) นิทรรศการการดูแลรักษาน้ า 

- จุลินทรีย์บ าบัดน้ า เสีย น าเสนอการปรับสมดุลของน้ าเสีย บ่อเกรอะ โดย
กระบวนการเติมออกซิเจนให้กับน้ า 
- พืชดับพิษในน้ า พลิกฟ้ืนพ้ืนดินและน้ า น าเสนอเรื่องราวการปลูกพืชเพ่ือดูดซึม
สารพิษในดินและน้ า 

   6) นิทรรศการความอุดมสมบูรณ์ของผืนน้ าตั้งแต่ภูเขาถึงท้องทะเล  
- การจัดแสดงสายน้ าตั้งแต่ภูเขาถึงท้องทะเล โดยจัดแสดงความอุดมสมบูรณ์ของ
สายน้ าที่สร้างชีวิตผู้คนให้อยู่อย่างมีความสุข  

    - พืชน้ าที่สร้างอาหารให้ผู้คน 
    - พันธุ์ปลาหลากหลายชนิด 

   กิจกรรมการมีส่วนร่วม 
    1) กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ จ านวน 6 วิชา 
    2) เรื่องเล่ากับสายน้ า 

      2.3 นิทรรศการ “ร้อยป่า  ร้อยชีวิต” จัดแสดงพระอัจฉริยภาพของพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้านการจัดปุาในการสร้างความอุดมสมบูรณ์ของผืนดิน และน าเสนอ
รูปแบบของการปรับประยุกต์การสร้างปุาที่เหมาะสมกับลักษณะทางภูมินิเวศน์ของแต่ละพ้ืนที่เพ่ือรักษาปุา สร้างความ
อุดมสมบูรณ์ให้ผืนดิน สร้างอาชีพ สร้างรายได้และสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของคนในชุมชน 

ประกอบด้วย 
   1) นิทรรศการ “วัฒนธรรมเพื่อการดูแลและฟ้ืนฟูความอุดมสมบูรณ์ของปุา”  

    - ดอนปูุตา/ศาลปูุตา ท าหน้าที่การปกปักรักษาปุาให้ชุมชน  
- การบวชปุา ที่แสดงถึงเรื่องราวการอนุรักษ์ปุา สร้างส านึกให้คนในชุมชนร่วมกัน 

   2) นิทรรศการ “ร้อยปุา ร้อยเรื่องราว” ปุาปกดินสร้างความอุดมสมบูรณ์ 
    - นิทรรศการ “ต้นไม้ ร.9 ทรงปลูก”   

- ปุาเกษตรธาตุ 4  น าเสนอภูมิปัญญาชาวบ้านเรื่องการจัดความสัมพันธ์ของพืชโดย
ใช้ธาตุ 4 (ดิน น้ า ลม ไฟ) มาปลูกในพ้ืนที่เดียวกัน ภายใต้แนวคิด “ท าเล็กๆ พอกิน
และมีความสุข ไม่ต้องเร่งร้อน ไม่ต้องลงทุนมากมาย” 
- ปุาผสมผสานพ่ึงตนเอง น าเสนอการท าเกษตรผสมผสาน ด้วยการเพาะปลูกที่
หลากหลาย 
- วนเกษตรสร้างชีวิต น าเสนอปุาวนเกษตร ที่ก่อให้เกิดประโยชน์มหาศาล ในการ
ด ารงชีวิตในการฟื้นฟูดิน 

- ปุาครอบครัวดีต่อคน ดีต่อดิน  น าเสนอแนวคิดการอนุรักษ์ปุา สร้างแหล่งอาหาร      
การพ่ึงตนเองโดยไม่บุกรุกปุาสร้างความสมดุลสิ่งแวดล้อม และการพ่ึงพาอาศัยจาก
ปุา 
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- ปุาสมุนไพร น าเสนอการรักษาไว้ซึ่งพันธุกรรมส าคัญเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ
พ้ืนฐานของภูมิปัญญาดั้งเดิม  

    - ปุาหัวไร่ปลายนา น าเสนอการดูแลรักษาปุาและดินในพ้ืนที่เกษตรกรรม 
- สวนเกษตรเพ่ือการพ่ึงตนเอง (ภาคใต้) การผสมผสานที่พอเหมาะสร้างความอุดม
สมบูรณ์ให้ ผืนดิน 

    - ปุาชายเลน ความลับของธรรมชาติ  
   3) นิทรรศการ “ความมั่งค่ัง มั่นคง ในผืนปุา บนผืนดิน” 

    - อาหารจากปุา เช่น สัตว์แมลง พืชหัว ผักกินยอด เห็ดต่างๆ   
- สารพันของใช้จากปุา การน าทรัพยากรที่มีในปุาชุมชน ปุาครอบครัว มาใช้
ประโยชน์ แปรรูป เพ่ิมมูลค่า 
- ยาสมุนไพร น าเสนอภูมิปัญญาความรู้เรื่องสมุนไพรในปุาใหญ่ ชนิดของสมุนไพร
และสรรพคุณ 
- ของเล่นจากปุา น าเสนอการสร้างสิ่งประดิษฐ์จากผลไม้ปุา สร้างของเล่นแบบ    
ภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน เช่น ของเล่นจากพันธุกรรมพืช  

    4) นิทรรศการ “รักษาความมั่นคงทางอาหาร ดูแลพันธุกรรมท้องถิ่น” น าเสนอการ
อนุรักษ์พันธุกรรมท้องถิ่น 

    กิจกรรมการมีส่วนร่วม  
   1) การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ จ านวน 6 วิชา 
   2) ร้อยเรื่องเล่าคนดูแลปุา 

   2.4  นิทรรศการ “พัฒนาคน พัฒนาแผ่นดิน” น า เสนอพระอัจฉริ ยภาพของ
พระมหากษัตริย์นักพัฒนา ผู้ทรงพลิกฟ้ืนแผ่นดินไทยทั่วทิศให้เอ้ือแก่การด ารงชีวิตของพสกนิกร สร้างโอกาสยกระดับ
คุณภาพชีวิตประชาชน โดยน าเสนอผ่านเรื่องราวของผู้สืบทอดของ เครือข่าย พกฉ.   

ประกอบด้วย 
    1) นิทรรศการ “พัฒนาคน ปกปูองผืนดิน” น าเสนอ ความเป็นมา แนวคิด วิถีชีวิต

และภูมิปัญญาของชุมชนในการพัฒนาตนเองของเครือข่าย พกฉ. 
    2) นิทรรศการการต่อยอดความคิดเศรษฐกิจพอเพียง “พอกิน พอเหมาะ พอดี” 

แนวคิดการกลับไปอยู่บ้านของคนรุ่นใหม่และผู้สืบทอดของ พกฉ. เพ่ือสืบสานงานเกษตรที่สร้างความมั่นคงของตนเอง
และครอบครัว  

    3) นิทรรศการ “เรียนรู้ พัฒนา ยกระดับ สู่โลกกว้าง” น าเสนอผลิตภัณฑ์ของผู้สืบ
ทอดเครือข่าย พกฉ. 

กิจกรรมการมีส่วนร่วม  
   1) การค่ัวกาแฟ และค่ัวชา ตลอด 7 วัน  
   2) เรื่องเล่า “ก้าวย่าง อย่างกล้าหาญ” ของผู้สืบทอด ของ พกฉ. 7 วัน  
   3) กิจกรรมสาธิตการผลิต/การแปรรูปผลผลิตของผู้สืบทอด ของ พกฉ. 6 เรื่อง 
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ผลการด าเนินงาน  

  1.  ผู้ที่มาเข้าชมภายในงานได้รู้เรื่องราวอาชีพทางการเกษตรที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานเพ่ือสร้างอาชีพและรายได้แก่ชุมชน โดยความร่วมมือกับ
เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จากภูมิภาคต่างๆ   

     2. ประชาชนผู้ที่มาเข้าชมภายในงานได้มีความรู้ เข้าใจในวิถีการเกษตร เกษตรทฤษฎีใหม่ ตาม
หลักเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
มากยิ่งขึ้น 
           3.  เครือข่ายของ พกฉ. และภาคีความร่วมมือได้มี โอกาสในการเผยแพร่องค์ความรู้                  
ด้านนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงสู่สาธารณะมากข้ึน 
           4.  พกฉ. เปิดพื้นที่ให้เครือข่ายได้จัดแสดงและพัฒนาศักยภาพด้านการผลิต การตลาด นวัตกรรม
และการบริหารจัดการทรัพยากรของตนเอง ผ่านรูปแบบตลาดนัดองค์ความรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง และร่วมกัน
ขับเคลื่อนเชื่อมโยงงานเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นรูปธรรม  
           5.  พกฉ. ได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม กิจการของพิพิธภัณฑ์ถึงกลุ่มเปูาหมายโดยตรง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

3) จัดมหกรรม “เมล็ดพันธุ์ของพระราชา” เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 12 มกราคม 2562 เพ่ือเผยแพร่  
พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพทางด้านการเกษตรในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร แลกเปลี่ยนกิจกรรมการเรียนรู้ ภายในงานสร้างความร่วมมืออันดีระหว่าง พกฉ. และเครือข่าย
พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ภาคีความร่วมมือ ในการด าเนินงาน ส่งเสริม และสนับสนุนกิจกรรมการมีส่วนร่วมของคณะผู้เข้าชม 
โดยมีรายละเอียดของกิจกรรม ดังนี้ 

  1. เปิดให้เข้าชมภาพยนตร์ 3 มิติ  
  2. การแสดงดนตรีที่เวทีกลาง  
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  - การแสดงบนเวที ของมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
  - กิจกรรมจับรางวัลจากหางบัตรการเล่นกิจกรรม Walk rally 
  3. กิจกรรมฐานการเรียนรู้วิถีเกษตรไทย จ านวน 38 ฐาน แบ่งเป็นฐานส าหรับเด็กทั่วไป               

จ านวน 34 ฐานการเรียนรู้ และส าหรับเด็กอายุต่ ากว่า 4 ขวบ จ านวน 4 ฐานการเรียนรู้    
  
  ผลการด าเนินงาน 
   1. จ านวนผู้ เข้าร่วมงานจ านวนทั้งสิ้น 54,726 คน ส่ วนใหญ่เป็นเด็ก เยาวชน และ
ผู้ปกครอง ซึ่งเมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ผู้เข้าร่วมงานปี 2561 จ านวน 76,716 คน) มีจ านวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมน้อยกว่า อาจจะเนื่องมาจากเมื่อครั้งปี 2561 นั้น มีเทศบาลท่าโขลงและหน่วยงานภาคเอกชนเข้า
มาร่วมจัดกิจกรรมในพ้ืนที่ของ พกฉ. แต่เมื่อเทียบจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมในปี พ.ศ. 2560 มีจ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมากกว่า ส่วนยอดเข้าชมภาพยนตร์ 3 มิติ จ านวน 1,440 คน ซึ่งจัดฉายเป็นรอบๆ ละ 120 คน  
   2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความสุข สนุกสนานกับการเรียนรู้ในฐานการเรียนรู้ต่างๆ และ
ได้รับความชื่นชอบจากผู้ปกครองที่พาลูกหลานมาเที่ยวในงาน และเห็นว่างานนี้จัดได้ดีในมุมของการจัดกระบวนการให้
เด็กท่ีเข้ามาร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้ และเจ้าหน้าที่ พกฉ. ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งและพร้อมให้บริการทุกคน
ที่เข้ามาร่วมกิจกรรม  
   3. ได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ และร้านค้าภาคีความ
ร่วมมือในการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการท ากิจกรรมในครั้งนี้  ทั้งในลักษณะของการบริจาคอาหาร เครื่องดื่ม              
ซึ่งแบ่งเป็นอาคารคาวจ านวน 14,835 ถ้วย อาหารหวานจ านวนกว่า 20,000 ชิ้ น  และเครื่องดื่ม เช่น น้ าอ้อย         
น้ าสมุนไพรจ านวน  2,300 แก้ว รวมทั้งเครือข่ายเข้าร่วมประจ าฐานการเรียนรู้ และเป็นเจ้าของฐานการเรียนรู้ เช่น 
ฐานเรียนรู้เรื่องการพันธุกรรมพืช การประดิษฐ์ว่าว การสานปลาตะเพียน การท าสบู่ธรรมชาติ จับคู่พันธุกรรม การปั้น
ก้อนจุลินทรีย์ เป็นต้น  
   4. ได้รับการสนับสนุนของรางวัลส าหรับแจกเด็กท่ีเข้าร่วมกิจกรรมจากหน่วยงานภายนอกทั้ง
จากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ บริษัทภาคเอกชน จ านวน 30 หน่วยงาน/ร้านค้า ได้ของรางวัล
มากกว่า 30,000 ชิ้น 
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 4) จัดงานมหกรรม “ศาสตร์พระราชา ศรัทธาแห่งเกษตรกรรม” ระหว่างวันที่ 3 – 5 พฤษภาคม 2562 
โดยจัดนิทรรศการพิเศษ เรื่อง “พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญสายธารแห่งพระมหากรุณาธิคุณ 
ด้านการเกษตร” เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ 
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 ชั้น 1 และลานภูมิปัญญา พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ จังหวัดปทุมธานี ระหว่างวันที่ 3 
พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2562 โดย นิทรรศการพิเศษ “พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ สายธาร
แห่งพระมหากรุณาธิคุณด้านการเกษตร” เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
พุทธศักราช ๒๕๖๒  โดยแบ่งนิทรรศการออกเป็น ๒ ส่วน ดังนี้  

ส่วนที่ ๑ ผู้เข้าร่วมชมนิทรรศการได้เรียนรู้พระราชประวัติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ 
๑๐ และพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยพระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่  ๑๐ น าเสนอเส้นทาง
เวลา เริ่มตั้งแต่เสด็จพระราชสมภพจนถึงทรงตอบรับขึ้นทรงราชย์ และเนื้อหาที่กล่าวถึง  พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
น าเสนอให้เห็นความส าคัญของพระราชพิธีที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์โดยตรง เพราะตามโบราณราชประเพณีไทย
จะต้องประกอบพระราชพิธีจึงจะถือว่าเป็นพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์ ทั้งนี้เนื้อหาในส่วนนี้ผู้ร่วมชมนิทรรศการได้
เรียนรู้พระราชพิธีบรมราชาภิเษกในแง่ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับทางด้านเกษตร ในหัวข้อย่อยเรื่อง “น้ า...สื่อกลางใน
การเปลี่ยนสถานภาพ และเสริมความสิริมงคล” และ “พืชพันธุ์...ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภาพสะท้อนสังคม
เกษตรกรรม”  

  ส่วนที่ ๒ ผู้เข้าร่วมชมนิทรรศการได้เรียนรู้เรื่องราวพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ 
ตั้งแต่เป็นพิธีกรรมความเชื่อในสมัยโบราณและปรากฏในประเทศจีน อินเดีย และประเทศในแทบเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ ลักษณะและรูปแบบพิธีแรกนาขวัญ และต่อมาในสมัยรัชกาลที่ ๔ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ได้เพ่ิมพิธีสงฆ์ จนกระทั่งการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบพระราชพิธีหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕ ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว      
รัชกาลที่ ๙ ได้ทรงฟ้ืนฟูพระราชพิธีดังกล่าวนี้ พร้อมเสด็จพระราชด าเนินเป็นองค์ประธานในพระราชพิธีจรดพระนังคัล
แรกนาขวัญ เพื่อเป็นขวัญและก าลังใจแก่เกษตรกรและชาวนาที่ก าลังเริ่มต้นฤดูกาลเพาะปลูก ตลอดจนพระบาทสมเด็จ     
พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่  ๑๐ ตั้ งแต่ เมื่อครั้ งทรงด ารงพระราชอิสริยยศเป็น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ                  
สยามมกุฎราชกุมาร ได้เสด็จพระราชด าเนินแทนพระองค์ มาเป็นองค์ประธานในงานพระราชพิธ ีพืชมงคล           
จรดพระนังคัลแรกนาขวัญตลอดมา เปรียบเสมือนสายธารแห่งพระมหากรุณาธิคุณประดุจน้ าทิพย์ที่ไหลมาจาก
ฟากฟูา ให้ราษฎร์ได้มีขวัญและก าลังใจ โดยเฉพาะเกษตรกรชาวนาที่ก าลังเริ่มต้นในฤดูกาลเพาะปลูก เพ่ือให้เกิดความ
เป็นสิริมงคลแห่งชีวิต นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมชมนิทรรศการยังได้เรียนรู้การแต่งกายของพระยาแรกนาที่เป็นลักษณะเฉพาะ
ต่างไปจากพระราชพิธีอ่ืนๆ การเสี่ยงทายผ้านุ่ง การเสี่ยงทายพระโคกินเลี้ยง เป็นต้น พร้อมทั้งยังได้ชมคันไถที่ใช้         
ในพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ 

กิจกรรมพิธีเปิดนิทรรศการพิเศษ ในวันศุกร์ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ในช่วงเวลา 10.๐๐ – 12.00 น. 
กิจกรรมการเสวนาความรู้เรื่อง “พิธีกรรม และ สัญลักษณ์ เนื่องในพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ” โดย อาจารย์      
ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ ผู้เชี่ยวชาญด้านภูษาภรณ์ในงานพระราชพิธี ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย   
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ให้ความรู้เรื่องราวการเครื่องแต่งกาย ลักษณะการแต่งกายของพระยาแรกนาและเทพี              
ในพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ  นายไชยยะ ทางมีศรี ผู้เชี่ยวชาญดนตรีไทยกลุ่มดุริยางค์ไทย กรมศิลปากร   
ให้ความรู้เรื่องราวการเครื่องดนตรีที่ใช้พระราชพิธี และนางสาวนันทินี ทองคงเหย้า อดีตเทพีคู่หาบทองหาบเงิน ในพระราชพิธี
จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์         
ที่ได้บอกเล่าเรื่องราวประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่  เป็นเทพีหาบเงิน ในปี 2559 และเทพีหาบทอง 2560         
และในเวลา 14.๐๐ – 15.๐๐ น. การแสดงชุด“พระไพศรพณ์ เทพเจ้าแห่งธัญชาติ” ก ากับโดย ดร. ไพโรจน์ ทองค าสุก           
ราชบัณฑิต โดยมี นายสัตวแพทย์ ยุคล ลิ้มแหลมทอง อดีตรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร           
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และสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการพิเศษ พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการ และลงนามในสมุดเยี่ยมชม        
และเป็นองค์ปาฐก ในเวลา 15.๐๐ – ๑6.๐๐ น. ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “พระยาแรกนา” ให้ความรู้เรื่อง วิธีปฏิบัติตน
เป็นพระยาแรกนา และพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ  

  และได้ด าเนินกิจกรรมร่วมท าความดีบริจาคโลหิต เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสมหามงคลพระราช
พิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ในวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ๒ 

  ผลการด าเนินงาน 

  1. ผู้เข้าร่วมชมนิทรรศได้รับสิ่งพิมพ์เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชพิธีจรดพระนังคัล        
แรกนาขวัญ มีผู้บริหาร นักวิชาการ เครือข่าย พกฉ. และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมชมนิทรรศการพิเศษ  ตั้งแต่วันที่         
๓ – ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ แล้วทั้งสิ้น 947 ราย  
  2. มีผู้บริหาร นักวิชาการ เครือข่าย พกฉ. และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมพิธีเปิดนิทรรศการ
พิเศษ  จ านวน ๒๐๐ ราย 

 

 

 

 

5) จัดงานมหกรรม “สืบสาน รักษา ต่อยอด กษัตริย์เกษตร & Agri Museum Expo 2019” ระหว่าง
วันที่ 5 – 7 กรกฎาคม 2562 เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เผยแพร่พระเกียรติ
คุณและพระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร              
และเผยแพร่  ขยายผล การน้อมน าแนวพระราชด าริ  และร่ วมสนองพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็ จ                         
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้านการเกษตร ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรม
หลักๆ ดังนี้ 

1. นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่  10                
เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 จัดแสดงเกี่ยวกับพระราชประวัติตั้งแต่ทรงพระเยาว์ 
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก กระทั่งเสด็จขึ้นครองราชย์สมบัติเป็นพระมหากษัตริย์ไทย 

2. นิทรรศการ “นวัตกรรมการท านา จากปลูกสู่ปาก” น าเสนอเส้นทางการผลิตข้าวตั้งแต่
กระบวนการเริ่มต้นกระบวนการเตรียมดิน การเพาะกล้า การด านา การดูแล การเก็บเกี่ยว ไปจนถึงการได้เมล็ดข้าว
ไปสู่ครัว และการบริโภค  ซึ่งประกอบด้วย การท านาที่ใช้ภูมิปัญญาดั้งเดิม ซึ่งใช้ควายเป็นแรงงานหลักตั้งแต่เริ่ม
กระบวนการเตรียมดินจนถึงกระบวนการเก็บเก่ียว รวมทั้งเครื่องมือที่ใช้ในการท านาในอดีต ควบคู่กับนวัตกรรมการท า
นาที่ทันสมัยใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องตั้งแต่กระบวนการเตรียมดินถึงกระบวนการเก็บเก่ียวเช่นกัน และปลายทางคือ 
ห้องครัว เพ่ือผลิตเป็นอาหารให้กับผู้บริโภค  

3. นิทรรศการ “นวัตกรรมเครื่องสูบน้ า” น าเสนอนวัตกรรมเครื่องสูบน้ ารูปแบบต่างๆ         
ให้เห็นความเชื่อมโยงภูมิปัญญาเก่าและใหม่ เพื่อการพ่ึงตนเอง โดยมีเจ้าหน้าที่นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง คอย
ให้องค์ความรู้แก่ผู้ที่สนใจ ประกอบด้วย  
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- รูปแบบเครื่องมือสูบน้ าที่เป็นภูมิปัญญาดั้งเดิม  ได้แก่ กรรเชียง ชงโลง ตะบันน้ า ระหัดวิด
น้ า ฯลฯ 

- รูปแบบเครื่องมือสูบน้ าที่เป็นเทคโนโลยี ได้แก่ การสูบน้ าด้วยท่อพญานาค ปั๊มน้ าไดโว่ 
เครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง และปั๊มน้ าโซล่าเซลล์ ฯลฯ  

4. นิทรรศการร่วมจัดจากศูนย์เครือข่ายและศูนย์เรียนรู้ พกฉ. ภาคีพิพิธภัณฑ์ และ
หน่วยงานต่างๆ น าเสนอเรื่องราวภูมิปัญญา นวัตกรรมเกษตร และเรื่องราวอันเกี่ยวเนื่องกับวิถีเกษตรไทย วิถีการ
เป็นอยู่ตั้งแต่ในอดีตถึงปัจจุบัน ผ่านนิทรรศการของภาคีพิพิธภัณฑ์ เรื่องราวการเรียนรู้การน้อมน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตร ไปประยุกต์ใช้ที่เป็นรูปธรรมผ่านนิทรรศการของศูนย์เครือข่ายและศูนย์การเรียนรู้  
ของ พกฉ. นิทรรศการให้องค์ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมเกษตรด้านต่างๆ จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์   

ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ในการออกบูทแสดงนิทรรศการ จ านวน 28 
หน่วยงาน จากศูนย์เครือข่ายและศูนย์เรียนรู้เครือข่าย พกฉ. จ านวน 23 แห่ง ภาคีพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ จ านวน 
22 แห่ง  หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ านวน 6 แห่ง 
 

 

 

 

 

6. นิทรรศการสัญจร  

  เพ่ือเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ                 
ในหลวงรัชกาลที่ 9 ด้านการเกษตร  ถ่ายทอดองค์ความรู้ นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง และประชาสัมพันธ์
กิจกรรม กิจการต่างๆ ของ พกฉ. จ านวน 17 ครั้ง ดังนี้  

1) จัดนิทรรศการสัญจรในงาน “125 ปี สภากาชาดไทย” งานกาชาด ประจ าปี 2561 ระหว่าง
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 – 1 ธันวาคม 2561 ณ สวนลุมพินี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีหนังสือเชิญให้
ส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมจัดงานในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวและเป็นแหล่ง
เรียนรู้  

2) จัดนิทรรศการสัญจรในงาน รักชาติ เฟสติวัล 4.0 ครั้งที่ 4 ประจ าปี 2561 “คนรุ่นใหม่หัวใจรักชาติ” 
ระหว่างวันที่ 12 - 16 ธันวาคม 2561 ณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 

3) จัดนิทรรศการสัญจรในงาน “คอนเสิร์ตส่งท้ายปีเก่า 2561” บริษัท อสมท. จ ากัด มหาชน โดย Fm. 95  
ลูกทุ่งมหานคร วันที่ 23 ธันวาคม 2561 ณ ลานเอนกประสงค  ์ บมจ. อสมท.  ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 

4) จัดโครงการนิทรรศการสัญจรในงาน “วันเกษตรแห่งชาติ ประจ าปี 2562” ตั้งแต่               
วันที่ 27 มกราคม 2562 - 11 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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5)  จั ด โครงการนิทรรศการสัญจร ในงานแถลงข่ าวกิจกรรม “ปิด เทอม สร้ า งสรรค์”                         
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ลานสาละ ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
(สสส.) 

6) จัดโครงการนิทรรศการสัญจร ในงาน “สืบสานวันกตัญญูผู้สูงวัย” ในวันพุธที่ 10 เมษายน 
2562 ณ ห้องปรินซ์บอลรูม 2 - 3 ชั้น 11 อาคาร 1 โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 
กรุงเทพมหานคร 

7) จัดโครงการนิทรรศการสัญจร ในการจัดการจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติ “ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ 
กรุงเทพมหานคร” ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2562 ณ ห้องปรินซ์บอลรูม 2- 3 ชั้น 11 อาคาร 1 โรงแรมปรินซ์
พาเลซ มหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร  

8) จัดโครงการนิทรรศการสัญจรในงาน “วันพิพิธภัณฑ์สวนกุหลาบ” ระหว่างวันที่ 28 - 29 
พฤษภาคม 2562 ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 

9) จัดโครงการนิทรรศการสัญจรในงาน “วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจ าปี 2562” ในวันที่   
5 - 7 มิถุนายน 2562 ณ กรมการข้าว เขตจตุจักร กรุงเทพ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน) 

10) จัดโครงการนิทรรศการสัญจร “แนะน าพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ      
พระเจ้าอยู่หัว” วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนวัดรังสิต ต าบลหลักหก อ าเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานี  

11) จัดโครงการนิทรรศการสัญจร “แนะน าพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ     
พระเจ้าอยู่หัว” วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบ ารุง) ต าบลบางศรีเมือง อ าเภอ
เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 

12) จัดโครงการนิทรรศการสัญจร “แนะน าพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ     
พระเจ้าอยู่หัว” วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ล านารายณ์ ต าบลม่วงค่อม อ าเภอ     
ชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 

  13) จัดโครงการนิทรรศการสัญจร “แนะน าพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ      
พระเจ้าอยู่หัว” ในวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนคลองสาม เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร  

  14) จัดโครงการนิทรรศการสัญจร “แนะน าพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ      
พระเจ้าอยู่หัว” ในวันที่ 21 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัด
ลพบุรี  

  15) จัดโครงการนิทรรศการสัญจร “แนะน าพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ      
พระเจ้าอยู่หัว” ในวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 

  16) จัดโครงการนิทรรศการสัญจร ในงาน “มหกรรมพิพิธภัณฑ์ไทย 2562 Thailand Museum 
Expo 2019” ในวันที่ 19 - 22 กันยายน 2562 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร 

  17) จัดโครงการนิทรรศการสัญจร ในงาน “พิธีมอบรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่12” 
วันที่ 27 - 29 กันยายน 2562 ณ สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

 



46 
 

ผลการด าเนินงาน  

1. ได้เผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์   
ด้านการเกษตร และองค์ความรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 

2. มีกลุ่มเป้าหมายรู้จักพิพิธภัณฑ์เพ่ิมขึ้น ประมาณ 10,000 คน และเพ่ือเพ่ิมจ านวนผู้เข้า
ชมพิพิธภัณฑ์ และร่วมกิจกรรมต่างๆ ของ พกฉ. 

3. มีรายได้จากการจัดกิจกรรม และลูกค้าเลือกใช้บริการและเข้าร่วมกิจกรรมของพิพิธภัณฑ์
เพ่ิมข้ึน 

4. กลุ่มเป้าหมายสนุก และร่วมเรียนรู้กิจกรรมผ่านการจัดกิจกรรมความคิดสร้างสรรค์ 

 

 

 

    
 

7. การด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.) จ านวน 3 ครั้ง 

1) โครงการพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร และขยายผลเครือข่าย อพ.สธ. – พกฉ. ภาคเหนือ
ตอนบน ระหว่างวันที่ 6 – 12 มิถุนายน 2562 ณ บ้านห้วยปู ต าบลแม่แดด อ าเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัด
เชียงใหม่ 
  ผลการด าเนินงาน 

   1) ส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ได้สนองงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในกิจกรรมที่ 7 สร้างจิตส านึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  

2) เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ กิจกรรมต่างๆ ระหว่างคุณครู เด็ก        
และเยาวชน ในกิจกรรมต่างๆ ของแต่ละโรงเรียน ที่ได้ท าเพ่ือสนองโครงการ คุณครูได้แนวคิดใหม่ๆ กิจกรรมใหม่ๆ 
กลับไปท าที่โรงเรียน เด็กและเยาวชนเกิดการแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับต้นไม้ การแปรรูปเพิ่มมูลค่าให้กับพันธุกรรมพืช
ท้องถิ่น  

3) ขยายผลเครือข่าย อพ.สธ. – พกฉ. ภาคเหนือตอนบน ในพ้ืนที่เครือข่ายผู้สืบทอด
พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จังหวัดเชียงใหม่ 
   4) เป็นการสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง พกฉ. กับโรงเรียน ในการท างาน
ร่วมกันต่อไปในอนาคต 
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 2) โครงการค่ายเยาวชนสร้างจิตส านึกการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ส าหรับโรงเรียนที่อยู่ในเขตปริมณฑลฯ 
ระหว่างวันที่ 20 – 21 มิถุนายน 2562 ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  
  ผลการด าเนินงาน 
   1) ส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ได้สนองโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช   
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
   2) เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การท างาน ด้านการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชของโรงเรียนที่สนองโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
   3) สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานศึกษา ครู นักเรียน ในการจัดกิจกรรม การอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 
   4) สร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักเรียน เยาวชน มีความรักและหวงแหนในการดูแลและรักษา
พันธุกรรมพืช ที่เป็นทรัพยากรอันมีคุณค่าของสังคมไทย 

 

 

 

 

 

3) โครงการพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ณ ศูนย์เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดกาญจนบุรี “เครือข่ายผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์เขาโจด” ต าบลเขาโจด      
อ าเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 23 – 27 กรกฎาคม 2562 

  ผลการด าเนินงาน 
   1) ส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ได้สนองงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในกิจกรรมที่ 7 สร้างจิตส านึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  

2) เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ ระหว่างคุณครู เด็ก และเยาวชน ในแต่ละ
กิจกรรม คุณครูได้แนวคิด ใหม่ๆ กิจกรรมใหม่ๆ กลับไปท าที่โรงเรียน เด็กและเยาวชนเกิดการแลกเปลี่ยนความรู้
เกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ การสร้างฝายชะลอน้ า การแปรรูป และการเพิ่มมูลค่าให้กับพันธุกรรมพืชท้องถิ่น 

3) ขยายผลเครือข่าย อพ.สธ.  - พกฉ. ในเขตพ้ืนที่ศูนย์เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตร         
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดกาญจนบุรี 

4) เป็นการสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ 
กับโรงเรียน ในการท างานร่วมกับต่อไปในอนาคต   
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8. การพัฒนาบุคลากร 

 8.1 จัดโครงการศึกษาดูงาน 

1) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 และทัศนศึกษาดูงาน ในระหว่างวันที่ 17 – 19 ตุลาคม 2561 ณ จังหวัดชลบุรี ศึกษาดูงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ณ ปราสาทสัจธรรม, โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติงานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563, ศึกษาดูงานด้านการจัดแสดง ณ สวนนงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี  

ผลการด าเนินงาน  ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ พกฉ. ได้ร่วมกันคิดแผนยุทธศาสตร์ของส านักงาน 
โดยได้ร่างกรอบเบื้องต้นไว้ให้เป็นแนวความคิด ทั้งยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และโครงการต่างๆ เจ้าหน้าที่ 
พกฉ. ได้เรียนรู้เรื่องการเพ่ิมอาหารให้เลือกหลากหลายมากยิ่งขึ้น เพ่ือเป็นตัวเลือกให้แก่ลูกค้า  เรื่องการจัดพ้ืนที่ให้
สะอาด สวยงาม เพ่ือเป็นจุดถ่ายรูปและดึงดูดลูกค้าให้เข้าชม พกฉ. มากยิ่งขึ้น เรื่องการจัดแสดงเรื่องราวของนวัตกรรม 
กังหันน้ าชัย พัฒนา การท าฝายชะลอน้ า   ปรับปรุง เครื่องบินฝนหลวง จัดท า เรื่องราวองค์ความรู้ต่ างๆ                      
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ให้ดียิ่งขึ้น เรื่องการท าป้าย
บอกทางทั้งภายใน - ภายนอกอาคาร รวมไปถึงการท าป้ายห้องน้ าให้ชัดเจนยิ่งขึ้น และเรื่องกระบวนการน าชม โดยใช้
สื่อแนะน าการเข้าชมให้เพ่ิมมากข้ึน        

 

 

 

 

 
2) ศึกษาดูงานโครงการ ด้านการเกษตร ระหว่างวันที่ 13 – 15 มกราคม 2562 ณ จังหวัด

จันทบุรี และจังหวัดระยอง ศึกษาดูงาน ด้านการจัดแสดง การน าชม และการจัดการของพิพิธภัณฑ์ ณ พิพิธภัณฑ์
พาณิชนาวี จังหวัดจันทบุรี, พิพิธภัณฑ์อัญมณี ศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับ จังหวัดจันทบุรี, อาสนวิหารพระ
นางมารีอาปฏิสนธินิรมล จังหวัดจันทบุรี, ศูนย์ศึกษาธรรมชาติอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัด
จันทบุรี, โครงการพัฒนาตามพระราชด าริ ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชด าริ จังหวัดระยอง  

    ผลการด าเนินงาน  
     ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ พกฉ. ได้เพ่ิมพูนทักษะและประสบการณ์เกี่ยวกับการด าเนินการ    
การจัดแสดง การน าชม และการจัดการของพิพิธภัณฑ์ ได้มีโอกาสเรียนรู้จากแหล่งอ่ืนๆ ช่วยเสริมสร้างความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์เพ่ือสร้างความเข้าใจระหว่างบุคลากรในองค์กร และมีความเข้าใจในภาพงานอันจะน ามาซึ่งการปฏิบัติงาน   
ทีร่าบรื่น รวดเร็ว เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น 
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3) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการตลาด วันที่ 4 และ 11 มีนาคม 2562               
ณ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (ศศป.) อ าเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และตันแลนด์ ดินแดน
แห่งความสมดุล อ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ผลการด าเนินงาน 
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการตลาด ในวันที่ 4 มีนาคม 2562 เป็น

การจัดการบรรยายแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในหัวข้อ “การสื่อสารการตลาดในยุค 4.0” โดยมีวิทยากร คือ       
คุณชนกพร ถิ่นพังงา บรรยาย ในวันที่ 4 มีนาคม 2562 ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ       
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
    ได้เรียนรู้การตลาดยุคสังคมก้มหน้า กลยุทธ์ในการมัดใจลูกค้า มีการน าเสนอสินค้า
ผ่านช่องทางออนไลน์ เพ่ือเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายยิ่งขึ้น การเปิดช่องทางให้ลูกค้าได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
สินค้า เพ่ือให้สินค้าดูน่าเชื่อถือและดึงดูดใจมากยิ่งขึ้น และเป็นการประชาสัมพันธ์จากลูกค้าที่ใช้สินค้าจริง สามารถน า
ความคิดเห็นเหล่านี้มาพัฒนาสินค้าให้ดียิ่งขึ้นไป 
 
 
 
 
 
 
 
 

การศึกษาดูงานนอกสถานที่ วันที่ 11 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพ
ระหว่างประเทศ (ศศป.) อ าเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศึกษาดูงาน ด้านการจัดแสดง การน าชม การ
ประชาสัมพันธ์ และการส่งเสริมการตลาด โดยศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (ศศป.) เป็นหน่วยงานที่รวบรวม
องค์ความรู้ และอนุรักษ์สืบสานคุณค่าศิลปหัตถกรรมไทย รวมทั้งสนับสนุนและต่อยอดเชิงพาณิชย์สู่สากล เพ่ือให้ชุมชน
กินดีอยู่ดี อย่างยั่งยืน  

สิ่งที่น ามาประยุกต์ใช้กับ พกฉ.  
1. การน าชม สามารถปรับใช้รูปแบบการบริหารจัดการรอบการเข้าชม โดยจัดให้

เจ้าหน้าที่พัฒนาองค์ความรู้ มีหน้าที่ในการก ากับดูแลเนื้อหานิทรรศการ และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ (Outsource) ในการให้
ข้อมูลแก่ผู้เข้าชม 

2. การตกแต่งนิทรรศการใช้ รูปแบบเรียบง่ายในการสื่อสารแต่สร้างความน่าสนใจ 
ซึ่งสามารถน ารูปแบบดังกล่าวมาปรับใช้กับตัวนิทรรศการ ภายใน พกฉ. รวมถึงร้านจ าหน่ายสินค้าท่ีระลึก 
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3. การประชาสัมพันธ์ สื่อประชาสัมพันธ์ควรมีความหลากหลาย เข้าถึงทุก
กลุ่มเป้าหมาย จัดกิจกรรมเพ่ือกระตุ้นผู้เข้าชมเกิดการบอกต่อ เพ่ือแลกกับของที่ระลึกที่ทางพิพิธภัณฑ์จัดเตรียมให้ 

 4. การส่งเสริมการตลาด การตกแต่งร้านควรมีความทันสมัย แพ็คเกจสินค้ามีความ
ทันสมัย และน่าสนใจ มีการบอกรายละเอียดสินค้าชัดเจน 
 
 
 
 
 
 
 

การศึกษาดูงานนอกสถานที่ วันที่ 11 มีนาคม 2562 ณ ตันแลนด์ ดินแดนแห่ง
ความสมดุล อ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศึกษาดูงาน ด้านการจัดแสดง การน าชม การประชาสัมพันธ์ และ
การส่งเสริมการตลาด โดย ตันแลนด์ ดินแดนแห่งความสมดุล เป็นศูนย์การเรียนรู้ภาคเอกชนที่จัดสรรพ้ืนที่บางส่วน
ภายในโรงงาน กว่า 2,000 ตารางเมตร ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ในรูปแบบแกลเลอรี่ สร้างสรรค์ ปลูกฝังแนวคิดให้กับคน
รุ่นใหม่ ใช้ชีวิตอยู่บนความสมดุล 
     สิ่งที่น ามาประยุกต์ใช้กับ พกฉ. 
     1. การน าชม น าภาษาต่างประเทศมาปรับใช้ กับเนื้อหานิทรรศการ การน า
เทคโนโลยีสมัยใหม่ มาปรับใช้ในการน าเสนอเรื่องราวทางการเกษตร เพ่ือลดภาระก าลังคน  นิทรรศการเนื้อหาการ
น าเสนอของ พกฉ. โดยให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมภาคเกษตรของไทย ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ หรือส่งเสริม
เครือข่าย เพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กร การเล่าเรื่อง เพ่ือปลูกจิตส านึกแก่ผู้รับชม ถึงการอนุรักษ์ธรรมขาติ การอยู่
ร่วมกันโดยไม่เบียดเบียนทั้งมนุษย์ พืช สัตว์ และตอบแทนแผ่นดินอยู่อาศัย ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    2. การส่งเสริมการตลาด  พกฉ. สามารถสร้างจุดเด่นให้กับสินค้า โดยการสร้าง    
อัตลักษณ์ให้กับสินค้า หรือจุดถ่ายภาพต่างๆ กลยุทธ์การใช้จิตวิทยาในการจ าหน่ายสินค้า โดยอาศัยการแจกน้ าดื่มฟรี 
เพ่ือส่งเสริมการขายสินค้าชนิดอ่ืนต่อไป การแบ่งสัดส่วนบริเวณร้านจ าหน่ายสินค้าที่ระลึก เพ่ือรองรับปริมาณลูกค้า
อย่างเพียงพอ 
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4) โครงการศึกษาดูงาน ณ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 9 - 11 
มีนาคม 2562 

ผลการด าเนินงาน 
    ศึกษาดูงาน เพ ลา เพลิน บูติค รีสอร์ท แอนด์ แอดเวนเจอร์แคมป์ ต าบลหนอง
ขมาร อ าเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 380 ไร่ โดยโซนด้านหน้าจะเป็น เพ ลา เพลิน บูติครีสอร์ท        
ห้องประชุม ห้องพัก และกิจกรรมผจญภัยต่างๆ ด้านในจะเป็นอุทยานไม้ดอก เพ ลา เพลิน ที่มีการจัดแสดงดอกไม้เมือง
หนาวและดอกไม้ตามฤดูกาลหลากหลานสีสัน และแปลงเกษตรสาธิตที่มีกิจกรรมเวิร์ชช้อป เพ ลา เพลิน บูติค รีสอร์ท 
แอนด์ แอดเวนเจอร์แคมป์ 

การน ามาปรับประยุกต์ใช้ 
      1. ร้านขายของที่ระลึกควรเพ่ิมเรื่องราวที่มาของต้นทางสินค้าที่น ามา
จ าหน่าย เช่น ถ้าน าสินค้าจากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์มาจ าหน่ายที่ร้านของที่ระลึก ควรมีภาพการผลิตสินค้าหรือข้อมูลก ากับ 
      2. การจัดโซนต้นไม้ ตกแต่งไม้ประดับเพื่อให้ผู้เข้าชม สามารถถ่ายภาพได้ 
     3. พัฒนามินิซูเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องพันธุกรรมสัตว์   
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนเล็กในทุ่งกว้าง  หมู่ 1 ต าบลถาวร อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ 
    โรงเรียนเล็กในทุ่งกว้าง ตั้งอยู่บนพ้ืนที่ของ นายคีตา วารินบุรี หรือ ครูลี่  โรงเรียน
เล็กในทุ่งกว้างไม่มีห้องเรียนเหมือนโรงเรียนทั่วไป มีเพียงกระท่อมหรือศาลาใช้ส าหรับท ากิจกรรมต่างๆ มีบ้านดินบ้าน
ฟางเป็นที่อยู่อาศัยและใช้เก็บอุปกรณ์ดนตรี มีสระน้ าเลี้ยงปลาและใช้ท าการเกษตร  มีพ้ืนที่ส าหรับให้เด็กๆเรียนรู้การ
ปลูกพืชผักและใช้แทนใบสมัครส าหรับจะเข้าเรียนในโรงเรียนเล็กในทุ่งกว้าง (โรงเรียนเล็กในทุ่งกว้างไม่ใช้กระดาษ
กรอกใบสมัครแต่จะใช้แปลงเกษตรเพื่อสมัครเรียน) มีทุ่งนาส าหรับใช้ปลูกข้าวตามฤดูกาล 

การน ามาปรับประยุกต์ใช้ 
    1. การคัดคนสมัครเข้าเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์โดย การทดสอบท าแปลง
เกษตรก่อน เพ่ือทดสอบความตั้งใจ 
    2. การน ากระบวนการวิธีการน ามาปรับใช้กับหลักสูตรเข้าค่าย  
    3. การสร้างบ้านดินแบบชั้นเดียวแต่ด้านในท าเป็นชั้นลอย 
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ศึกษาเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง นายทอง สีชุมแสง เครือข่าย พกฉ. บ้านนาตากลม 
ต าบลโกรกแก้ว อ าเออโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ 

ลักษณะการประกอบอาชีพเกษตรกรรม  

- มีการเพาะปลูกพืชที่ส าคัญ คือ การเพาะปลูกข้าว ซึ่งมีการเพาะปลูก
มากกว่าพืชชนิดอื่น เนื่องจาก พ้ืนที่ส่วนใหญ่จะเป็นที่ราบจึงเหมาะแก่การ ปลูกข้าว นอกจากการปลูกข้าวแล้วยังมีการ
ปลูกพืชไร่ได้แก่ มันส าปะหลัง  ผลไม้(กล้วย) และพืชผักสวนครัว 

แนวคิดประสบการณ์ 

    นายทอง สีชุมแสง ต้องการรวมกลุ่มในการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ ท าให้เกิด
พลังในการขับเคลื่อนกิจกรรมและก่อให้เกิดการขยายผลการด าเนินงานในวงกว้างสร้างพลังในการขับเคลื่อนให้กับ
ชุมชน เปิดมุมมองใหม่ ๆ จากการแลกเปลี่ยนความรู้ความสามารถ และประสบการณ์เป็นการเพ่ิมโอกาสให้กับสมาชิก   
ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาศักยภาพของกลุ่ม พร้อมกับการน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ขับเคลื่อนงาน 
การรวมกลุ่มท าโรงสีข้าว การแปรรูปผลผลิตเกษตร 

การน ามาปรับประยุกต์ใช้ 
1. ภายในโรงสี พกฉ. จัดให้เป็นโซนศึกษาดูงาน พัฒนาภูมิทัศน์ให้เกิดความสวยงาม

และสะอาด ดึงดูดให้เข้าไปศึกษาเรียนรู้ 
2. แบ่งพ้ืนที่การเพาะปลูกพืชในแต่ละชนิด เช่น แปลงชะอม แปลงกล้วย (ไม้ผล) 

ภายใน พกฉ. 
 
 
 
 
 
 
 

ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ. คลองไผ่ อ าเออสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 

    ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ คลองไผ่ ต าบลคลองไผ่ อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
ตั้งอยู่บนเนื้อที่ ประมาณ 391 ไร่ ในพื้นที่มีทั้งอาคารจัดแสดง โรงเรือนเพาะช ากล้าไม้ แปลงเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช 
เช่น มะตูม มีการจัดท าแปลงปลูกพืชผัก  นาข้าว   ไม้ผล  ไม้ป่าใช้สอย  พืชสมุนไพร สร้างสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ส าหรับงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  เป็นศูนย์ฝึกอบรมให้เกษตรกร เด็ก เยาวชนและบุคคลทั่วไป และเป็นเครือข่าย
ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ  

การน ามาปรับประยุกต์ใช้ 

1. ภายในอาคารพิพิธภัณฑ์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช (อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 3)   
ของ พกฉ. สามารถน ากิจกรรมของเครือข่าย พกฉ. ที่ท างานเกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุกรรมมาจัดแสดงได้ 

2. พกฉ. สามารถสร้างจุดจ าหน่ายสินค้าแบบถาวรได้ เช่น จุดจ าหน่ายต้นไม้ เมื่อ
คณะเข้าชมเสร็จก็สามารถซื้อต้นไม้หรือสินค้าของ พกฉ. กลับได้  
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3. พกฉ. สามารถสร้างจุดจ าหน่ายสินค้าแต่ละฐาน เช่น ฐานน้ าหมัก ฐานมูล
ไส้เดือน เมื่อผู้เข้าชมเรียนเสร็จก็สามารถซื้อสินค้าได้ แต่ต้องมีคนจ าหน่ายสินค้าประจ าฐาน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5) ศึกษาดูงาน โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากร ณ สวนผักปากช่อง ต าบลคลองม่วง 
อ าเออปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา และสวนผักครูสรรเสริญ ต าบลหนองย่างเสือ อ าเออมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 
วันที่ 29 มีนาคม 2562 

ผลการด าเนินงาน 

สวนผักปากช่อง ต าบลคลองม่วง อ าเออปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

 ภายในสวนผักปากช่องเป็นการเกษตรแบบอินทรีย์ มีการจัดจ าลองการแบ่งพ้ืนที่
ตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ เศรษฐกิจพอเพียง มีจุดให้ลงมือปฏิบัติการเพาะเมล็ดโดยใช้พีทมอส การจัดพ้ืนโดยการเอา
พืชผักต่างๆ ที่ปลูกใส่กระถาง มาจัดวางไว้เป็นทาง ท าเป็นซุ้มไม้เลื้อย และจุดจ าหน่ายสินค้าจากสมาชิกวิสาหกิจชุมชน 

การน ามาปรับประยุกต์ใช้ 

    1. วางระบบน้ าให้เป็นระบบมากขึ้น และใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน เพ่ือลด
ระยะเวลาในการรดน้ า 

    2. น าอุปกรณ์เหลือใช้มาปรับประยุกต์ใช้ในส่วนงานอื่นให้เกิดประโยชน์ 

    3. น าองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับงานแต่ละชนิด 

    4. พัฒนาเส้นทางในการเดินชม ให้สามารถครอบคลุมเนื้อหาท่ีต้องการสื่อได้ทั้งหมด 

    5. น าแนวคิดระบบโรงเรือนระบบปิด Evaporative Cooling System มาประยุกต์
ให้เป็นพัดลมไอเย็น โดยดูด 

อากาศจากภายนอกผ่านรังผึ้งกระดาษที่ชุ่มน้ าเพ่ือลดอุณหภูมิของอากาศ 
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 สวนผักครูสรรเสริญ ต าบลหนองย่างเสือ อ าเออมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี  

  สวนผักครูสรรเสริญ แหล่งผลิตผักปลอดสารพิษบนเนื้อที่ 47 ไร่ เป็นต้นแบบและ
แหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงานของเกษตรกรในพื้นที่ และผู้ศึกษาดูงานทั่วไปเป็นอย่างดี ซึ่งได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจาก
ส านักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี ในการส่งเสริมการผลิตผักปลอดภัย และการรวมกลุ่มเชื่อมโยงเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง
เกษตรและเชื่อมโยงตลาดเกษตรกร 

การน ามาปรับประยุกต์ใช้ 

    1. แนวคิดเรื่องการตลาด อย่ารอให้ตลาดเข้าหาเรา แต่เราต้องเข้าหาตลาด หาก
ลูกค้าติดใจในคุณภาพของสินค้าที่เราน าไปขาย ก็ไม่ต้องห่วงว่าถ้าเราผลิตได้มากเราจะน าไปขายที่ไหน แต่ให้ค านึงว่าท า
อย่างไรถึงจะผลิตได้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า 

    2. ความซื่อสัตย์ต่อลูกค้าคือสิ่งส าคัญ สินค้าที่น าไปขายต้องมีคุณภาพ ทั้งนี้หมายถึง
ความสะอาด น้ าหนัก รสชาติ ความปลอดภัย สิ่งหนึ่งที่ต้องตระหนักอยู่เสมอคือ ถ้าเราน าสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพไปขาย 
เขาจะไม่กลับมาซื้อสินค้าของเราอีกเลย  

    3. แพ็คเกจ ถุงที่ใช้เป็นถุงที่หนา มีรูปทรงชัดเจน เวลาแพ็คแล้ว เมื่อน ามาบรรจุ
เตรียมส่ง ใบผักจะไม่หัก ไม่เบียดกัน ท าให้ยังคงรูปที่สดใหม่เสมอ นอกจากนี้ยังมีระบุวันที่เก็บ สามารถเช็คสต็อก
ย้อนหลังได้หากสินค้าท่ีลูกค้าได้รับมีปัญหา  
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6) โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากร ด้านการจัดนิทรรศการ ณ พิพิธอัณฑ์เหรียญ
กษาปณานุรักษ์  พิพิธบางล าพู  

ผลการด าเนินการ 

 - พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ พิพิธบางล าพู ซึ่งอยู่ภายใต้การก ากับดูแลโดยส านัก
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน กรมธนารักษ์ และศึกษาดูงานที่ ล้ง ๑๙๑๙ ซ่ึงบริหารจัดการโดยตระกูลหวั่งหลี ในวันพุธที่ 
๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ได้เพ่ิมทักษะและประสบการณ์เกี่ยวกับการด าเนินการ การ
จัดแสดง การถ่ายทอดองค์ความรู้  ตลอดจนได้เรียนรู้เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนารูปแบบการจัดแสดงนิทรรศการ          
ทั้งภายในและภายนอก พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ให้สวยงามและสมสมัยอยู่เสมอ รวมถึงได้เรียนรู้เพ่ือพัฒนารูปแบบการ
จัดการพ้ืนที่เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้อีกด้วย 

 

   

      

 

 

7) โครงการการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการจัดนิทรรศการ ณ พิพิธอัณฑ์พระราม 9 
ต าบลคลองห้า อ าเออคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เป็นศูนย์เรียนรู้ของประชาชนชาว
ไทยอย่างลึกซึ้งและกว้างขวาง ในการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนัก ในบทบาทความสัมพันธ์ของ
ระบบนิเวศที่ส าคัญของโลกและของประเทศไทย อันจะน าไปสู่การมีจิตส านึกในการรักษา อนุรักษ์ระบบนิเวศ และ
เตรียมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติอย่างรู้เท่าทัน ตามแนวคิดและวิธีการทรงงานต้นแบบจากพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 

  ผลการด าเนินงาน   

- ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ได้เพ่ิมทักษะและประสบการณ์เกี่ยวกับการด าเนินการ การจัด
แสดง การถ่ายทอดองค์ความรู้ โดยเฉพาะเนื้อหาของนิทรรศการที่มีการจัดแสดงเรื่องสิ่งแวดล้อมซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับ
ด้านการเกษตรโดยตรง  

         - ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้เพ่ือน าไปในการพัฒนารูปแบบการจัดแสดงนิทรรศการทั้ง
ภายในและภายนอก พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ให้สวยงามและทันสมัยอยู่เสมอ อาทิการจัดแสดงเรื่องราว “ในหลวงของ
เรา” ของพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า ที่มีการแสดงเรื่องราวเช่นเดียวกับพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ซึ่งในส่วนนี้ผู้เข้า ร่วม
โครงการสามารถน าความรู้ ความเข้าใจที่ได้รับจากการมาพัฒนารูปแบบการจัดแสดงนิทรรศการให้มีเนื้อหาที่ครบถ้วน 
ตามหลักวิชาการ และมีความทันสมัยอยู่เสมอ 
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  8) โครงการศึกษาดูงานการจัดการขยะและเข้าชมพิพิธภัณฑ์ จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่       
24 – 25 กรกฎาคม 2562 

  ผลการด าเนินงาน 

  - พิพิธภัณฑ์บ้านครูกัง ต าบลกร่ า อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 

   พิพิธภัณฑ์บ้านครูกัง ตั้งอยู่ในอ าเภอแกลง จังหวัดระยอง  เป็นสถานที่เก็บรวบรวมและแสดง
สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เพ่ือให้ประโยชน์ต่อการศึกษา ค้นคว้า และก่อให้เกิดความเพลิดเพลิน แก่นักท่องเที่ยว     
สามารถเดินชมของเก่าอันทรงคุณค่าที่หาชมได้ยาก หลากหลายชนิด เช่น รถเก่า เครื่องใช้ไม้สอยสมัยโบราณ      
หนังสือ ธนบัตร ตะเกียง เครื่องดนตรี โดย ครูกัง-บุญเกียรติ บุญช่วยเหลือ” อดีตข้าราชการครู ผู้เป็นเจ้าของใช้      
เวลาสะสมของเก่ามา นานกว่า 40 ปี โดยใช้ชีวิตหลังเกษียณ ปรับปรุงบ้านของตนเอง บนเนื้อที่ เกือบ 2 ไร่          
สร้างเป็นพิพิธภัณฑ์ให้นักท่องเที่ยวได้ชม ด้วยเหตุผลที่ว่าครูไม่อยากเก็บไว้ดูคนเดียว 

   พิพิธภัณฑ์บ้านครูกัง มีโครงสร้างเป็นบ้านไม้เก่าโบราณซึ่งเป็นบ้านของครูที่ใช้อยู่อาศัย เมื่อ
เดินผ่านประตูเข้ามาก็จะตื่นตาตื่นใจกับสิ่งของสะสมและการจัดแต่งได้อย่างเป็นสัดส่ วน บริเวณด้านหน้า                 
มีที่เติมน้ ามัน รถเก่าโบราณสุดคลาสสิค ทั้งรถม้า รถสองแถวไม้ รถจิ๊บ รวฆมทั้งร้านกาแฟบ้านครูกัง มีเครื่องดื่ม        
ขายหลายชนิดทั้งกาแฟ และน้ าหวานต่าง ส่วนภายในบ้านนั้น ถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบระเบียบด้วยการ          
แบ่งเป็นหมวดหมู่และจัดเก็บไว้ตามแต่ละห้อง ทุกอย่างถูกถ่ายทอดออกมาผ่านการจัดแสดงเป็นห้องต่างๆ เริ่ม         
จากโซนแรก มีทั้งไม่ว่าจะเป็นร้านตัดผมชาย/หญิง ร้านตัดเสื้อ ร้านทอง โรงภาพยนตร์ ร้านถ่ายภาพ ร้านกาแฟ      
รวมทั้งยานพาหนะเล็ก -ใหญ่ จักรยาน รถมอเตอร์ไซค์ เมื่อเดินไปยังอีกโซนบริเวณกลางบ้าน เป็นส่วนของ        
ห้องครัว ห้องเรียน ห้องนอน  ร้านขายของช า รวมทั้งห้องเก็บกระปุกออมสินแบบต่างๆ ส่วนชั้น 2 มีทั้งของเล่น       
ของขาย ตะเกียง ปิ่นโต ตาชั่ง รวมทั้งเครื่องดนตรีโบราณต่างๆ 

สิ่งท่ีได้จากการศึกษาดูงาน และน ามาปรับใช้กับ พกฉ.                                   

1. ไดช้มสิ่งของสะสมและการจัดแต่งได้อย่างเป็นสัดส่วน ท าให้เป็นที่น่าสนใจ สามารถน ามา
ปรับใช้ในการจัดการทรัพยากร ที่ไม่ใช้ประโยชน์ของ พกฉ. ได้ เช่น การน าเครื่องมือเกษตรที่เป็นของโบราณ หาชนได้
ยากมาจัดแสดงให้ผู้เข้าชมได้สัมผัสกับเครื่องมือเกษตร                                                                                               

2. จัดแสดงรูปภาพหาชมได้ยาก ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล    
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในพ้ืนที่เหมาะสมของ พกฉ.                                                                                                

3. การก าหนดข้อแนะน าในการเข้าชม กรณีมีนักเรียนเข้าชมเพ่ือป้องกันสิ่งของเสียหาย     
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  - อนุสาวรีย์สุนทรภู่ ถนนสุนทรภู่ ต าบลกร่ า อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 

   อนุสาวรีย์สุนทรภู่ จังหวัดระยอง ประวัติการก่อสร้าง สถานที่สร้างอนุสาวรีย์แห่งนี้เดิมเป็น
วัดร้าง (วัดป่ากร่ า) อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง อันเป็นปิตุภูมิของสุนทรภู่ มีเนื้อที่ 8 ไร่ 2 งาน เมื่อ พ.ศ.  2498 
รั ฐ บ าล ได้ อนุ มั ติ ใ ห้ ส ร้ า ง อนุ ส า ว รี ย์ สุ นทรภู่ ขึ้ น  แ ล ะ ได้ เ ลื อกสถานที่ แ ห่ ง นี้ เ ป็ นที่ ตั้ ง อนุ ส า ว รี ย์ โ ด ย                          
ฯพณฯ จอมพล แปลก พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี ได้มาประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2498 
ระยะต่ อมาการด า เนิ น งานได้หยุ ดชะงั กลง ไป  จนกระทั่ ง  พ .ศ .  2511 ผู้ ว่ า ร าชการจั งหวั ดระยอง                        
( น า ย วิ ท ย า  เ กษร เ ส า วภ าค )  ไ ด้ ด า เ นิ น เ รื่ อ ง ขอรั บน โ ยบ ายจ า กกร ะท ร ว งม หาด ไท ย อีกค รั้ ง หนึ่ ง                           
ฯพณฯ พลเอกประภาส จารี เสถียร  รองนายกรั ฐมนตรีและรั ฐมนตรีว่ าการกระทรวงมหาดไทยและ                    
นายกวิล สุนทรศารทูล ปลัดกระทรวงมหาดไทย จึงได้ด าเนินเรื่องเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา คณะรัฐมนตรี ซึ่งมี  
ฯพลฯ จอมพลถนอม กิตติขจร เป็นนายกรัฐมนตรี ได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2511 อนุมัติให้จังหวัด
ระยองด าเนินการ ก่อสร้างอนุสาวรีย์สุนทรภู่ต่อไปได้ จังหวัดระยองจึงได้มอบให้กรมศิลปากรเป็นผู้ออกแบบและ       
ปั้นหล่อรูปอนุสาวรีย์สุนทรภู่และตัวประกอบ ตลอดจนออกแบบผังบริเวณ ศาลาจัตุรมุข และประตูรั้ว การปั้นหล่อรูป
ได้ท าพิธีเททอง ณ กรมศิลปากร เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2512 โดย ฯพณฯ พล.ต.อ. ประสริฐ รุจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงมหาดไทยและอธิบดีกรมต ารวจเป็นประธาน กรมศิลปกรได้ด าเนินการหล่อเสร็จเรียบร้อยและน ามา
ติดตั้งเมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2513 และเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2513 

  สิ่งท่ีได้จากการศึกษาดูงานและน ามาปรับใช้กับ พกฉ. 

   1. จัดท าของที่ระลึก ที่เกี่ยวข้องกับ พกฉ. ที่สื่อถึงอย่างชัดเจน เช่น ตุ๊กตาตัวการ์ตูน          
แอนิเมชั่น 3 มิติ แต่ละเรื่อง                                                                                               

2. การจัดการพ้ืนที่สนามหญ้า ป้าย และการดูแลรักษาความสะอาด                                                                                               

3. จัดท าจุดถ่ายภาพที่เป็นจุดเด่นของ พกฉ. 

 

 

 

 

 

 

 

- เทศบาลต าบลเมืองแกลง ต าบลทางเกวียน อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 

เทศบาลต าบลเมืองแกลง ตั้งอยู่ต าบลทางเกวียน อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง เป็นหน่วยงาน
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น ที่มีอ านาจอิสระในในการตัดสินใจในแนวทางบริหารของตน อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ
นายอ าเภอและผู้ว่าราชการจังหวัด มีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการ
บริหารส่วนต าบลตามกฎหมาย 

เทศบาลต าบลเมืองแกลง มีการจัดการและการคัดแยกขยะ โดยมีวิธีการปฏิบัติ ดังนี้ 
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1. เศษอาหารและขยะอินทรีย์จะถูกคัดแยกไปท าปุ๋ย และน าไปหมักให้เกิดก๊าซชีวภาพเพ่ือใช้
แทนก๊าซหุงต้ม เป็นการน าของเสียมาท าพลังงาน นอกจากนั้นขยะอินทรีย์บางส่วนน าไปเป็นอาหารเลี่ยงไส้เดือน เพ่ือให้
ไส้เดือนถ่ายมูลเป็นปุ๋ยบ ารุงดิน 

2. จัดท าน้ าจุลินทรีย์จากเศษผัก ผลไม้ ที่เหลือทิ้งจากบ้านเรือนและตลาด เพ่ือลดการขนส่ง
ล าเลียงไปที่หลุมฝังกลบ โดยน้ าจุลินทรีย์จะถูกน าไปใช้ในส านักงานเพ่ือดับกลิ่นในห้องน้ า และใช้หยดลงท่อระบายน้ า
เสียของเทศบาลฯ เพ่ือบ าบัดน้ าก่อนลงสู่แม่น้ าประแส และในการหมักน้ าจุลินทรีย์ ก็ยังเป็นอีกวิธีหนึ่งในการช่วยก าจัด
เศษผัก ผลไม้ ที่เหลือทิ้งจากบ้านเรือนและตลาด เพ่ือลดการขนส่งล าเลียงไปที่หลุมฝังกลบ 

3. เศษอาหารที่เหลือทิ้งจากร้านอาหารใช้เทให้หมู เป็นการเลี้ยงหมูหลุมแล้ว น ามูลหมูไป
หมักแก๊ส ยังบ่อหมักแก๊สชีวภาพ เพราะมูลหมูสามารถหมักแก๊สได้ ดี ซึ่งวัตถุประสงค์ในการเลี้ยงหมูหลุม ก็คือ         
การก าจัดผัก ผลไม้ และเศษอาหารจากครัวเรือน ส่วนผลพลอยได้ ก็คือ ปุ๋ยจากมูลสัตว์และการหมักไบโอแก๊ส 

มีการวางแผนการจัดการที่ดีโดยเทศบาลได้รับการร่วมมือกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง ที่สามารถ
บริหารจัดการขยะได้อย่างครบวงจร และถูกสุขาภิบาล มีเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม สามารถ
แปรรูปของเสียโดยไม่ปล่อยให้เสียของ และมีส่วนร่วมของประชาชนที่ร่วมกันพัฒนาเมืองและสิ่งแวดล้อมในเชิงบูรณา
การอย่างแท้จริง 

สิ่งท่ีได้จากการศึกษาดูงานและน ามาปรับใช้กับ พกฉ. 

1. ให้มีการจัดสร้างอาคารคัดแยกขยะเพ่ือสะดวกในการคัดแยกขยะที่เกิดขึ้นภายในส านักงาน 
2. ให้มีการจัดท าโต๊ะในการคัดแยก เพ่ือง่ายต่อการคัดแยก และประหยัดเวลาในการท างาน 
3. ลดถังขยะใน พกฉ. ให้น้อยลง เพ่ือง่ายต่อการจัดเก็บและสามารถลดขยะจากผู้มาใช้บริการได้ 
4. มีการคัดแยกขยะที่เป็นประเภทเศษผัก เศษอาหาร ให้น าไปเลี้ยงสัตว์และท าเป็นปุ๋ยหมักต่อไป 
5. มีการคัดแยกขยะประเภทกิ่งไม้และใบไม้ กิ่งไม้ที่มีขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 5 เซนติเมตร

ขึ้นไป ให้น าส่งส านักนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือน าไปเผ่าถ่านขายสร้างรายได้ให้กับ พกฉ. ส่วนใบไม้และกิ่ง
ไม้ขนาดเล็ก ให้น้ าไปเข้าเครื่องย่อยน าไปท าปุ๋ย เพ่ือจ าหน่ายและใส่ต้นไม้ใน พกฉ. 

6. ณรงค์ให้มีการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ควรให้ผู้ทิ้งขยะ เจ้าหน้าที่ , แม่บ้าน คัดแยกขยะก่อน
ทิ้ง เพ่ือเป็นการลดระยะเวลาในการก าจัดขยะ และยังท าให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถแยกประเภทได้ทันที  

7. การเลี้ยงหมูหลุม เพ่ือก าจัดเศษอาหาร และการน าเอามูลของหมูหลุมไปเป็นปุ๋ยคอก 
บ ารุงต้นไม้ใน พกฉ. ท าให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ยบ ารุงดิน 
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- สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
เป็นการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรของชาติ ให้เกิดประโยชน์แก่อนุชนรุ่นหลัง บริษัท ปตท.

จ ากัด (มหาชน) จึงได้จัดท าสวนสมุนไพรขึ้น เป็นแห่งแรกของประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2527 - 2528 ณ บริเวณศูนย์
บ ารุงรักษาและบ้านพักพนักงาน ต าบลมาบข่า อ าเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง บนเนื้ อที่ประมาณ 60 ไร่           
โดยรวบรวมสมุนไพรพันธุ์ต่างๆ มาปลูกไว้กว่า 260 ชนิด และได้น้อมเกล้าฯ ถวายสวนสมุนไพรแห่งนี้แด่           
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพ่ือทรงใช้ประโยชน์ตามพระราชอัธยาศัย พร้อมทั้งได้รับ         
พระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานนามว่า “สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” 

จวบจนวารดิถีอันเป็นสิริมงคล เพ่ือเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ในวโรกาสที่พระองค์ทรงเจริญพระชนมายุ 50 พรรษา ในปี 2548 บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) จึงได้
ด าเนินการพัฒนาสวนสมุนไพร ปรับปรุงอาคารเฉลิมพระเกียรติ และภูมิทัศน์โดยรอบให้เป็นแหล่งภูมิปัญญา
เอนกประสงค์ ที่มีความร่มรื่นสวยงามยิ่งขึ้น สามารถใช้ประโยชน์จากสวนแห่งนี้ได้อย่างมีความสุขและความ
สะดวกสบาย เพ่ิมคุณค่าในการเป็น  ศูนย์การเรียนรู้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับสมุนไพรไทย เพ่ืออนุรักษ์และสืบสานภูมิ
ปัญญาทางด้านสมุนไพร และเป็นแหล่งท่องเที่ยวของชาวระยองและจังหวัดใกล้เคียง รวมทั้งสร้างเสริมพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตแก่ชุมชน สังคมไทย บนวัตถุประสงค์ส าคัญหลักๆ ดังนี้ 

• เป็นแหล่งรวบรวมพืชสมุนไพร เพ่ือให้เป็นศูนย์ความรู้วิทยาการแขนงนี้ 
• เป็นแหล่งผลิตและทดลองพืชสมุนไพรที่มีสรรพคุณทางยา เพ่ือใช้ประโยชน์ในการทดลอง 

ทั้งของหน่วยงานราชการ เอกชน และสถาบันต่างๆ 
• เป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติที่หลากหลาย ส าหรับเยาวชนผู้สนใจ 
• เป็นสวนสาธารณะส าหรับการพักผ่อนหย่อนใจของประชาชน 
ด้วยความมุ่งมั่นในการท านุบ ารุงรักษาสวนสมุนไพรอย่างต่อเนื่องจริงจังกว่าสองทศวรรษ 

ปัจจุบันพืชพันธุ์ในสวนสมุนไพรในพ้ืนที่ 60 ไร่ มีพันธุ์ไม้สมุนไพรถูกรวบรวมไว้กว่า 260 ชนิด จ านวนกว่า 20,000 
ต้น สามารถจ าแนกตามสรรพคุณการรักษาโรคตามคัมภีร์ต ารายาไทยโบราณออกได้เป็น 20 กลุ่ม โดยในระยะที่ผ่านมา 
บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ได้ด าเนินการดูแลรักษาสวนแห่งนี้ ด้วยความสมบูรณ์พร้อมทั้งระบบสาธารณูปโภค 
เครื่องมืออุปกรณ์และเจ้าหน้าที่ประจ าโครงการ เพ่ือให้สมดังเจตนารมณ์ พร้อมทั้งขยายความร่วมมือโดยประสานงาน
กับหน่วยงาน สถาบัน และผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ ขยายขอบเขตงานสู่งานรวบรวมพันธุ์ไม้ งานปลูกสมุนไพร เพ่ือแปร
รูปและการศึกษางานทดลองแปรรูปสมุนไพร และศึกษาคุณภาพมาตรฐานของพืชสมุนไพรแต่ละชนิด 

สิ่งท่ีได้จากการศึกษาดูงานและน ามาปรับใช้กับ พกฉ. 

1. การปรับปรุงนิทรรศการภายในอาคาร โดยเนื้อหานิทรรศการที่จัดแสดงไม่จ าเป็นจะต้อง  
มีเยอะจนเกินไป ควรใช้วิทยากรเป็นผู้น าเสนอจะน่าสนใจมากกว่า 

2. การใช้สีของป้ายบอกทาง ป้ายต่างๆ ควรใช้สีเดียวกันและติดในต าแหน่งที่จ าเป็น ไม่ควรมี
เยอะจนเกินไป 

3. สวนสมุนไพรควรจัดจ าแนกให้เป็นหมวดหมู่ เช่น ไมพุ่้ม ไม้ดอก ไมก้ินใบ ไม้กินราก ฯลฯ 
4. รถน าชม มีคนประจ ารถน าชม 1 คน ต่อรถ 1 คัน จะท าให้รถพร้อมใช้งานและสะอาดอยู่เสมอ 
5. การแต่งกายของเจ้าหน้าที่น าชม ควรเป็นรูปแบบเดียวกัน 

     6. นิทรรศการควรเป็นการน าเสนอผ่านจอทีวีที่สามารถสัมผัสได้เพ่ือเพ่ิมความหน้าสนใจกับผู้มา
เข้าชม 
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  9) โครงการศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ล าตะคอง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 25 - 26 
สิงหาคม 2562 
  ผลการด าเนินงาน 
  - ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ได้เพ่ิมทักษะและประสบการณ์เกี่ยวกับการท างานในด้านการน าชม   
การให้บริการ การประชาสัมพันธ์ และการจัดแสดงนิทรรศการและฐานการเรียนรู้ 
  - ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้และน ามาพัฒนารูปแบบการน าชมและการให้บริการ กระบวนการน าชม 
การใช้ถ้อยค าภาษาที่ฟังชัดเจน และน้ าเสียงที่นุ่มนวลของผู้น าชม ต าแหน่งการวางและการหันของล าโพงคาดเอว    
ของผู้น าชมในระดับเหนือเอวเล็กน้อย และหันล าโพงออกทางด้านผู้เข้าชม ท าให้เสียงของผู้น าชมฟังชัดเจนมากขึ้น   
การให้บริการด้วยจิตบริการมากขึ้น ยิ้มแย้มแจ่มใส พร้อมตื่นตัวให้บริการ และการแต่งกายด้วยชุดยูนิฟอร์มและแขวน
บัตรส าหรับเจ้าหน้าที่ท าให้ผู้เข้าชมติดต่อได้สะดวกและเห็นได้ชัดเจน รวมถึงมีสิ่งอ านวยความสะดวกแก่ผู้เข้าชมที่แสดง
ต าแหน่งที่ชัดเจน เช่น ร่ม ตู้ล็อคเกอร์ฝากของ รถเข็นนั่งวีลแชร์ จุดทิ้งขยะ ป้ายจุด รวมพล ป้ายจอดรถบัส  
  - ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้และน ามาพัฒนาประยุกต์การใช้สื่อ QR Code ประชาสัมพันธ์ และ    
การเข้าถึงของ พกฉ. กิจกรรมบริการต่างๆ หรือแบบสอบถามความพึงพอใจและการให้บริการต่างๆ ของ พกฉ. เช่น 
การใช้ในโปสเตอร์ ป้าย หรือจุดบริการต่างๆ ร้านจ าหน่ายของที่ระลึก ร้านอาหารกินอยู่ดี ร้านกาแฟมาดู café  ร้าน 
wisdom café  รถน าชม ห้องพัก ห้องสัมมนา เป็นต้น 

 - ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้และน ามาพัฒนารูปแบบของการจัดนิทรรศการ โดยใช้สื่อเทคโนโลยี
เพ่ือให้ผู้เข้าชมได้มีส่วนร่วมกับการเรียนรู้และเข้าชมนิทรรศการ การใช้แสง สี เสียงในการจัดนิทรรศการให้ดูเด่นและ
สวยงาม และใช้เทคโนโลยีในการเก็บข้อมูลผู้เข้าชมร่วมกับระบบการจัดแสดงนิทรรศการ และการจัดฐานสาธิตฝึก
ปฏิบัติให้มีความพร้อมของฐาน ความสะอาด เก้าอ้ีส าหรับรองรับผู้เข้าชม อุปกรณ์ประกอบการสาธิต และนิทรรศการ
ให้ความรู้ 
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  10) โครงการศึกษาดูงานคณะกรรมการ พกฉ. ณ จังหวัดอุทัยธานี วันที่ 20 สิงหาคม 2562
  ผลการด าเนินงาน 

   1. สามารถน าแนวคิด แนวทางของผู้น าชุมชนคุณธรรมน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงหาดทะนง มาให้ความรู้แก่เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตร เพ่ือประยุกต์ใช้ รวมทั้งน ารูปแบบของการบริหาร
เครือข่ายของกระทรวงวัฒนธรรมมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาระบบการบริหารจัดการของ พกฉ. โดยเพ่ิมเรื่อง
คุณธรรมในการอบรมให้กับเครือข่ายฯ 
   2. น าแนวทางการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรเบญจาคาเฟ่ มาใช้กับฐานการเรียนรู้
ของนวัตกรรม อทิ การจัดท าป้ายองค์ความรู้ เทคนิคการท าป้าย การเขียนป้ายให้น่าสนใจ การปรับปรุงพ้ืนที่
เกษตรกรรมให้มีความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย มีการจัดการดูแลต้นไม้ และสัตว์ในฐานการเรียนรู้แต่ละฐานเป็น
อย่างดี มีความพร้อมในการให้บริการแก่ผู้รับบริการอยู่เสมอ 
   3. การให้บริการน าชมสามารถฝึกให้ลูกจ้างมาช่วยในการบรรยายน าชม เสริมแก่วิทยากร
หลักของ พกฉ. 
   4. การจัดท าป้ายองค์ความรู้ในแต่ละฐาน 
   5. การน าเสนอองค์ความรู้ที่เป็นทางเลือกให้กับผู้ชมควรจะมีข้อดี ข้อเสีย ให้ผู้ชมได้เลือก
พิจารณาเพื่อน าไปปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม 
   6. การจัดฐานการเรียนรู้ ล าดับขั้นตอนเพื่อให้เกิดความเข้าใจได้ง่าย 
   7. พกฉ. สามารถน ากิจกรรมในฐานการเรียนรู้ ที่เป็นการสืบสาน รักษา และต่อยอดทุนทาง
วัฒนธรรม ของท้องถิ่น มาใช้ในการจัดแสดงให้แสดงถึงการมุ่งมั่นในการสนองพระราชปณิธานในการสืบสาน รักษา 
และต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 
   8. พกฉ. สามารถน าการจัดแสดงฐานการเรียนรู้จากการศึกษาดูงาน ที่ พกฉ. ยังไม่มี มาจัด
แสดงและสาธิต เพ่ิมเติม เป็นการเพ่ิมฐานองค์ความรู้ใหม่ๆ  
   9. พกฉ. สามารถน าองค์ความรู้ใหม่ๆ ทางด้านนวัตกรรม และเทคโนโลยีใหม่ ๆ จาก
การศึกษาดูงาน มาปรับใช้เพื่อก่อให้เกิดมูลค่าเพ่ิมกับสินค้าทางเกษตรของ พกฉ. 
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8.2 จัดอบรม 
1) จัดโครงการเสริมศักยภาพบุคลากร การพัฒนายุทธศาสตร์และแผนงานโครงการแบบบูรณาการ 

โดยระบบคุณภาพการบริหารจัดการ เพื่อทบทวน นโยบาย แผนแม่บท แผนบริหารงาน ให้เกิดความเชื่อมโยง
สอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ชาติ เกิดการขับเคลื่อนไปสู่หน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรม เม่ือวันที่ 24 – 25 
พฤศจิกายน 2561 ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ต าบล คลองหนึ่ง 
อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี   

ผลการด าเนินงาน  
   - มีการก าหนด “วิสัยทัศน์” ของส านักงาน เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ให้มากยิ่งขึ้น 

-  มีการทบทวนและวิเคราะห์ข้อมูลในการจัดท าเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
-  มีการก าหนดทิศทางกลยุทธ์หลักและกลยุทธ์ในการท างานของส านักงานให้เหมาะสม           

และสอดคล้องต่อวัตถุประสงค์ที่องค์การได้วางไว้ 

   -  โครงการต่างๆ ของส านักงาน 

 

 

 

 

 

 

 
2) การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งที่ 1/2562 เพื่อให้เข้าใจในการด าเนินการ

จัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2562 ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และกฎกระทรวง
ทุกฉบับ เม่ือวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
  3) การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งที่  2/2562 เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการ
จัดซื้อจัดจ้างมีประสิทธิภาพปฏิบัติได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้น ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุ 
พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลัง และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องทุกฉบับ วันที่ 27 มีนาคม 2562              
ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี 
  4) การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งที่ 3/2562 เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการ
จัดซื้อจัดจ้างมีประสิทธิภาพปฏิบัติได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้น ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุ        
พ.ศ.2560 ระเบียบกระทรวงการคลัง และกฎกระทรวง ที่เกี่ยวข้องทุกฉบับ วันที่ 11 กันยายน 2562                 
ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี 
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  5) การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งที่ 4/2562 เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการ
จัดซื้อจัดจ้างมีประสิทธิภาพปฏิบัติได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้น ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุ        
พ.ศ.2560 ระเบียบกระทรวงการคลัง และกฎกระทรวง ที่เกี่ยวข้องทุกฉบับ วันที่ 16 กันยายน 2562                 
ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี 
   ผลการด าเนินงาน 
    เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างมีประสิทธิภาพ และปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
ตามระเบียบ วิธีปฏิบัติ มีการทบทวนขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง และแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างในการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนปัญหา อุปสรรค ในการด าเนินงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัด
จ้างของแต่ละส านัก พร้อมทั้งแนะน าการปฏิบัติที่ถูกต้อง ซึ่งท าให้เจ้าหน้าที่มีหลักในการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  6) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการน าชม เพื่อพัฒนาและยกระดับการให้บริการ       
การน าชม และการจัดกระบวนการน าชมพิพิธภัณฑ์ในอาคารและพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งของเจ้าหน้าที่ พกฉ. และ
เผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาล
ที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 วันที่ 18 มีนาคม 2562 ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

  ผลการด าเนินงาน 

  1. เจ้าหน้าที่สามารถพัฒนาและยกระดับข้อมูลการให้บริการการน าชม แก่ผู้เข้าชมได้มากขึ้น 
  2. เจ้าหน้าที่สามารถจัดกระบวนการน าชม ฐานการเรียนรู้พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง ส าหรับผู้เข้าชมได้ 

  3. สามารถเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10  และพระบรมวงศานุวงศ์
ด้านการเกษตร 

  4. เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจถึงหลักการ ทฤษฎี และกระบวนการในการน าชมฐานการเรียนรู้
เกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ (ท านา 1 ไร่ ได้เงิน 1 แสนบาท) และฐานการเรียนรู้แปลงเกษตรปลดหนี้ หรือเกษตรตั้งตัว 

  5. สามารถน าความรู้ที่ได้รับมาน าเสนอเพ่ือเพ่ิมความหลากหลายของกิจกรรม ในการแนะน า
หลักสูตรกระบวนการเข้าชม พกฉ. ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

  6. สามารถน ามาต่อยอด เพ่ือเป็นกิจกรรมส่งเสริมการขาย เพ่ือเพ่ิมจ านวนผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ 

  7. สามารถน าความรู้ที่ได้จากโครงการ มาให้ข้อมูลบริการแก่ผู้เข้าชมทั่วไปหรือในการสอบถามข้อมูล
ผ่านทางช่องทางต่างๆ ได้มากยิ่งขึ้น เช่น โทรศัพท์ การออกบูธนิทรรศการนอกสถานที่ เป็นต้น 
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  8. เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจ สามารถผลิตปุ๋ยจุลินทรีย์สรรพสิ่งอะตอมมิคนาโนไว้ใช้ใน พกฉ. 

  9. สามารถจัดเป็นฐานการเรียนรู้การท าจุลินทรีย์สรรพสิ่งอะตอมมิคนาโนให้ผู้สนใจมาเรียนรู้หลักการ 
เทคนิค และวิธีการท าจุลินทรีย์สรรพสิ่งอะตอมมิคนาโน 

            

 

 

 

 

 

 7) โครงการอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ วันที่ 17 กันยายน 2562 ณ พิพิธภัณฑ์
การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

 ผลการด าเนินงาน 
  1. บุคลากร และนักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับวิธีการป้องกันระบบอัคคีภัย การปฐม
พยาบาลผู้ประสบภัย วิธีการแจ้งเหตุสาธารณภัย และวิธีการดับเพลิงเบื้องต้น 
  2. บุคลากรและนักศึกษาสามารถน าไปประยุกต์ใช้ และสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้เมื่อเกิดเหตุการณ์
จริงต่อไป 

 

 

 

 

 

 8) โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดนิทรรศการ วันที่ 19 กันยายน 2562       
ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง       
จังหวัดปทุมธานี 

 ผลการด าเนินงาน 

 มีผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ พกฉ. มีจ านวน 30 คน ตามเป้าหมายของโครงการตามที่ได้
ตั้งไว้ ทั้งนี้การด าเนินโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนี้ 

 - ผู้เข้าร่วมฟังได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดแสดงนิทรรศการมากยิ่งข้ึน 

 - ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดแสดงนิทรรศการ ให้แก่ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ พกฉ. 
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ผลการด าเนินงานด้านการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน  2562 

 การเบิกจ่ายงบประมาณ  

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 ก าหนดมาตรการด้าน
การงบประมาณเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท หรือมาตรการติดตามเร่งรัดการใช้จ่าย
งบประมาณของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น โดยได้ก าหนดเป้าหมายการใช้จ่ายเงินแทน
เป้าหมายการเบิกจ่ายเงิน ซึ่งแตกต่างจากทุกปีที่ผ่านมา โดยเป้าหมายการใช้จ่ายเงิน ประกอบด้วย จ านวนการก่อหนี้
ร่วมกับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณดังนี้ 

 โดยการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมของ พกฉ. ตามงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 (ยอด 163.7156 ล้านบาท)เบิกจ่ายและผูกพันร้อยละ 99.99โดยค่าใช้จ่ายลงทุน  ด าเนินการแล้วเสร็จ 
จ านวน 3 รายการ และ 1 รายการอยู่ระหว่างการด าเนินงาน เป็นรายการผูกพันปีงบประมาณ 2562 – 2564  ใน
ส่วนของค่าใช้จ่ายด าเนินงานสามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด และได้ผลงานตามภารกิจหลักของส านักงาน 
ดังนี้ 

(ล้านบาท) งบประมาณ เบิกจ่ายและ
ผูกพัน 

% คงเหลือ % 

งบประมาณอุดหนุน 
- ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 

163.7156 
113.7156 

163.6959 
113.6959 

99.99 
99.98 

0.0197 
0.0197 

0.01 

- ค่าใช้จ่ายลงทุน 50.0000 50.0000 100.00 -  
 
 
 
 
 

     

 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ภาพรวม ร้อยละ 32 ร้อยละ 54 ร้อยละ 77 ร้อยละ 100 

รายจ่ายลงทุน ร้อยละ 20 ร้อยละ 45 ร้อยละ 65 ร้อยละ 100 

รายจ่ายประจ า ร้อยละ 36 ร้อยละ 57 ร้อยละ 80 ร้อยละ 100 
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 ผลการจัดหารายได้ 

ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 สามารถจัดหารายได้ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561           
ถึง 30 กันยายน 2562 รวมเป็นจ านวนเงิน 31,460,597.41 บาท โดยแยกประเภทรายได้ ดังนี้ 

 ค่าลงทะเบียนกิจกรรมเรียนรู้        11,158,338.49 บาท    

 ค่าบริการห้องพัก ห้องประชุมอาหาร และอาหารว่าง          8,249,338.09 บาท      

 ขายของที่ระลึกและผลผลิต           5,954,878.58 บาท        

 ค่าเข้าชม              1,202,118.93 บาท        

 รายได้อ่ืนๆ              1,980,982.76 บาท        

 ค่าเช่าและค่าสาธารณูปโภค                   178,224.34 บาท          

   รวม           28,723,881.19 บาท    

 ดอกเบี้ยรับ               2,736,716.22 บาท      

                                รวมเป็นจ านวน 31,460,597.41 บาท     

 

ตัวช้ีวัดส านักงบประมาณ 

 หน่วย
นับ 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ    

 - จ านวนประชาชนที่เข้าชมพิพิธภัณฑ์ ราย 400,000 515,758 

 - จ านวนชิ้นงานการจัดแสดงของพิพิธภัณฑ์ ชิ้น 20 23 

 - จ านวนสมาชิกเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียง ราย 110 110 

ตัวช้วัดเชิงคุณภาพ    

 - ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติเกษตรเศษฐ
กิจพอเพียงมีความรู้ความเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ร้อยละ 80 85.60 

 - ร้อยละของผู้เข้ารับการถ่ายทอดองค์ความรู้ได้น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ ร้อยละ 75 80.11 
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 แผนการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ส าคัญ 

 1. จัดแสดงและกิจกรรม 

  การจัดนิทรรศการหมุนเวียน 3 ครั้ง และงานมหกรรมเกษตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว 2 ครั้ง เป็นการเผยแพร่ความรู้ด้านเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านนิทรรศการใน
อาคารและกลางแจ้ง และนิทรรศการชั่วคราว และกิจกรรมพิเศษในวาระส าคัญๆ 

 2. ขับเคลื่อนและขยายผลเศรษฐกิจพอเพียงภาคการเกษตร  

  โดยประสานเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ เพ่ือร่วมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และถ่ายทอดองค์ความรู้ 
ประสบการณ์เศรษฐกิจพอเพียงภาคการเกษตร ขับเคลื่อนงานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นรูปธรรม โดยความ
ร่วมมือของเครือข่ายและภาคีความร่วมมือ ซึ่งเป็นผลจากการน้อมน า  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง           
ด้านการเกษตร ไปปรับประยุกต์ใช้กับตนเอง ครอบครัว และชุมชน 

 3. จัดกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ ภูมิปัญญา นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง  

  เพ่ือให้เกษตรกรและประชาชนผู้สนใจ ได้เรียนรู้วิชาของแผ่นดินจากวิทยากรผู้ปฏิบัติจริง        
น าไปประยุกต์ใช้ประโยชน์เพื่อการพ่ึงตนเอง ลดรายจ่าย สร้างรายได้ 

 4. จัดกิจกรรมตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง ทุกเสาร์อาทิตย์ต้นเดือน  

  โดยร่วมมือกับเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตร และภาคีความร่วมมือ เป็นตลาดนัดองค์ความรู้เพ่ือ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ ภูมิปัญญา นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง จากการลงมือปฏิบัติจริง การบริหารจัดการ
ผลผลิต ผลิตภัณฑ์ การตลาด การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ฯ เกษตรกร และผู้ผลิตสินค้าเกษตรที่มี
คุณภาพ ตลอดจนการจ าหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์และผลผลิตเกษตรคุณภาพ 

 5. พัฒนาการจัดแสดงนิทรรศการให้สมสมัย  

  โดยจัดพ้ืนที่จัดแสดงนิทรรศการ ฐานการเรียนรู้ และกิจกรรมเรียนรู้ ที่หลากหลายส าหรับ
กลุ่มเป้าหมายต่างๆ ซึ่งเปิดให้เข้าชมและเรียนรู้ นิทรรศการและฐานการเรียนรู้ต้นแบบเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง       
ทั้ง พิพิธภัณฑ์ในอาคารจ านวน 7 อาคาร เรียนรู้ด้วยความสุข สนุกสนาน ผ่านการน าเสนอด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
เช่น ระบบ 3 มิติ โฮโลแกรม ระบบ 4 มิติ จอทัชสกรีน เกมเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ การ์ตูนแอนิเมชั่น          
ระบบเสียง สี แสง ที่ทันสมัย และพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง จัดแสดงฐานการเรียนรู้ต้นแบบเพ่ือให้ผู้เข้าเรียนรู้ ได้สัมผัส
ประสบการณ์จริง และลงมือปฏิบัติ อาทิเช่น ฐานการเรียนรู้เกษตรพอเพียงเมือง จัดแสดงเกี่ยวกับการท าเกษตรบน
พ้ืนที่จ ากัด การปลูกข้าว ผัก ผลไม้ ในวงบ่อซีเมนต์ ปลูกผักแนวตั้ง ปลูกผักกลับหัว ปลูกผักบนดาดฟ้า เพ่ือให้คน
เมืองได้น าไปประยุกต์ใช้ 

 

 


