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รายงานการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 

ส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) หรือ พกฉ. 
ได้ด าเนินการเผยแพร่พระเกียรติคุณพระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ ด้านการเกษตร ถ่ายทอดองค์ความรู้
ภูมิปัญญา นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ในรูปแบบพิพิธภัณฑ์มีชีวิต โดยได้จัดแสดงนิทรรศการในรูปแบบ
ที่สมสมัยในอาคาร และจัดแสดงต้นแบบ ฐานการเรียนรู้ ให้สัมผัสของจริงและฝึกปฏิบัติได้ สามารถเรียนรู้จาก
วิทยากรผู้ปฏิบัติจริง ได้จัดกิจกรรม นิทรรศการพิเศษอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และจุดประกาย
ความคิดแก่ผู้เข้ามาชมและเรียนรู้ ในการน าไปประยุกต์ใช้ในวิถีชีวิตต่อไป 

 ผลการด าเนินงานภาพรวมโดยสรุป ดังนี้ 

1. การเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล  
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ ด้านการเกษตร  

พกฉ. ด าเนินการเปิดให้เข้าชมและเรียนรู้ นิทรรศการและฐานการเรียนรู้ต้นแบบเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 
ทั้ง 3 ส่วน ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ในอาคาร พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง และพิพิธภัณฑ์กษัตริย์เกษตร ส าหรับนักเรียน นักศึกษา 
เกษตรกรและประชาชนทั ่วไป และบริการเข้าชมส าหรับหมู ่คณะ  มีผู ้เข้าชมและเรียนรู ้พ ิพิธภัณฑ์ จ านวน 
332,669 ราย โดยเปิดให้เข้าชมการจัดแสดงนิทรรศการ ดังนี้ 

1.1 พิพิธภัณฑ์ในอาคาร เรียนรู้ด้วย ความสุข สนุกสนาน ผ่านการน าเสนอด้วยเทคโนโลยี 
ที่ทันสมัย เช่น ระบบ 3 มิติ โฮโลแกรม ระบบ 4 มิติ จอทัชสกรีน และระบบเสียง สี แสง ที่ทันสมัย ได้แก่ พิพิธภัณฑ์
ในหลวงรักเรา พิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรม พิพิธภัณฑ์ป่าดงพงไพร พิพิธภัณฑ์วิถีน้ า พิพิธภัณฑ์ดินดล                 
และพิพิธภัณฑ์เกษตร คือ ชีวิต 

1.2 พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง จัดแสดงฐานการเรียนรู้ต้นแบบเพื่อให้ผู้เข้าเรียนรู้ได้สัมผัสประสบการณ์
จริง  ลงมือปฏิบัติ ได้แก่ พิพิธภัณฑ์เกษตรตามรอยพ่อ และพิพิธภัณฑ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งได้มีการปรับปรุง
พิพิธภัณฑ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร (wisdom farm) โดยจัดบริการรถน าชมฐานเรียนรู้ 
พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง 

1.3 พิพิธภัณฑ์ กษัตริย์ เกษตร พ้ืนที่ MADO Pavilion ริมถนนพหลโยธิน เรียนรู้การเดินตามรอย
พ่อ ผ่านสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย (Interactive) ซึ่งมีเกมสวมหมวกให้ภูเขา สวมรองเท้าให้ตีนดอย และเกมเกษตร
ทฤษฎีใหม่ประยุกต์ การ์ตูนแอนิเมชั่น เรื่อง “70 ปี กษัตริย์ เกษตร” เชื่อมโยงภูมิปัญญาเกษตรไทยที่สอดคล้องกับ  
วิถีชีวิตคนรุ่นใหม่ สัมผัสคุณค่าวิถีเกษตรไทย ที่ร้านอาหาร “กิน อยู่ ดี” และร้าน MADO café จ าหน่ายอาหาร 
เครื่องดื่ม สินค้าเพ่ือสุขภาพ และผลผลิต ผลิตภัณฑ์จากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ  

 2. การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตร ได้แก่ 

  2.1 จัดตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 11 ครั้ง เป็นตลาดนัดองค์ความรู้ เพ่ือถ่ายทอด        
องค์ความรู้ ภูมิปัญญา นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง การบริหารจัดการผลผลิต การตลาด การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
จากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ เกษตรกร และผู้ผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ ตลอดจนการจ าหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์
และผลผลิตเกษตรอินทรีย์ต่าง ๆ 
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  2.2 จัดกิจกรรมเผยแพร่ขยายผลนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 4 ครั้ง 

  2.3 จัดกิจกรรมขยายผลเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ จ านวน 5 ครั้ง 

  2.4 จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่าย จ านวน 7 ครั้ง 

 3. จัดกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ ภูมิปัญญา นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือการพ่ึงตนเอง     
ในการลดค่าใช้จ่าย สร้างรายได้ จ านวน 14 ครั้ง 

 4. ด าเนินการจัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง แก่นักเรียน นักศึกษา 
และประชาชนที่มาเรียนรู้และเข้าชมพิพิธภัณฑ์ มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 40,136 ราย และจัดกิจกรรมภายใต้
โครงการท่องเที่ยวสุขสันต์ ที่พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จ านวน 42 ครั้ง 

 5. จัดมหกรรมและนิทรรศการพิเศษ จ านวน 5 ครั้ง ได้แก่ งานนิทรรศการหมุนเวียน “ธ สถิตในดวงใจ...    
นิรันดร์” วันที่ 11 – 13 ตุลาคม 2562, งานมหกรรม “ภูมิพลังแผ่นดิน” วันที่ 4 – 8 ธันวาคม 2562,           
งานนิทรรศการหมุนเวียน “เมล็ดพันธุ์ของพระราชา” วันที่ 11 มกราคม 2563, งานมหกรรม “สืบสาน รักษา      
ต่อยอด Agri Museum Expo 2020” ระหว่างวันที่ 2 – 5 กรกฎาคม 2563 และงานนิทรรศการหมุนเวียน    
“รักษ์พืช รักษ์น้ า รักษ์ป่า รักษ์ทรัพยากรไทย” ระหว่างวันที่ 14 – 16 สิงหาคม 2563 

 6. จัดนิทรรศการสัญจร ภายนอกพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จ านวน 10 ครั้ง เพ่ือเผยแพร่พระเกียรติคุณและ       
พระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ ด้านการเกษตร ถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญา นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจ
พอเพียงและประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของ พกฉ.  

 7. การด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า        
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) จ านวน 7 ครั้ง 

 8. การพัฒนาบุคลากร ได้แก่ จัดอบรม จ านวน 19 ครั้ง และจัดโครงการศึกษาดูงาน จ านวน 5 ครั้ง 

 9. ผลการด าเนินงานด้านการเงิน การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตั้งแต่ วันที่ 
1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563  

หน่วย : ล้านบาท 

รายการ เงินงบประมาณ ปี 2563  เบิกจ่ายและผูกพัน  ร้อยละ 

งบประมาณรวม 252.8926 222.7736 88.09 

- งบเงินอุดหนุน 220.5858 198.9691 90.20 

- เงินนอกงบประมาณสมทบ 32.3068 23.8045 73.68 

 

 ปัญหาอุปสรรค เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) จึงยกเลิกการ
จัดกิจกรรมงานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง เดือนมีนาคม เดือนเมษายน และเดือนพฤษภาคม 2563 และ  พกฉ. 
ประกาศปิดให้บริการเข้าชมชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2563 
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สรุปผลการด าเนินงานด้านภารกิจหลัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ เดือนกันยายน 2563 

กิจกรรม / โครงการ เป้าหมายรวมปีงบประมาณ 
2563 

ผลงาน 

1. เผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพ
ของพระบาทสมเด ็จพระบรมชนกาธ ิเบศร    
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
ด้านการเกษตร จัดแสดงพิพิธภัณฑ์ในอาคาร 
และพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง  
 

จ านวนผู้เข้าชมและเรียนรู้  
555,758 ราย 

จ านวนผู้เข้าชมและเรียนรู้ 
332,669 ราย 

2. การขับเคลื ่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ด้านการเกษตร ผ่านการจัดกิจกรรมตลาดนัด
เศรษฐกิจพอเพียง  
 

11 ครั้ง 11 ครั้ง 

3 .  จั ดกระบวนการถ่ า ยทอดองค์ ความรู้        
ภูมิปัญญา นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 
เ พื่ อ ก า ร พึ่ ง ต น เ อ ง ใ น ก า ร ล ด ค่ า ใ ช้ จ่ า ย        
สร้างรายได้ 
 

12 ครั้ง 14 ครั้ง 

4. จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ
เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง  แก่นักเรียน  นักศึกษา  
และประชาชน  
  

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ  
90,000 ราย 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ  
40,136 ราย 

5. นิทรรศการสัญจร เพื่อเผยแพร่พระเกียรติ
คุณและพระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  
บรมนาถบพิตร ด้านการเกษตร ถ่ายทอด     
องค์ความรู้นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง
และประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของ พกฉ.  

8 ครั้ง 10 ครั้ง 

   
หมายเหตุ : เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) จึงยกเลิกการจัดกิจกรรม
งานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง เดือนมีนาคม เดือนเมษายน และเดือนพฤษภาคม 2563 และ พกฉ. ประกาศปิด
ให้บริการเข้าชมชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2563 
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ผลการด าเนินงานตามภารกิจหลัก 

1. การเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ ด้านการเกษตร  

 พกฉ. ด าเนินการเปิดให้เข้าชมและเรียนรู้ นิทรรศการและฐานการเรียนรู้ต้นแบบเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 
ทั้ง 3 ส่วน ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ในอาคาร พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง และพิพิธภัณฑ์กษัตริย์เกษตร ส าหรับนักเรียน นักศึกษา 
เกษตรกรและประชาชนทั่วไป และบริการเข้าชมส าหรับหมู่คณะ 

1.1 พิพิธภัณฑ์ในอาคาร  เรียนรู้ด้ วย ความสุข สนุกสนาน ผ่ านการน า เสนอด้วยเทคโนโลยี 
ที่ทันสมัย เช่น ระบบ 3 มิติ โฮโลแกรม ระบบ 4 มิติ จอทัชสกรีน และระบบเสียง สี แสง ที่ทันสมัย ได้แก่ พิพิธภัณฑ์
ในหลวงรักเรา พิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรม พิพิธภัณฑ์ป่าดงพงไพร พิพิธภัณฑ์วิถีน้ า พิพิธภัณฑ์ดินดล                 
และพิพิธภัณฑ์เกษตร คือ ชีวิต  

1.2 พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง จัดแสดงฐานการเรียนรู้ต้นแบบเพ่ือให้ผู้เข้าเรียนรู้ได้สัมผัสประสบการณ์จริง  ลงมือ
ปฏิบัติ ได้แก่ พิพิธภัณฑ์เกษตรตามรอยพ่อ และพิพิธภัณฑ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งได้มีการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์
เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร (wisdom farm) โดยจัดบริการรถน าชมฐานเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์
กลางแจ้ง 

1.3 พิพิธภัณฑ์ กษัตริย์ เกษตร พ้ืนที่ MADO Pavilion ริมถนนพหลโยธิน เรียนรู้การเดินตามรอยพ่อ       
ผ่านสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย (Interactive) ซึ่งมีเกมสวมหมวกให้ภูเขา สวมรองเท้าให้ตีนดอย และเกมเกษตรทฤษฎี
ใหม่ประยุกต์ การ์ตูนแอนิเมชั่น เรื่อง “70 ปี กษัตริย์ เกษตร” เชื่อมโยงภูมิปัญญาเกษตรไทยที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต        
คนรุ่นใหม่ สัมผัสคุณค่าวิถีเกษตรไทย ที่ร้านอาหาร “กิน อยู่ ดี” และร้าน MADO café จ าหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม 
สินค้าเพ่ือสุขภาพ และผลผลิต ผลิตภัณฑ์จากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ 

ผลการด าเนินงาน 

1) มีผู้เข้าชมและเรียนรู้ สะสมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2563 รวมจ านวน 
332,669 ราย1 โดยกลุ่มเป้าหมายที่เข้ามาเรียนรู้ ได้แก่ นักเรียน นักศึกษา บุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ประชาชนทั่วไป  

2) ผู้เข้ามาเรียนรู้ ได้เรียนรู้พระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ ด้านการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 
และความส าคัญของการเกษตร รวมทั้งน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรม ชนกาธิเบศร      
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

 

 

 

                                                           
1 เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) จึงยกเลิกการจัดกิจกรรมงานตลาดนัดเศรษฐกิจ
พอเพียง เดือนมีนาคม เดือนเมษายน และเดือนพฤษภาคม 2563 และ พกฉ. ประกาศปิดให้บริการเข้าชมช่ัวคราว ตั้งแต่วันที่ 19 
มีนาคม 2563 ถึงวันท่ี 1 มิถุนายน 2563  
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2. การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตร 

 2.1 จัดตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง โดยร่วมมือกับเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ เป็นตลาดนัดองค์ความรู้  
เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ ภูมิปัญญา นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง การบริหารจัดการผลผลิต การตลาด         
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ เกษตรกร และผู้ผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ ตลอดจน       
การจ าหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ และผลผลิตเกษตรคุณภาพ จ านวน 11 ครั้ง ดังนี้ 

  1) จัดงานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง “ธ สถิตในดวงใจ...นิรันดร์” ในวันที่ 11 - 13 ตุลาคม 
2562 เพ่ือน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล 
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยนิทรรศการพิเศษและกิจกรรมการเรียนรู้ อาทิ นิทรรศการ “พ่อแห่งแผ่นดิน” 
นิทรรศการ “จากปรัชญา สู่อาชีพ” โดยเครือข่ายผู้น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตรที่ประสบ
ความส าเร็จ และนิทรรศการจากโรงเรียนต้นแบบในสังกัดของ สพฐ. จาก 5 จังหวัด กิจกรรมน้อมร าลึก อาทิ       
“แรงบันดาลใจสู่นักประดิษฐ์ บันทึก....ไว้ในใจนิรันดร์ และครั้งหนึ่ง ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ” ร่วมท าบุญตักบาตร
ข้าวสารอาหารแห้งพระภิกษุสงฆ์ 50 รูปเพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต และเชิญชวนคนไทย
ร่วมจุดเทียนน้อมร าลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช           
บรมนาถบพิตร การฝึกอบรมวิชาของแผ่นดินและอบรมเชิงปฏิบัติการกว่า 20 หลักสูตร กิจกรรมตลาดนัดเศรษฐกิจ
พอเพียง ตลาดนัดแห่งมิตรภาพและการแบ่งปันกิจกรรม “เพาะ แจก แลก เปลี่ยน” น าภาชนะเหลือใช้มาเพาะกล้าไม้
กลับไปดูแลต่อที่บ้าน 

  2) จัดงานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง “มหัศจรรย์แห่งท้องทุ่ง” ในวันที่ 2 – 3  พฤศจิกายน 
2562 น้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม
นาถบพิตร ที่ทรงแก้ไขปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้ ากินน้ าใช้ให้กับคนไทย จัดนิทรรศการพิเศษ “ฝนหลวง น้ าจากฟ้า”    
ตามรอยประวัติความเป็นมาของเครื่องบินฝนหลวง เรียนรู้ภูมิปัญญา วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในอดีตสู่ปัจจุบัน 
อาหารจากท้องทุ่ง ของเล่นจากท้องนา ชิมข้าวใหม่ในรอบปีการเก็บเกี่ยว สินค้าเกษตรอินทรีย์จากเกษตรกรตัวจริง    
ในงานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียงกว่า 100 ร้านค้า หลักสูตรอบรมวิชาของแผ่นดินและอบรมเชิงปฏิบัติการกว่า      
10 วิชา 

  3) จัดงานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง “ภูมิพลังแผ่นดิน” ในวันที่ 4 – 8 ธันวาคม 2562 กิจกรรม
ภายในงานประกอบด้วยนิทรรศการเพ่ือเทิดพระเกียรติและเผยแพร่พระเกียรติคุณพระปรีชาสามารถพระบาทสมเด็จ             
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้านการจัดการดิน การแสดงดนตรีเพลง         
พระราชนิพนธ์เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร     
การแสดงศิลปวัฒนธรรม 4 ภาค อบรมวิชาของแผ่นดิน และอบรมเชิงปฏิบัติการมากว่า 30 วิชา สินค้าเกษตร
อินทรีย์ ผัก ผลไม้ตามฤดูกาล ต้นไม้ พันธุ์ไม้ ผลิตภัณฑ์แปรรูปคุณภาพจากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ทั่วทุกภูมิภาคกว่า 
300 บูธ 

  4) จัดงานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง “ความรัก ความสุข กับวิถีเกษตร” ระหว่างวันที่ 1 – 2 
กุมภาพันธ์ 2563 กิจกรรมภายในงาน น าเสนอความรัก ความสุขจากการท าการเกษตร เรียนรู้นิทรรศการ “เกษตร 
นักประดิษฐ์” แลกเปลี่ยนเรียนรู้อบรมวิชาของแผ่นดินและอบรมเชิงปฏิบัติการกว่า 10 วิชา  จากปราชญ์เกษตร     
เลือกซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์ ผลผลิตเกษตรปลอดภัย 
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  5) จัดงานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง “11 ปี ส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)” ระหว่างวันที่ 6 - 7 มิถุนายน 2563 เรียนรู้การอบรมวิชาของ
แผ่นดินและอบรมเชิงปฏิบัติการ ชม ชิม ช้อป สินค้าเกษตรคุณภาพจากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ กว่า 90 ร้านค้า 
ในรูปแบบ New Normal โดยมีมาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดต่อเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 
เพ่ือสร้างความม่ันใจให้กับผู้ใช้บริการ 

  6) จัดงานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง “สืบสาน รักษา ต่อยอด Agri & Museum Expo 2020” 
ระหว่างวันที่ 2 – 5 กรกฎาคม 2563 เรียนรู้ศาสตร์พระราชาด้านนวัตกรรมเกษตรพบกับนิทรรศการพิเศษ  “จักสืบ 
จักสาน อัตลักษณ์ วัฒนธรรมเกษตร” และนิทรรศการฝ่าวิกฤต COVID - 19 ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง จากศูนย์
เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ และหน่วยงานภาคีความร่วมมือ เต็มอ่ิม ช้อปกระหน่ ากับสินค้าคุณภาพเกษตรปลอดภัย 

7) จัดงานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง “เพาะป่า เพาะชีวิต” ระหว่างวันที่ 18 – 19 กรกฎาคม 
2563 ร่วมเรียนรู้และอบรมวิชาของแผ่นดิน และการอบรมเชิงปฏิบัติการกว่า 10 หลักสูตร อ่ิมอร่อยกับอาหารคาว 
หวาน ท้องถ่ินปรุงสดใหม่จากคนในพื้นท่ี ชม ช้อป จุใจสไตล์คนรักสุขภาพกับร้านค้าเครือข่ายจากทั่วประเทศ 

8) จัดงานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง “พระแม่แห่งแผ่นดิน” ระหว่างวันที่ 1 - 2 สิงหาคม 2563 
เพ่ือเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เรียนรู้วิชาของ
แผ่นดิน และการอบรมเชิงปฏิบัติการ ชมนิทรรศการ “ฟูมฟักรักเกษตร” เลือกซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์จากเครือข่าย
พิพิธภัณฑ์เกษตรฯทั่วประเทศ กิจกรรมพิเศษประดิษฐ์ดอกไม้แทนใจ มอบให้แม่ 

9) จัดงานนิทรรศการหมุนเวียน “รักษ์พืช รักษ์น้ า รักษ์ป่า รักษ์ทรัพยากรไทย” ระหว่างวันที่                 
14 – 16 สิงหาคม 2563 เพ่ือเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา                  
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  2 เมษายน เรียนรู้                               
นิทรรศการพิเศษ 89 ภูมิปัญญา รู้  รักษา ทรัพยากรไทย นิทรรศการพันธุ์ไม้สีม่วง และ 9 พันธุกรรมพืชใน
พระราชด าริ วิชาของแผ่นดินและการอบรมเชิงปฏิบัติการ จากผู้ปฏิบัติจริง กิจกรรม เพาะ แจก แลก เปลี่ยน        
น าภาชนะเหลือใช้มาใส่ต้นไม้กลับไปปลูกที่บ้าน ชม ช้อป สินค้าเกษตรอินทรีย์ สินค้าแปรรูปคุณภาพ จากเครือข่าย
พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ทั่วประเทศ 

10) จัดงานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง “Smart Farmer อัจฉริยะยุวเกษตร” ระหว่างวันที่       
5 - 6 กันยายน 2563 ร่วมสร้างแรงใจในการท าเกษตรพอเพียง บ่มเพาะความรู้จากรุ่นพ่ีเกษตรกร คนเก่งผ่านการ
อบรมวิชาของแผ่นดินและอบรมเชิงปฏิบัติการกว่า 10 หลักสูตร พร้อมช้อป ชม ผลผลิตเกษตรตามฤดูกาลสดใหม่
จากสวน พันธุ์ไม้ สินค้าแปรรูป และอ่ืน ๆ อีกมากมาย ในราคาย่อมเยากว่า 100 ร้านค้า พร้อมชมนิทรรศการคนรุ่น
ใหม่หัวใจเกษตรและนิทรรศการเกษตรพอเพียงเมือง 

11) จัดงานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง “เกษตรวิธีไทย ศาสตร์และศรัทธา” ระหว่างวันที่         
19 – 20 กันยายน 2563 ชมและเรียนรู้นิทรรศการโคก หนอง นา : ศาสตร์และศรัทธา และเกษตรก่อนเกษียณ 
ร่วมเรียนรู้จากเกษตรกรผู้มีประสบการณ์จริง ผ่านการเข้าร่วมอบรมวิชาของแผ่นดิน และอบรมเชิงปฏิบัติการกว่า   
10 หลักสูตร ช้อปสินค้าเกษตรปลอดภัย สไตล์คนรักสุขภาพ 
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  ผลการด าเนินงาน  

1) พกฉ. ได้ด าเนินการเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์ไทย       
ด้านการเกษตร รวมทั้งเพ่ิมจ านวนผู้เข้าชมและเรียนรู้ให้กับ พกฉ. ในงานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง 

2) พกฉ. ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง จากวิทยากรผู้ปฏิบัติจริง ผู้เข้าร่วมอบรม
วิชาของแผ่นดินพึงพอใจกับหลักสูตรที่จัดขึ้น และหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการมีผู้เข้าร่วมงานให้ความสนใจมากขึ้น 
เนื่องจากได้ลงมือปฏิบัติและได้เรียนรู้ตรงจากวิทยากร 

3) พกฉ. ได้ด าเนินการขับเคลื่อนงานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นรูปธรรม โดยความร่วมมือของ
ร้านค้าเครือข่ายและภาคีความร่วมมือ ซึ่งเป็นผลจากการน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการเกษตร ไป
ปรับประยุกต์ใช้กับตนเอง ครอบครัว และชุมชน  

4) สามารถสร้างรายได้ให้กับ พกฉ. ซึ่งประกอบด้วยรายได้จากการมีส่วนร่วมของร้านค้าเครือข่าย 
พกฉ. และร้านค้าภาคีความร่วมมือ 

5) เจ้าหน้าที่ พกฉ. ได้ท างานร่วมกันเป็นทีม พัฒนาศักยภาพการท างานร่วมกัน และสามารถ
ด าเนินงานให้เสร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่วางไว้ และสามารถด าเนินการได้ตามแผนที่วางไว้ 
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2.2 จัดกิจกรรมเผยแพร่ขยายผลนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 4 ครั้ง 

 2.2.1 โครงการเผยแพร่ขยายผลนวัตกรรมการแปรรูปและการดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพร 
ระหว่างวันที่ 25 – 28 ตุลาคม 2562 ณ ศูนย์เรียนรู้เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ       
พระเจ้าอยู่หัว จังหวัดแพร่ “วัดนาตุ้ม” ต าบลบ่อเหล็กลอง อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ 

  ผลการด าเนินงาน 

1) ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น จ านวน 60 คน จากเครือข่าย พกฉ. และประชาชนในพื้นท่ี 
2) ภาคีเครือข่ายความร่วมมือร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้แก่ 

- ศูนย์เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ภาคเหนือตอนบน “ไร่อ้อมกอดภูเขา” ศูนย์เรียนรู้เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ      
พระเจ้าอยู่หัว  

- เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จังหวัดนครราชสีมา 
- เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จังหวัดอุดรธานี 
- เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จังหวัดชัยนาท 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านนาตุ้ม  

3) กิจกรรมศูนย์เรียนรู้ เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ         
พระเจ้าอยู่หัว จังหวัดแพร่ “วัดนาตุ้ม” ต าบลบ่อเหล็กลอง อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ เรียนรู้เรื่องสมุนไพรเพ่ือสุขภาพ 
จากคนในชุมชน และได้รับความร่วมมือจากเครือข่าย พกฉ. ในการพัฒนาพ้ืนที่ “วัดนาตุ้ม” ให้เป็นแหล่งเรียนรู้       
ในรูปแบบพุทธวิถีของคนในชุมชน สนับสนุนแนวทางและองค์ความรู้พัฒนาตลาดวิถีชุมชน “กาดขี้เมี้ยง” เชื่อมโยง
ประเด็นสมุนไพรในการดูแลสุขภาพให้กับคนในชุมชนอย่างยั่งยืน 

4) เครือข่ายได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผ่านประสบการณ์จริงจากผู้น าเครือข่ายในพ้ืนที่ ประเด็น
การแปรรูปและการดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพร 

5) กิจกรรมปลูกสมุนไพรนานาชนิดภายในวัดนาตุ้ม เพ่ือเป็นแหล่งรวบรวมพันธุกรรมพืช
ท้องถิ่นท่ีให้ชุมชนเกิดการอนุรักษ์ รักษา และน าไปใช้ประโยชน์ 
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  2.2.2 โครงการเผยแพร่ขยายผลนวัตกรรมเกษตรยกระดับการพัฒนาคุณภาพผ้าฝ้ายย้อมสี
ธรรมชาติบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างวันที่ 8 - 11 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์เครือข่าย
พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดเลย “ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติภูหลวง”               
ต าบลเลยวังไสย์ อ าเภอภูหลวง จังหวัดเลย 

   ผลการด าเนินงาน 

1) ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น จ านวน 50 คน จาก เครือข่าย พกฉ. 
2) ภาคีเครือข่าย พกฉ. ได้แก่ 

- ศูนย์เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
จังหวัดกาฬสินธุ์ “กลุ่มเกษตรกรสายนาวัง” 

- ศูนย์เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ภาคเหนือตอนบน “ไร่อ้อมกอดภูเขา” 

- ศูนย์ เรียนรู้ เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็ จ         
พระเจ้าอยู่หัว จังหวัดนครราชสีมา “ศูนย์เรียนรู้พืชพรรณท้องถิ่นน้ าล าพระเพลิง” 

- ศูนย์เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
จังหวัดยโสธร “วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงโคขุนหนองแหน” 

- ศูนย์ เรียนรู้ เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพ ระบาทสมเด็จ         
พระเจ้าอยู่หัว “ครามบุญ” จังหวัดมุกดาหาร 

- เครือข่าย พกฉ. จังหวัดมหาสารคาม 
- ผู้สืบทอด เครือข่าย พกฉ. จังหวัดขอนแก่น 

3) ผู้เข้าร่วมโครงการได้ทบทวนความเป็นมาในการขับเคลื่อนงานผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ    
ในแต่ละพ้ืนที่ด้านความส าคัญ และการใช้สีจากเปลือกไม้ แต่ละชนิด 

4) การมองทรัพยากรบนฐานวิถีชีวิตกับการประยุกต์ใช้และการสร้างเอกลักษณ์การ
ท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน ค้นพบจุดเด่นของชุมชน     

5) เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กระบวนการและข้ันตอนการย้อมผ้าฝ้าย แต่ละพ้ืนที่ถ่ายทอด
จากภูมิปัญญาสู่คนรุ่นใหม่ 
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  2.2.3  โครงการติดตามและประสานงานเครือข่าย พกฉ. จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดหนองคาย 
ระหว่างวันที่ 5 – 8 กุมภาพันธ์ 2563  

   ผลการด าเนินงาน 

   1) วางแผนประสานงานเครือข่าย สถานที่ 
2) ติดตามผลการด าเนินงาน 
๓) จัดเก็บข้อมูลองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆ ของศูนย์เครือข่าย 
4) แลกเปลี่ยนการบริหารจัดการระบบธนาคารน้ าใต้ดินกับชุมชนเทศบาลต าบลค าบง 

แนวทางงานพัฒนา แนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

 

 

 

 

 

 

2.2.4 โครงการติดตามและประสานงานเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดสกลนคร และจังหวัดมุกดาหาร ระหว่างวันที่ 13 – 16 
มีนาคม 2563 ณ ศูนย์เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน “เครือข่ายอินแปง”, ศูนย์เรียนรู้เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดสกลนคร “ไทเทิงภูผ้ายอมคราม” และศูนย์เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดกาฬสินธุ์ “สหกรณ์การเกษตรบ้านดงกล้วย จ ากัด” 

   ผลการด าเนินงาน 

   1) แลกเปลี่ยนประเด็น การปรับปรุงนิทรรศการ องค์ความรู้ ป้าย และเรื่องราว พกฉ.      
ในรูปแบบสื่อต่าง ๆ ของศูนย์เครือข่ายและศูนย์เรียนรู้เครือข่าย พกฉ. ให้เป็นรูปแบบเดียวกัน  
   2) ได้ด าเนินการติดตามกิจกรรมของศูนย์เครือข่าย และศูนย์เรียนรู้ ได้แก่ 
    - ศูนย์เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน “เครือข่ายอินแปง”  
    - ศูนย์ เรียนรู้ เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ          
พระเจ้าอยู่หัว จังหวัดสกลนคร “ไทเทิงภูผ้ายอมคราม” 
    - ศูนย์เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
จังหวัดกาฬสินธุ์ “สหกรณ์การเกษตรบ้านดงกล้วย จ ากัด”  
   3) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นเรื่อง “ธนาคารน้ าใต้ดิน” เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ า   
ในภาคการเกษตร พร้อมกับการเชื่อมโยงเครือข่ายในการสร้างความร่วมมือระหว่างกัน 
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   4) ประสานความร่วมมือศูนย์เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ      
พระเจ้าอยู่หัว จังหวัดกาฬสินธุ์ “สหกรณ์การเกษตรบ้านดงกล้วย จ ากัด” จัดให้เป็นพ้ืนที่ทดลอง เรื่องการท าธนาคาร
น้ าใต้ดิน เพ่ือเป็นต้นแบบในการกักเก็บน้ าให้กับชุมชน 
   5) ได้ประสานงานร่วมขับเคลื่อนและยกระดับ การสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
นวัตกรรมและเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร ด้านการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือเปิดเป็นศูนย์เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิม        
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดกาฬสินธุ์ “กลุ่มเกษตรกรสายนาวัง” ต าบลสายนาวัง อ าเภอนาคู 
จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมี นายบ ารุง คะโยธา ผู้ประสานงาน เครือข่าย พกฉ. ขับเคลื่อนในพ้ืนที่ด้านอนุรักษ์พันธุกรรม
ท้องถิ่น ส่งเสริมการพ่ึงตนเองด้านอาหาร งานหัตถกรรมผ้าทอ การย้อมสีจากธรรมชาติ ปลูกมันญี่ปุ่นอินทรีย์       
ข้าวอินทรีย์ และการบริหารจัดการน้ าระดับชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 2.3 จัดกิจกรรมขยายผลเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ จ านวน 5 ครั้ง 

  2.3.1 โครงการขยายผลเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ เปิดศูนย์เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิม      
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดอุตรดิตถ์ “สวนสรรพสิ่งคอรุม” ระหว่างวันที่ 12 - 14 
ธันวาคม 2562 ณ สวนสรรพสิ่งคอรุม ต าบลคอรุม อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 

   ผลการด าเนินงาน 

   1) ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น จ านวน 35 คน จากเครือข่าย พกฉ. และประชาชนในพ้ืนที่  
ได้แก่ 

- ศูนย์เรียนรู้เครือข่าย พกฉ. จังหวัดแพร่ “วัดนาตุ้ม” 
- เครือข่าย พกฉ. ผ่านการอบรมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ 1 ไร่ 1 แสน 

จังหวัดเชียงราย 
- เครือข่าย พกฉ. ผ่านการอบรมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ 1 ไร่ 1 แสน 

จังหวัดสุรินทร์ 
- เครือข่าย พกฉ. ผ่านการอบรมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ 1 ไร่ 1 แสน 

จังหวัดก าแพงเพชร 
- เครือข่าย พกฉ. จังหวัดอุตรดิตถ์ 

   2) พกฉ. ประสานความร่วมมือและจัดตั้งและท าพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้เครือข่าย พกฉ. จังหวัด
อุตรดิตถ ์“สวนสรรพสิ่งคอรุม” 
   3) เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ระหว่างผู้เข้าร่วมโครงการฯ โดยการน าเทคโนโลยี
สรรพสิ่งอะตอมมิคนาโนไปประยุกต์ใช้กับการท าการเกษตร 
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   4) ได้น าองค์ความรู้ที่น่าสนใจ ไปเผยแพร่ให้กับชุมชนในพื้นท่ีได้เรียนรู้ ได้แก่ 
    - อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “อ้อยอินทรีย์ตั้งตัว” 
    - บรรยายเรื่อง “เกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ 1 ไร่ 1 แสน” 
    - อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สรรพสิ่งบ ารุงดิน” 
    - อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สมุนไพรแช่มือ แช่เท้า” 
 
 
 
 
 
 
 
  2.3.2 โครงการขยายผลเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ เปิดศูนย์เรียนรู้กลุ่มเกษตรกรชาวนา
เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 21 - 23 
กุมภาพันธ์ 2563 ณ กลุ่มเกษตรกรชาวนา ต าบลโกรกแก้ว อ าเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ 

   ผลการด าเนินงาน 

   1) มีเครือข่าย พกฉ. และผู้สืบทอด พกฉ. ผู้เข้าร่วมโครงการขยายผลเครือข่ายพิพิธภัณฑ์
เกษตรฯ เปิดศูนย์เรียนรู้กลุ่มเกษตรกรชาวนา เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ           
พระเจ้าอยู่หัว จังหวัดบุรีรัมย์ จ านวน 30 คน 
   2) ประสานความร่วมมือและจัดตั้งและท าพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้กลุ่มเกษตรกรชาวนาเครือข่าย
พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดบุรีรัมย์ 
   3) ได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ จากเครือข่าย พกฉ. และได้น าองค์ความรู้         
ที่น่าสนใจ ไปเผยแพร่ให้กับชุมชนในพื้นท่ีได้เรียนรู้ ได้แก่ 
    - อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การท าอาหารสัตว์ต้นทุนต่ า” 
    - บรรยาย เรื่อง “พันธุกรรมป่าสร้างชีวิต” 
    - บรรยาย เรื่อง “การแปรรูปเพิ่มมูลค่าไก่อบ”   
     - บรรยาย เรื่อง “สมุนไพรป่ารักษาโรค”   
   4) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นเรื่อง “ธนาคารน้ าใต้ดิน” เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ า  
ในภาคการเกษตร พร้อมกับการเชื่อมโยงเครือข่ายในการสร้างความร่วมมือระหว่างกัน 
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  2.3.3 โครงการขยายผลเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ เปิดศูนย์เรียนรู้นวัตกรรมใหม่บ้านเขา
จันทร์ เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่            
27 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2563 ณ ศูนย์เรียนรู้นวัตกรรมใหม่บ้านเขาจันทร์ ต าบลจะโหนง อ าเภอจะนะ 
จังหวัดสงขลา 

   ผลการด าเนินงาน 

   1) มีเครือข่าย พกฉ. และผู้สืบทอด พกฉ. ผู้เข้าร่วมโครงการขยายผลเครือข่ายพิพิธภัณฑ์
เกษตรฯ เปิดศูนย์เรียนรู้นวัตกรรมใหม่บ้านเขาจันทร์ เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ       
พระเจ้าอยู่หัว จังหวัดสงขลา จ านวน 40 คน 
   2) ประสานความร่วมมือ และจัดตั้งและท าพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้นวัตกรรมใหม่บ้านเขาจันทร์
เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดสงขลา 
   3) ได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ จากเครือข่าย พกฉ. และได้น าองค์ความรู้         
ที่น่าสนใจ ไปเผยแพร่ให้กับชุมชนในพ้ืนที่ได้เรียนรู้ ได้แก่ 
    - บรรยาย เรื่อง “การท าดินพร้อมปลูกเพ่ือจ าหน่าย”  
    - อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ความหลากหลายทางพันธุกรรมพืชแต่ละภาค และ
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีในชุมชน” 
    - บรรยาย เรื่อง “แนวคิดการท าสวนเกษตรธาตุ 4” 
    - บรรยาย เรื่อง “เทคนิคการเพาะเห็ดแบบลดต้นทุน” 
    - บรรยาย เรื่อง “การท ามะพร้าวบอนไซ” 
      - อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “น้ ามันมะพร้าวสกัดเย็น” 
   4. เรียนรู้การปลูกไผ่สารพัดชนิดในไร่นาสวนผสม กับอาจารย์ค านึง นวลมณีย์ ซึ่งเป็น    
การท าเกษตรที่หลากหลายรูปแบบตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้ 
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  2.3.4 โครงการขยายผลเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเปิดศูนย์เรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง                            
สวนธรรมชาติมีดี เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดสระบุรี      
ระหว่างวันที่ 10 - 11 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสวนธรรมชาติมีดี ต าบลบ้านครัว               
อ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 
   ผลการด าเนินงาน 

1. มีเครือข่าย พกฉ. และผู้สืบทอด พกฉ. เข้าร่วมโครงการจ านวน 4๐ คน  
2. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้นวัตกรรมเกษตร การท าน้ ายาเอนกประสงค์ การแปร

รูปน้ าตาลอ้อย โซล่าเซลล์ชุดนอนนา ก้อนมหัศจรรย์รักสิ่งแวดล้อม ธนาคารน้ าใต้ดิน 
3. เปิดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสวนธรรมชาติมีดีเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตร                              

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดสระบุรี 
4. น าองค์ความรู้ที่น่าสนใจ ไปเผยแพร่ให้กับชุมชนในพื้นท่ีได้เรียนรู้ ได้แก่ 

- อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การท าพิซซ่าแป้งข้าวพ้ืนบ้าน” 
- อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การแปรรูปน้ าตาลอ้อย” 
- อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การแปรรูปมัลเบอร์รี่” 
- อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “โซล่าเซลล์ ชุดนอนนา”   
- อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ก้อนมหัศจรรย์ รักสิ่งแวดล้อม” 
- อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ธนาคารน้ าใต้ดิน”    
- อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การท าน้ ายาเอนกประสงค”์ 

5. แลกเปลี่ยนประเด็นแนวทางขับเคลื่อน 
- พัฒนาศูนย์เรียนรู้ให้มีฐานเรียนรู้ที่หลากหลายทางด้านการบริหารจัดการพ้ืนที่ 

และการแปรรูปผลผลิตเพื่อต่อยอดและสร้างรายได้ 
- จัดให้มีสถานที่ในการจ าหน่ายสินค้าให้กับชุมชน เพ่ือเป็นสถานที่ท่องเที่ยว

ต้อนรับประชาชนที่เข้ามาเรียนรู้ภายในศูนย์ 
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  2.3.5 โครงการขยายผลเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเปิดศูนย์การเรียนรู้บ้านวิถีธรรมวังสะแกง 
เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดล าพูน ระหว่างวันที่ 22 - 23 
สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านวิถีธรรมวังสะแกง บ้านวังสะแกง ต าบลหนองล่อง อ าเภอเวียงหนองล่อง 
จังหวัดล าพูน 

   ผลการด าเนินงาน 

1. เพ่ือเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว    
ด้านการเกษตร และขับเคลื่อนงานเก่ียวการการดูแลสุขภาพด้วยแบบพึ่งตนเอง แพทย์วิถีธรรม  

2. มีฐานเรียนรู้พลังงานแสงอาทิตย์ แปรรูปอาหารสุขภาพและน้ าสุขภาพ รวมทั้งเปิด
โอกาสให้เครือข่ายได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันด้านการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือพัฒนาและยกระดับการสร้าง
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลสุขภาพด้วยแพทย์วิถีธรรมเผยแพร่นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง
ภาคปฏิบัติ 

3. จัดกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ 
- บรรยายและสาธิต เรื่อง “เทคนิคกระบวนการสร้างธนาคารน้ าใต้ดิน”   
- บรรยายและปฏิบัติ เรื่อง “การดูแลสุขภาพแบบพ่ึงตนเอง”   
- อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การท าปุ๋ยเบญจคุณ” 
- อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การท าผงนัวปรุงรสจากธรรมชาติ” 
- อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “โซล่าเซลล์ ชุดนอนนา”   
- อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การท าน้ ามันมะพร้าวแบบสกัดเย็น เพ่ือบริโภค” 
- พูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ แนวทางความร่วมมือ ก าหนดทิศทางการ

ขับเคลื่อนงานของศูนย์ ร่วมกับ พกฉ. 
4. แนวทางการขับเคลื่อน 

- ขับเคลื่อนเรื่องฝายในชุมชนและเครือข่ายพ้ืนที่ใกล้เคียง พร้อมกับการจัดค่าย
กิจกรรมสร้างเด็กเพ่ือสร้างความสัมพันธ์กับคนในชุมชน 

- ขับเคลื่อนกิจกรรมค่ายวิถีธรรมการดูแลสุขภาพในระดับพ้ืนที่และเครือข่าย 
- เป็นพ้ืนที่ในการประสานงาน ร่วมกับ พกฉ. ในการกระจายองค์ความรู้การเป็น

ศูนย์แพทย์วิถีธรรม สุขภาพพ่ึงตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือช่วยเหลือสังคมและร่วมกันเผยแพร่          
พระอัจฉริยภาพด้านการเกษตรของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร 

- ขับเคลื่อนเรื่องเกษตรอินทรีย์ การดูแลสุขภาพ และการแบ่งปันสังคม 
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 2.4 จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่าย จ านวน 7 ครั้ง 

  2.4.1 โครงการประชุมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ เพื่อขับเคลื่อนงานตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการเกษตร ระหว่างวันที่ 2 – 3 พฤศจิกายน 2562 ณ ส านักงานพิพิธภัณฑ์
เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี 

   ผลการด าเนินงาน 

1) ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น จ านวน 25 คน จาก เครือข่าย พกฉ. และเจ้าหน้าที่ พกฉ. 
2) เครือข่ายได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประมวลภาพกิจกรรมและผลของการขับเคลื่อนงานตาม

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในงานนิทรรศการหมุนเวียน “ธ สถิต ในดวงใจ...นิรันดร์” โดย เจ้าหน้าที่ พกฉ. และ
ผู้น าเครือข่าย พกฉ. 

3) ก าหนดรายละเอียดกิจกรรมการขับเคลื่อนงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ในช่วงไตรมาสที่ 1 เดือนพฤศจิกายน 2562 – มกราคม 2563 ระหว่างเครือข่าย ร่วมกับ พกฉ. พร้อมกับการได้
ข้อสรุปประเด็นรายละเอียด “นิทรรศการของขวัญจากดิน” บริเวณลานใบไม้ ด้านหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 1  
ในงานมหกรรม “ภูมิพลังแผ่นดิน” วันที่ 4 – 8 ธันวาคม 2562 โดยเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ 
 
 
 
 
 
 
 

2.4.2 โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนผู้สืบทอดเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 20 - 25 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์เครือข่ายพิพิธภัณฑ์
เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภาคเหนือ “วัดโป่งค า” ต าบลดู่พงษ์ อ าเภอสันติสุข    
จังหวัดน่าน  

ผลการด าเนินงาน 
1) พัฒนาศักยภาพพลังกลุ่มเยาวชนผู้สืบทอดจังหวัดน่าน  ให้สอดคล้องกับพ้ืนฐาน

ทรัพยากรท้องถิ่น เพ่ือเกิดความความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     
ให้แพร่หลาย ในพ้ืนที่เครือข่าย พกฉ. 

2) ปลูกฝังจิตส านึกของเครือข่ายเยาวชนผู้สืบทอดให้ส านึกรักถิ่นฐานบ้านเกิดของตน 
3) สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมการขับเคลื่อนงานของ พกฉ. และช่วย

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ พกฉ. 
4) เยาวชนผู้สืบทอดมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานของ พกฉ. และช่วยประชาสัมพันธ์

กิจกรรมของ พกฉ. โดยใช้ศูนย์เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภาคเหนือ 
“วัดโป่งค า” เป็นศูนย์กลางในการประสานงาน 
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5) เยาวชนผู้สืบทอดได้เรียนรู้พระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร        
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้านการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง และเกิดแรงบันดาลใจในการสืบทอด
พระราชปณิธานกษัตริย์เกษตร 
 
 
 
 
 
 
 
  2.4.3 โครงการประชุมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “เพื่อขับเคลื่อนงานพัฒนาศักยภาพเครือข่าย ระดับประเทศ” ระหว่างวันที่ 4 - 6 
ธันวาคม 2562 ณ ส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) 
ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
   ผลการด าเนินงาน 
   1) ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 70 คน จาก เครือข่าย พกฉ.  
   2) เครือข่าย พกฉ. ร่วมพิธีเปิด มหกรรม “ภูมิพลังแผ่นดิน” โดยมีนายอลงกรณ์ พลบุตร    
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี มอบประกาศเกียรติคุณให้ศูนย์เครือข่ายและ
ศูนย์เรียนรู้ พกฉ. จ านวน 24 ศูนย์ 
   3) ผอ. พกฉ. มอบนโยบาย ทิศทาง แผนการขับเคลื่อนงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของ พกฉ. เพ่ือขับเคลื่อนงาน ปี 2563 ร่วมกัน  
   4) เครือข่าย พกฉ. ร่วมกิจกรรม “เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร   
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร” 
   5) พ่ีน้องเครือข่าย พกฉ. ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นิทรรศการ “ของขวัญจากดิน”  
   6) เครือข่าย พกฉ. แลกเปลี่ยนประเด็น ศูนย์เครือข่ายและศูนย์เรียนรู้เครือข่าย พกฉ. ที่มี
ความพร้อมในการถ่ายทอดองค์ความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับ โรงเรียนในสังกัด สพฐ. และ
ประชาชนทั่วไป 
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  2.4.4 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการออกแบบและ
การตลาด ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ ณ ส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ          
พระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
   ผลการด าเนินงาน 
   1) ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 35 คน จาก เครือข่าย พกฉ. และเจ้าหน้าที่ พกฉ.  
   2) ประเด็นการเรียนรู้และการฝึกปฏิบัติ 

- เรื่อง การเขียนคอนเทนท์ บนโลกดิจิทัล  
- เทคนิคการถ่ายภาพแบบ Creative Photography ด้วยสมาร์ทโฟน 
- ขั้นตอนและวิธีการระบบรับช าระเงิน E-Commerce 
- เรียนรู้เรื่อง “Line@ ที่ควรมีติดสมาร์ทโฟน”  

   3) เครือข่าย พกฉ. และเจ้าหน้าที่ พกฉ. ได้มีการพัฒนาความรู้ความเข้าใจ และได้
ประสบการณ์ในการเรียนรู้ การใช้สารสนเทศเพ่ือขับเคลื่อนงานพัฒนาตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   4) เครือข่าย พกฉ. และเจ้าหน้าที่  พกฉ. สามารถต่อยอด น าองค์ความรู้ ใหม่  ๆ              
ไปประยุกต์ใช้และน าไปขยายผลได้ ในเรื่องพัฒนาการออกแบบ โฆษณาผลิตภัณฑ์ และช่องทางการตลาดผลผลิต 
 
 
 
 
 
 
 
  2.4.5 โครงการประชุมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ “เพื่อขับเคลื่อนงานอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช” ระหว่างวันที่ 12 – 13 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
   ผลการด าเนินงาน 
   1. ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 40 คน จาก เครือข่าย พกฉ. และเจ้าหน้าที่ พกฉ.  
   2. แลกเปลี่ยนข้อมูล ก าหนดรูปแบบ ผังงาน นิทรรศการ และรายละเอียดกิจกรรม สาธิต      
ฝึกปฏิบัติ ในงานมหกรรม “รักษ์พืช รักษ์น้ า รักษ์ป่า รักษ์ทรัพยากรไทย”  
   3. ลงพ้ืนที่จริง วัดพ้ืนที่ ออกแบบนิทรรศการในบริเวณท่ีจัดงานมหกรรม  
   4. น าเสนอเนื้อหานิทรรศการ พร้อมผังงาน กิจกรรม สาธิต ปฏิบัติในนิทรรศการ 
   5. จัดตั้งทีมเครือข่าย พกฉ. ท างานประสานงานนิทรรศการร่วมกับ เจ้าหน้าที่ พกฉ. 
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  2.4.6 โครงการประชุมพัฒนาศักยภาพเครือข่าย “เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอก” 
ระหว่างวันที่ 1๘ – 1๙  มิถุนายน ๒๕๖3 ณ ส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ              
พระเจ้าอยู่หัว ต าบลคลองหนึ่ง  อ าเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี 
  ผลการด าเนินงาน 
  1. มีเครือข่าย พกฉ. เข้าร่วมโครงการจ านวน 20 ราย 
  2. ได้รูปแบบ เนื้อหานิทรรศการ กิจกรรมการจัดแสดงผลงานในงานมหกรรม “สืบสาน รักษา        
ต่อยอด & Agri Museum Expo 2020” ในวันที่ 2 – 5 กรกฎาคม 2563  
  3. ได้ประสานงานการมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอก ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกร่วมจัดนิทรรศการ 
 งานมหกรรม “สืบสาน รักษา ต่อยอด & Agri Museum Expo 2020” ในวันที่ 2 – 5 กรกฎาคม 2563 
  4. ได้จัดเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมและแสดงผลงานเกษตรกรรมยั่งยืน  
  5. ได้ร่วมก าหนดแผนงานการขับเคลื่อนงานร่วมกันภายหลังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID - 19) และจัดนิทรรศการ งานมหกรรมเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 
 
 

2.4.7 โครงการประชุมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตร เพื่อขับเคลื่อนงานอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช “รักษ์พืช รักษ์น้ า รักษ์ป่า รักษ์ทรัพยากรไทย”ระหว่างวันที่ 10 – 11  กรกฎาคม ๒๕๖3          
ณ ส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ต าบลคลองหนึ่ง  
อ าเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี  

ผลการด าเนินงาน 
1. มีเครือข่าย พกฉ. เข้าร่วมโครงการ จ านวน 15 ราย 
2. ได้รูปแบบ เนื้อหา กิจกรรมการจัดแสดงผลงาน การขับเคลื่อนงานตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
3. เครือข่ายได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และบทเรียนการท างานขับเคลื่อนงานตาม

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบนภูมิสังคมที่แตกต่างกันของเครือข่ายและภาคีความร่วมมือ 
4. ได้จัดเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมและและแสดงผลงานพันธุกรรมพืช ๔ ภาค 

และเผยแพร่องค์ความรู้ ศักยภาพของเครือข่าย พกฉ. 
5. ได้ก าหนดแผนงานจัดนิทรรศการงานมหกรรมรักษ์พืช รักษ์น้ า รักษ์ป่า รักทรัพยากรไทย  

เดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ และกิจกรรมของเครือข่าย ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  
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3. การจัดกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ ภูมิปัญญา นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 

 เพ่ือให้ประชาชน ได้เรียนรู้วิชาของแผ่นดินจากวิทยากรผู้ปฏิบัติจริง น าไปประยุกต์ใช้ประโยชน์เพ่ือการ
พ่ึงตนเอง ลดรายจ่าย สร้างรายได้ จ านวน 14 ครั้ง 
 ผลการด าเนินงาน ผู้เข้าร่วมรับการถ่ายทอดองค์ความรู้ สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ เป็นการ
พ่ึงตนเอง ลดรายจ่าย สร้างรายได้ โดยจัดถ่ายทอดองค์ความรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้ 

- เกษตรสร้างสรรค์ เดินตามรอยพ่อ เรียนรู้วิธีการท าเกษตร ท าแล้วไม่มีหนี้ สร้างความสุขอย่างยั่งยืน     
ให้ตนเองและครอบครัว 

- เกษตรท าน้อยได้มาก เรียนรู้การออกแบบพ้ืนที่ท าเกษตรที่เข้าใจภูมิศาสตร์ และธรรมชาติ ตามหลัก
เกษตรทฤษฎีใหม่ 

- เกษตรผสมผสานตามศาสตร์พระราชา เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการพื้นที่ในการท าเกษตรให้เกิดประโยชน์
สูงสุดเพ่ือการพ่ึงตนเอง 

- มหัศจรรย์ไก่พื้นเมือง เรียนรู้เกี่ยวกับสายพันธุ์ไก่พ้ืนเมือง เทคนิคการขยายพันธุ์ การเลี้ยงดูด้วยต้นทุนต่ า 
- การปลูกบัตเตอร์นัท เรียนรู้การปลูกบัตเตอร์นัท ให้ได้ผลผลิตคุณภาพ ปลอดภัยรสชาติดี 
- ข้าวคุณภาพจากแปลงนาสู่โต๊ะอาหาร เรียนรู้การเพ่ิมคุณภาพให้แก่ข้าวที่ปลูก เพ่ือสุขภาพของผู้ปลูก

และผู้บริโภค เพ่ิมผลผลิตการเกษตร 
- การปลูกอ้อยคั้นน้ า เรียนรู้วิธีการปลูก การดูแลอ้อยคั้นน้ า ต้นทุนต่ า 
- เกษตรคันนาใหญ่ พึ่งตนเอง เรียนรู้การวางแผนจัดการพ้ืนที่คันนาขนาดใหญ่ ท าเกษตรผสมผสานสร้าง

รายได้ที่ม่ันคง 
- ปศุสัตว์อินทรีย์ด้วยเทคโนโลยีสรรพสิ่ง เรียนรู้การเลี้ยงสัตว์และการท าอาหารเลี้ยงสัตว์ด้วยเทคโนโลยี

สรรพสิ่งอะตอมมิคนาโน 
- ผักสลัดอินทรีย์สร้างสุข เรียนรู้การปลูกผักสลัดอินทรีย์แบบครบวงจร สร้างอาชีพ สร้างรายได้ 
- การปลูกเมล่อน เรียนรู้เทคนิคการปลูกเมล่อน การสร้างแรงบันดาลใจเกษตรกรรุ่นใหม่คืนสู่ถิ่นท าเกษตร 
- การเพาะเห็ดเศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้การเพาะเห็ดภูฐาน การแปรรูปเห็ด สร้างงาน สร้างรายได้ 
- เกษตรผสมผสานตามศาสตร์พระราชา เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการพื้นที่ในการท าเกษตรให้เกิดประโยชน์

สูงสุดเพ่ือการพ่ึงตนเอง 
- ข้าวคุณภาพจากแปลงนาสู่โต๊ะอาหาร เรียนรู้การเพ่ิมคุณภาพให้แก่ข้าวที่ปลูก เพ่ือสุขภาพของผู้ปลูก

และผู้บริโภคเพ่ิมผลผลิตการเกษตร 
- เกษตรคันนาใหญ่ พึ่งตนเอง เรียนรู้การวางแผนจัดการพ้ืนที่คันนาขนาดใหญ่ ท าเกษตรผสมผสานสร้าง

รายได้ที่ม่ันคง 
- ปศุสัตว์อินทรีย์ด้วยเทคโนโลยีสรรพสิ่ง เรียนรู้การเลี้ยงสัตว์และการท าอาหารเลี้ยงสัตว์ด้วยเทคโนโลยี

สรรพสิ่งอะตอมมิคนาโน 
- ผักสลัดอินทรีย์สร้างสุข เรียนรู้การปลูกผักสลัดอินทรีย์แบบครบวงจร สร้างอาชีพ สร้างรายได้ 
- พืชสีเขียว สุดยอดจุลินทรีย์บ ารุงพืช เรียนรู้การสกัดสารจากพืชสีเขียว และการใช้ประโยชน์ในการ

บ ารุงดิน บ ารุงพืช 
- การเลี้ยงชันโรง เรียนรู้เทคนิควิธีการเลี้ยงและขยายแยกรังชันโรงเพื่ออนุรักษ์ผึ้งให้คงอยู่ในระบบนิเวศ 
- สมุนไพรประจ าบ้าน เรียนรู้การน าสมุนไพรใกล้ตัวมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เพ่ือดูแลสุขภาพคนใน

ครอบครัว 



21 
 

- การจัดการโรคและแมลงในระบบเกษตรอินทรีย์ เรียนรู้เทคนิคและนวัตกรรมการจัดการโรค และแมลง 
ที่มีประสิทธิภาพสูงในระบบเกษตรธรรมชาติและเกษตรอินทรีย์ 

- ปรับน้ า ปรุงดิน เพื่อการเกษตร เรียนรู้การจัดการน้ า การปรับปรุงบ ารุงดินให้เหมาะสมกับการ
เจริญเติบโตของพืช 

-  การปลูกอินทผลัมอินทรีย์ เรียนรู้วิธีการปลูก และดูแลอินทผลัมอินทรีย์ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ 
- ปศุสัตว์อินทรีย์ วิถีธรรมชาติ เรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคการเลี้ยงสัตว์หลากหลายชนิด รูปแบบอินทรีย์สร้าง

สุข 
- ที่ดิน 2 งาน รายได้หลักหม่ืน เรียนรู้เกี่ยวกับการท าเกษตรบนพื้นจ ากัด สร้างรายได้ให้ครอบครัว 
- หลักสูตรอบรมเข้มข้นแบบมืออาชีพ โซล่าเซลล์สูบน้ าขนาดเล็ก ส าหรับครัวเรือน เรียนรู้ ท าความ

เข้าใจเทคนิค และลงมือปฏิบัติการต่อระบบโซล่าเซลล์สูบน้ าขนาดเล็ก ส าหรับครัวเรือน 
- หลักสูตรอบรมเข้มข้นแบบมืออาชีพ เทคนิคการติดตั้งปั๊มสูบน้ าบาดาลโซล่าเซลล์ต้นทุนต่ า เรียนรู้

และท าความเข้าใจการติดตั้งปั๊มบาดาลโซล่าเซลล์ด้วยตนเองแบบต้นทุนต่ า การติดตั้งชุดพ่นละอองน้ า
ขจัด  PM 2.5 จากโซล่าเซลล์ขนาดเล็ก และการติดตั้งนาฬิกา ตั้งเวลากับเทคโนโลยีโซล่าเซลล์ต่าง ๆ 
แบบง่าย 

- หลักสูตรอบรมเข้มข้นแบบมืออาชีพ การท าบ้านดินพอเพียง แบบมืออาชีพ (รุ่นที่ 12)  เรียนรู้ และ
ท าความเข้าใจเทคนิค และลงมือปฏิบัติการท าบ้านดิน 

โดยมีผู้เข้ารับการถ่ายทอดองค์ความรู้ รวมทั้งสิ้นตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – เดือนกันยายน 2563 
จ านวน 11,629 คน  
 
 
 
 
 
 
 
 
4. จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 
 4.1 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง  ส่ งเสริมการเรียนรู้พระเกียรติคุณ                  
และพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร         
ด้านการเกษตร ผ่านนิทรรศการในอาคาร นิทรรศการกลางแจ้ง และการลงมือปฏิบัติ ให้กับนักเรียน นักศึกษา         
ในสถาบันการศึกษาทุกระดับ บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน โดยแบ่งเป็นหลักสูตรการเรียนรู้เกษตร
เศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 10 หลักสูตร หลักสูตรลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้จ านวน 4 หลักสูตร หลักสูตรที่ตอบสนอง
กลุ่มเป้าหมายหลัก จ านวน 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเกษตรสร้างสรรค์หลักสูตรรู้ก่อนท าเกษตร และหลักสูตรเกษตร
ตามรอยพ่อ การจัดกิจกรรมภายใต้โครงการท าให้ผู้ เข้าเรียนรู้ ได้ เรียนรู้และเข้าใจถึง พระอัจฉริยภาพของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร    
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 ผลการด าเนินงาน  

 มีผู้เข้าร่วมเรียนรู้ในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งสิ้นตั้งแต่เดือนตุลาคม 
2562 – เดือนกันยายน 2563 จ านวน 40,136 คน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.2 โครงการท่องเที่ยวสุขสันต์ที่พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ โครงการนี้มุ่งเน้นให้สมาชิกในครอบครัวได้ท ากิจกรรม
ร่ วมกัน ในวั นหยุ ด  อย่ า งมีความสุข  สนุกสนาน และได้ เ รี ยนรู้ พระ อัจฉริ ยภาพของพระบาทสมเด็ จ                                 
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้านการเกษตร ตลอดจนความส าคัญของ
การเกษตรผ่านการลงมือปฏิบัติ 
 ผลการด าเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – วันที่ 30 กันยายน 2563 ได้มีการจัดกิจกรรมภายใต้
โครงการ จ านวน 42 ครั้ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสะท้อนกระบวนการจัดกิจกรรมว่าเป็นกิจกรรมที่ดี โดยเฉพาะการให้ลง
มือปฏิบัติ ได้ลงมือท าจริง คนมาเรียนได้สัมผัสของจริง และผู้เข้าเรียนรู้ได้ร่วมแนะน าครอบครัวอ่ืน  ๆ เข้ามาร่วม
กิจกรรมมากขึ้น   
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5. มหกรรมและนิทรรศการพิเศษ จ านวน 5 ครั้ง 

 5.1 จัดงานนิทรรศการหมุนเวียน “ธ สถิตในดวงใจ...นิรันดร์” ในระหว่างวันที่ 11 - 13 ตุลาคม 2562 
ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี           
โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือน้อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเพ่ือการเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพระราชดําริ มีนิทรรศการพิเศษ คือ 

นิทรรศการพ่อแห่งแผ่นดิน เป็นนิทรรศการที่แสดงถึงพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านในด้านต่าง ๆ เช่น 
พระอัจฉริยภาพด้านดนตรี  พระอัจฉริยภาพด้านภาษาและวรรณกรรม พระอัจฉริยภาพด้านการถ่ายภาพ             
พระอัจฉริยภาพด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี  พระอัจฉริยภาพด้านกีฬา พระอัจฉริยภาพด้านงานช่าง               
พระอัจฉริยภาพด้านการสื่อสาร  พระอัจฉริยภาพด้านศิลปะ พระอัจฉริยภาพด้านการเกษตรและชลประทาน เป็นต้น
จัดแสดงที่บริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 1 ระหว่างวันที่ 11 – 13 ตุลาคม 2562 เพ่ือเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  

 ผลการด าเนินงาน 

 นิทรรศการทั้งของ พกฉ. และ เครือข่าย พกฉ. ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่อง คนมาร่วม
งานสามารถเข้าถึงได้ และได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งทุกจุดมีวิทยากรที่เป็นเจ้าของบูทนิทรรศการอยู่
ประจําจุดคอยให้บริการและตอบคําถามตลอด 3 วัน 
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 5.2 จัดงานมหกรรม “ภูมิพลังแผ่นดิน” ในวันที่ 4 – 8 ธันวาคม 2562 การจัดนิทรรศการ ดําเนินการ
โดยแผนกนิทรรศการและการตกแต่งสถานที่ โดยมีการจัดนิทรรศการ 3 ส่วน ประกอบด้วย  

1) นิทรรศการดินของพ่อ จัดแสดงที่บริเวณหลังอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 1 จัดโดยสํานักพัฒนาพิพิธภัณฑ์
และองค์ความรู้ เพ่ือเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร ซึ่งเป็นนิทรรศการที่แสดงถึงพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร ในด้านการจัดการดิน ซึ่งทรงเป็นกษัตริย์นักพัฒนาดิน ทรงแก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องดินทั่ว
ประเทศไทย นิทรรศการจุลินทรีย์ รวมไปถึงนิทรรศการปุ๋ยพืชสด ซึ่งจัดแสดงพืชที่สามารถนํามาทําเป็นปุ๋ยพืชสดได้ 
เช่น ปอเทือง  ถั่วพร้า   

2) นิทรรศการจากหน่วยงานร่วมจัด ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก จํานวน 9 หน่วยงาน 
ได้แก่ 
  1. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดฉะเชิงเทรา นําเสนอเรื่อง        
พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการทํา
เกษตรทฤษฎีใหม่ การพัฒนาดินที่เสื่อมโทรม ให้เป็นดินที่ดี สามารถทําการเกษตรได้  
  2. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเพชรบุรี นําเสนอเรื่อง               
พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในเรื่องการ
จัดการดิน  การแก้ปัญหาดินเสื่อมโทรม จากดินที่แข็งเป็นดาน ให้กลายเป็นดินดีจนสามารถปลูกพืชได้ การใช้
ประโยชน์จากดินที่แข็งในการเพาะปลูก  
  3. สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน) จังหวัดเชียงใหม่ นําเสนอการปลูกพืชบน    
พ้ืนที่สูง จากชาวไร่ สู่ชาวสวน การจัดการพ้ืนที่บนที่ราบสูง  
  4. สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 นิทรรศการวันดินโลก ลําดับเหตุการณ์เกี่ยวกับการจัดตั้ง              
วันดินโลก 5 ธันวาคม การทําเกษตรทฤษฎีใหม่ แนวทางการจัดการดินและน้ํา มีการแจก พด. เพ่ือให้ประชาชน      
นํากลับไปใช้ 
  5. โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เพชรบุรี  โมเดลการจัดการดินชายฝั่ง การปลูกพืชบําบัดน้ําโดยใช้พืชเป็นตัวกรอง  
  6. ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่อ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จัดแสดงเกี่ยวกับการ
น้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ การทําเกษตรทฤษฎีใหม่ การประยุกต์ใช้ให้เข้ากับบริบทของตนเอง        
และชุมชน  
  7. กลุ่มอาชีพจักสานไม้ไผ่บางเจ้าฉ่า จังหวัดอ่างทอง การแปรรูปไผ่ เป็นของใช้ เช่น กระเป๋า ตะกร้า 
กระบุง มีกิจกรรมการสานตะกร้าใส่ของขนาดเล็กให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
  8. เครือข่ายคนรักหญ้าแฝกแห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา จัดแสดงหญ้าแฝกสายพันธุ์ต่าง ๆ 
การแปรรูปหญ้าแฝก เช่น กระเป๋า กล่องใส่ทิชชู เครื่องประดับ พวงกุญแจ   
  9. เครื่องจักสานหวาย พิมาย จังหวัดนครราชสีมา ต้นหวายเป็นตัวบ่งชี้ความอุดมสมบูรณ์ของดิน            
มีต้นหวายขึ้นที่ใดแสดงว่าดินจุดนั้นมีความอุดมสมบูรณ์ มีกิจกรรมการแปรรูปหวายเป็นเฟอร์นิเจอร์ ของใช้ในบ้าน 
อบรมเชิงปฏิบัติการ การสานเก้าอ้ีจากหวาย   
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3) นิทรรศการของขวัญจากดิน เป็นนิทรรศการของเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ประกอบด้วยนิทรรศการ 
จํานวน 3 ฐานการเรียนรู้ ได้แก่ 
  1. “ดินให้ชีวิต” ซึ่งนําเสนอในเรื่องของดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ จุดกําเนิดดิน ลักษณะของ            
ชั้นดิน ความอุดมสมบูรณ์ของดินภู เขา  ฝายชะลอน้ําจากต้นน้ําสู่ปลายน้ํา การปลูกหญ้าแฝกเพ่ือป้องกัน                
การพังทลายของหน้าดิน มีจุดถ่ายภาพพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล     
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงรับฟังปัญหาเรื่องดินเสื่อมโทรม  มีเส้นทางการเรียนรู้ตามสายธารน้ําที่ไหลมา
จากภูเขาที่อุดมสมบูรณ์ และมีกิจกรรมการมีส่วนร่วมของขวัญจากดิน เช่น การทําของเล่นจากเมล็ดพันธุ์  การสาน  
ใบมะพร้าวเป็นสัตว์ต่าง ๆ  
  2. “ดินให้อาหาร” นําเสนอให้เห็นถึงการปรับปรุงดินจากดินเสียให้เป็นดินดีมีความอุดมสมบูรณ์ด้วย
จุลินทรีย์ สามารถทําการเพาะปลูกได้ สร้างอาหาร ก่อให้เกิดผลผลิตทางการเกษตรได้  และมีกิจกรรมการแปรรูป
ผลผลิต เช่น น้ําอ้อยคั้นสด น้ํามะขามแดง ถั่วเขียวต้มน้ําตาล มันห้านาที  และทําปุ๋ยหมัก    
  3. “ดินให้วิถี” นําเสนอในเรื่องของประเพณี วัฒนธรรมที่เกี่ยวกับดิน เช่น การบูชาพระแม่ธรณี    
การก่อเจดีย์ทราย พิธีสืบชะตา ข้าวประดับดิน การทําลูกกระสุนเมล็ดพันธุ์ ครัวดิน เครื่องใช้จากดิน  ดินหลากสีจาก
พ้ืนที่ต่าง ๆ ศิลปะการปั้นดิน การใช้ดินบําบัด  ได้แก่ การพอกโคลน การฝังทราย ดินจอมปลวกรักษาอาการ รักษา
โรคด้วยดินโป่งธรรมชาติ  นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมพิธีบูชาพระแม่ธรณี  การแห่พระแม่ธรณี พิธีขนทรายเข้าวัด การห่อ
ข้าวประดับดิน  
  ผลการด าเนินงาน โดยทั้ง 3 นิทรรศการ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้กับวิทยากรประจําฐาน 18 จุด
เรียนรู้ ประมาณ 2,475 คน และมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการบริเวณเวทีของขวัญจากดิน ทั้งหมด 25 วิชา             
มีผู้ เข้าร่วมเรียนรู้ประมาณ 350 คน จากการเก็บแบบสอบถามพบว่าผู้ เข้าชมนิทรรศการของขวัญจากดิน                 
มีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 86.40 

 

 

 

 

 

 

 5.3 จัดมหกรรม “เมล็ดพันธุ์ของพระราชา” เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 11 มกราคม 2563 เพ่ือให้เด็กและ
เยาวชนได้มีส่วนร่วมในการสืบทอดพระราชปณิธาน และเพ่ือเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณพระอัจฉริยภาพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รวมถึงให้ความรู้ ความเข้าใจ 
ความสุขสนุกสนานในวิถีเกษตรให้กับเด็ก ๆ เยาวชน และประชาชนทั่วไป ให้เกิดการเรียนรู้เพ่ือการพ่ึงตนเองตามแนว
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สร้างแรงพลังในการสืบสานพระราชปณิธาน
และน้อมนําคําพ่อสอนไปปฏิบัติ โดยมีรายละเอียดของกิจกรรม ดังนี้ 
 1. เปิดให้เข้าชมภาพยนตร์ 3 มิติ ภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 
 2. การแสดงดนตรีที่เวทีกลาง บริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 1   
   - การแสดงบนเวทีของ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระราชูปถัมภ์ 
   - กิจกรรมจับรางวัลจากหางบัตรการเล่นกิจกรรม Walk Rally 
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  3. กิจกรรมฐานการเรียนรู้ทั้งหมดจํานวน 34 ฐาน โดยแบ่งได้ดังนี้ 
3.1 กิจกรรมฐานการเรียนรู้ภายในอาคาร จํานวน 6 ฐานการเรียนรู้ โดยเปิดให้เข้าชม

นิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์ พร้อมทั้งหาคําตอบของคําถามในใบ Passport เพ่ือชิงของรางวัล โดยมีสถานที่ตั้งฐาน
การเรียนรู้ภายในอาคาร  

3.2 กิจกรรมฐานการเรียนรู้ภายนอกอาคาร จํานวน 18 ฐานการเรียนรู้ 
3.3 กิจกรรมฐานการเรียนรู้สําหรับเด็กที่อายุต่ํากว่า 4 ขวบ จํานวน 2 ฐานการเรียนรู้ 
3.4 กิจกรรมการมีส่วนร่วมรับของที่ระลึกจากผลงานตนเอง จํานวน 5 ฐานการเรียนรู้ 
3.5 กิจกรรมการเรียนรู้พ้ืนที่ Wisdom Farm จํานวน 3 ฐานการเรียนรู้ 

 ผลการด าเนินงาน 

 1. ผู้เข้าร่วมงาน มีจํานวนทั้งสิ้น 42,554 คน เป็นเด็ก เยาวชน และผู้ปกครอง เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 (ผู้เข้าชมปี พ.ศ. 2562 จํานวน 54,726 คน) มีจํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมน้อยกว่า  เนื่องมาจาก
หน่วยงานพื้นที่รอบข้างสํานักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ มีการจัดงานวันเด็กเป็นจํานวนมาก สําหรับยอด
เข้าชมภาพยนตร์สามมิติ จากที่กําหนดไว้มีจํานวน 12 รอบ รอบละ 130 คน แต่มีผู้เข้าชมเป็นจํานวนมาก จึงทําให้
รอบภาพยนตร์มีมากกว่าที่กําหนดไว้ รวมผู้เข้าชมภาพยนตร์สามมิติ จํานวน 1,560 คน 
 2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้เรียนรู้ในฐานกิจกรรมต่าง ๆ ชื่นชมการจัดงานของ พกฉ. ทั้งการบอกกล่าวโดยตรง 
และการชื่นชมใน Social Network  เช่น Facebook : พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ พบว่ามี Post ที่ดี
เกี่ยวกับงานวันเด็กเป็นจํานวนมาก ทั้งผลจากการประชาสัมพันธ์ที่ดี ทําให้ผู้คนจากหลากหลายพ้ืนที่สามารถรู้ข่าวสาร
ของกิจกรรมงานวันเด็กได้ 
 3. จํานวนผู้ เข้าชมนิทรรศการ และร่วมทํากิจกรรมภายในพิพิธภัณฑ์ มหัศจรรย์พันธุกรรม (อาคาร          
เฉลิมพระเกียรติฯ 3) พิพิธภัณฑ์ป่าดงพงไพร (อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  4) พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา (อาคาร       
เฉลิมพระเกียรติฯ 5) พิพิธภัณฑ์วิถีน้ํา (อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 6) และพิพิธภัณฑ์ดินดล (อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 
7)  ประมาณกว่า 6,000 คน ถือว่าประสบความสําเร็จในการประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รู้จักพิพิธภัณฑ์
ต่าง ๆ และแหล่งเรียนรู้ ของ พกฉ. มากยิ่งขึ้น 
 4. ผู้ร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่ให้ความสนใจกับกิจกรรมตามฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ โดยเจ้าหน้าที่ประจําฐานการ
เรียนรู้อธิบายองค์ความรู้ต่าง ๆ ได้อย่างเข้าใจง่าย สนุกสนานไปพร้อม ๆ กับการได้ความรู้และของรางวัล ในการ่วม
กิจกรรม 
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5.4 จัดงานมหกรรม “สืบสาน รักษา ต่อยอด & Agri Museum Expo 2020” ระหว่างวันที่ 2 - 5 
กรกฎาคม 2563 โดยมีการจัดนิทรรศการพิเศษ ประกอบด้วย 

1.  จัดแสดงนิทรรศการ “จักสืบ จักสาน อัตลักษณ์วัฒนธรรมการเกษตร” นําเสนอเรื่องราวของ
เครื่องจักสาน วัตถุสําคัญในวัฒนธรรมการเกษตร ตั้งแต่ที่มาที่ไป จุดกําเนิดของเครื่องจักสาน การใช้งาน              
ในชีวิตประจําวัน และในปฏิทินชีวิต รวมไปจนถึงวิธีการจักสาน การเลือกใช้วัสดุสําหรับนํามาจักสาน ลวดลายของ
เครื่องจักสานพร้อมตัวอย่างวัตถุที่สานด้วยลายนั้น ๆ นอกจากนี้ มีการจําลองห้องครัว และห้องนอนของชาวบ้านใน
อดีต   จัดแสดงเครื่องจักสานที่เคยผ่านการใช้งานมาแล้ว พร้อมเรื่องเล่า และคําอธิบาย สําหรับจุดเด่นของนิทรรศการ 
คือ ลอมพอกจําลองของพระยาแรกนา ผู้ทําหน้าที่แรกนาขวัญในพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ลอมพอก      
3 ชิ้น ที่นํามาจัดแสดง สามารถแสดงให้เห็นถึงขั้นตอนวิธีการทําลอมพอก ว่าที่จริงแล้วโครงสานด้วยไผ่ ก่อนจะนําไป
ลงรัก และล้อมด้วยผ้าตาดทอง แล้วประดับด้วยรักร้อยดอกไม้ไหวอีกทีนอกจากนั้นยังมีองค์ความรู้เกี่ยวกับลอมพอก
ตั้งแต่หลักฐานในอดีต มาจนถึงการใช้งานในปัจจุบัน 

 2. จัดนิทรรศการ “ฝ่าวิกฤต COVID ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง” โดยเครือข่าย พกฉ. รายละเอียด ดังนี้ 
  ฐานที่ 1 ข้าวปลาอาหาร จัดแสดงเกี่ยวกับข้าวสายพันธุ์ที่หลากหลาย บ่งบอกถึงความ     

อุดมสมบูรณ์ รูปแบบการจัดการข้าวตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางอย่างเป็นระบบ , ผักพ้ืนบ้าน 4 ภาค, ถั่วหลากหลาย   
สายพันธุ์ การปลูกและการแปรรูปถั่ว, การเลี้ยงสัตว์ต้นทุนต่ํา เช่น ปลาดุก ไก่บ้าน ห่าน เป็นต้น 

  ฐานที่ 2 สุขศาลายาไท จัดแสดงสมุนไพรสามัญประจําบ้าน สวนยาสร้างภูมิคุ้มกัน ตําหรับ
ยาดูแลสุขภาพ อาหารเป็นยา ยายับยั้งไวรัสสร้างภูมิคุ้มกัน สมุนไพรรสขม เครื่องเทศเผ็ดร้อน และผักผลไม้ดอง       
โยเกิร์ต (โปรไบโอติก)  

  ฐานที่ 3 รู้ป่า รู้ปลูก รู้เปลี่ยน นําเสนอการแปรรูปปัจจัย 4 จากฐานทรัพยากรป่าไม้ ,        
ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง, ไม้ป่าให้เห็ด, พันธุ์ไม้ป่า, การใช้ประโยชน์จากเนื้อไม้, การปลูก การใช้ประโยชน์ และ
การแปรรูปไผ่สายพันธุ์ต่าง ๆ  

  ฐานที่ 4 ชุมชนดิจิตอล ตลาดออนไลน์ นําเสนอพ้ืนฐานจําเป็นของนักขายออนไลน์ , 
เครื่องมือการทําตลาดออนไลน์ การส่งเสริมการขาย การบริหารการขาย การบรรจุและการส่งสินค้า ร่วมพูดคุย
แลกเปลี่ยนประสบการณ์การขายสินค้าออนไลน์ช่วงสถานการณ์วิกฤตโควิด 19 และสาธิตการขายสินค้าออนไลน์ 

  ฐานที่ 5 พาลูกกลับบ้าน พาหลานจากเมือง สร้างแรงบันดาลใจและความมั่นใจให้กับคนรุ่น
ใหม่ที่ต้องการกลับไปทําการเกษตรที่บ้านผ่านการนําเสนอเรื่องราวของคนรุ่นใหม่ ผู้สืบทอดเครือข่าย พกฉ. 

  ฐานที่ 6 เกษตรก่อนเกษียณ นําเสนอแนวคิดและวิธีเตรียมตัวสําหรับผู้สูงอายุที่ต้องการไป 
ทําการเกษตรอยู่ที่บ้าน ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์พร้อมทั้งให้คําแนะนําการปลูกและการแปรรูปหม่อน และ
การขยายพันธุ์พืชแบบต่าง ๆ 

  ฐานที่ 7 เกษตรคนเมือง นําเสนอนวัตกรรมการปลูกผัก สร้างอาหารปลอดภัยสําหรับ    
ชุมชนเมือง, สารพัดงอก, นวัตกรรมการเพาะเห็ดไว้บริโภคภายในครัวเรือน และการพึ่งตนเองในสวนหฤหรรษ์ปันยิ้ม 

  ฐานที่ 8 เกษตร DIY นําเสนอเกี่ยวกับโซล่าเซลล์สูบน้ําที่ใช้กับซับเมอร์ส พร้อมถัง ,            
โซล่าเซลล์ชุดนอนนา, จักรยานสูบน้ํา แบบธรรมดาและแบบทราเมอร์ , โซล่าเซลล์สูบน้ําหอยโข่ง, ตะบันน้ํา,         
เครื่องซีลสุญญากาศ, ธนาคารน้ําใต้ดิน และการใช้เทคโนโลยี IOT ในยุคเกษตร 4.0 พร้อมกิจกรรมสาธิตการใช้
นวัตกรรมเครื่องมือทางการเกษตรชนิดต่าง ๆ 

  ฐานที่ 9 ปรึกษาปัญหาหัวใจ (เกษตร) คลินิกปรึกษาปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรตั้งแต่
ต้นทางจนถึงปลายทาง 
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  ฐานที่ 10 เกษตรสรรพสิ่ง นําเสนอการผลิตอาหารคุณภาพด้วยจุลินทรีย์สรรพสิ่งอะตอม   
มิคนาโน  
 ผลการด าเนินงาน 
  ผู้เข้าชมนิทรรศการได้เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องจักสานวัตถุสําคัญในวัฒนธรรมการเกษตรตั้งแต่ที่มาที่ไป
จุดกําเนิดของเครื่องจักสาน การใช้งานในชีวิตประจําวัน และในปฏิทินชีวิต รวมไปจนถึงวิธีการจักสาน การเลือกใช้
วัสดุสําหรับนํามาจักสาน ลวดลายของเครื่องจักสาน ลอมพอกจําลองของพระยาแรกนา จัดแสดงขั้นตอนวิธีการทํา
ลอมพอก องค์ความรู้เกี่ยวกับลอมพอกในอดีตถึงการใช้งานในปัจจุบัน ผ่านนิทรรศการ “จักสืบ จักสาน อัตลักษณ์
วัฒนธรรมการเกษตร” และได้เรียนรู้การทําเกษตรผสมผสาน เกษตรอินทรีย์ เกษตรธรรมชาติ เกษตรทฤษฎีใหม่ และ
วนเกษตร ในระหว่างที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ผ่านนิทรรศการ     
“ฝ่าวิกฤต COVID ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง” เพ่ือนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน ทั้งนี้ ผู้เข้าชมเกิดความประทับใจ
และเข้าชมนิทรรศการเป็นจํานวนมาก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5.5 จัดงานนิทรรศการหมุนเวียน “รักษ์พืช รักษ์น้ า รักษ์ป่า รักษ์ทรัพยากรไทย” ระหว่างวันที่ 14 – 
16 สิงหาคม โดยมีการจัดนิทรรศการพิเศษ ประกอบด้วย 
  1. นิทรรศการ “พรรณไม้สีม่วง” จัดแสดงบริเวณป้ายโครงการ อพ. สธ. ไปจนถึงบริเวณ
ประติมากรรมควายไทย เป็นนิทรรศการกลางแจ้ง เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ ผู้สืบสานพระราชปณิธานงานด้านการอนุรักษ์ และ
จัดตั้งโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในการนี้ นิทรรศการ “พรรณไม้สีม่วง” จึงได้รวบรวม
และนําเสนอพรรณไม้ที่มีสีม่วง ซึ่งเป็นสีในวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดแสดงและเผยแพร่องค์ความรู้ของพรรณไม้สีม่วง ตลอดจนการปลูกฝังให้เกิด
ความรู้สึกรักและหวงแหนในทรัพยากร และพันธุกรรมพืชของประเทศไทย  
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  2. นิทรรศการ “สีสันพันธุ์กล้วยไม้” จัดแสดง ณ ซุ้มทางเดินสองฝั่งหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 
5 เป็นนิทรรศการที่ว่าด้วยเรื่องของสีสันและสายพันธุ์กล้วยไม้สกุลต่าง ๆ ที่ได้รวบรวมมาจัดแสดง เพ่ือเป็นแหล่งองค์
ความรู้ ในรูปแบบของการสแกน QR Code นอกจากนั้น สีสันและความสวยงานของกล้วยไม้ ยังสามารถช่วยสร้าง
บรรยากาศของการเรียนรู้ และช่วยให้ผู้เข้าชมสามารถสนุกสนานไปพร้อมกับการเรียนรู้ได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด 
 
 
 
 
 
 
 
  3. นิทรรศการ “9 พันธุ์ไม้ในพระราชด าริ” จัดแสดง ณ พิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรม อาคาร
เฉลิมพระเกียรติฯ 3 เป็นนิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ผู้สืบสานพระราชปณิธานงานด้านอนุรักษ์ทรัพยากร นิทรรศการ “9 พันธุ์ไม้ในพระราชดําริ” จึง
ได้นําเสนอเรื่องราวของ 9 พันธุ์ไม้ที่ทรงอนุรักษ์ ได้แก่ ทุเรียน มะเกี๋ยง สัก น้อยหน่าเครือ ตีนฮุ้งดอย มะกิ้ง กล้วยไม้ 
ชาเมี่ยง และยางนา บอกถึงประโยชน์ ความสําคัญของพืชดังกล่าว เพ่ือให้ตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรเหล่านี้ให้
ส่งต่อถึงรุ่นต่อไป 
 
 
 
 
 
 
  4. นิทรรศการ “รักษ์พืช รักษ์น้ า รักษ์ป่า รักษ์ทรัพยากรไทย” จัดแสดง ณ บริเวณหน้าอาคาร
เฉลิมพระเกียรติฯ 1 นําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญของโลกประกอบด้วยทรัพยากรพืช 
ทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้ํา และทรัพยากรป่า จัดแสดงในรูปแบบของอุโมงค์ทรัพยากร ภายในอุโมงค์จัดแสดงเนื้อหา
องค์ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรต่าง ๆ การใช้ประโยชน์ ความสําคัญของทรัพยากรที่มนุษย์ควรอนุรักษ์ และตระหนักถึง
การใช้งานอย่างคุ้มค่า นอกจากนั้น ยังจัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชดํารัส และพระราชดําริเรื่องทรัพยากรที่
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงให้ความสําคัญ และก่อเกิดเป็นโครงการต่าง ๆ เพ่ือการอนุรักษ์
ฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ให้มีความอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งต้นน้ําลําธาร และรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม ตลอดจน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎร โดยมรหลักการอนุรักษ์และการพัฒนาที่ยั่งยืน เพ่ือให้ประเทศไทยยังคงดํารงไว้ซึ่ง
ทรัพยากรอันมีคุณค่าสืบต่อไปในอนาคต 
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  5. นิทรรศการ “จากผืนป่า สู่ศิลปาชีพ” จัดแสดง ณ บริเวณสี่แยกนิทรรศการ นําเสนอเรื่องราว
ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง หรือ แม่ของแผ่นดิน ผู้ปฏิบัติพระราช
กรณียกิจเพ่ือบําบัดทุกข์ บํารุงสุข และสร้างรอยยิ้มให้แก่ปวงชนชาวไทย โดยมีแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
รากฐาน เนื้อหานิทรรศการประกอบไปด้วยเรื่องราวของพระราชกรณียกิจที่ทรงให้การสนับสนุนศิลปะและงานช่างที่
เกิดจากภูมิปัญญาของเกษตรกรชาวไทย จัดแสดงผ้าไทยโบราณที่เกิดจากการสนับสนุนงานช่างของเกษตรกร จนเกิด
เป็นโครงการศูนย์ศิลปาชีพในพระราชดําริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ นอกจากนั้น ยังมีตัวอย่าง
เกษตรกรผู้ประกอบอาชีพงานช่างจักสานตามแนวพระราชดําริจนสามารถดํารงชีพได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน และ
กิจกรรมสาธิตการทําเครื่องจักสาน ที่ได้นําช่างท้องถิ่นมาสอนการทําเครื่องจักสานแก่ผู้เข้าชม ให้ได้เรียนรู้ปฏิบัติ และ
ยังสามารถใช้งานได้จริง 
 
 
 
 
 
 
 
 
  6. นิทรรศการ “89 ภูมิปัญญา รู้  รักษา ทรัพยากรไทย” จากเครือข่าย พกฉ. จัดแสดง            
ณ ถนนลานใบไม้บริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 1 ฝั่งพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว       
จัดโดยศูนย์เครือข่าย พกฉ. เป็นนิทรรศการเกี่ยวกับการรู้ และรักษาภูมิปัญญาที่เกิดจากการนําทรัพยากรไทยมา
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยแบ่งออกเป็น 10 ฐานการเรียนรู้ ได้แก่  
  1. ข้าว คือ ชีวิตและวัฒนธรรม   
  2. ธัญพืช ธัญญาหาร เพ่ือสุขภาพ   
  3. อาหารดี วิถีไท  
  4. สารพันเครื่องดื่มจากธรรมชาติ  
  5. สุขกาย สุขใจ ด้วยสมุนไพร  
  6. สวย งาม ด้วยธรรมชาติ  
  7. พืชพรรณดี ปัจจัยสี่พอเพียง  
  8. ดินดี จุลินทรีย์ช่วยเสริม  
  9. เครื่องใช้ไม้สอย  
  10. ช่างเกษตร ประดิษฐ์คิดค้น  
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 ผลการด าเนินงาน 
  1. พกฉ. เครือข่าย พกฉ. ภาคีความร่วมมือ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้ร่วม      
น้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จ       
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
  2. พกฉ. มีจุดคัดกรองที่ดี อีกทั้งผู้เข้าร่วมงานส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือในมาตรการรักษาความ
ปลอดภัยในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เป็นอย่างมาก เช่น การสวม
หน้ากากอนามัย การลงทะเบียนก่อนและหลังเข้าพ้ืนที่ ยินยอมให้วัดอุณหภูมิก่อนเข้างาน และการรักษาระยะห่าง
ระหว่างกัน เป็นต้น 
  3. ผู้เข้าร่วมงานให้ความสนใจ เรื่องการอบรมวิชาของแผ่นดิน และอบรมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งสามารถ
ต่อยอดการดํารงชีวิตได้ และผู้เข้าร่วมงานส่วนใหญ่ชอบการจัดกิจกรรมของ พกฉ. และอยากให้มีกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. นิทรรศการสัญจร  
 เพ่ือเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ เบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ ด้านการเกษตร ถ่ายทอดองค์ความรู้ 
นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง และประชาสัมพันธ์กิจกรรม กิจการต่าง ๆ ของ พกฉ.  
  ผลการด าเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2563 จัดนิทรรศการ
สัญจร จ านวน 10 ครั้ง ดังนี้ 
  1) จัดนิทรรศการสัญจรในงาน “ครบรอบ 12 ปี สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย     
(20  ปี  ร วมพลคน ข่ า ว เ กษต ร ) ”  ใ น วั นที่  7  พฤ ศจิ ก า ย น  2 56 2  ณ  อ าค า ร จั ก ร พัน ธ์ เ พ็ ญศิ ริ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์     เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
  2) จัดนิทรรศการสัญจรในงาน “งานกาชาด ประจ าปี 2562” ระหว่างวันที่  15 – 24 
พฤศจิกายน 2562 ณ สวนลุมพินี ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร 
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  3) จัดนิทรรศการสัญจรในงาน “รักชาติ เฟสติวัล” ระหว่างวันที่ 15 – 20 ธันวาคม 2562        
ณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี 
  4) จัดนิทรรศการสัญจรในงาน “งานวันเกษตรแห่งชาติ” ระหว่างวันที่ 10 – 19 มกราคม 2563 
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา 
  5) จัดนิทรรศการสัญจรในงาน “งานวันวิชาการ ประจ าปีการศึกษา 2563” ระหว่างวันที่ 21 – 
23 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์ กรุงเทพมหานคร 
  6) จัดนิทรรศการสัญจรในงาน “สร้างจิตส านึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์” ในวันที่ 24 มกราคม 
2563 ณ มหาวิทยาลัยปทุมธานี ตําบลบางพูน อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 
  7) โครงการนิทรรศการสัญจร (ครั้งที่ 7) จัดนิทรรศการในงาน “Farm In The City” ระหว่าง
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2563 ณ ซีคอน บางแค ลานกลาง ฮอลล์บี และลานซีซั่น ชั้น 1 กรุงเทพมหานคร 
  8) โครงการนิทรรศการสัญจร (ครั้งที่ 8) จัดนิทรรศการในงานแถลงข่าวโครงการ “อัศจรรย์      
วันว่าง” ระหว่างวันที่ 21 – 22 กุมภาพันธ์ 2563 ณ Lido Connect สยามสแควร์ กรุงเทพมหานคร 
  9) โครงการนิทรรศการสัญจร (ครั้งที่ 9) จัดนิทรรศการในงาน “โครงการสัมมนาเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา     
3 มิถุนายน 2563” ระหว่างวันที่ 1 – 5 มิถุนายน 2563 ณ ห้องพินิตประชานาถ ในศาลาว่าการกลาโหม 
  10) โครงการนิทรรศการสัญจร (ครั้งที่ 10) วันที่ 9 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์การเรียนรู้จิตอาสา
และเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ โรงเรียนนายร้อยตํารวจ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม  
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7. การด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า        
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) จ านวน 7 ครั้ง 

  7.1 ค่ายเยาวชนเรียนรู้การอนุรักษ์ทรัพยากร ครั้งที่ 1/2563 ระหว่างวันที่ 16 – 17 
พฤศจิกายน 2562 ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)  
ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

  ผลการด าเนินงาน 

  การจัดค่ายเยาวชนเรียนรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรฯ ครั้งนี้ท าให้พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ 
ได้สนองโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในกิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เกิดการ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ กิจกรรมต่าง ๆ ระหว่างคุณครู เด็กนักเรียน และเจ้าหน้าที่ ในการท ากิจกรรม
ต่าง ๆ ของแต่ละโรงเรียน คุณครูได้แนวคิดจากการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนเรียนรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรฯ น าไป
ปรับใช้ในกิจกรรมของโรงเรียน เด็กนักเรียนเกิดการแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับต้นไม้ การขยายพันธุ์พืช นอกจากนี้ยัง
เป็นการสร้างเครือข่าย และความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ กับโรงเรียน ในการท างานร่วมกันต่อไปใน
อนาคต ภาพรวมผู้เข้าร่วมค่ายเยาวชนเรียนรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรฯ ในครั้งนี้มีความพึงพอใจ เฉลี่ยร้อยละ 85 
 
 
 
 
 
 
 

  7.2 โครงการเข้าร่วมการประชุมวิชาการและการจัดนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้
ประโยชน์ ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากร 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ต าบลหนองระเวียง อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา 

  ผลการด าเนินงาน 

  ส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) เข้าร่วม   
การประชุมวิชาการและจัดนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทย ได้ประโยชน์ ครั้งที่ 10 ณ ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ต าบลหนองระเวียง อ าเภอ
เมือง จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่   25 พฤศจิกายน – 6 ธันวาคม 2562 ครั้งนี้ พกฉ. ได้สนองโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ   
สยามบรมราชกุมารี และถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านนิทรรศการดังนี้ 
  1) ผลการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ พกฉ. ภายใต้กิจกรรมดังนี้ 

- กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร 
- กิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร 
- กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร 
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  2) นิทรรศการพันธุกรรมหญ้าแฝกโดย ภายในนิทรรศการมีกิจกรรมฝึกปฏิบัติการท ากระเป๋าจากใบ
แฝกสานที่ใส่แก้วจากใบแฝก และพวงกุญแจจากหญ้าแฝก เป็นต้น และมีวิทยากรให้ค าแนะน าถ่ายทอดองค์ความรู้
พันธุกรรมหญ้าแฝก  
  3) นิทรรศการนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง การใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ขนาดเล็กเพ่ือการ
พ่ึงตนเอง ในการผลิตอาหารปลอดสารพิษ อาทิเช่น การปลูกผักแนวตั้งในท่อ PVC การปลูกผักในวัสดุเหลือใช้ เป็นต้น 
  4) น าโรงภาพยนตร์ เคลื่อนที่  2 มิติ  เ พ่ือถ่ายทอดเรื่องราว เผยแพร่พระเกียรติคุณ และ              
พระอัจฉริยภาพ ด้านการเกษตรของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากร จ านวน 3 เรื่อง ได้แก่ 

- เรื่องของพ่อในบ้านของเรา 
- เรื่องไผ่รวกกับทานตะวันผู้ยโส 
- เรื่องคิดถึงมิลืมเลือน 

  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการด าเนินงานของส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ  
ได้แก่ 

- ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 
- ประชาสัมพันธ์งานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง 
- จ าหน่ายสินค้า และของที่ระลึก 

 

 

 

 

 

  7.3 โครงการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร วันที่ 14 มกราคม 2563 ณ พิพิธภัณฑ์
การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

  ผลการด าเนินงาน 

  พกฉ. จัดโครงการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร วันที่ 14 มกราคม 2563 มีผู้เข้าร่วม
โครงการ จ านวน 325 คน ได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนบึงเขาย้อย และมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ร่วม
ปลูกต้นไม ้ณ แปลงอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 16 ไร่ ท าให้พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ได้สนองโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ และเป็นการร่วมกันสร้างแปลงอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และสร้างจิตส านึกให้กับเด็ก และ
เยาวชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรอีกด้วย   
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7.4 ค่ายเยาวชนเรียนรู้การอนุรักษ์ทรัพยากร ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 25 – 30 มกราคม 2563 
ณ ศูนย์เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภาคเหนือตอนบน “ไร่อ้อมกอด
ภูเขา” จังหวัดเชียงใหม่ 

 ผลการด าเนินงาน 

 การจัดค่ายเยาวชนเรียนรู้การอนุรักษ์ทรัพยากร ครั้งที่ 2 / 2563 วันที่ 25 - 30 มกราคม 2563 
ณ ศูนย์เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภาคเหนือตอนบน “ไร่อ้อมกอด
ภูเขา” ท าให้ พกฉ. ได้สนองโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในกิจกรรมที่  8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์   
พันธุกรรมพืช เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ กิจกรรมต่าง ๆ เช่น ส ารวจเรียนรู้พันธุกรรมพืช ในแปลง
ปกปักพันธุกรรมพืช “สันบนบ้าน” อพ.สธ.- อบต. กื้ดช้าง  

 กิจกรรมที่ 1 ส ารวจความหลากหลายของทรัพยากรท้องถิ่นที่มี  และเก็บตัวอย่างกลับมาท าการเก็บ
และรักษาตัวอย่างพันธุ์ไม ้

1. เพ่ือเก็บตัวอย่างกลับมาท าการเก็บและรักษาตัวอย่างพันธุ์ไม้ เพ่ือน ามาวิเคราะห์หาชื่อ 
ชื่อพฤกษศาสตร์ (ชื่อวิทยาศาสตร์) ของพรรณไม้  

2. เพ่ือเก็บตัวอย่างไว้เป็นหลักฐานอ้างอิง เพ่ือใช้เปรียบเทียบในการตรวจวิ เคราะห์หาชื่อ
พันธุ์ไม้ในครั้งต่อไป  

3. เพ่ือเป็นการทราบถึงปริมาณ ถิ่นก าเนิด และเขตการกระจายพันธุ์ของพันธุ์ไม้ต่าง ๆ และ
การรวบรวมจ านวนพรรณในแปลงปกปักพันธุกรรมพืช “สันบนบ้าน” อพ.สธ. - อบต. กื้ดช้าง  

กิจกรรมที่ 2 แบ่งกลุ่มเรียนรู้การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แชมพูสด, ถุงหอมสมุนไพร, ผ้ามัดย้อม จากสีธรรมชาติ, การ

ขยายพันธุพืชแบบควบแน่น และยาดมสมุนไพรความหอมจากธรรมชาติ 
 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการท าให้เด็กนักเรียน เยาวชน คุณครู รวมไปถึงชมชุน ได้เรียนการน า

ทรัพยากรท้องถิ่นที่มีน ากลับมาแปรรูป เพ่ิมมูลค่า ขยายพันธุ์ ไม่ให้ทรัพยากรสูญหาย และเป็นการดูแล รักษา 
ทรัพยากรท้องถิ่นท่ีมีในชุมชน 

 นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ กับโรงเรียน 
ในการท างานร่วมกันต่อไปในอนาคต มีโรงเรียนเข้าร่วมจ านวน 3 โรงเรียน และเครือข่ายผู้สืบทอด รวมทั้งสิ้นจ านวน 
90 คน  
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7.5 ค่ายเยาวชนเรียนรู้การอนุรักษ์ทรัพยากร ครั้งที่ 3 / 2563 วันที่ 25 – 28 มกราคม 
2563 ณ ศูนย์ เ ครื อข่ ายพิพิ ธภัณฑ์ เกษตร เฉลิมพระ เกี ยรติพระบาทสมเด็ จพระ เจ้ าอยู่ หั ว  ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน “เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน เกษตรอินทรีย์อุบลราชธานี 52” จังหวัดอุบลราชธานี 

 ผลการด าเนินงาน 

 การจัดค่ายเยาวชนเรียนรู้การอนุรักษ์ทรัพยากร ครั้งที่ 3 / 2563 วันที่ 25 - 28 มกราคม 2563 
ณ ศูนย์เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
“เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน เกษตรอินทรีย์อุบลราชธานี 52” จังหวัดอุบลราชธานี ได้สนองโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี    
ในกิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ 
กิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการอนุรักษ์พืชพรรณของไทย นอกจากนี้   
ยังเป็นการสร้างเครือข่าย และความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง พกฉ. กับโรงเรียน ในการท างานร่วมกันต่อไปในอนาคต        
มีโรงเรียนเข้าร่วมจ านวน 8 โรงเรียน รวมทั้งสิ้นจ านวน 70 คน  

 

 

 

 

 

  7.6 จัดโครงการประชุมเครือข่าย อพ.สธ. – พกฉ. ประจ าปีงบประมาณ 2563 วันที่ 14 
สิงหาคม 2563 ณ ส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) 
ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

  ผลการด าเนินงาน 

  เครือข่าย พกฉ. มีการขับเคลื่อนงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรในพ้ืนที่ของตนเองอยู่แล้ว อาทิเช่น  
มีการเพาะพันธุ์พืชแจก การส่งเสริมให้ชาวบ้านอนุรักษ์พันธุกรรมพืชท้องถิ่น และน ามาแปรรูป การสร้างฝายชะลอน้ า 
การฟ้ืนฟูปุาต้นน้ า การอนุรักษ์พันธุกรรมข้าว กิจกรรมบ าบัดฟ้ืนฟูดิน การอนุรักษ์พันธุ์ฝูายเมืองเลย ส่งเสริมให้
เกษตรกรปลูกเท้ายายม่อม การเก็บเมล็ดพันธุ์พืชใช้เอง การสร้างปุาครอบครัว การพัฒนาท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สร้าง
กิจกรรมให้เด็กให้เรียนรู้ และเครือข่าย พกฉ. มีข้อเสนอแนะต่อ พกฉ. ได้แก่  
  1. ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรให้กับเด็ก เยาวชน ในพ้ืนที่ของเครือข่าย พกฉ.  
  2. ให้ พกฉ. เป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร โดยใช้
งานตลาดนัด หรืองานมหกรรมเป็นพื้นที่แสดงผลงานของเครือข่าย พกฉ. 
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  3. สร้างนักวิจัยท้องถิ่นเพ่ือเป็นการยกระดับผลงานและเป็นการพัฒนางานวิชาการ อาจมีการเชื่อ
โยงกับหน่วยงานภายนอกหรือภาคเอกชน 
  4. เป็นศูนย์กลางธนาคารพันธุกรรม ของเครือข่าย พกฉ. 

 

 

 

 

 

 

  7.7 ค่ายเยาวชนเรียนรู้การอนุรักษ์ทรัพยากร ครั้งท่ี 4/2563 ระหว่างวันที่ 21 – 24 สิงหาคม 
2563 ณ ศูนย์เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “สวนลุงเนา” จังหวัด
นครราชสีมา  

  ผลการด าเนินงาน 

  1. มีคณะครูและเยาวชนจากโรงเรียนเข้าร่วม ทั้งหมด 104 คน  
  2. ได้เรียนรู้ถึงความส าคัญของทรัพยากรในท้องถิ่นจากการลงพ้ืนที่ส ารวจและศึกษาพันธุกรรมพืชใน 
“สวนลุงเนา” เพ่ือเข้าใจถึงนิเวศวิทยาและสรรพคุณทางยาของสมุนไพรแต่ละชนิด พร้อมน าองค์ความรู้ที่ ได้จากการ
ส ารวจไปต่อยอดเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการน าสมุนไพรแต่ละชนิดไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  
  3. จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ อาทิ การแปรรูปข้าวพ้ืนบ้าน ยาดมสมุนไพร สมุนไพรบ าบัด    
แช่มือ แช่เท้า และชาสมุนไพร เป็นต้น   
  4. ได้เรียนรู้วัฏจักรของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในพ้ืนที่ปุาเขาแผงม้า ท าให้เยาวชนเกิดความตระหนักถึง
ความส าคัญของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม และเพ่ือบ่มเพาะจิตส านึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นของ
ตนเอง คงไว้ซึ่งความอุดมสมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อมท่ีเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตคนในชุมชน 
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8. การพัฒนาบุคลากร 

8.1 อบรม จ านวน 19 ครั้ง 

1) โครงการอบรมเชิ งปฏิบั ติ การ  การบริหารความเสี่ ย งและการควบคุมภายใน                   
วันที่ 31 ตุลาคม 2562  ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ต าบลคลอง
หนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  

ผลการด าเนินงาน  

   ในการด าเนินโครงการฯ มีผู๎บริหาร และเจ๎าหน๎าที่ผู๎ เกี่ยวข๎อง เข๎ารํวมโครงการฯ          
รวมจ านวน 34 ราย และ พกฉ. มีรํางแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเพ่ือวิเคราะห์และจัดท า
แผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และน าเสนอคณะกรรมการ พกฉ.  

 

 

 

 

 

 

2) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ครั้งที่ 2                  
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ต าบล     
คลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  

   ผลการด าเนินงาน  

   ในการด าเนินโครงการฯ มีผู๎บริหาร และเจ๎าหน๎าที่ผู๎ เกี่ยวข๎อง เข๎ารํวมโครงการฯ          
รวมจ านวน 29 ราย และ พกฉ. มีแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเพ่ือวิเคราะห์และจัดท าแผนการ
บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และน าเสนอคณะกรรมการ พกฉ.  
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  3) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการให้บริการ วันที่ 26 ธันวาคม 2562          
ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี 

   ผลการด าเนินงาน 

   บุคลากรในองค์กรรู๎จักและเข๎าใจกันมากขึ้น มีทัศนคติและความสัมพันธ์ที่ดีตํอกัน เกิด
พฤติกรรมบริการที่ดี มีทักษะการสื่อสาร มีการท างานเป็นทีม เกิดการประสานงานที่ดี มีการรํวมมือกันมากขึ้น มีจิตส านึก
ที่ดีในการให๎บริการ มีความรับผิดชอบในบทบาทหน๎าที่ของตนเอง บุคลากรมีทัศนคติที่ดีในการท างาน เกิดการพัฒนางาน           
อยํางตํอเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

  4) จัดการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการน าชม Course I : Basic English ภาษาอังกฤษ
ในชีวิตประจ าวัน (ในการท างาน) ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ถึง 30 มกราคม 2563 ณ พิพิธภัณฑ์
การเกษตรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

   ผลการด าเนินงาน 

   1. มีเจ๎าหน๎าที่ พกฉ. เข๎าอบรมทั้งหมด 15 คน 
   2. เจ๎าหน๎าที่ พกฉ. มีความรู๎ความเข๎าใจในการใช๎ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและการน าชม   
เพ่ือน ามาประยุกต์ใช๎ในการสื่อสารกับชาวตํางชาติ ที่เข๎าชมพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ มากยิ่งขึ้น 
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  5) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียนงานวิชาการ” ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
จ านวน 5 ครั้ง ดังนี้  

- ครั้งที่ 1 ในวันที่ 14 มีนาคม 2563   

   ผลการด าเนินงาน 

   1. มีผู๎เข๎ารํวมโครงการฯ จ านวน 23 คน 
2. ผู๎เข๎ารํวมโครงการฯ สามารถวิเคราะห์โครงสร๎างของงานทางวิชาการได๎ 

   3. ผู๎เข๎ารํวมโครงการฯ สามารถจับใจความ สรุปความได๎ 
   4. ผู๎เข๎ารํวมโครงการฯ มีการแสดงความคิดเห็น มีทั้งเห็นด๎วยและไมํเห็นด๎วย ถือเป็นการ
ยกระดับความรู๎ 
   5. ผู๎เข๎ารํวมโครงการฯ มีหัวข๎อในการเขียนงานวิชาการ โดยให๎ศึกษารายละเอียดจากเอกสาร
ประกอบ และน ามาเสนอในการอบรมครั้งถัดไป 
  - ครั้งที่ 2 ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2563   
  - ครั้งที่ 3 ในวันที ่20 มิถุนายน 2563  
  - ครั้งที่ 4 ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563   
   ผลการด าเนินงาน 
   1. มีผู๎เข๎ารํวมโครงการฯ จ านวน 23 คน 

2. น างานทางวิชาการจากผู๎เข๎าอบรมมาแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ และปรับปรุงให๎เป็นงานทางวิชาการ
ฉบับสมบูรณ ์

3. การเตรียมบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ เตรียมรวมเลํมบทความทั้งหมด 
4. การเตรียมจัดท าการน าเสนอเนื้อหาจากงานทางวิชาการรายบุคคลในลักษณะคล๎ายกับการ

เสนอในการประชุมวิชาการ 
  - ครั้งที่ 5 ในวันที่ 6 สิงหาคม 2563  
   ผลการด าเนินงาน  
   1. มีผู๎เข๎ารํวมโครงการฯ จ านวน 23 คน 
   2. ผู๎เข๎ารํวมโครงการฯ ได๎มีการจัดท ารวมเลํมผลงานทางวิชาการ และมีการน าเสนอผลงานทาง
วิชาการเป็นรายบุคคล เพ่ือเป็นการซักซ๎อมความเข๎าใจในขั้นตอนของการน าเสนอผลงานของตนเองตํอสาธารณะชน หรือ   
ผู๎ที่สนใจเข๎ารํวมรับฟังการน าเสนอผลงานทางวิชาการ 
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  6) โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการจัดแสดงนิทรรศการ “คิด – เล่า – จัด Exhibition พัฒนา
พิพิธภัณฑ์สู่อนาคต” ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมตามรอยพ่อ ชั้น 2 ส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตร
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

   ผลการด าเนินงาน  

   1. เจ๎าหน๎าที่ พกฉ. มีทักษะด๎านการพัฒนางานด๎านการจัดแสดง และมีทักษะในการมองการ
พัฒนางานจัดนิทรรศการในอนาคต 

   2. มีการเสริมสร๎างทักษะและความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ของบุคลากรในการจัดนิทรรศการ และ
พัฒนางานด๎านการจัดแสดงให๎ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป 

   3. เกิดความสามัคคีและความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน การรํวมมือในการท างานในหนํวยงาน 

 

 

 

 

 

 

  7) โครงการเตรียมความพร้อมการจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 (ครั้งท่ี 1) วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

   ผลการด าเนินงาน 

   1. มีผู๎บริหาร และเจ๎าหน๎าที่ พกฉ. เข๎ารํวมโครงการฯ จ านวน 33 คน 
   2. ได๎รับความรู๎จากวิทยากร เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง มาตรฐานการควบคุมภายใน 
องค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน สิ่งที่องค์กรต๎องจัดให๎มีการควบคุมภายในที่ดี 
   3. ผู๎บริหาร และเจ๎าหน๎าที่ พกฉ. ได๎ความรู๎ ความเข๎าใจในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ด าเนินการตามแผน และรายงานผลการบริหารความเสี่ยง 
   4. มีการสร๎างกรอบและแนวทางการด าเนินงานให๎แกํบุคลากรขององค์กร ให๎สามารถบริหาร 
จัดการความไมํแนํนอนที่จะเกิดขึ้นกับองค์กรได๎อยํางเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 
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8) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และกิจกรรมของ พกฉ. 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมศาลาเพียงดิน ส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

 ผลการด าเนินงาน 

 1. มผีู๎เข๎ารํวมโครงการฯ จ านวนทั้งสิ้น 32 คน 
 2. ผู๎บริหาร และเจ๎าหน๎าที่ มีการวางกรอบ แนวทางในการด าเนินงานที่สอดคล๎องกับ

สถานการณ์ปัจจุบัน 
3. ผู๎บริหาร และเจ๎าหน๎าที่ มีการท าความเข๎าใจรํวมกันในประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และ

กิจกรรมของ พกฉ. โดยมีความสอดคล๎องภายใต๎ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแมํบทภายใต๎ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์  

4. ผู๎บริหาร และเจ๎าหน๎าที่ ได๎รํวมกันทบทวนประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ ให๎สอดคล๎องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานของ พกฉ. ให๎มีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของ พกฉ. 

 

 

 

 

 

9) โครงการอบรมเพิ่มพูนความรู้ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาพรัฐ พ.ศ. 2560 ในวันที่ 30 สิงหาคม 2563 ณ ส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

 ผลการด าเนินงาน 

 1. มีเจ๎าหน๎าที่เข๎ารํวมโครงการฯ จ านวน 21 คน 

 2. เจ๎าหน๎าที่มีความรู๎ความเข๎าใจหลักการและแนวทางการปฏิบัติด๎านการจัดซื้อจัดจ๎าง 

 3. เจ๎าหน๎าที่สามารถจัดท าและปฏิบัติงานด๎านการจัดซื้อจัดจ๎างได๎อยํางถูกต๎อง 

 4. เจ๎าหน๎าที่มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับกฎหมาย หรือ พระราชบัญญัติตําง ๆ วําด๎วยการคลัง 
การจัดซือ้จัดจ๎าง และการบริหารพัสดุภาครัฐที่เป็นปัจจุบัน 
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 10) จัดโครงการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านการตลาด เรื่อง การอบรมพัฒนาบุคลิกภาพด้าน
การให้บริการ และการรับมือกับลูกค้า ในวันที่ 7 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมศาลาเพียงดิน พิพิธภัณฑ์การเกษตร
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

  ผลการด าเนินงาน  

  1. มีผู๎เข๎ารํวมโครงการฯ จ านวนทั้งสิ้น 35 ราย 
  2. ผู๎เข๎ารํวมโครงการฯ ได๎เรียนรู๎ เรื่อง ความหมายและความส าคัญของบุคลิกภาพเพ่ืองาน

บริการ, ระบบการท างานผลกระทบจากงานบริการในเชิงบวกและลบ, เทคนิคการสร๎างความประทับใจ แกํลูกค๎า (First 
Impression), เทคนิคการแตํงกาย เพ่ือเสริมสร๎างบุคลิกภาพที่ดี, การพัฒนาบุคลิกภาพ ในอิริยาบถตําง ๆ , เทคนิคการใช๎
น้ าเสียงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการสื่อสาร และการรับมือกับสถานการณ์ของลูกค๎า และการรักษาความสัมพันธ์กับลูกค๎าที่ดี 
หรือ Customer Relationship Management (CRM) 

   

 

 

 

 

 

 

 11) โครงการอบรมเพิ่มพูนความรู้ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการท าร่างขอบเขต
ของงาน (TOR) ในวันที่ 25 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมศาลาเพียงดิน พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

  ผลการด าเนินงาน 

   เจ๎าหน๎าที่ พกฉ. เข๎ารํวมโครงการฯ จ านวน 31 คน สามารถปฏิบัติงานด๎านการจัดซื้อ
จัดจ๎างอยํางมีประสิทธิภาพและปฏิบัติได๎อยํางถูกต๎องตามระเบียบวิธีปฏิบัติ มีการทบทวนขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ๎าง และ
แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ๎างในการปฏิบัติงานตามภารกิจของหนํวยงานภาครัฐ ตลอดจนปัญหา อุปสรรค ในการ
ท างานเดี่ยวกับการปฏิบัติงานด๎านการจัดซื้อจัดจ๎างของแตํละส านัก พร๎อมทั้งแนะน าการปฏิบัติที่ถูกต๎อง ซึ่งท าให๎
เจ๎าหน๎าที่มีหลักในการปฏิบัติงานด๎านการจัดซื้อจัดจ๎าง 
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 12) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพด้านการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศ                
“การใช้งานระบบจัดเก็บข้อมูลส่วนกลางของ พกฉ.” วันที่ 26 สิงหาคม 2563 ณ ส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

  ผลการด าเนินงาน 

  เจ๎าหน๎าที่ พกฉ. เข๎ารํวมโครงการฯ จ านวน 50 คน มีความช านาญและความรู๎ความเข๎าใจ 
ความส าคัญด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักการท างาน ประโยชน์ รวมถึงข๎อดีและข๎อเสีย ของระบบจัดเก็บข๎อมูลสํวนกลาง
ของ พกฉ. หรือ NAS มากขึน้ 

 

 

 

 

 

 

 13) โครงการอบรมฝึกซ้อมดับเพลิง และอพยพหนีไฟ โดยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเทศบาลเมืองท่าโขลง   
วันที่  27 สิงหาคม 2563 ณ ส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว                    
(องค์การมหาชน) ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

  ผลการด าเนินงาน 

  เจ๎าหน๎าที่ พกฉ. เข๎ารํวมโครงการฯ จ านวน 64 คน เจ๎าหน๎าที่มีความรู๎ความเข๎าใจขั้นตอนการ
ดับเพลิง เรียนรู๎องค์ประกอบการเกิดเพลิงไหม๎ ประเภทของไฟ วิธีการดับเพลิง ประเภทของถังดับเพลิง การอพยพหนีไฟ 
ข๎อควรปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม๎ และสามารถน าไปใช๎เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม๎ได๎ 
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 14) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงการ และกิจกรรม
ของ พกฉ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 8 – 10 กันยายน 2563 ณ ส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิม        
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

  ผลการด าเนินงาน 

1. ผู๎ เข๎ารํวมโครงการฯ ประกอบด๎วย คณะกรรมการ พกฉ. ที่ปรึกษากรรมการ 
คณะอนุกรรมการ จ านวน 13 คน 

  2. เครือขําย พกฉ. จ านวน 7 คน 
  3. ผู๎บริหาร และเจ๎าหน๎าที่ พกฉ. จ านวน 30 คน 
  4. ผู๎บริหาร และเจ๎าหน๎าที่ พกฉ. ได๎รํวมกันวิเคราะห์สภาพแวดล๎อมในการหาจุดแข็ง 

จุดอํอน จากปัจจัยภายใน และหาโอกาส อุปสรรค จากปัจจัยภายนอกรํวมกัน 
  5. ผู๎บริหาร และเจ๎าหน๎าที่ พกฉ. ได๎รับข๎อคิดเห็นและข๎อเสนอแนะตํอแนวทางในการ

ด าเนินงานจากคณะกรรมการ ที่ปรึกษากรรมการ คณะอนุกรรมการ และเครือขําย พกฉ. 
  6. ได๎ผลประมวลข๎อมูลการจัดท าประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ของ พกฉ. 

 

 

 

 

 

 15) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้และการน าชม      
ในวันที่ 15 กันยายน 2563 ณ ส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว     
(องค์การมหาชน) ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

  ผลการด าเนินงาน 

  1. มีผู๎เข๎ารํวมโครงการฯ จ านวน 33 คน 
  2. เจ๎าหน๎าที่ พกฉ. มีความรู๎ความเข๎าใจในการจัดกระบวนการเรียนรู๎และการน าชม 
  3. เจ๎าหน๎าที่ พกฉ. ได๎รับความรู๎ความเข๎าใจในข๎อมูลรายละเอียดของหลักสูตรการเรียนรู๎ 

ภายใต๎โครงการสํงเสริมการเรียนรู๎เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงที่ถูกต๎องและสามารถน าไปเผยแพรํได๎ 
  4. เจ๎าหน๎าที่  พกฉ. สามารถจัดกระบวนการเรียนรู๎และการน าชม ให๎สอดคล๎องกับ

กลุํมเปูาหมายได๎ 
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8.2 ศึกษาดูงาน จ านวน 5 ครั้ง 

  1) โครงการศึกษาดูงานด้านการจัดแสดง การน าชม และการตลาด วันที่ 18 – 20 มกราคม 2563 
ณ จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดเพชรบุรี 

1. โครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์ จังหวัดสมุทรสงคราม 

โครงการท าความรํวมมือกับคนในชุมชน ชํวยกันสํงเสริมในเรื่องของการสร๎างตลาด สินค๎า และ
บริการ โดยใช๎การทํองเที่ยวมาเป็นเครื่องมือของการพัฒนา สร๎างเส๎นทางทํองเที่ยวชุมชน เพ่ือสร๎างรายได๎ให๎กับ            
กลุํมเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน เกิดการรักษาวัฒนธรรมวิถีชีวิตควบคูํไปกับการพัฒนา กิจกรรมที่ด าเนินการ ได๎แกํ 
ประสานอ านวยความสะดวกให๎แกํคณะดูงาน และผู๎สนใจ เข๎าเยี่ยมชม ศึกษาเรียนรู๎ภายในโครงการ ผํานประสบการณ์การ
ท ากิจกรรมที่สะท๎อนวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชน โดยวิทยากรชุมชน และการทํองเที่ยวชุมชน ที่สอดคล๎องกับความ
ต๎องการของคณะดูงาน 

ร๎านชานชาลา ร๎านจ าหนํายอาหารวําง และเครื่องดื่ม ที่เปิดเชื่อมโยงพ้ืนที่ริมคลองอัมพวากับ
พ้ืนที่ลานร๎านค๎าชุมชน และสวนอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ สํงเสริมการค๎าขายริมคลองอัมพวา และพ้ืนที่ลานร๎านค๎าชุมชน
ให๎กับผู๎ประกอบการท๎องถิ่น เป็นหน๎าบ๎านโครงการ หน๎าร๎านชุมชน 

ร๎านภัทรพัฒน์ จ าหนํายและสํงเสริมการตลาดให๎กับผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม 
ชุมชนในจังหวัดใกล๎เคียง และผลิตภัณฑ์จากร๎านภัทรพัฒน์และโครงการอ่ืน ๆ ของมูลนิธิชัยพัฒนา สํงเสริมความรํวมมือ
กับหนํวยงานตํางๆ เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยยังคงเอกลักษณ์ของชุมชนสมุทรสงคราม 

การน ามาปรับประยุกต์ใช้ 

1. เพ่ิมหรือกระจายจุดนั่งพักผํอน จุดนั่งทานอาหาร ภายในบริเวณตลาดนัด พกฉ. ตลาด 
Wisdom Farm ให๎มากขึ้น 

2. เพ่ิมกิจกรรมให๎ผู๎เข๎าชมมีสํวนรํวม เชํน เพ่ิมจุดระบายสี โดยใช๎ภาพสถานที่ตําง ๆ ของ
พิพิธภณัฑใ์ห๎ผู๎เข๎าชมลงสี ออกแบบลวดลายสีตําง ๆ บนภาพ เป็นกิจกรรมที่ทุกวัยมีสํวนรํวมได๎  

3. เพ่ิมเส๎นทางการเข๎าชมของหมูํคณะ โดยการน าพาคณะเข๎าสูํพ้ืนที่ ตลาด Wisdom Farm   
การเดินผํานตลาด แนะน าสินค๎า ให๎ผู๎เข๎าชมสนใจมากขึ้น  

4. การเพ่ิมจุดจ าหนํายสินค๎า เชํน บริเวณเกษตรเมือง ควรมีจุดขายผัก เมื่อคนเข๎าไปชมสามารถ
ซื้อผักสด ๆ จากแปลงได๎ทันที  
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2. โครงการชั่งหัวมันตามพระราชด าริ จังหวัดเพชรบุรี 

เป็นแหลํงรวบรวมพันธุ์พืชเศรษฐกิจ พืชพันธุ์ดีของอ าเภอทํายาง และของจังหวัดเพชรบุรี      
เป็นแหลํงเรียนรู๎ด๎านการเกษตรแกํเกษตรกร เพ่ือให๎ประชาชนในพ้ืนที่เข๎ามามีสํวนรํวมในการจัดท าแปลงหรือมาชํวยงาน
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด าเนินกิจกรรมภายในโครงการ        
ชั่งหัวมันตามพระราชด าริ การใช๎กังหันลมผลิตไฟฟูาและแผงรับพลังงานแสงอาทิตย์ เพ่ือเป็นพลังงานทดแทนภาย             
ในโครงการฯ  แปลงนาสาธิต ปลูกข๎าวพันธุ์ตําง ๆ การผลิตพืชปลอดภัยจากสารพิษ การสาธิตการปลูกสบูํด า การท า      
ปุ๋ยหมัก การปลูกไม๎ผล พืชไรํ ร๎านโกลเด๎นเพลส พิพิธภัณฑ์ดิน อาคารนิทรรศการเบทาโกร 

การน ามาปรับประยุกต์ใช้ 

1. เพ่ิมผลผลิตที่ได๎จากพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ เชํน ผักอินทรีย์ ไขํไกํ ให๎มีมากพอตํอความ
ต๎องการของลูกค๎าในทุก ๆ วัน 

2. เพ่ิมจุดจ าหนํายสินค๎า เพ่ิมแรงจูงใจให๎ผู๎เข๎าเข๎าชมเดินเข๎าไปเลือกซื้อสินค๎า  
 
 
 
 
 

 

 

3. อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า   
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดเพชรบุรี 

อุทยานฯ เป็นศูนย์เรียนรู๎ เชิงนิเวศ ด๎านการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม การอนุรักษ์พลังงาน และการใช๎พลังงานทดแทน ที่มีชื่อเสียงในระดับสากลรํวมกับหนํวยงานเครือขํายทั้งใน
และตํางประเทศ สํงเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยที่บูรณาการองค์ความรู๎ด๎านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับ
ภูมิปัญญาท๎องถิ่น ให๎เป็นความรู๎ที่ทันสมัย สอดคล๎องกับสภาพภูมิสังคม และสามารถน าไปปฏิบัติได๎จริง มีกิจกรรม
ทํองเที่ยวมากมาย เชํน การทํองเที่ยวและบริการด๎านการศึกษา การจัดคํายฝึกอบรมเพ่ืออนุรักษ์พลังงาน สิ่งแวดล๎อม และ
ทรัพยากรธรรมชาติ เดินชมปุาชายเลน ชมและศึกษาการใช๎พลังงานเพ่ือสิ่งแวดล๎อมภายในสถานีทั้ง 8 สถานี และ       
หอ๎งนิทรรศการใหมเํศรษฐกิจพอเพียง 

การน ามาปรับประยุกต์ใช้ 

1. ให๎มีการคัดแยกขยะ เชํน ขยะเปียก เศษอาหาร โดยการขุดหลุมแล๎วน ากระถางมาคลุมหลุม
ไว๎ น าเศษอาหารตํางๆ มาใสํในหลุม เศษอาหารจะยํอยสลายกลางเป็นปุ๋ยให๎กับต๎นไม๎ 

2. โครงสร๎างของอาคาร โดยสร๎างทางเชื่อมระหวํางอาคารให๎มีลักษณะสูงและหลังคา            
ทรงสามเหลี่ยม เพ่ือให๎อากาศถํายเทได๎สะดวก และมีการใช๎ตาขํายขึงรอบตึก เพ่ือปูองกันนกเข๎ามาท ารังภายในตัวอาคาร 
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3. การดูแล รถน าชมให๎สวยสะอาด และใช๎งานได๎ดีอยูํเสมอ 
4. การดูแล ภูมิทัศน์ในจุดที่คณะเข๎าชมบํอยครั้ง ให๎สวยงาม เรียบร๎อยอยูํเสมอ 
 
 
 
 
 
 

 

4. พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน จังหวัดเพชรบุรี 

เป็นศูนย์เรียนรู๎เชิงนิเวศ ด๎านการฟ้ืนพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน เป็นพระราชวังฤดูร๎อน          
ที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล๎าเจ๎าอยูํหัว (รัชกาลที่ 6) โปรดเกล๎าฯ ให๎สร๎างขึ้น ส าหรับด าเนินแปรพระราชฐานประทับ
พักผํอนพระอิริยาบถและรักษาพระองค์ โดยรัชกาลที่ 6 เสด็จพระราชด าเนินมาประทับแรมที่พระราชนิเวศน์ 2 ครั้ง คือ 
เมื่อปี พ.ศ. 2467 และ พ.ศ. 2468  

 กํอนที่จะมีการสร๎างพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน พระยาแพทย์พงศาสุทธาธิบดี แพทย์หลวง
ประจ าพระองค์ ได๎กราบบังคมทูลพระกรุณาแนะน าให๎ รัชกาลที่ 6 ซ่ึงทรงปุวยประชวรด๎วยโรครูมาติซึ่ม เสด็จประทับ       
ณ สถานที่อากาศถํายเทสะดวกแถบชายทะเล ซึ่งขณะนั้นหัวหินเป็นสถานที่ตากอากาศท่ีเริ่มได๎รับความนิยม จึงทรงให๎
กระทรวงทหารเรือส ารวจหาท าเลที่เหมาะสมเพ่ือสร๎างพระราชวังฤดูร๎อน 

 โดยครั้งแรกได๎ด าเนินการสร๎างพระราชวังแบบเรียบงํายที่ชายทะเลบริเวณหาดเจ๎าส าราญ       
แตํเนื่องจากพ้ืนที่กันดารและการเดินทางไมํสะดวก รัชกาลที่ 6 จึงทรงมีพระราชด าริที่จะสร๎างพระราชวังแหํงใหมํ จึงให๎
เมืองเพชรบุรีส ารวจหาสถานที่ พบวําชายหาดในต าบลห๎วยทรายเหนือ อ าเภอชะอ า ซึ่งอยูํระหวํางหาดเจ๎าส าราญกับหัวหิน       
มีท าเลที่เหมาะสม จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล๎าฯ ให๎สถาปนิกชาวอิตาเลียน เป็นผู๎ออกแบบตามแบบที่กลําวกันวําทรงรําง
ด๎วยพระหัตถ์ของพระองค์เอง และพระราชทานนามวํา “พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน”  

สถาปัตยกรรมของพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน เป็นแบบไทยประยุกต์ (เรือนไทยผสมยุโรป) 
สร๎างด๎วยไม๎สักทั้งหลัง เป็นอาคารเปิดโลํง 2 ชั้น ใต๎ถุนสูง โดยแบํงเป็นหมูํพระท่ีนั่งฯ 3 องค์ ที่มีอาคารประกอบรวม     
16 หลัง เชื่อมตํอกันด๎วยระเบียงทางเดินคลุมหลังคา ประกอบด๎วย 

- หมูํพระที่นั่งสโมสรเสวกามาตย์ ใช๎เป็นสโมสรของข๎าราชบริพารและข๎าราชการ รัชกาลที่ 6 
ทรงใช๎เป็นท๎องพระโรงส าหรับทรงประกอบพระราชกรณียกิจตําง ๆ รวมทั้งศาสนพิธี 

- หมูํพระที่นั่งสมุทพิมาน เป็นที่ประทับของรัชกาลที่ 6 และเป็นสํวนของข๎าราชบริพารฝุายชาย 
หรือฝุายหน๎า 

- หมูํพระที่นั่งพิศาลสาคร เป็นที่ประทับของพระนางเจ๎าอินทรศักดิศจี พระบรมราชินี และเป็น
เขตพระราชฐานฝุายใน 

การน ามาปรับประยุกต์ใช้ 
1. การดูแล ภูมิทัศน์ในจุดที่คณะเข๎าชมบํอยครั้ง ให๎สวยงาม เรียบร๎อย อยูํเสมอ 
2. การดูแลนิทรรศการ และบริเวณพ้ืนที่ที่จัดนิทรรศการในอาคารให๎สะอาดเรียบร๎อย พร๎อมใช๎

งานอยูํเสมอ 
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3. การปรับปรุงระบบการรดน้ า ให๎มีประสิทธิภาพ สามารถใช๎น้ าได๎อยํางคุ๎มคํา 

 

 

 

 

 

5. โครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง จังหวัดเพชรบุรี 

เป็นศูนย์สาธิตและทดลองการเกษตรเพ่ือศึกษาข๎อมูลในด๎านการปลูกพืชและการเลี้ยงสัตว์ที่
เป็น ประโยชน์ตํอการพัฒนาการเกษตร ในพ้ืนที่ที่แห๎งแล๎งตลอดจนสาธิตการใช๎เทคโนโลยีการเกษตรด๎วย ท าการปฏิรูป
ที่ดินโดยการจัดพัฒนาที่ดินวํางเปลํา แล๎วจัดสรรให๎เกษตรกรที่ไมํมีที่ดินท ากินในการเพาะปลูกเป็นของตนเอง เข๎าท า
การเกษตรประกอบอาชีพตามวิธีการเกษตรแผนใหมํ แตํไมํให๎กรรมสิทธิ์ในการถือครองที่ดิน รวมกลุํมเกษตรกรที่ได๎รับการ
จัดสรรที่ดินเหลํานี้จัดตั้งเป็นสหกรณ์การเกษตร โดยใช๎หลักการและวิธีการสหกรณ์แก๎ไขปัญหาตําง ๆ ของสมาชิก ตั้งแตํ
เริ่มการผลิตจนถึงการจ าหนํายสูํตลาด เป็นแหลํงให๎การศึกษา การสํงเสริมและเผยแพรํความรู๎ตําง ๆ แกํเกษตรกร นักเรียน 
นักศึกษา และ ประชาชนทั่วไป 

การน ามาปรับประยุกต์ใช้ 

1. เพ่ิมมาตรการการดูแล รักษา ซํอมแซม ครุภัณฑ์ให๎อยูํในสภาพดี และสามารถใช๎งานได๎นาน 
มากยิ่งขึ้น 

2. การดูแลนิทรรศการ และบริ เวณพ้ืนที่จัดนิทรรศการในอาคารให๎สะอาดเรียบร๎อย         
พร๎อมใช๎งาน 

3. เผื่อเวลาหลังจากให๎ข๎อมูลแกํคณะผู๎ เช๎าชมนิทรรศการเสร็จแล๎ว ได๎มี เวลาให๎คณะ              
ได๎ซื้อของฝาก  

4. เพ่ิมจุดจ าหนํายเครื่องดื่ม ขายของที่ระลึกแกํคณะผู๎เข๎าชม ตามจุดที่คณะไปศึกษาเรียนรู๎ 
 
 
 
 
 
 

 

6. อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี/พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครคีรี จังหวัดเพชรบุรี 

เขาวัง หรือ พระนครคีรี ชื่อที่เป็นทางการคือ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี เป็นสถานที่
เที่ยวที่ส าคัญของเพชรบุรีซึ่งถือได๎วํา เป็นสัญลักษณ์ของเมืองเพชรบุรี เพราะเมื่อเข๎าสูํเมืองเพชรบุรี สิ่งที่จะได๎เห็นโดดเดํน
เห็นมาแตํไกล  คือ เขาวัง ซึ่งมีเจดีย์และอาคารสีขาวสะอาด เต็มไปด๎วยต๎นไม๎ปกคลุมไปโดยรอบท าให๎ไมํร๎อนมาก แถมยังมี
กลิ่นหอมไทย ๆ ของดอกลีลาวดีฟูุงไปทั่วบริเวณ เขาวังเป็นโบราณสถาน เกําแกํคูํเมืองเพชรบุรี ตั้งอยูํบนยอดเขาสูง 92 
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เมตร เดิมเรียกวํา เขาสมน หรือ เขาคีรี พระบาทสมเด็จพระจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว รัชกาลที่ 4 ทรงพอพระราชหฤทัยที่จะ
สร๎างพระราชวัง ส าหรับเสด็จแปรพระราชฐานขึ้นบนยอดเขาแหํงนี้ จึงโปรดเกล๎าฯ ให๎สมเด็จเจ๎าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์    
(ชํวง บุนนาค) เป็นแมํกองในการกํอสร๎าง จนสร๎างส าเร็จ เรียบร๎อยเมื่อปี พ.ศ. 2403 ทรงพระราชทานนามวํา พระนครคีรี 
แตํชาวเมืองเพชรเรียกกันติดปากวํา เขาวัง ซึ่งจะมีพระที่นั่ง พระต าหนัก วัด และกลุํมอาคารตําง ๆ มากมาย สํวนใหญํเป็น
สถาปัตยกรรมตะวันตกแบบนิโอคลาสสิกผสมสถาปัตยกรรมจีน ตั้งอยูํบนยอดเขาใหญํๆ 3 ยอดด๎วยกัน ยอดเขาด๎านทิศ
ตะวันออก บริเวณไหลํเขาเป็นที่ตั้งของวัดมหาสมณาราม สํวนบนยอดเขาเป็นที่ตั้งของวัดพระแก๎ว เป็นวัดประจ าพระราชวัง
พระนครคีรี เชํนเดียวกับวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เขายอดกลาง เป็นที่ประดิษฐาน พระธาตุจอมเพชร ยอดเขาด๎านทิศ
ตะวันตก เป็นที่ตั้งของพระราชวังที่ประทับตํางๆ และพิพิธภัณฑสถานแหํงชาติพระนครคีรี 

การน ามาปรับประยุกต์ใช้ 

1. เพ่ิมเติมรูปแบบการจัดของวํางชํวงพักเบรก ให๎เป็นอัตลักษณ์ของ พกฉ. มากยิ่งขึ้น 
2. การดูแล รักษา ซํอมแซม นิทรรศการตําง ๆ และท าความสะอาดให๎เรียบร๎อย พร๎อมใช๎งาน   

อยูํเสมอ 
3. การดูแล ภูมิทัศน์ในจุดที่คณะเข๎าชมบํอยครั้ง ให๎สวยงาม เรียบร๎อย อยูํเสมอ 

 

 

 

 

 

 

  2) โครงการศึกษาดูงานรวบรวมองค์ความรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตร เพื่อการ
สืบสาน รักษา ต่อยอด ระหว่างวันที่ 21 – 23 กุมภาพันธ์ 2563 ณ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัด
นครราชสีมา  

  - ศึกษาดูงานที่หมู่บ้านทอผ้าไหมยกทองโบราณ จังหวัดสุรินทร์ 

  หมูํบ๎านทอผ๎าไหมยกทองโบราณ บ๎านทําสวําง จังหวัดสุรินทร์ เป็นหมูบ๎านโอทอป ระดับ 5 ดาว ที่มี
ชื่อเสียงด๎านการทอผ๎าในระดับประเทศ และมีนักทํองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตํางชาติให๎ความสนใจเข๎าชมกระบวนการการ
ผลิตเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะกลุํมทอผ๎ายกทอง “จันทร์โสมา” ซึ่งได๎รับการสนับสนุนจากส านักพระราชวัง และมูลนิธิ     
ในสมเด็จพระนางเจ๎าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง ในการอนุรักษ์ ด๎วยการออกแบบลวดลาย      
ที่สลับซับซ๎อนงดงาม และมีความศักดิ์สิทธิ์ผสมผสานกันระหวํางลวดลายการทอแบบราชส านักกับเทคนิคการทอผ๎า       
แบบพ้ืนบ๎าน จนกลายเป็นผ๎าทอที่มีความงดงามอยํางมหัศจรรย์และมีชื่อเสียงโดํงดังไปทั่วโลก ความโดดเดํนของผ๎าไหม    
ยกทอง จันทร์โสมา เกิดจากการเลือกเส๎นไหมน๎อยที่เล็กและบางเบาน ามาผํานกรรมวิธีฟอก ต๎มแล๎วย๎อมสีธรรมชาติด๎วย    
แมํสีหลักสามสี คือ สีแดงจากครั่ง สีเหลืองจากแกํนแกแล และสีครามจากเมล็ดคราม สอดแทรกการยกดอกด๎วยไหมทองที่
ท าจากเงินแท๎มารีด เป็นเส๎นเล็ก ๆ ปั่นควบกับเส๎นด๎าย ใช๎ตะกอเส๎นพํุงพิเศษที่ท าให๎เกิดลาย จ านวน 1,416 ตะกอ และ   
ใช๎คนทอ ในครั้งเดียวกันถึง 4 คน อีกทั้งยังทอได๎เพียง วันละ 4 – 5 เซนติเมตร เทํานั้น  

 



51 
 

  - ศึกษาดูงาน ซแรย์ อทิตยา โครงการเกษตรอทิตยาทร จังหวัดสุรินทร์ 

  ค าวํา “ซแรย์” เป็นภาษาเขมรท๎องถิ่น ซึ่งแปลวํา “นา” มีพ้ืนที่ 376 ไรํ ภายในโครงการประกอบด๎วย 
โรงเรียนชาวนา พ้ืนที่จัดแสดงความรู๎เรื่องข๎าว ประเพณีวัฒนธรรม และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข๎าว เชํน การให๎ความรู๎เกี่ยวกับ
ลักษณะทางสรีรวิทยาของข๎าว ปฏิทินแสดงระยะเวลาการเจริญเติบโต และชํวงเวลาการจัดการในการผลิตข๎าวหอมมะลิ     
ซึ่งถือเป็นฐานการเรียนรู๎หลัก โดยจัดแบํงเป็นนิทรรศการฐานการเรียนรู๎ทั้ง 6 ฐาน ได๎แกํ 

- ฐานการเรียนรู๎ที่ 1 ความรู๎เรื่องข๎าว ประเพณีวัฒนธรรมและการผลิตเมล็ดพันธุ์ข๎าว 
- ฐานการเรียนรู๎ที่ 2 ทรัพยากรดิน การรักษาดินและการฟ้ืนฟูดิน ด๎วยวิธีธรรมชาติ เชํน การปลูก         

ต๎นปอเทือง 
- ฐานการเรียนรู๎ที่ 3 ระบบนิเวศแปลงนา การปูองกันก าจัดโรคด๎วยพืชสมุนไพรตามภูมิปัญญาท๎องถิ่น 

และประโยชน์ของแมลงศัตรูข๎าวตามความสมดุลของระบบนิเวศ 
- ฐานการเรียนรู๎ที่ 4 การเก็บเกี่ยวและการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ โดยเฉพาะการปลูกข๎าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 

105 อยํางมีประสิทธิภาพ 
- ฐานการเรียนรู๎ที่ 5 กระบวนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 
- ฐานการเรียนรู๎ที่ 6 การแปรรูปข๎าว เพ่ิมมูลคําข๎าว และเพ่ิมมูลคําเศรษฐศาสตร์ส าหรับชาวนาไทย 

  นอกจากจะเป็นฐานการเรียนรู๎แล๎ว ที่นี่ยังมีเนื้อที่ประมาณ 20 ไรํ ไว๎ส าหรับสร๎างอาคารที่พัก            
ด๎วยจุดมุํงหมายให๎ผู๎เข๎าพักได๎ใช๎บริการแปลนาทดลอง อีกท้ังยังได๎สัมผัสบรรยากาศของท๎องทุํงนา โดยหากมีประสงค์ที่      
จะทดลองปักด านาในแปลงนาก็สามารถรํวมกิจกรรมกับทางโครงการได๎ 

  - ศึกษาดูงานศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ จังหวัดสุรินทร์ (โคก หนอง นา โมเดล) 

  มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติเป็นหนํวยงานเครือขํายภาคประชาชน ซึ่งน๎อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สูํการปฏิบัติ โดยมุํงเน๎นการแก๎ปัญหาความยากจนให๎กับประชาชน โดยเฉพาะกลุํมเกษตรกร โดยจัดกิจกรรมรํวมกับสถาบัน
เศรษฐกิจพอเพียง และรายการเจาะใจ ในการรณรงค์ให๎ประชนตระหนักถึงปัญหาน้ าทํวม น้ าแล๎ง ซึ่งสามารถรํวมมือกันยัง
ยั้ง และสร๎างภูมิคุ๎มกันให๎กับตนเอง ด๎วยการน๎อมน าแนวทางการจัดการที่ดินที่ดี เหมาะสมกับเกษตรกรที่มีที่ดินจ านวน
น๎อยมาฝึกปฏิบัติ จากทฤษฎีใหมํ สูํ “โคก หนอง นา โมเดล” เพ่ือให๎เข๎าใจงํายส าหรับเกษตรกร ในการบริหารจัดการพ้ืนที่
อยํางเหมาะสมและประสบความส าเร็จสูงสุด เริ่มท า 7 จุด 11 ครอบครัว ในปี 2558 

  ผู๎กํอตั้งโครงการนี้คือ หลวงพํอสังคม (ขุนศิริ) ธนปัญโญ และมีนักแสดงเข๎ารํวมโครงการ ได๎แกํ        
เขมนิจ จามิกรณ์ และ พิษณุ นิ่มสกุล เล็งเห็นความส าคัญจึงตัดสินใจซื้อที่ดินบ๎านดูํ หมูํที่ 4 และบ๎านหนองบอน หมูํที่ 6 
ต าบลหนองบัวบาน อ าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ เพ่ือสร๎างเป็นต๎นแบบส าหรับการจัดการน้ า ตามแนวทางเกษตรทฤษฎี
ใหมํ และการบริหารจัดการตามรูปแบบธนาคารน้ านิเทศศาสนคุณ สํวนยํอยสุรินทร์ ซึ่งปัจจุบันอยูํระหวํางการออกแบบ
ที่ดินในพื้นที่ประมา 90 ไรํ ซึ่งเกิดจากการรวมตัวกันของชุมชนอีก 11 ราย ที่ยอมสละที่นาของตัวเองเข๎ารํวมโครงการ 
และมีคณาจารย์สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันพระจอมเกล๎าเจ๎าคุณทหารลาดกระบัง รํวมออกแบบพ้ืนที่เพ่ือเปูาหมายใน
การสร๎างเป็นศูนย์เรียนรู๎ “โคก หนอง นา ธนาคารน้ า โมเดล” 

  - ศึกษาดูงาน ศูนย์เรียนรู้การไฟฟ้าฝ่ายผลิต ล าตะคอง จังหวัดนครราชสีมา 

  ศูนย์การเรียนรู๎ กฟผ. ล าตะคอง จังหวัดนครราชสีมาเป็นโครงการที่ กฟผ. มุํงท าขึ้นเพ่ือเป็นแหลํงเรียนรู๎
ด๎านพลังงานไฟฟูา การผลิตไฟฟูาจากพลังงานประเภทตํางๆ ทั้งจากเชื้อเพลิงฟอสซิล และพลังงานหมุนเวียน รวมถึง
นวัตกรรมการผลิตไฟฟูาที่ทันสมัยด๎วยระบบ Wind Hydrogen Hybrid ภายในศูนย์ฯ แบํงเป็น 7 โซน ประกอบด๎วย 
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- โซน 1 ลานผู๎กล๎า เป็นจุดลงทะเบียนรับ RFID ของเหลําผู๎กล๎า เพ่ือเตรียมพร๎อมผจญภัยในดินแดน
พลังงาน และชมการแสดงจาก H-bot 

- โซน 2 ภารกิจพิชิตดินแดนพลังงาน ชมภาพยนตร์ 7 มิติ และพบกับ “น๎องแทน” ตัวแทนเด็กจาก
ชุมชน ล าตะคอง ที่จะพาเหลําผู๎กล๎าไปผจญภัยในดินแดนพลังงาน และตามหาพลังงานแหํงอนาคต 

- โซน 3 ดินแดนพลังงาน น๎องสายชล น๎องวายุ และน๎องตะวัน ชวนผจญภัยในดินแดนพลังงานน้ า 
(Water Frontier) พลังงานลม (Wind Frontier) และพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Frontier) พร๎อมชมทิวทัศน์แสนงดงาม
ของพ้ืนที่ล าตะคองที่   มองไมํเห็นด๎วยตาเปลํา บนหอคอยดินแดนแหํงพลังงาน (The Tower of Energy)  

- โซน 4 ดินแดนพลังงานแหํงอนาคต รํวมผจญภัยค๎นหาพลังงานใหมํแหํงอนาคต กับนวัตกรรมพลังงาน
สุดล้ าอยําง “Wind Hydrogen Hybrid” เมื่อพลังงานลมและไฮโดรเจนผนึกก าลังรํวมกันสร๎างความมั่นคงด๎านพลังงาน
ไฟฟูา 

- โซน 5 ภารกิจผลิตไฟฟูาเพ่ือความสุขของคนไทย อุโมงค์กาลเวลา...พาเหลําผู๎กล๎ารํวมผจญภัยกับ
ภารกิจสุดท๎าทายของ กฟผ. ในการผลิตไฟฟูาเพ่ือความสุขของคนไทย 

- โซน 6 ฐานบัญชาการสมดุลพลังงาน ฐานบัญชาการที่เหลําผู๎กล๎าจะได๎รํวมภารกิจ “สร๎างสมดุล
พลังงานไฟฟูา” โดยสวมบทบาทเป็นผู๎ควบคุมและปรับสัดสํวนเชื้อเพลิงผลิตไฟฟูาได๎ด๎วยตนเอง 

- โซน 7 มํวนซื่นล าตะคอง เพลิดเพลินไปในดินแดนแหํงรอยยิ้มและความสุข ที่ อุดมไปด๎วย
ทรัพยากรธรรมชาติและความมีชีวิตชีวาของชุมชนล าตะคอง 

การน ามาปรับประยุกต์ใช้ 

1. ประยุกต์รูปแบบการจัดแสดงเรื่องของฐานการผลิตปุ๋ยหมักเติมอากาศมาเป็นฐานการจัดแสดงเรื่อง
การผลิตปุ๋ยในแนวที่ พกฉ. ท าอยูํ โดยในฐานปฏิบัติให๎มีชุดองค์ความรู๎ติดประจ าฐาน และลงมือปฏิบัติได๎จริง 

2. จัดการแปลง โคก หนอง นา ธนาคารน้ าโมเดล ให๎มีความพร๎อมมากยิ่งขึ้น การเลือกพันธุ์ไม๎ที่
หลากหลาย ให๎เหมาะกับสภาพดิน การหํมดิน การท าธนาคารน้ าใต๎ดินบริเวณที่เป็นพ้ืนที่รับน้ า 

3. จัดท าปูายคัดแยกขยะ และปูายรณรงค์งดการใช๎โฟม 
4. จัดท าปูายแสดงรายละเอียดในการกํอสร๎างบริเวณพ้ืนที่กํอสร๎าง เพ่ือให๎เกิดความโปรํงใส สามารถ

ตรวจสอบได ๎
5. ด๎านการประชาสัมพันธ์ เพ่ิมการประชาสัมพันธ์ผํานชํองทางเฟสบุ๏คให๎มากขึ้นเพ่ือเป็นชํองทางในการ

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและการด าเนินงานของโครงการ 
6. ด๎านการน าชม ประสานความรํวมมือจากหนํวยงานในพ้ืนที่ กลุํมเยาวชน ปราชญ์เกษตร และ

เจ๎าหน๎าที่ของโครงการ สูํการพัฒนาเป็นวิทยากรการน าชม เพ่ือสร๎างความรํวมมือในการพัฒนาอยํางยั่งยืน 
7. การจัดสถานที่ในสํวนให๎บริการ เชํน ร๎านกาแฟ และที่พักอาศัยมีความสะอาดสวยงาม มีจุดถํายภาพ 
8. พัฒนาระบบการจัดแสดงภาพยนตร์ 4 มิติ ให๎ทันสมัยมากขึ้น เพ่ือสร๎างสีสันความแปลกใหมํ         

สร๎างความเสมือนจริง เชํน สื่อภาพ เสียง ลม และมีการเคลื่อนไหวขยับเก๎าอ้ีไปมา 
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  3) โครงการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านการตลาด เรือ่ง การศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพด้าน
การตลาด วันที่ 10 สิงหาคม 2563 ณ Coro Field อ าเภอสวนผึ้ง และไร่ปลูกรัก อ าเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี  

  - ศึกษาดูงาน ณ Coro Field อ าเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 

  Coro Field อ าเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี น าเสนอผลผลิตทางการเกษตร และเมนูสร๎างสรรค์     
สดใหมํจากผลผลิตภายในฟาร์ม ค าวํา “Coro” ในภาษาญี่ปุุน แปลวํา “เวลา” ค าวํา “Field” มาจากศัพท์ใน
ภาษาอังกฤษ แปลวํา “สนามกว๎าง ๆ สีเขียว” Coro Field จึงมีความหมายวํา สถานที่ที่ท าให๎จังหวะเวลาชีวิตของคุณ
เดินช๎าลง มีพ้ืนที่กวํา 104 ไรํ เน๎นการปลูกและปรับปรุงพืชสายพันธุ์พิเศษที่หายากจากทั่วโลก ดูแลภายใต๎ระบบ
โรงเรือนที่น าเข๎าเทคโนโลยีจากตํางประเทศ และใช๎น้ าแรํธรรมชาติในการปลูกพืชทุกชนิด ท าให๎ได๎มาซึ่งผลผลิตที่ดี
และมีคุณภาพ Coro Field มีทั้งหมด 5 โซน คือ 
  1. Coro Café จุดรวมพล หรือแปลงเกษตรผักสลัดตําง ๆ ที่รวบรวมผลผลิตสด ๆ จากฟาร์ม และ
เป็นจุดถํายภาพหลัก 
  2. Coro Market จุดจ าหนํายผลิตภัณฑ์ที่เน๎นเรื่องสุขภาพ และไลฟ์สไตล์ 
  3. Coro House ทัวร์เทคโนโลยีโรงเรือนจากอิสราเอล และชิมเมลํอนสด ๆ จากฟาร์ม 
  4. Coro Garden น าเสนอกิจกรรม Workshop ตําง ๆ ผสานการท า CSR เพ่ือสร๎างประโยชน์    
แกํสังคม อาทิเชํน การปลูกผักสลัด และตํอยอดการน าผลิตไปยังหนํวยงานสังคมสงเคราะห์ตําง ๆ เป็นต๎น 
  5. Coro Me – กิจกรรม DIY ต๎นไม๎หลากหลายประเภท ทั้งไม๎มงคลขนาดเล็ก บอนไซ และสวนขวด 
เพ่ือน ากลับไปเป็นที่ระลึก  

เนื่องจากพ้ืนที่อ าเภอสวนผึ้ง มีสภาพอากาศที่ร๎อนจัด บางปีมีอุณหภูมิสูงถึง 45 องศาเซลเซียส            
มีลมกระโชกแรง ดังนั้น ในการสร๎างโรงเรือน หรือหลังคา โครงสร๎างจึงต๎องมีความแข็งแรงเป็นพิเศษเพ่ือให๎ทนตํอ
สภาพภูมิอากาศของพ้ืนที่นี้ได๎ พ้ืนที่ที่เข๎าชมหลัก ๆ  ได๎แกํ โซนโรงเรือนปลูกเมลํอน (Coro House) โซนปลูกผักตาม
ฤดูกาล (Coro Garden) และโซนของร๎านขายของที่ระลึก ร๎านอาหาร และเครื่องดื่ม และมีมาสค็อตประจ า Coro 
Field คือ เจ๎าโคโรโระคุง 
  - โรงเรือนปลูกเมลํอน (Coro House) เป็นกรีนเฮ๎าส์ขนาดใหญํ ที่มีความทันสมัย ใช๎ระบบน้ าหยดที่
มีการตั้งเวลา วัสดุปลูกใช๎ขุยมะพร๎าวผสมกาบมะพร๎าวสับ และปุ๋ยอินทรีย์ที่ผลิตขึ้นเอง กํอนน ามาปลูก ต๎องน าไปหมัก
ไตรโคเดอร์มา เพื่อฆาํเชื้อกํอน ส าหรับการให๎ปุ๋ย จะมีปุ๋ยอินทรีย์ที่ผสมไปในวัสดุเพาะและปุ๋ยน้ า ซึ่งให๎มาตามระบบน้ า
หยด โดยพันธุ์เมลํอนที่ปลูก คือ โทมิเมลํอน เป็นเมลํอนสายพันธุ์ญี่ปุุน มีอายุเก็บเกี่ยวอยูํที่ 90 วัน ลักษณะเป็นผิวตา
ขํายสีเหลือง เนื้อด๎านในสีเขียว รสชาติหวาน กรอบ ที่นี่สามารถผลิตโทมิเมลํอนที่มีความหวาน 
ได๎ถึง 17 บริกซ์ การให๎น้ า แม๎จะมีการตั้งเวลาในการให๎น้ าไว๎แล๎ว แตํสิ่งส าคัญคือต๎องสังเกตสภาพอากาศของแตํละวัน 
ในแตํละชํวงการเจริญเติบโต จะมีการให๎น้ าที่ไมํเทํากัน ซึ่งในชํวงของการติดดอก ติดผล จะให๎ขาดน้ าไมํได๎ หากอากาศ
คํอนข๎างร๎อนต๎องมีการให๎น้ า ประมาณ 4-5 ครั้งตํอวัน ด๎านการจัดการพ้ืนที่ มีความสะอาด เรียบร๎อยอยูํเสมอ ไมํมี
วัชพืชขึ้นภายในโรงเรือน การปูองกันก าจัดโรคและแมลง มีการใช๎สารชีวภัณฑ์อยูํ 3 ประเภท ได๎แกํ บิวเวอร์เรีย ไตร
โคเดอมํา และบาซิลลัส ทูริงเยนซิส ผลผลิตที่ได๎ จะน ามาจ าหนํายอยูํที่บริเวณร๎านค๎า สํวนหนึ่งน าไปประกอบอาหาร
ในสํวนของร๎านอาหารที่นี่ เป็นสินค๎าที่จ าหนํายได๎ตลอดท้ังปี 
  - โซนปลูกผักตามฤดูกาล (Coro Garden) จุดเดํนในโซนนี้คือการปลูกมะเขือเทศ แบํงเป็น 2 ชนิด
คือ Red Holland Cherry ที่มีเปลือกบาง รสชาติเข๎มข๎น อีกชนิดคือ Yellow Holland Cherry ที่มีสีเหลืองอมส๎ม 
เปลือกหนา มีรสหวานนิด ๆ ไมํเลี่ยน มีผลทรงเรียวยาว สํวนใหญํผู๎ที่ชอบทานมะเขือเทศอยูํแล๎ว จะชอบรสชาติของ
ชนิดแรกมากกวํา แตํทั้งนี้ขึ้นอยูํกับรสนิยมของแตํละบุคคลด๎วย นอกจากนี้ภายในพ้ืนที่ยังมีการปลูกผักสลัดชนิดตําง ๆ 
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รวมถึงเบบี้แครอท  ส าหรับวัสดุปลูก ระบบการให๎น้ า การดูแลรักษา โรคแมลงตําง ๆ นั้นใช๎รูปแบบการปลูกเดียวกับ
ในโซนโรงเรือนปลูกเมลํอน (Coro House)  กรณีการจัดการผลผลิตของผัก หากมีปริมาณมากก็จะบริจาคในกับ
โรงเรียนบริเวณใกล๎ ๆ เพ่ือน าไปท าเป็นอาหารกลางวันให๎กับเด็กในล าดับตํอไป การจัดการพื้นที่ ในสํวนของแปลงจะมี
การขุดเป็นหลุมลงไป จากนั้นน าผ๎าพลาสติกปูรองไว๎ด๎านใต๎ และน าวัสดุเพาะใสํลงไป เป็นการปูองกันวัชพืชได๎วิธีหนึ่ง 
ซึ่งวัชพืชจะข้ึนเฉพาะที่ติดมากับวัสดุเพาะเทํานั้น มีการขึงสแลนสีเทาในการพรางแสง ให๎พืชเจริญเติบโตได๎ในอากาศที่
ร๎อน แตํไมํควรใช๎สแลนสีเขียว หรือสีด า ที่มีความทึบมากเกินไป เพราะจะท าให๎ต๎นพืชยืดยาว อํอนแอได๎ 
  - โซนร๎านขายของที่ระลึก ร๎านอาหารและร๎านเครื่องดื่ม ทางร๎านจะมีเอกลักษณ์ในเรื่องของการน า
โทมิเมลํอนที่ได๎จากโรงเรือนมาเป็นวัตถุดิบในการท าอาหารหลากหลายเมนู นอกจากนี้น้ าสลัดจะเป็นสูตรของทาง 
Coro Field โดยเฉพาะ สามารถทานคูํกับผักสลัด หรือมันมุราซากิทอด ที่เป็นเมนูแนะน าของทางร๎าน ทั้งบรรยากาศ
สไตล์ญี่ปุุน รสชาติของอาหาร ราคาล๎วนเหมาะสม สร๎างความประทับใจให๎ผู๎ที่มาเที่ยวได๎เป็นอยํางดี 

  สิ่งท่ีควรน ามาปรับใช้กับ พกฉ. 

  1. การจัดการพ้ืนที่ มีความเป็นระเบียบเรียบร๎อย ลดปัญหาเรื่องโรค แมลงศัตรูพืชได๎ 
  2. มีการใช๎เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพ่ือลดภาระงานบางอยําง เชํน การรดน้ า ท าให๎มีเวลาไปท างาน
อยํางอ่ืนได๎มากกวํา แตํอยํางไรก็ตาม แม๎จะมีระบบที่ทันสมัยแล๎ว ก็ต๎องมีคนตรวจสอบระบบ ตรวจสอบพ้ืนที่ สภาพ
หน๎างานอยํางสม่ าเสมอ 
  3. การใช๎สารชีวภัณฑ์ในการจัดการโรคและแมลงศัตรูพืช เพ่ือปูองกัน ก าจัด ให๎พืชผักสามารถ
เจริญเติบโตได๎ดี 
  4. พ้ืนที่ในการเดินชมรํมรื่น เนื่องจากมีหลังคาเป็นสแลนอยูํ นอกจากนี้ยังมีการสร๎างบรรยากาศด๎วย
การเปิดเพลงสไตล์ญี่ปุุน เป็นการตอกย้ าเอกลักษณ์ของ Coro Field ให๎ชัดเจนมากข้ึน 
  5. เนื่องจากเป็นพ้ืนไมํกว๎างมากเกินไป สํวนของแปลงผัก โรงเรือนเมลํอน ร๎านจ าหนําย 
ของที่ระลึก และร๎านอาหาร จึงอยูํในบริเวณที่ใกล๎เคียงกัน ลูกค๎าสามารถมองเห็นผลผลิตที่อยูํในแปลง ที่ท าการเก็บ
เกี่ยวออกมาวางจ าหนํายใหมํในทุก ๆ วัน ท าให๎ผลผลิตนําซื้อ นํารับประทานมากขึ้น และมีตัวอยํางให๎ชิมรสชาติกํอน
ตัดสินใจซื้อ 
  6. แพ็จเกจของสินค๎ามีความสวยงาม  
  7. มีเจ๎าหน๎าที่อยูํประจ าจุดตําง ๆ คอยให๎ค าแนะน าแกํผู๎ที่เข๎ามา walk - in  
  8. เทคนิคการมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค๎า มีความอดทนอดกลั้น ควบคุมสถานการณ์หรือชํวงเวลาที่ลูกค๎า
เกิดให๎ความสนใจในสิ่งอ่ืน ๆ รอบข๎างมากกวําสิ่งตรงหน๎า 
  9. เทคนิคการรับมือกับลูกค๎าหลากหลายประเภท ใช๎วิธีการแบบเรียบงํายแตํสามารถควบคุมลูกค๎า
ให๎อยูํในจุดสนใจเดียวกัน  
  10. ลักษณะการจัดร๎านที่สวยงาม เหมาะสมกับลักษณะ และสภาพสิ่งแวดล๎อมรอบข๎างล๎วนสัมพันธ์
กัน อีกท้ังยังสามารถสร๎างความตื่นตาตื่นใจตลอดเส๎นทางทํองเที่ยวภายใน 
  11. การจัดท าปูายสื่อความหมายที่มีความเข๎าใจงํายและสอดคล๎องกับธีมของร๎านอยํางเหมาะสม  
ไมํเลอะเทอะ 
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  12. การจัดการสถานที่ภายในร๎าน และการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกแกํนักทํองเที่ยว              
ครบถ๎วน ตั้งแตํลานจอดรถ ทางเดินเชื่อมโยงตําง ๆ 
 

 

 

 

- ศึกษาดูงาน ณ ไร่ปลูกรัก อ าเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี 

เป็นอีกหนึ่งฟาร์มเกษตรอินทรีย์ (Organic farm) ที่ประสบความส าเร็จ มีผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์
สํงขายทั้งในประเทศและสํงออกตํางประเทศ ที่ผํานการตรวจสอบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ระบบสากล (IFOAM 
Accredited) ได๎ท าการเปิดฟาร์มให๎นักทํองเที่ยวได๎เข๎าไปเที่ยวชมการท าเกษตรอินทรีย์ของที่นี่  ด๎านหน๎าฟาร์มเปิด
จ าหนํายผักสดออร์แกนนิกส์, ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลผลิตของไรํปลูกรัก (ราคาถูกกวําในห๎างเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์
จาก Organic farm ด๎วยกัน) และร๎านอาหารเพ่ือสุขภาพที่ท าจากผลผลิตฟาร์มออร์แกนนิกส์ ของไรํปลูกรักโดยตรง 
เริ่มท าการเพาะปลูกมาตั้งแตํ ปี พ.ศ. 2543 บนที่ดินกวํา 60 ไรํ  โดยปลูกเอง ขายเอง  ปลูกพืชผักแบบไร๎สารพิษ  
ไร๎ยาฆําแมลง และไร๎สารเคมีใด ๆ ทั้งสิ้น  
  ไรํปลูกรัก ต๎อนรับนักทํองเที่ยวด๎วยเครื่องดื่มออแกนนิกส์ มีการพูดคุยให๎รู๎จักเกี่ยวกับการท าฟาร์ม
เกษตรอินทรีย์ จากนั้น จึงพาออกทัวร์ชมฟาร์ม แปลงผักออร์แกนนิกส์ ผักที่ปลูกโดยไมํใช๎ยาฆําแมลง ยาก าจัดวัชพืช 
ปุ๋ยเคมี หรือผลิตภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ใด ๆ แตํใช๎เป็นปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมักชีวภาพ ที่ผลิตขึ้นเองทั้งหมด การสอน
ท าอาหารจากผักอินทรีย์ตําง ๆ ที่มีในฟาร์ม มีหลายเมนูที่สอน อาทิ การท าน้ าสลัด ท าซุปข๎าวโพด ท าน้ ามะเขือเทศ 
รวมไปถึงยังมีอาหารออแกนนิกส์ ที่ทางฟาร์มท าเองให๎บริการแกํนักทํองเที่ยวรับประทานอาหาร และเครื่องดื่มสุขภาพ
จากผลิตผลของไรํปลูกรัก ทางฟาร์มจะให๎ทุกคนได๎ปลูกผักในกระถางเล็ก ๆ ได๎น ากลับไปฟูมฟักปลูกกินเองที่บ๎าน
กิจกรรมการเก็บผัก ที่ทางฟาร์มจะให๎นักทํองเที่ยวทุกคนได๎ลงมือเก็บผักสด ๆ ด๎วยตัวเองจากแปลงผัก เพ่ือน าติดไม๎
ติดมือกลับไปกินที่บ๎าน 
  สิ่งท่ีน ามาปรับใช้กับ พกฉ. 
  1. กิจกรรมหลายอยํางจะมีความคล๎ายคลึงกับทาง พกฉ. อาจจะมีวิธีบางอยํางที่แตกตํางกัน อาทิ 
การท าไขํเค็ม ของ พกฉ. จะใช๎ดินสองพองผสมเกลือ พอกด๎วยแกลบด าอีกรอบ แตํของไรํปลูกรัก จะใช๎เกลือผสมลงไป
ในแกลบด า แล๎วน ามาพอกไขํ ซึ่งสามารถน ามาเป็นอีกวิธีในการสอนท าไขํเค็มได๎ 
  2. กิจกรรมที่ให๎ผู๎เข๎าชมได๎ท า มีการเรียงล าดับขั้นตอนชัดเจน  
  3. มูลไส๎เดือนที่ได๎จากการเลี้ยงไส๎เดือน สามารถน ามาใช๎เป็นวัสดุเพาะกล๎า และเป็นปุ๋ยในแปลงนา 
แปลงผักได๎ 
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  4. การเรียนรู๎ ศึกษาเรื่องของแมลงที่มีประโยชน์ และโทษกับพืช เป็นสิ่งที่ดี สามารถน าความรู๎
ทางด๎านนี้ มาใช๎จัดการแมลงภายในพ้ืนที่ พกฉ. ได๎ 
 
 
 
 
 
 
 
  4) โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากร วันที่ 21 สิงหาคม 2563 ณ ชุมชนนิเวศน์      
สันติวนา แขวงดอนเมือง กรุงเทพมหานคร  
  แตํเดิมมีชื่อวํา “สันติวนา” แปลวํา สร๎างปุาที่มีความสงบรํมเย็นไว๎ในเมือง มีพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ 
33 ไรํ เจ๎าของพ้ืนที่นี้ คือ มูลนิธิอุร์สุลินเพ่ือการศึกษา โดยมีบาทหลวงวิชัย โภคทวี เป็นผู๎บุกเบิกพ้ืนที่ ซึ่งบุคคลทั่วไป
จะเรียกกันอยํางติดปาก วํา “คุณพํอ” ในชํวงที่คุณพํอดูแลอยูํ พ้ืนที่นี้มีชื่อเสียงในแวดวงคาทอลิค เนื่องด๎วย
บรรยากาศภายในพ้ืนที่มีความเงียบสงบ รํมเย็น จึงใช๎เป็นสถานที่ในการอบรมทางด๎านจิตใจ จัดกิจกรรมทางศาสนา 
และมีกิจกรรมเพ่ิมเติมบางอยําง เชํน การปลูกผัก การเลี้ยงสัตว์ การปลูกต๎นไม๎ เป็นต๎น ตํอมาเมื่อคุณพํอมีอายุที่มาก
ขึ้น สุขภาพเริ่มแยํลง ไมํสามารถดูแลพื้นที่นี้ได๎ ทางมูลนิธิฯ จึงหาผู๎ที่จะมาใช๎ประโยชน์จากพ้ืนที่นี้ ท าให๎ทีมมูลนิธิศูนย์
สื่อเพ่ือการพัฒนา น าโดยคุณคมสัน หุตะแพทย์ หรืออาจารย์ต๎อย ได๎รับโอกาสเป็นผู๎ดูแลพ้ืนที่นี้ตํอ โดยมีความมุํงมั่น
ตั้งใจในการขับเคลื่อนให๎พ้ืนที่นี้ ยังคงเป็นปุาในเมืองตํอไป และมีการเพ่ิมเติมค าวํา “ชุมชนนิเวศน์” เข๎าไป จึง
กลายเป็นชื่อในปัจจุบัน คือ “ชุมชนนิเวศน์สันติวนา” ซึ่งมีความหมายวํา การสร๎างปุาที่มีความสงบรํมเย็นไว๎ในเมือง
โดยค านึงถึงเรื่องของการอนุรักษ์ระบบนิเวศภายในปุาด๎วย 
  อาจารย์ต๎อยกลําววํา แนวความคิดของมูลนิธิศูนย์สื่อฯ ในการเข๎ามาจัดการพ้ืนที่ของชุมชนนิเวศน์
สันติวนา ไมํได๎มีจุดมุํงหมายในการพัฒนาเพ่ือสร๎างเป็นองค์กร แตํต๎องการพัฒนาให๎เป็นชุมชนถึงแม๎จะไมํได๎อยูํใน
ชนบท มีการจัดโครงการShare Farm เป็นการท างานของตนเองควบคูํกับท างานสํวนกลาง โดยให๎สมาชิกแตํละคนที่
อาศัยอยูํ มีพื้นที่ดูแลเป็นของตนเอง สามารถจัดการพื้นที่ของตนเองได๎ ไมํวําจะเป็นการปลูกผัก เลี้ยงปลา จับปลาเพ่ือ
เลี้ยงตัวเอง แตํยังคงท างานของสํวนกลางตามเวลาท างานปกติ ซึ่งจะได๎รับคําตอบแทนเหมือนกับการท างานโดยทั่วไป
นวัตกรรมเดํนที่ใช๎มีอยูํ 3 รูปแบบ ได๎แกํ การใช๎โซลําเซลล์ 100% การใช๎นวัตกรรม IOT (Internet of things) และ
การท าเกษตรแบบเพอร์มาคัลเจอร์ (Permaculture) 
  สิ่งท่ีควรน ามาปรับใช้กับ พกฉ.  
  1. การวางแผนจัดการพ้ืนที่ในการใช๎ประโยชน์ ให๎มีความเหมาะสมกับจ านวนบุคลากรที่มีอยูํ เพ่ือให๎
งานที่ออกมามีประสิทธิภาพ และใช๎พ้ืนที่ที่มีทั้งหมดให๎เกิดประโยชน์สูงสุด 
  2. ความสะอาดเรียบร๎อย สวยงามของพ้ืนที่ พร๎อมให๎บริการแกํผู๎เข๎าชมอยูํเสมอ 
  3. การจ าหนํายสินค๎า โดยการจัดกิจกรรมให๎ผู๎เข๎าชมสามารถลงมือเก็บเกี่ยวผลผลิตเอง เชํน      
การเก็บเกี่ยวพืชผัก การเก็บไขํเป็ด ไขํไกํ เป็นต๎นและจ าหนํายในราคาที่ทาง พกฉ. ก าหนดไว๎ 
  4. การใช๎โซลําร์เซลล์ให๎เห็นผลลัพธ์ได๎จริง สามารถอธิบาย และแสดงการท างานของโซลําเซลล์ที่
ติดตั้งไว๎ในพ้ืนที่ได๎ 
  5. การคิดตํอยอดในการน าวัสดุเหลือใช๎ที่มีอยูํมากภายในพ้ืนที่ มาสร๎างให๎เกิดประโยชน์ได๎ทั้งในเรื่อง
ของการประหยัดต๎นทุน และการเพิ่มรายได๎จากวัสดุเหลือใช๎ 
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  6. การเข๎าถึงชุมชน แม๎ พกฉ. จะมีเครือขํายฯ ที่เป็นก าลังส าคัญในการเผยแพรํองค์ความรู๎ตําง ๆ   
สูํชุมชนทั่วประเทศ แตํบริเวณชุมชนโดยรอบ พกฉ. ยังมีหลายคนที่ไมํทราบวํา พกฉ. มีอะไรบ๎าง มีเรื่องราวเกี่ยวกับ
อะไร และไมํเคยได๎เข๎ามาใน พกฉ. การท ากิจกรรมที่เสริมสร๎างการมีสํวนรํวมระหวําง พกฉ. กับชุมชนรอบด๎าน ไมํวํา
จะเป็นหมูํบ๎านโรงเรียนตําง ๆ และหนํวยงานอื่น ๆ ซึ่งเป็นสํวนชํวยท าให๎บุคคลที่อยูํในบริเวณใกล๎เคียง ได๎เข๎ามาสัมผัส 
เรียนรู๎ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเป็นกระบอกเสียงส าคัญในการบอกตํอขําวสารที่ทาง พกฉ. ต๎องการสื่อถึงสูํบุคคล
อ่ืน ๆ นับเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการท าตามวัตถุประสงค์หลักของ พกฉ. 
 
 
 
 
   
 
   
  5) โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากร วันพฤหัสบดีที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนวิถี
ชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนสถาพรวิทยา ต าบลล าพญา อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม และวิสาหกิจชุมชน
เกษตรอินทรีย์คลองโยง ต าบลคลองโยง อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 
  - โรงเรียนวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนสถาพรวิทยา ต าบลล าพญา อ าเภอบางเลน 
จังหวัดนครปฐม 
  เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๓๓ เดิมมีชื่อวํา “ไรํสุมหัว” เนื่องจากเป็นสถานที่ ที่เด็กๆจะมารวมกลุํม      
ท ากิจกรรมเกี่ยวกับการเกษตร กํอตั้งโดย อาจารย์ ชาตรี ตํวนศรีแก๎ว มีพ้ืนที่ทั้งหมด ๒๕ ไรํ ซึ่งจะแบํงพ้ืนที่จ านวน    
๕ ไรํ ท านาปลูกข๎าวหอมมะลิสุรินทร์ ตํอมาเริ่มมีการเลี้ยงปลา ไกํ ไส๎เดือน และเลี้ยงกบ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ได๎มีการ
บุกเบิกพ้ืนที่ของวัด ลักษณะดินบริเวณนี้นั้นจะเป็นดินที่ไมํสามารถอ๎ุมน้ าได๎ จึงมีการน ามูลสัตว์มาใสํในบํอจนสามารถ
เก็บกักน้ าไว๎ภายในบํอไว๎ได๎ และในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ทางไรํสุมหัวได๎เปลี่ยนชื่อมาเป็นโรงเรียนวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
ของโรงเรียนสถาพรวิทยา และใช๎ชื่อนี้มาจนถึงปัจจุบัน 

อาจารย์ ชาตรี ตํวนศรีแก๎ว ได๎กลําววํา แนวคิดในการจัดตั้งไรํสุมหัวแหํงนี้ ขึ้นนั้นก็เพ่ือต๎องการให๎
เด็ก ๆ ในชุมชนได๎มีพ้ืนที่ท ากิจกรรมยามวําง และพัฒนาศักยภาพของเด็กๆให๎มีพ้ืนฐานความรู๎ทางด๎านเกษตรกรรม 
และการงานอาชีพ โดยศูนย์เรียนรู๎นี้จะสอนให๎เด็กรู๎จักการพ่ึงพาตนเอง เรียนรู๎การผลิตพืชผักสวนครัว การเลี้ยงสัตว์ 
การแปรรูป และการจ าหนํายสินค๎า โดยผลผลิตที่ได๎จะให๎เด็ก ๆ น าไปจ าหนํายภายในชุมชน ซึ่งเด็ก ๆ จะได๎สํวนแบํง
จากการจ าหนํายผลผลิต ท าให๎เด็ก ๆ มีความสนใจที่จะน าผลผลิตไปจ าหนําย และในอนาคตอันใกล๎โรงเรียนวิถีชีวิต
เศรษฐกิจพอเพียงจะจัดตั้งพิพิธภัณฑ์โดยน าผลงานของเด็ก ๆ มาจัดแสดง 

 
  สิ่งท่ีควรน ามาปรับใช้ที่ พกฉ. 
  ๑. ปั้มน้ าทรงเหยียบ สามารถน ามาติดตั้งบริเวณฐานเรียนรู๎เพ่ือให๎ผู๎ที่เข๎าชมได๎ท ากิจกรรมชํวยรดน้ า
ต๎นไม๎ในขณะที่เดินชมภายในฐานเรียนรู๎ 
  ๒. การท าจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเพื่อปรับปรุงบ ารุงต๎นข๎าวและลดต๎นทุนการใช๎ปุ๋ย 
  ๓. การน าขวดพลาสติกเหลือใช๎ น ากลับมาใช๎ใหมํ เชํน การน ามาท าหัวสปริงเกอร์ และ ภาชนะ
ส าหรับขยายพันธุ์พืชแบบควบแนํน 
  ๔. การน าแหนแดงมาหมักท าเป็นพีทมอส ส าหรับเพาะกล๎าพืช ผัก เพื่อลดต๎นทุนการผลิต 



58 
 

  ๕. การใช๎พาราฟิล์ม ในการติดตา เสียบยอดต๎นไม๎ และการท าต๎นไม๎แฟนซี 
  ๖. การท าดินขุยไผํ บริเวณฐานเรียนรู๎ตํางๆเพ่ือน าไปใช๎ในการบ ารุงพืชผัก ภายในฐานเรียนรู๎ 
  ๗. การให๎ผู๎ที่เข๎าชมภายในพิพิธภัณฑ์ได๎มีสวนรํวมในการท ากิจกรรมและลงมือท ากิจกรรมด๎วยตนเอง 
  ๘. การประดิษฐ์เครื่องรํอนมูลไส๎เดือนเพ่ือความสะดวกและรวดเร็วในการท างาน 
  ๙. การวางแผนการจัดการพ้ืนที่ภายในฐานเรียนรู๎ให๎มีพ้ืนที่ใช๎สอยให๎มากที่สุด และมีความเป็น
ระเบียบเรียบร๎อย 
 
 
 
 
 
 
 
  - วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านคลองโยง ต าบลคลองโยง อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม 
  วิสาหกิจชุมชนบ๎านคลองโยง เป็นกลุํมที่ผลิตพืชผักอินทรีย์ ตั้งอยูํที่หมูที่ ๑ ต าบลคลองโยง อ าเภอ
พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม กํอตั้งเมื่อปี ๒๕๕๘ โดยการรวมตัวของสมาชิกที่มีความสนใจในการท าเกษตรอินทรีย์ 
เนื่องจากภาคการเกษตรมีการใช๎สารเคมีอยํางตํอเนื่อง ท าให๎ต๎นทุนในการผลิตสูง และสุขภาพอํอนแอ และ
สภาพแวดล๎ อม เสื่ อม โทรม  จึ ง มี หนํ ว ย ง านขอ งภ าครั ฐ เ ข๎ า ม าสนั บ สนุ นน โยบ ายที่ จ ะลด  ล ะ  เ ลิ ก  
การใช๎สารเคมี จนท าให๎ปัจจุบันกลุํมดังกลําวเข๎าสูํระบบการท าเกษตรอินทรีย์อยํางมั่นคง สามารถผลิตพืชผักอินทรีย์
ปูอนสูํตลาดสินค๎าเกษตรอินทรีย์ในจังหวัดได๎ตลอด โดยได๎รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ IFOAM และ 
Organic Thailand  
  การสํงเสริมด๎านการตลาด จะมีการสํงผลผลิตไปยังตลาดคนรักสุขภาพเป็นสํวนใหญํ ได๎แกํ ตลาดสุข
ใจ ตลาดในมหาวิทยาลัยมหิดล และตลาดในมหาวิทยาลัยศิลปกร 
  การสนับสนุนจากหนํวยงานภาครัฐ กรมพัฒนาที่ดิน ได๎ให๎บริการความรู๎เรื่องการผลิต การปรับปรุง
บ ารุงดิน การตรวจวิเคราะห์ดิน และยังดูแลเรื่องเอกสารการขอรับรองมาตรฐานจากหนํวยงานตําง  ๆ เชํน  
กรมวิชาการเกษตร กรมการข๎าว หนํวยงานรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ตําง ๆ 
   สิ่งท่ีควรน ามาปรับใช้กับ พกฉ. 

๑. ควรมีการออกแบบแปลงปลูกให๎เหมาะสม มีการบริหารจัดการสภาพดินให๎เกิดความอุดมสมบูรณ์ 
เพ่ือประโยชน์สูงสุดในการปลูกพืชผักเกษตรอินทรีย์ให๎มีคุณภาพ 

๒. มีการจัดจ าหนํายสินค๎าเกษตรอินทรีย์ โดยได๎มีตรารับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์จากหนํวยงาน
ที่เกี่ยวข๎อง มาเป็นแบรนด์สร๎างความเชื่อมั่นวําเป็นเกษตรอินทรีย์จริงๆ ก็จะสามรถสร๎างมูลคําให๎กับพืชผักอินทรีย์ที่
ผลิตได๎มากยิ่งขึ้น 
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9. ผลการด าเนินงานด้านการเงิน   

การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตั้งแต่ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง   
เดือนกันยายน พ.ศ. 2563 

การเบิกจํายงบประมาณภาพรวมของ พกฉ. ตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี 2563 เบิกจํายและผูกพัน  
จ านวน 222,773,618.39 บาท คิดเป็นร๎อยละ 88.09 ซึ่งมีคําใช๎จํายลงทุนผูกพันตามสัญญา 5 รายการ คือ       
1) คํากํอสร๎างอาคารพิพิธภัณฑ์กลางแจ๎งสนองพระราชปณิธาน และอาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ          
พระเจ๎าอยูํหัว 2) คําปรับปรุงซํอมหลังคาอาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว 1 3) คําปรับปรุงซํอม
หลังคาอาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว 5 4) คํากํอสร๎างเสาเข็มกันดิน และ 5) จัดแสดงกังหัน
น้ าชัยพัฒนา  

หนํวย : ล๎านบาท 

รายการ 
เงินงบประมาณ  

ปี 2563 
เบิกจ่ายและผูกพัน ร้อยละ คงเหลือ ร้อยละ 

งบประมาณรวม 252.8926 222.7736 88.09 30.1190 11.91 

- งบเงินอุดหนุน 220.5858 198.9691 90.20 21.6167 9.80 

- เงินนอกงบประมาณสมทบ 32.3068 23.8045 73.68 8.5023 26.32 
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แผนการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ส าคัญ 

- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  ขับเคลื่อนพระเกียรติคุณพระอัจฉริยภาพกษัตริย์เกษตรสู่สังคมไทยเป็นที่
ประจักษ ์

กิจกรรมที่ 1 การจัดแสดงและกิจกรรมพิพิธภัณฑ์ 
กิจกรรมการจัดแสดงและกิจกรรมพิพิธภัณฑ์  เป็นการเผยแพรํความรู๎ด๎านการเกษตรตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง ผํานนิทรรศการในอาคาร กลางแจ๎ง นิทรรศการชั่วคราว และกิจกรรมพิเศษ ในวาระส าคัญ ๆ 
ประกอบด๎วยโครงการที่ส าคัญ ดังนี้ 

1. การจัดแสดงนิทรรศการภายในอาคาร จ านวน 1 งาน  
2. การจัดแสดงนิทรรศการ สร๎างต๎นแบบฐานการเรียนรู๎นอกอาคาร จ านวน 11 งาน 

3. เผยแพรํขยายผลนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 9 งาน 
4. จัดมหกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ จ านวน 2 งาน 

  5. โครงการกํอสร๎างอาคารพิพิธภัณฑ์กลางแจ๎งสนองพระราชปณิธานและอาคารเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว งบประมาณผูกพัน 3 ปี (พ.ศ. 2562 - 2564) 
 รวม 185 ล๎านบาท  ปีงบประมาณ 2562 = 40,000,000  บาท 

    ปีงบประมาณ 2563 = 15,500,000   บาท 

    ปีงบประมาณ 2564 = 129,500,000 บาท 

 กิจกรรมที่ 3 การจัดการองค์ความรู้ 
  1. โครงการถํายทอดองค์ความรู๎พระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว ด๎านการเกษตร 
จ านวน 12 ครั้ง  

ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ ผู๎เข๎าชมพิพิธภัณฑ์ได๎เรียนรู๎เรื่องการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปีละ
ไมํน๎อยกวํา 400,000 คน 

- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การขับเคลื่อนเชื่อมโยงและประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     
ด้านการเกษตรสู่สังคม 

กิจกรรมที่ 2 ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 กิจกรรมขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ได๎ด าเนินการขับเคลื่อนงานตามเศรษฐกิจพอเพียง ที่เป็นรูปธรรม
โดยความรํวมมือของเครือขํายและภาคีความรํวมมือ ซึ่งเป็นผลจากการน๎อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง        
ด๎านการเกษตร ไปประยุกต์ใช๎กับตนเอง ครอบครัว และชุมชนประกอบด๎วยโครงการกิจกรรมตําง ๆ ดังนี้ 

1. กิจกรรมตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 7 ครั้ง  
2. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือขํายพิพิธภัณฑ์ จ านวน 5 ครั้ง  
3. กิจกรรมขยายผลเครือขํายพิพิธภัณฑ์ จ านวน 6 ครั้ง 

ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ มีเครือขํายพิพิธภัณฑ์ท าหน๎าที่ในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในภูมิภาคตําง ๆ ทั่วประเทศปีละ 120 ราย 

 

 



61 
 

- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการ การยกระดับและเผยแพร่องค์ความรู้ ภูมิปัญญา และนวัตกรรม
เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 

 กิจกรรมที่ 3 การจัดการองค์ความรู้ 

 กิจกรรมการจัดองค์ความรู้ เพ่ือให๎ประชาชนได๎เรียนรู๎และตระหนักรู๎ในพระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพ
ด๎านการเกษตรของพระมหากษัตริย์และบรมวงศานุวงศ์ รวมทั้งสํงเสริมสนับสนุนน๎อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงด๎านการเกษตร เพ่ือการสืบสาน รักษา ตํอยอด  โดยมีโครงการกิจกรรมส าคัญ ๆ ดังนี้ 

  1. โครงการจัดกระบวนการเรียนรู๎เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 12 ครั้ง      
2. โครงการจัดท าสื่อเผยแพรํในรูปแบบหนังสือ จ านวน 6 เรื่อง  

 ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
  1. ผู๎รับการถํายทอดองค์ความรู๎ น าความรู๎ไปประยุกต์ใช๎ร๎อยละ 75 
  2. ผู๎เข๎ารํวมโครงการสํงเสริมการเรียนรู๎ มีความรู๎ความเข๎าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
ด๎านการเกษตร ร๎อยละ 85 
 


