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รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – วันที่ 30 กันยายน 2564 

สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) หรือ พกฉ. 
ได้ดำเนินการเผยแพร่พระเกียรติคุณพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช 
มหาราช บรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ ด้านการเกษตร ถ่ายทอดองค์ความรู้
ภูมิปัญญา นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ในรูปแบบพิพิธภัณฑ์มีชีวิต โดยได้จัดแสดงนิทรรศการในรูปแบบ
ที่สมสมัยในอาคาร และจัดแสดงต้นแบบ ฐานการเรียนรู้ ให้สัมผัสของจริงและฝึกปฏิบัติได้ ส ามารถเรียนรู้จาก
วิทยากรผู้ปฏิบัติจริง จัดกิจกรรม นิทรรศการพิเศษอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และจุดประกาย
ความคิดแก่ผู้เข้ามาชมและเรียนรู้ ในการนำไปประยุกต์ใช้ในวิถีชีวิตต่อไป 

ผลการดำเนินงานภาพรวมโดยสรุป ดังนี้ 

1. การเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล  
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ ด้านการเกษตร             
มีผู ้เข้าชมและเรียนรู ้พิพิธภัณฑ์ ในรูปแบบปกติ จำนวน 90,672 ราย และในรูปแบบออนไลน์ จำนวน 
59,056 ราย รวมทั้งสิ้น 149,683 ราย 

 2. การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตร ได้แก่ 

  2.1 จัดตลาดเศรษฐกิจพอเพียง เป็นตลาดองค์ความรู ้ เพื ่อถ่ายทอดองค์ความรู ้ ภูมิปัญญา 
นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง การบริหารจัดการผลผลิต การตลาด การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  จากเครือข่าย
พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ เกษตรกร และผู้ผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ ตลอดจนการจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์และผลผลิต
เกษตรอินทรีย์ต่าง ๆ ในรูปแบบปกติ จำนวน 4 ครั้ง และในรูปแบบออนไลน์ จำนวน 4 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 8 ครั้ง 

  2.2 จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่าย เพื่อประสานความร่วมมือจัดกระบวนการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ตลอดจนการพัฒนายกระดับและขยายผลปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในแง่มุมต่าง ๆ อาทิ การผลิต การแปรรูป 
นวัตกรรมการเกษตร การตลาด ฯลฯ แก่เครือข่ายและภาคีความร่วมมือ ได้มีความรู้ ความเข้าใจ วิธีคิด วิธีการผลิต 
วิถีเกษตรบนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และนำไปปรับประยุกต์ใช้กับตนเอง ครอบครัว และชุมชนต่อไป ในรูปแบบปกติ 
จำนวน 2 ครั้ง และในรูปแบบออนไลน์ จำนวน 10 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง 

  2.3 จัดกิจกรรมขยายผลเครือข่ายในรูปแบบออนไลน์ เพื่อขยายผลเครือข่ายจัดตั้งศูนย์เรียนรู้
เครือข่าย พกฉ. สืบสาน รักษา ต่อยอด ขับเคลื่อนเชื่อมโยงปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับชุมชน จังหวัด ภาค 
และประเทศ จำนวน 8 ครั้ง 

 3. จัดกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ ภูมิปัญญา นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือการพ่ึงตนเอง     
ในการลดค่าใช้จ่าย สร้างรายได้ ในรูปแบบปกติ จำนวน 4 ครั ้ง และในรูปแบบออนไลน์ จำนวน 16 ครั้ง         
รวมทั้งสิ้น 20 ครั้ง มีผู้เข้ารับการถ่ายทอดองค์ความรู้ รูปแบบปกติ จำนวน 2,668 ราย และในรูปแบบออนไลน์ 
จำนวน 4,976 ราย รวมทั้งสิ้น 7,644 ราย 

 4. ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง แก่นักเรียน นักศึกษา 
และประชาชนที่มาเรียนรู้และเข้าชมพิพิธภัณฑ์ มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในรูปแบบปกติ จำนวน 14,494 ราย และ
ในรูปแบบออนไลน์ จำนวน 6,877 ราย รวมทั้งสิ้น 21,371 ราย และจัดกิจกรรมภายใต้โครงการท่องเที่ยว     
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สุขสันต์ ที่พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จัดกิจกรรมในรูปแบบปกติ จำนวน 30 ครั้ง และในรูปแบบออนไลน์ จำนวน 17 ครั้ง 
รวมทั้งสิ้น 47 ครั้ง 

 5. จัดมหกรรมและนิทรรศการพิเศษ จำนวน 4 ครั้ง ได้แก่ นิทรรศการหมุนเวียน “ธ สธิตในดวงใจ...      
นิรันดร์” ระหว่างวันที่ 10 – 13 ตุลาคม 2563, งานมหกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว     
“ภูมิพลังแผ่นดิน” ระหว่างวันที่ 3 – 6 ธันวาคม 2563, จัดงานนิทรรศการหมุนเวียน “เมล็ดพันธุ์ของพระราชา” 
เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ในวันที่ 9 มกราคม 2564 และวันที่ 16 มกราคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์ และจัดงาน
นิทรรศการหมุนเวียน “รักษ์ทรัพยากรไทย” ระหว่างวันที่ 2 – 4 เมษายน 2564 

 6. จัดนิทรรศการสัญจร ภายนอกพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
และพระบรมวงศานุวงศ์ ด้านการเกษตร ถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญา นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง  และ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของ พกฉ. ในรูปแบบปกติ จำนวน 6 ครั้ง และในรูปแบบออนไลน์ จำนวน 6 ครั้ง 
รวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง 

 7. การดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า        
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ในรูปแบบปกติ จำนวน 2 ครั้ง และในรูปแบบ
ออนไลน์ จำนวน 14 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 16 ครั้ง 

 8. การพัฒนาบุคลากร ได้แก่ จัดอบรม จำนวน 17 ครั้ง และจัดโครงการศึกษาดูงาน จำนวน 2 ครั้ง 

 9. ผลการดำเนินงานด้านการเงิน การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – วันที่ 30 กันยายน 2564 งบประมาณตามแผนปฏิบัติงานประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 282,256,400.00 บาท เบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน 266,403,545.44 บาท   
(ร้อยละ 94.38) คงเหลือ จำนวน 15,852,854.56 บาท (ร้อยละ 5.62) 

 ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข 

 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) พกฉ. อยู่ในพื้นที่
ควบคุมสูงสุด (จังหวัดปทุมธานี) ไม่สามารถจัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้ซึ ่งปิดให้บริการการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ในอาคาร      
การเรียนรู้และฝึกปฏิบัติด้านเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2564 - วันที่ 30 กันยายน 2564 
ส่งผลกระทบให้มีคณะยกเลิกการจองการเข้าชม จำนวน 91 คณะ รวมทั้งสิ้น 15 ,671 ราย พกฉ. จึงปรับเปลี่ยน
รูปแบบการเข้มชมและการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นรูปแบบออนไลน์ ผ่านทางช่องทางสื่อโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ของ พกฉ. 
เช่น Facebook, Line, YouTube และ Instagram เป็นต้น 
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สรุปผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ เดือนกันยายน 2564 

กิจกรรม / โครงการ เป้าหมายรวมปี 2564 ผลงาน 
1. เผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพ
ของพระบาทสมเด ็จพระบรมชนกาธ ิ เบศร    
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
ด้านการเกษตร จัดแสดงพิพิธภัณฑ์ในอาคาร 
และพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง  
 

จำนวนผู้เข้าชมและเรียนรู้  
352,669 ราย 

จำนวนผู้เข้าชมและเรียนรู้ 
ปกติ 90,627 ราย 

ออนไลน์ 59,056 ราย 
รวมทั้งสิ้น 149,683 ราย 

2. การขับเคลื ่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ด ้านการเกษตร ผ่านการจัดก ิจกรรมตลาด
เศรษฐกิจพอเพียง  

7 ครั้ง ปกติ 4 ครั้ง 
ออนไลน์ 4 ครั้ง 

รวมทั้งสิ้น 8 ครั้ง 
 

3.  จ ัดกระบวนการถ ่ ายทอดองค ์ความรู้            
ภูมิปัญญา นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 
เพ ื ่ อกา รพ ึ ่ ง ตน เอง ในการลดค ่ า ใช ้ จ ่ าย          
สร้างรายได้ 

12 ครั้ง ปกติ 4 ครั้ง 
ออนไลน์ 16 ครั้ง 

รวมทั้งสิ้น 20 ครั้ง 
 

 
4. จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ
เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง  แก่นักเรียน  นักศึกษา  
และประชาชน   

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ  
45,136 ราย 

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ  
ปกติ 14,494 ราย 

ออนไลน์ 6,877 ราย 
รวมทั้งสิ้น 21,371 ราย 

 

5. นิทรรศการสัญจร เพื่อเผยแพร่พระเกียรติ
คุณและพระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธ ิเบศร มหาภูม ิพลอดุลยเดชมหาราช    
บรมนาถบพิตร ด ้านการเกษตร ถ ่ายทอด      
องค์ความรู้นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง
และประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของ พกฉ.  

12 ครั้ง ปกติ 6 ครั้ง 
ออนไลน์ 6 ครั้ง 

รวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง 

   
หมายเหตุ : ผลการดำเนินงานมีการดำเนินการจัดกิจกรรมทั้งรูปแบบปกติ และรูปแบบออนไลน์ เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) พกฉ. อยู่ในจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุด (ปทุมธานี)     
จึงไม่สามารถจัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้ จึงปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน - วันที่ 30 กันยายน 2564 ทำให้มีคณะ
ยกเลิกการจองการเข้าชมและการทำกิจกรรมต่าง ๆ จำนวน 91 คณะ รวมทั้งสิ้น 15,671 ราย พกฉ. ได้จัดทำสื่อ      วิดิ
ทัศน์เผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านรายการต่าง ๆ ของ พกฉ. อาทิ รายการ  พา
เที่ยวพาทำ รายการเกษตรออนทัวร์ รายการเกษตรสัญจรออนทัวร์ โดยนำเสนอผ่านช่องทางสื่อโซเชียลมีเดียของ พกฉ. 
เช่น Facebook, YouTube และ Instagram เป็นต้น ทั ้งนี ้ พกฉ. ได้เปิดให้บริการร้านค้า บริเวณ MADO Pavilion 
ร้านอาหารกิน อยู่ ดี ร้านขายของที่ระลึก และร้านมาดู คาเฟ่ มีบริการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรในรูปแบบออนไลน์ 
และเปิดบริการเส้นทางสืบสาน รักษา ต่อยอด Wisdom Farm ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2564 ภายใต้มาตรการป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส  โคโรนา 2019 (Covid – 19) อย่างเคร่งครัด 
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ผลการดำเนินงานตามภารกจิหลัก 

1. การเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล 
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ ด้านการเกษตร 

พกฉ. ดำเนินการเปิดให้เข้าชมและเรียนรู้ ทั้ง  3 พิพิธภัณฑ์ ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ในอาคาร พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง 
และพิพิธภัณฑ์ กษัตริย์ เกษตร สำหรับนักเรียน นักศึกษา เกษตรกรและประชาชนทั่วไป และบริการเข้าชมสำหรับ
หมู่คณะ 

1.1 พิพิธภัณฑ์ในอาคาร เปิดให้เข้าชมนิทรรศการภายในอาคาร จำนวน 6 พิพิธภัณฑ์ คือ พิพิธภัณฑ์       
ในหลวงรักเรา พิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรม พิพิธภัณฑ์ป่าดงพงไพร พิพิธภัณฑ์วิถีน้ำ พิพิธภัณฑ์ดินดล และ
พิพิธภัณฑ์เกษตร คือ ชีวิต   

1.2 พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เปิดให้เข้าชมฐานการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ จำนวน 2 พิพิธภัณฑ์ คือ พิพิธภัณฑ์
นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง และพิพิธภัณฑ์เกษตรตามรอยพ่อ รวมทั้งมีพื ้นที่พิพิธภัณฑ์นวัตกรรมเกษตร
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร คือ เส้นทางสืบสาน รักษา ต่อยอด Wisdom farm และมีบริการ   
รถนำชมฐานเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง 
          1.3 พิพิธภัณฑ์ กษัตริย์ เกษตร MADO (Museum of Agriculture Destination Opportunities) พิพิธภัณฑ์
แห่งโอกาส พื้นที่แห่งการเรียนรู้ เรื่อง “กษัตริย์ เกษตร” ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย สอดคล้องการดำเนินชีวิตของคนรุ่น
ใหม่ในรูปแบบที่หลากหลาย ชมนิทรรศการและร่วมกิจกรรมเรียนรู้ พระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้านการเกษตร สัมผัสคุณค่าวิถีเกษตรไทย ชิม อาหาร เครื่องดื่มเพ่ือ
สุขภาพ ช้อปสินค้าผลผลิต ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ฯ และเข้าชมนิทรรศการในอาคาร 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการดำเนินงาน 

1) มีผู้เข้าชมและเรียนรู้ สะสมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2564 ในรูปแบบปกติ 
จำนวน 90,627 ราย และในรูปแบบออนไลน์ จำนวน 59,056 ราย รวมทั้งสิ้น 149,683 ราย1 กลุ่มเป้าหมาย
ที่เข้ามาเรียนรู้ ได้แก่ นักเรียน นักศึกษา เกษตรกร บุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป  

 
1 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) พกฉ. อยู่ในจังหวัดพื้นที่
ควบคุมสูงสุด (ปทุมธานี) จึงไม่สามารถจัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้ จึงปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน - วันที่ 30 
กันยายน 2564 ทำให้มีคณะยกเลิกการจองการเข้าชมและการทำกิจกรรมต่าง ๆ จำนวน 91 คณะ รวมทั้งสิ้น 
15,671 ราย พกฉ. ได้จัดทำสื่อวิดิทัศน์เผยแพร่ องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ผ่าน
รายการต่าง ๆ ของ พกฉ. อาทิ รายการพาเที่ยวพาทำ รายการเกษตรออนทัวร์ รายการเกษตรสัญจรออนทัวร์ โดย
นำเสนอผ่านช่องทางสื่อโซเชียลมีเดียของ พกฉ. เช่น Facebook, YouTube และ Instagram เป็นต้น  
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2) ผู้เข้ามาเรียนรู้ ได้เรียนรู้พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ ด้านการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 
และความสำคัญของการเกษตร รวมทั้งน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร       
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

3) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) พกฉ. ได้จัดทำ
สื่อวิดิทัศน์เผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านรายการต่าง ๆ ของ พกฉ. อาทิ 
รายการพาเที่ยวพาทำ รายการเกษตรออนทัวร์ รายการเพลินบนจอ  โดยนำเสนอผ่านช่องทางสื่อโซเชียลมีเดียของ 
พกฉ. เช่น Facebook, Line, YouTube และ Instagram เป็นต้น  

 

 
 

 

 

 

 

 

2. การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตร 

2.1 จัดตลาดเศรษฐกิจพอเพียง โดยร่วมมือกับเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ เป็นตลาดองค์ความรู้         
เพื ่อถ่ายทอดองค์ความรู ้ ภูมิปัญญา นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง การบริหารจัดการผลผลิต การตลาด        
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ เกษตรกร และผู้ผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ ตลอดจน     
การจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ และผลผลิตเกษตรคุณภาพ ในรูปแบบปกติ จำนวน 4 ครั้ง และในรูปแบบออนไลน์ 
จำนวน 4 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 8 ครั้ง ดังนี้ 

1) จัดงานตลาดเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้การจัดงานนิทรรสการหมุนเวียน “ธ สถิตในดวงใจ...นิรันดร์” 
ระหว่างวันที่ 10 – 13 ตุลาคม 2563 ชมนิทรรศการสายธารพระกรุณา กษัตริย์ เกษตร จากหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และหน่วยภาคีความร่วมมือกว่า 20 หน่วยงาน เพ่ือนำเสนอเรื่องราวของพระมหากษัตริย์นักพัฒนาผู้ทรง
เปี่ยมไปด้วยเมตตาธรรม เสมือนดั่งสายธารหล่อเลี้ยงแผ่นดินและพสกนิกร   สืบสานศาสตร์แห่งแผ่นดินผ่านการอบรม
วิชาของแผ่นดินและการอบรมเชิงปฏิบัติการกว่า 20 วิชา ช้อปสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์แปรรูปคุณภาพ อาหารคาว
หวานประจำถิ่น ราคาสบายกระเป๋ากว่า 300 ร้านค้า 

2) จัดงานตลาดเศรษฐกิจพอเพียง “มหัศจรรย์แห่งท้องทุ ่ง” ระหว่างวันที ่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2563       
ภายในงานมีนิทรรศการสารพัดผักจากท้องทุ่ง จัดแสดงเรื่องราวความมหัศจรรย์ของพันธุกรรม ผักจากท้องทุ่ง นานาชนิดที่
สอดแทรกองค์ความรู้และการนำไปใช้ประโยชน์ นิทรรศการความสุขจากท้องทุ่ง ความสุขที่เรียบง่ายที่ได้จากสิ่งรอบตัว 
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กิจกรรมปั้นวัว ปั้นควาย การอบรมวิชาของแผ่นดินและการอบรมเชิงปฏิบัติการ ชม ช้อป สินค้าเกษตรปลอดภัยจาก
เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ทั่วประเทศ กว่า 100 ร้านค้า 

3) จัดงานตลาดเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้การจัดงานมหกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรม     
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “ภูมิพลังแผ่นดิน” ระหว่างวันที่ 3 – 6 ธันวาคม 2563 

4) จัดงานตลาดเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้การจัดงานนิทรรศการหมุนเวียน “รักษ์ทรัพยากรไทย” ระหว่าง
วันที่ 2 – 4 เมษายน 2564  

5) จัดตลาดเศรษฐกิจพอเพียง ออนไลน์ “รักเกษตร พบสุข” ระหว่างวันที่ 7 – 8 สิงหาคม 2564 โดยมี
กิจกรรมอบรมวิชาของแผ่นดิน และอบรมเชิงปฏิบัติการ พร้อมชม ช้อปสินค้าปลอดภัยจากเครือข่ายทั่วประเทศใน
รูปแบบออนไลน์  

6) จัดตลาดเศรษฐกิจพอเพียง ออนไลน์ “แม่แห่งแผ่นดิน” ระหว่างวันที่ 14 – 15 สิงหาคม 2564        มี
กิจกรรมอบรมวิชาของแผ่นดิน และอบรมเชิงปฏิบัติการ พร้อมชม ช้อปสินค้าปลอดภัยจากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์
การเกษตรฯ ทั่วประเทศ  

7) จัดตลาดเศรษฐกิจพอเพียง ออนไลน์ “ข้าวไทย ช่วยไทย เป็นเอกราช” ระหว่างวันที่ 28 – 29 สิงหาคม 2564 
ชม ช้อป สินค้าและวัสดุเกษตรมากคุณภาพ และร้านค้าเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จากทั่วภูมิภาค จัดเต็มองค์ความรู้
เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 

8) จัดตลาดเศรษฐกิจพอเพียง ออนไลน์ “เกษตรไทย ทุกวัยทำได้ สุขภาพดี” ระหว่างวันที่ 4 – 5 กันยายน 2564 
พบกับอาจารย์วีรยุทธ  ศรีเลอจันทร์ เจ้าของเพชรพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ถ่ายทอดประสบการณ์ผ่านการอบรมวิชาของ
แผ่นดิน จำนวน 2 หลักสูตร และร้านค้าเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จากทั่วภูมิภาค  

 ผลการดำเนินงาน  

 1. เครือข่ายของ พกฉ. และภาคีความร่วมมือได้มีโอกาสในการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเกษตร
เศรษฐกิจพอเพียงสู่สาธารณะมากขึ้น 
 2. พกฉ. เปิดพื้นที่ให้เครือข่ายได้จัดแสดงและพัฒนาศักยภาพด้านการผลิต การตลาด นวัตกรรมและการ
บริหารจัดการทรัพยากรของตนเอง ผ่านรูปแบบตลาดองค์ความรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง และร่วมกันขับเคลื่อน
เชื่อมโยงงานตลาดเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นรูปธรรม  
 3. พกฉ. ได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม และกิจการของพิพิธภัณฑ์ฯ ถึงกลุ่มเป้าหมายโดยตรง 
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2.2 จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่าย ในรูปแบบปกติ จำนวน 2 ครั้ง และในรูปแบบออนไลน์ จำนวน 
10 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง 

เพ่ือประสานความร่วมมือจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตลอดจนการพัฒนายกระดับและขยายผลปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในแง่มุมต่าง ๆ อาทิ การผลิต การแปรรูป นวัตกรรมการเกษตรต่าง ๆ การตลาด ฯลฯ แก่เครือข่าย
และภาคีความร่วมมือ ได้มีความรู้ ความเข้าใจ วิธีคิด วิธีการผลิต วิถีเกษตรบนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และนำไป
ปรับประยุกต์ใช้กับตนเอง ครอบครัว และชุมชนต่อไป 

1) โครงการประชุมเวทีประเทศเพื่อขับเคลื่อนงานพัฒนาศักยภาพเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ  ระหว่าง
วันที ่ 10 - 13 ตุลาคม 2563  ณ สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว 
(องค์การมหาชน) ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

ผลการดำเนินงาน เครือข่าย พกฉ. และ เจ้าหน้าที่ พกฉ. เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น จำนวน ๖๐ ราย ร่วมจัด
นิทรรศการโครงการฝ่าวิกฤตโควิดด้วยเศรษฐกิจพอเพียง “เรียนรู้ อยู่จริง ๑๐๙ คนต้นแบบ” ร่วมจัดกระบวนการถอด
หลักสูตร กำหนดข้อปฏิบัติ ข้อบังคับของโครงการ “เรียนรู้ อยู่จริง ๑๐๙ คนต้นแบบ” และการปฐมนิเทศผู้เข้าโครงการ 
“เรียนรู้ อยู่จริง ๑๐๙ คนต้นแบบ” ระหว่างวันที่ 1 – 5 ธันวาคม 2563 รวมถึงกระบวนการส่งมอบผู้เข้าร่วม
โครงการเข้าพื้นที่ และร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์ ๙๐ รูป และร่วมวางพวงมาลา ด้านหน้า
พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
 
 
 
 
 
 

2) โครงการประชุมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตร เพื่อขับเคลื่อนเชื่อมโยงหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างวันที ่ 3 – 5 ธันวาคม 2563 ณ สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

ผลการดำเนินงาน มีเครือข่าย พกฉ. รายใหม่ เข้าร่วมโครงการ จำนวน 100 ราย โดย พกฉ. จัดกิจกรรม
แนะนำ พกฉ. ให้เครือข่าย พกฉ. รายใหม่ เข้าใจถึงภารกิจ และแนวทางความร่วมมือ ในการขับเคลื่อนเชื่อมโยงหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และผู้นำเครือข่าย และ เครือข่าย พกฉ. รายใหม่ ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ สร้าง
ความร่วมมือเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพและสืบทอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรม  
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้านการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง และสรุปประเด็น ความ
ร่วมมือแต่ละพ้ืนที่ร่วมกัน 
 

 

 



8 
 

 3) โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตร เพื่อขับเคลื่อนงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ผ่าน Application Zoom Cloud ในวันที่ 24 มิถุนายน 2564 

 ผลการดำเนินงาน มีเครือข่าย พกฉ. เข้าร่วมโครงการ จำนวน 69 ราย ร่วมอัพเดตสถานการณ์การจัด
กิจกรรมของ พกฉ. และผลกระทบของเครือข่าย ร้านค้า ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (Covid – 19) 

 

 

 

 

 

 

 4) โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตร เพื่อขับเคลื่อนงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ผ่าน Application Zoom Cloud ในวันที ่5 กรกฎาคม 2564  

 ผลการดำเนินงาน มีเครือข่าย พกฉ. ร่วมพูดคุยในประเด็นการขยายผลเครือข่ายในระดับสถาบันการศึกษา 
ที่เชื่อมโยงกับพ้ืนที่เครือข่าย พกฉ. ได้ดำเนินการสำรวจจัดทำข้อมูลโรงเรียนในพ้ืนที่เครือข่าย ได้ทั้งหมด 50 โรงเรียน 
16 พื้นที่ ร่วมกันแลกเปลี่ยนประเด็น เพื่อหารือ ในการกำหนดทิศทางการขับเคลื่อน และการออกแบบหลักสูตร     
ให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค ์และเป้าหมายของโครงการ 

 

 

 

 

 

 5) โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตร เพื่อขับเคลื่อนงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ผ่าน Application Zoom Cloud ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 

 ผลการดำเนินงาน มีเครือข่าย พกฉ. ร่วมพูดคุยในประเด็นการกำหนดหลักเกณฑ์ และคุณสมบัติในการ
คัดเลือกเครือข่ายพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ หลักเกณฑ์การคัดเลือก สถานะเครือข่าย 5 กลุ่ม และแลกเปลี่ยนอัพเดต
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) แต่ละพ้ืนที ่
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 6) โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตร เพื่อขับเคลื่อนงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ผ่าน Application Zoom Cloud “หลักสูตรพัฒนาศักยภาพ ด้านการออกแบบภาพด้วย Application 
CANVA” ครั้งที่ 1 ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2564  

 ผลการดำเนินงาน มีเครือข่าย พกฉ. เข้าร่วมโครงการ จำนวน 15 ราย ดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ พกฉ. 
แนะนำความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ CANVA ซึ่งเป็นเว็บไซต์และแอพลิเคชั่น สำหรับทำงานออกแบบสร้างสื่อการนำเสนอ
ได้หลากหลายรูปแบบ ทั้งนี้ มีการทำแบบฝึกหัดการออกแบบภาพแนะนำตนเอง เพ่ือฝึกการใช้แถบเครื่องมือต่าง ๆ ใน 

Application CANVA 

 7) โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตร เพื่อขับเคลื่อนงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ผ่าน Application Zoom Cloud “หลักสูตรพัฒนาศักยภาพ ด้านการออกแบบภาพด้วย Application 
CANVA” ครั้งที่ 2 ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 

 ผลการดำเนินงาน มีเครือข่าย พกฉ. เข้าร่วมโครงการ จำนวน 15 ราย มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ฝึกใช้ 
Application CANVA ในการออกแบบสื่อ แสดงผลงานประจำสัปดาห์ ซึ ่งเป็นการออกแบบภาพ ประกอบด้วย 
ข้อความ พ้ืนหลัง กรอบ การใช้ Filter ในการแต่งรูป และเตรียมเข้าสู่บทเรียน 

 

 

 

 

 
  

8) โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตร เพื่อขับเคลื่อนงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ผ่าน Application Zoom Cloud ในวันที่ 9 สิงหาคม 2564 

 ผลการดำเนินงานเครือข่าย พกฉ. เข้าร่วมหารือออกแบบกำหนดกระบวนการ ขั้นตอนการเปิดศูนย์ ในประจำปี
งบประมาณ 2564 ศูนย์เรียนรู้เครือข่าย พกฉ. ควรจำกัดผู้เข้าร่วมโครงการ ภายใต้มาตรการ แนวทางปฏิบัติ ประกาศ 
และคำสั่งป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) ของแต่ละจังหวัด อย่าง
เคร่งครัด 
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 9) โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตร เพื่อขับเคลื่อนงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ผ่าน Application Zoom Cloud “หลักสูตรพัฒนาศักยภาพ ด้านการออกแบบภาพด้วย Application 
CANVA” ครั้งที่ 3 ในวันที่ 3 สิงหาคม 2564 

 ผลการดำเนินงาน มีเครือข่าย พกฉ. เข้าร่วมโครงการ จำนวน 15 ราย ทบทวนบทเรียนและฝึกออกแบบ
โปสเตอร์อาหาร เพ่ือยกระดับเครื่องมือในการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์สินค้าด้วยโทรศัพท์มือถือ 

 10) โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตร เพื ่อขับเคลื่อนงานตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ผ่าน Application Zoom Cloud “หลักสูตรพัฒนาศักยภาพ ด้านการออกแบบภาพด้วย 
Application CANVA” ครั้งที่ 4 ในวันที่ 17 สิงหาคม 2564 

 ผลการดำเนินงาน มีเครือข่าย พกฉ. เข้าร่วมโครงการ จำนวน 15 ราย แลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้  
Application CANVA แสดงผลงานประจำสัปดาห์ ซึ่งเป็นการออกแบบโปสเตอร์สินค้า เตรียมตัวเข้าสู่บทเรียน 

 11) โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตร เพื ่อขับเคลื่อนงานตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ผ่าน Application Zoom Cloud “หลักสูตรพัฒนาศักยภาพ ด้านการออกแบบภาพด้วย 
Application CANVA” ครั้งที่ 5 ในวันที่ 23 สิงหาคม 2564 

 ผลการดำเนินงาน มีเครือข่าย พกฉ. เข้าร่วมโครงการ จำนวน 15 ราย ทบทวนบทเรียนสัปดาห์ที่ 2 ฝึกการ
ใช้ภาพสื่อแทนการใช้ข้อความ และการออกแบบโปสเตอร์องค์ความรู้ด้วยโทรศัพท์มือถือ 

 

 

 

 

 

 

 

 12) จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการตลาด สู่การขับเคลื่อน “ตลาดเศรษฐกิจพอเพียง”  บนพื้นที่
ออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom เมื่อวันที่ 14 – 15 กันยายน 2564   

 ผลการดำเนินงาน มีเครือข่าย พกฉ. เข้าร่วมโครงการ จำนวน 80 ราย พัฒนาศักยภาพเครือข่ายและภาคี
ความร่วมมือ ด้านการตลาด ให้รองรับสังคมแบบ New Normal โดยการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยากร
บรรยาย เกี่ยวกับแนวทางการสร้างตลาดบนพ้ืนที่ออนไลน์ เครื่องมือและทักษะในการนำเสนอสินค้า การโฆษณา การ
สร้างคอนเทนต์ให้เป็นที่สนใจ รวมทั้งการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้า              
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 2.3 จัดกิจกรรมขยายผลเครือข่าย ในรูปแบบออนไลน์ จำนวน 8 ครั้ง ได้แก่ 

 1) จัดโครงการขยายผลเครือข่าย จัดตั้งศูนย์เรียนรู้เครือข่าย พกฉ. ผ่านระบบ Zoom เปิดศูนย์เรียนรู้
เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จังหวัดนครราชสีมา “ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลโนนไทย” ในวันที่ 12 สิงหาคม 2564 
โดยมีนายมานะ เซียงสันเทียะ ประธานศูนย์ฝึกอาชีพ ชุมชนตำบลโนนไทย ผู้เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนงาน
เกี่ยวกบัการพัฒนาบำรุงดินด้วยการปลูกหญ้าแฝก และส่งเสริมอาชีพหัตถกรรมภูมิปัญญาจากชาวบ้าน เพ่ือพัฒนาเป็น
อาชีพ สร้างรายได้ให้กับชุมชน 

 2)  จัดโครงการขยายผลเครือข่าย จัดตั้งศูนย์เรียนรู้เครือข่าย พกฉ. ผ่านระบบ Zoom เปิดศูนย์เรียนรู้
เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จังหวัดขอนแก่น “สวนอเร็งญา” ในวันที่ 15 สิงหาคม 2564 เพื่อขับเคลื่อนงาน
เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพด้วยแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก จัดกิจกรรมพัฒนาชุมชนการเรียนรู้วิถีวัฒนธรรม 
(ไทย ญี่ปุ่น กัมพูชา) และกิจกรรมอนุรักษ์ขยายพันธุกรรมพืชสมุนไพรในป่าโคก 

 3) จัดโครงการขยายผลเครือข่าย จัดตั้งศูนย์เรียนรู้เครือข่าย พกฉ. ผ่านระบบ Zoom เปิดศูนย์เรียนรู้
เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จังหวัดนครราชสีมา “กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรบ้านพรุพลูหนัง” ในวันที่ 16 สิงหาคม 
2564 เพ่ือขับเคลื่อนงานเกี่ยวกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน ทำแปลงเกษตรผสมผสานในสวนยางพารา 
และแปรรูปสมุนไพร ทำบอนไซมะพร้าว ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับชุมชน โรงเรียนต่าง ๆ ในพื้นที่ใกล้เคียง 

 4) จัดโครงการขยายผลเครือข่าย จัดตั้งศูนย์เรียนรู้เครือข่าย พกฉ. ผ่านระบบ Zoom เปิดศูนย์เรียนรู้
เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จังหวัดเลย “สวนสองรักษ์” ในวันที่ 17 สิงหาคม 2564 เพื่อขับเคลื่อนงานเกี่ยวกับ
การปลูกพืชแบบผสมผสานในพื้นที่น้อย การเพิ่มมูลค่าพืชหนังนา ปลูกถั่ว 5 สี การแปรรูปถั่ว และการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชถั่ว 

 5) จัดโครงการขยายผลเครือข่าย จัดตั้งศูนย์เรียนรู้เครือข่าย พกฉ. ผ่านระบบ Zoom เปิดศูนย์เรียนรู้
เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จังหวัดตรัง “เกษตรพึ่งตนเอง” ในวันที่ 20 สิงหาคม 2564 เพ่ือขับเคลื่อนงานเกี่ยวกับ
การปลูกข้าวไร่ การเพาะเห็ดนางฟ้า การปลูกไผ่ และการปลูกพืชแบบผสมผสาน 

 6) จัดโครงการขยายผลเครือข่าย จัดตั้งศูนย์เรียนรู้เครือข่าย พกฉ. ผ่านระบบ Zoom เปิดศูนย์เรียนรู้
เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จังหวัดกาญจนบุรี “วิสาหกิจชุมชนและบุกพุเย” ในวันที่ 23 สิงหาคม 2564 เพ่ือ
ขับเคลื่อนงานเกี่ยวกับการส่งเสริมทรัพยากรชุมชน ขยายแนวคิดสู่การพัฒนาชุมชนชาติพันธุ์ การสร้างความมั่นคงด้าน
อาหาร ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากบรรพบุรุษที่สืบทอดกันมา บริหารจัดการฐานทรัพยากร วิถีชีวิต จึงได้มีการจัดหา
หลักสูตรการเรียนรู ้ เรื ่องการปลูก การดูแลรักษา และการแปรรูปบุกของบ้านพุเย ได้ นำมาพัฒนาแปรรูปเป็น
ผลิตภัณฑ์ ตลอดจนสามารถต่อยอดสร้างรายได้ให้กับชุมชน 

 7) จัดโครงการขยายผลเครือข่าย จัดตั้งศูนย์เรียนรู้เครือข่าย พกฉ. ผ่านระบบ Zoom เปิดศูนย์เรียนรู้
เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จังหวัดบึงกาฬ “วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสมุนไพรหมอพื้นบ้านอีสาน” ในวันที่ 28 สิงหาคม 2564 
เพ่ือขับเคลื่อนงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช การบริหารจัดการสมุนไพร การปลูก การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว
ผลผลิต และการแปรรูป พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ เป็นตำหรับยาสมุนไพร หลากหลายรูปแบบเพื่อเพ่ิมมูลค่าให้กับชุมชน 

 8) จัดโครงการขยายผลเครือข่าย จัดตั้งศูนย์เรียนรู้เครือข่าย พกฉ. ผ่านระบบ Zoom เปิดศูนย์เรียนรู้
เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จังหวัดนครนายก “ฟาร์มเห็ดยายฉิม” ในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 เพ่ือขับเคลื่อนงาน
เกี่ยวกับการผลิตก้อนเชื้อเห็ดในถุงแบบผสมผสาน เทคนิคการเปิดดอกเห็ด การเก็บผลผลิต การเก็บรักษา การบรรจุภัณฑ์ 
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การเพ่ิมมูลค่า การแปรรูปเห็ด และการตลาด โดยเป็นแหล่งเรียนรู้ เรื่องเห็ดแบบครบวงจรให้กบประชาชนที่สนใจเข้า
มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

3. จัดกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ ภูมิปัญญา นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 

การจัดกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ ภูมิปัญญา นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อให้ประชาชนได้
เรียนรู้ผ่านการอบรมวิชาของแผ่นดินและหลักสูตรเข้มข้นจากวิทยากรผู้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติจริง ส่งเสริม 
สนับสนุนการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตร เพ่ือการสืบสาน รักษา ต่อยอด ไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ เพ่ือการพ่ึงตนเอง ลดรายจ่าย สร้างรายได ้

ผลการดำเนินงาน มีผู้เข้ารับการถ่ายทอดองค์ความรู้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน  2564 
ในรูปแบบปกติ จำนวน 2,668 ราย และรูปแบบออนไลน์ จำนวน 4,976 ราย รวมทั้งสิ้น 7,644 ราย โดยจัด
ถ่ายทอดองค์ความรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ในรูปแบบปกติ จำนวน 4 ครั้ง และในรูปแบบออนไลน์ จำนวน 16 ครั้ง 
รวมทั้งสิ้น 20 ครั้ง มีผู้เข้ารับการถ่ายทอดองค์ความรู้ รูปแบบปกติ จำนวน 2,668 ราย และในรูปแบบออนไลน์ 
จำนวน 4,976 ราย รวมทั้งสิ้น 7,644 ราย โดยยกตัวอย่างหลักสูตร ดังนี้ 

- โคก หนอง นา เรียนรู้การบริหารจัดการพื้นที่การทำเกษตรให้สามารถใช้ประโยชน์ได้คุ้มค่า โดยการทำ
เกษตรตามทฤษฎี โคก หนอง นา 

- นวัตกรรมการเพาะเห็ดการพึ่งตนเอง เรียนรู้เทคนิคการเลือกวัสดุเพาะ การทำก้อนเชื้อเห็ด และการบริหาร
จัดการ “เห็ด” แบบครบวงจร 

- “เกษตรสมคิด” พลิกฟื้นชีวิตด้วยเศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้ 9 เรื่องหลักที่เกษตรกรควรรู้ สไตล์ “นักวิจัย
ไทบ้าน” 
 - คู่มือพลิกชีวิต สู่เกษตรกรมืออาชีพ เรียนรู้แนวทางการเปลี่ยนอาชีพพนักงานประจำ สู่อาชีพเกษตรกรรม
อย่างมั่นคงและยั่งยืน 

- เทคนิคการสร้างรายได้หลังฤดูเก็บเกี่ยว เรียนรู้การปลูกพืชหลังนา เพ่ือสร้างรายได้นอกฤดูกาลทำนา 
- ปลูกผักอินทรีย์ กำไรงาม เรียนรู้การปลูกผักอินทรีย์เพ่ือบริโภคและการตลาด สร้างรายได้อย่างยั่งยืน 
- ปฏิทินการเพาะปลูก มีผักกินตลอดทั้งปี เรียนรู้เกี่ยวกับการวางแผนการเพาะปลูกพืช 365 วัน เพื่อสร้าง

อาหาร สร้างรายได้ตลอดปี 
- พลังแผ่นดิน พลังชีวิต เรียนรู้เกี่ยวกับพันธุ์ไม้ใหญ่ที่เป็นประโยชน์ต่อผืนดิน และการนำมาดูแลสุขภาพ 
- ปลูกผักหลังห้อง เปลี่ยนพื้นที่หลังห้อง ให้กลายเป็นคลังอาหารไว้รับประทานเอง 
- เกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ เรียนรู้เกี ่ยวกับการทำเกษตรผสมผสานตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
- การทำขนมไทย จากมัน 5 นาท ีเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการแปรรูปมันสำปะหลัง เป็นขนมไทยแสนอร่อย 
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- เทคนิคการต่อระบบน้ำสำหรับพืช เรียนรู้และฝึกปฏิบัติวิธีการต่อระบบน้ำให้เหมาะสม กับการดูแลพืช         
แต่ละชนิด 

- ศาสตร์พระราชา ศรัทธาแห่งดิน เรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดการทำเกษตรแบบผสมผสาน พลิกฟ้ืนชีวิตด้วยเศรษฐกิจ
พอเพียง 

- การทำอาหารสัตว์ปีก (แบบง่าย ๆ) เรียนรู้การใช้วัตถุดิบที่หาได้เองภายในบ้าน เพ่ือผลิตอาหารสัตว์ปีกให้
ได้สารอาหารที่มีคุณภาพครบถ้วน 

- การผลิตก้อนเชื้อเห็ด เรียนรู้เคล็ดลับวิธีการทำก้อนเชื้อเห็ดแบบง่าย ๆ สามารถทำได้ที่บ้าน 
- ทำเกษตรอย่างไร...ช่วงโควิด เรียนรู้การปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน  
- น้ำส้มสายชูหมักจากผลไม้ตามฤดูกาล เรียนรู้การแปรรูปและการถนอมอาหาร สร้างอาชีพ พ่ึงพาตนเอง 
- เทคนิคการเพาะเห็ดในถังพลาสติก เรียนรู้การเพาะเห็ดในพื้นที่จำกัด สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับตนเอง 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 

4.1 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตรการเรียนรู้ด้านเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 
สำหรับนักเรียน นักศึกษา หรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนรู้ของกระทรวงศึกษาธิการและ
นโยบายของรัฐบาล “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ส่งเสริมสนับสนุนการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
ด้านการเกษตร เพ่ือการสืบสาน รักษา ต่อยอด ให้เกิดการเรียนรู้และตระหนักรู้ในพระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพ
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จ              
พระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ ด้านการเกษตร ธรรมชาติสิ ่งแวดล้อม และพันธุกรรมพืช ผ่านกิจกรรม
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สร้างสรรค์ความคิด ฐานจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ในอาคาร พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง ที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบ 
ทั้งทฤษฎีและลงมือปฏิบัติได้จริง 

ผลการดำเนินงาน  

ผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง เกิดการเรียนรู้และตระหนักรู้ ในพระเกียรติคุณ
และพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ ด้านการเกษตร ธรรมชาติสิ ่งแวดล้อม และพันธุกรรมพืช  
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 มีผู้เข้าร่วมโครงการ ในรูปแบบปกติ จำนวน 14,494 ราย 
และในรูปแบบออนไลน์ จำนวน 6,877 ราย รวมทั้งสิ้น 21,371 ราย2  
 

 

 

 

 

 

 

\ 

 

4.2 โครงการท่องเที่ยวสุขสันต์ที่พิพิธภัณฑ์เกษตร มุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว ร่วมสร้าง
ความสุขและประสบการณ์ให้ลูกหลาน ผ่านการเรียนรู้พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร     
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้านการเกษตร สัมผัสประสบการณ์ตรงด้านเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 
ตลอดจนความสำคัญของการเกษตรผ่านการลงมือปฏิบัติ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต 

ผลการดำเนินงาน 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสะท้อนกระบวนการจัดกิจกรรมว่าเป็นกิจกรรมที่ดี โดยเฉพาะการให้ลงมือปฏิบัติ ได้ลงมือ
ทำจริง คนมาเรียนได้สัมผัสของจริง และผู้เข้าเรียนรู้ได้ร่วมแนะนำครอบครัวอื่น ๆ เข้ามาร่วมกิจกรรมมากขึ้น    

 
2 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) พกฉ. อยู่ในจังหวัดพื้นที่
ควบคุมสูงสุด (ปทุมธานี) จึงไม่สามารถจัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้ จึงปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2564 - วันที่ 
30 กันยายน 2564 ทำให้มีคณะยกเลิกการจองการเข้าชมและการทำกิจกรรมต่าง ๆ จำนวน 91 คณะ   รวมทั้งสิ้น 
15,671 ราย พกฉ. ได้จัดทำสื่อวิดิทัศน์เผยแพร่องค์ความรู้ที ่เกี่ยวข้องกับการทำเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ผ่าน
รายการต่าง ๆ ของ พกฉ. อาทิ รายการพาเที่ยวพาทำ รายการเกษตรออนทัวร์ รายการเกษตรสัญจรออนทัวร์ โดย
นำเสนอผ่านช่องทางสื่อโซเชียลมีเดียของ พกฉ. เช่น Facebook, YouTube และ Instagram เป็นต้น 
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ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 ได้มีการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการ ในรูปแบบปกติ 
จำนวน 30 ครั้ง และในรูปแบบออนไลน์ จำนวน 17 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 47 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งในรูปแบบ
ปกติและออนไลน์ รวมทั้งสิ้น 2,256 ราย 

 

 

 

 
 
5. จัดมหกรรมและนิทรรศการพิเศษ 

5.1 จัดนิทรรศการหมุนเวียน “ธ สธิตในดวงใจ...นิรันดร์” ระหว่างวันที่ 10 - 13 ตุลาคม 2563 เพื่อ
เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตร ตามแนวพระราชดำริ พระราชปณิธาน และพระอัจฉริยภาพ
ด้านการเกษตร และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร เป็นการเปิดพื้นที่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านองค์ความรู้นวัตกรรมเกษตร รวมถึงการสร้าง
ความร่วมมืออันดีกับเครือข่าย พกฉ. และภาคีความร่วมมือ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ในการสืบทอด สืบสาน 
ภูมิปัญญานวัตกรรมทางการเกษตรตามแนวพระราชดำริ 

 

 

 

 

 

5.2 จัดแสดงนิทรรศการในงานมหกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “ภูมิพลังแผ่นดิน” ระหว่างวันที่ 3 – 6 ธันวาคม 2563 เพื่อน้อมรำลึกใน
พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  
พร้อมทั้งเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพ ด้านการเกษตร ให้เป็นที่ประจักษ์อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น 
สร้างพลังและแรงบันดาลใจ ในการสืบสานพระราชปณิธานและน้อมนำคำสอนไปปฏิบัติ เผยแพร่องค์ความรู้ด้าน
เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง และปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์ดินเนื่องในวันดินโลก 
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 5.3 จัดนิทรรศการหมุนเวียน “เมล็ดพันธุ์ของพระราชา” เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564     
ในรูปแบบออนไลน์ ในวันที่ 9 มกราคม 2564 และวันที่ 16 มกราคม 2564 เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มี     
ส่วนร่วมในการสืบทอดพระราชปณิธาน และเพื่อเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณ พระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รวมถึงให้ความรู้ ความเข้าใจ ความสุข
สนุกสนานในวิถีเกษตรให้กับเด็กๆ เยาวชน และประชาชนทั่วไป ให้เกิดการเรียนรู้เพื่อการพึ่งตนเองตามแนวหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สร้างแรงพลังในการสืบสานพระราชปณิธานและ
น้อมนำคำพ่อสอนไปปฏิบัติ 
 
 
 
 
 
 
 
 5.4 จัดนิทรรศการหมุนเวียนรักษ์ทรัพยากรไทย ระหว่างวันที่ 2 – 4 เมษายน 2564 เพื่อเผยแพร่และ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรตามแนวพระราชดำริและพระราชปณิธาน ในสมเด็จพระบาทสมเด็จพระบรม     
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์    
สู่สาธารณะชน รวมทั้งการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อการสืบสาน สืบทอดภูมิปัญญา นวัตกรรม
เกษตร การอนุรักษ์ทรัพยากร ตามแนวพระราชดำริ  
 
 
 
 
 
 
 
 
6. จัดนิทรรศการสัญจร 

เพื ่อเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล    
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ ด้านการเกษตร ถ่ายทอด
องค์ความรู้ นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง และประชาสัมพันธ์กิจกรรม กิจการต่าง ๆ ของ พกฉ.  

 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2564 2563 จัดนิทรรศการสัญจร ในรูปแบบปกติ 
จำนวน 6 ครั้ง และในรูปแบบออนไลน์ จำนวน 6 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง ดังนี้ 

 6.1 จัดนิทรรศการสัญจร ครั้งที่ 1 ในโครงการ “จิตอาสาราชทัณฑ์ (จอส.รท.)” ในวันที่ 9 – 11 พฤศจิกายน 2563  
ณ ทณัฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี  

6.2 จัดนิทรรศการสัญจร ครั้งที่ 2 ในโครงการ “จิตอาสาราชทัณฑ์ (จอส.รท.)” ในวันที่ 23 – 25 พฤศจิกายน 2563  
ณ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง จังหวัดปทุมธานี 
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6.3 จัดนิทรรศการสัญจร ครั้งที่ 3 อบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “กิจกรรมแปรรูปผักตบชวาตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง” วันที ่ 22 มกราคม 2564 ณ ศูนย์การเรียนรู ้จิตอาสาและเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชดำริ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

6.4 จัดนิทรรศการสัญจร ครั ้งที ่ 4  ในงานเปิดตลาด “Hugna Market” วันที ่ 26 มีนาคม 2564              
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

 6.5 จัดนิทรรศการสัญจร ครั้งที่ 5 ในงาน “พิธีเปิดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ประจำปี
การศึกษา 63” ในวันที่ 7 เมษายน 2564 ณ โรงเรียนเพชรรัตน์  ในพระอุปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร 

 6.6 จัดนิทรรศการสัญจร ครั ้งที ่ 6 ในงาน “การประกวดผู ้นำการเปลี ่ยนแปลงประเภทดีเลิศ” ในวันที่                
23 มิถุนายน 2564 ณ กรมพัฒนาชุมชน ศูนย์ราชการ กทม 

 6.7 จัดนิทรรศการสัญจร ครั ้งที ่ 7 โครงการนิทรรศการสัญจร ออนไลน์ ในวันที่ 26 สิงหาคม 2564 ให้แก่ 
โรงเรียนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

 6.8 จัดนิทรรศการสัญจร ครั้งที่ 8 โครงการนิทรรศการสัญจร ออนไลน์ ในวันที่ 27 สิงหาคม 2564 ให้แก่ 
คณะกรรมการบริหาร สมาชิกและผู้สนใจของสมาคมพิพิธภัณฑ์ไทย 

6.9 จัดนิทรรศการสัญจร ครั้งที่ 9 โครงการนิทรรศการสัญจร ออนไลน์ ในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 ให้แก่         
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ จ.สมุทรปราการ 

6.10 จัดนิทรรศการสัญจร ครั ้งที ่ 10 โครงการนิทรรศการสัญจร ออนไลน์ ในวันที ่ 1 กันยายน 2564 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช กองพัฒนานักศึกษาและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  

6.11 จัดนิทรรศการสัญจร ครั้งที่ 11 โครงการนิทรรศการสัญจร ออนไลน์ ในวันที่ 7 กันยายน 2564 โรงเรียน
อัสสัมชัญคอนแวน ลำนารายณ์ จังหวัดลพบุรี   

6.12 จัดนิทรรศการสัญจร ครั้งที่ 12 โครงการนิทรรศการสัญจร ออนไลน์ ในวันที่ 10 กันยายน 2564 เทศบาล
นครนนทบุรี 
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7. การดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) 

7.1 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช จำนวน 16 ครั้ง 

1) โครงการพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช “เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร” และติดตาม
ประสานงานเครือข่ายร่วมจัดนิทรรศการอนุร ักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ จ ังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่                  
21 – 31 ตุลาคม 2563 ณ โรงเรียนพัฒนาต้นน้ำที่ ๕ ขุนวาง ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่                 
ศูนย์เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ภาคเหนือตอนบน “ไร่อ้อมกอดภูเขา” ตำบลกื ้ดช้าง                      
อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์เรียนรู้เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ  จังหวัดเชียงใหม่                    
“ไร่แสนสุข” ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 

เจ้าหน้าที่ พกฉ. จัดแสดงนิทรรศการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และกิจกรรมความร่วมมือเกี่ยวกับ
การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ระหว่าง พกฉ. เครือข่าย พกฉ. และโรงเรียนพัฒนาต้นน้ำที่ 5 ขุนวาง ระหว่างวันที่ 21 – 26 
ตุลาคม 2563 ซึ่งเครือข่าย พกฉ. จังหวัดเชียงใหม่ และผู้สืบทอดเครือข่าย พกฉ. จังหวัดนครราชสีมา ร่วมถ่ายทอด      
องค์ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพรไทย เพื่อให้เยาวชน นักเรียนและประชาชนในชุมชน สามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ได้ ซึ ่งมีเครือข่าย พกฉ. และเจ้าหน้าที่ พกฉ. เข้าร่วมโครงการทั ้งสิ ้น จำนวน 30 ราย โดยในวันที่                   
29 ตุลาคม 2563 รองผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว                  
(ฝ่ายบริหาร) พร้อมทั้งตัวแทนเยาวชนผู้สืบทอดเครือข่าย พกฉ. จังหวัดเชียงใหม่รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และถวายรายงานผลการดำเนินงานโครงการระหว่าง พกฉ. 
และโรงเรียนพัฒนาต้นน้ำที่ 5 ขุนวาง ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.) ผ่าน
นิทรรศการเก่ียวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากธรรมชาติ 
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 2) จัดโครงการประชุมเครือข่ายพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว        
เพื ่อขับเคลื ่อนงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ. - พกฉ.) ระหว่างวันที ่ 1 – 3 เมษายน 2564                
ณ สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว (องค์การมหาชน) ตำบลคลองหนึ่ง           
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ได้ร่วมกันจัดกระบวนการขยายองค์ความรู้เรื่องพันธุกรรมพืชของเครือข่าย พกฉ. 
การจัดเก็บ รวบรวมพันธุกรรมพืช สร้างความตระหนักถึงความสำคัญของพันธุกรรมพืชต่างๆ สร้างความรับรู้ ความ
เข้าใจ วิธีคิด วิถีการผลิต วิถีเกษตรบนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และนำไปประยุกต์ใช้กับชุมชน  ขยาย
เครือข่าย สานความสัมพันธ์ พร้อมทั้งวางทิศทางการขับเคลื่อนงานด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ร่วมกับผู้นำศูนย์
เครอืข่าย พกฉ. ผู้สืบทอดเครือข่าย พกฉ. และผู้สืบสานเครือข่าย พกฉ. จากทั่วทุกภูมิภาค นอกจากนี้ ยังได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้เรื่องพันธุกรรมพืช ผ่านกิจกรรม “เล่า แจก แลกเปลี่ยนพันธุกรรมตามนิเวศ” ณ เวทีกลางนิทรรศการ "หัว ไหล 
เหง้า แง่ง แหล่งอาหารใต้ดิน" โดย พกฉ. ได้จัดทำฐานข้อมูลรวบรวมพันธุกรรมพืชร่วมกับเครือข่าย พกฉ. โดยมี
ผู้เข้าร่วมโครงการ ทั้งสิ้น 140 ราย 

 
 3) โครงการประชุมเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตร ขับเคลื่อนงานอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (อพ. สธ. - พกฉ.) 
ผ่าน Application Zoom Cloud Meeting ตั้งแต่เดือนมิถุนายน - เดือนกันยายน 2564 จำนวน 14 ครั้ง ดังนี้ 

ครั้งที่ 1 รายการล้อมวงคุยยามค่ำ เรื่องพันธุกรรม “ตอน ไม้ผลพันธุ์แปลก” ในวันที่ 30 มิถุนายน 2564      
โดย อาจารย์คำนึง นวลมณีย์ เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จังหวัดสงขลา เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการปลูก ดูแลรักษา ลำไย
คริสตัล 

 ครั้งที่ 2 รายการล้อมวงคุยยามค่ำ เรื่องพันธุกรรม “ตอน สามสายธาร สร้างภูมิต้านทาน Covid – 19 
ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 โดยอาจารย์ไพโรจน์ อรรคสีวร เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จังหวัดอุดรธานี ร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การกิน อยู่ ดูแลสุขภาพท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(Covid – 19) ผ่านการนำพันธุกรรมพืชมารังสรรค์เป็นอาหารเพื่อสร้างภูมิต้านทานให้แก่ร่างกายตนเอง 

 ครั้งที่ 3 รายการล้อมวงคุยยามค่ำ เรื่องพันธุกรรม “ตอน สมุนไพรต้านไวรัส” ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 
โดย รศ. ดร. ชัยโย ชัยชาญทิพยุทธ อดีตอาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรียนรู้สมุนไพรต้านไวรัส 
“ฟ้าทะลายโจร”  

 ครั้งที่ 4 รายการล้อมวงคุยยามค่ำ เรื่องพันธุกรรม “ตอน พญาล้างไต (ชัยโย)” ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 
โดย หมดสะโอด เนียมสะอาด เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จังหวัดฉะเชิงเทรา และ รศ. ดร. ชัยโย ชัยชาญทิพยุทธ 
อดีตอาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรียนรู้การดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพรพื้นบ้าน ต้นพญาล้างไต 
สมุนไพรเพื่อช่วยบำรุงไต แก้ปวดหลังปวดเอว ช่วยขับปัสสาวะ ใบสดหั่นฝอยต้มดื่ม หรือนำไปตากแห้งแล้วต้มดื่มแบบ
น้ำชา 
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 ครั้งที่ 5 รายการล้อมวงคุยยามค่ำ เรื่องพันธุกรรม “ตอน โคคลาน คนไม่คลาน” ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 
โดย รศ. ดร. ชัยโย ชัยชาญทิพยุทธ อดีตอาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  และ อาจารย์ธาตุดิน 
หอมจันทร์ เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จังหวัดลพบุรี เรียนรู้เกี่ยวกับสมุนไพรต้นโคคลาน แก้ปวดเมื่อย 

 ครั้งที่ 6 รายการล้อมวงคุยยามค่ำ เรื่องพันธุกรรม “ตอน ข้าวไร ่Upland rice” ในวันที่ 4 สิงหาคม 2564 โดย 
ผศ. ดร. ร่วมจิตร นกเขา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร 
เรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างทางเลือกในการผลิตข้าวไร่ให้แก่เกษตรกร เพื่อให้เกิดการพึ่งตนเอง สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนและความม่ันคงทางอาหาร สร้างชุมชนต้นแบบ “การปลูกและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวไร่” 

 ครั้งที่ 7 รายการล้อมวงคุยยามค่ำ เรื่องพันธุกรรม “ตอน โกศจุฬาลัมพา” ในวันที่ 11 สิงหาคม 2564 
โดย รศ. ดร. ชัยโย ชัยชาญทิพยุทธ อดีตอาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ อาจารย์ธาตุดิน หอมจันทร์ 
เรียนรู้เกี ่ยวกับ “โกศจุฬาลัมพา” มีสรรพคุณแก้ไข้เจลียง (ไข้จับวันเว้นวัน – เป็นไข้จับสั่นประเภทหนึ่ง) ลดไข้         
ลดเสมหะ ใช้เป็นยาขับเหงื่อ  

 ครั้งที่ 8 รายการล้อมวงคุยยามค่ำ เรื่องพันธุกรรม “ตอน กิน นอก กรอบ” ในวันที่ 18 สิงหาคม 2564 
โดย รศ. ดร. ชัยโย ชัยชาญทิพยุทธ อดีตอาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ อาจารย์ธาตุดิน หอมจันทร์ 
เรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดเรื่อง “กิน นอก กรอบ” เป็นการส่งต่อประสบการณ์การใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืชในแง่มุม
หลากหลายของเครือข่าย พกฉ. เป็นคลังความรู้สำคัญในการสืบทอดวิถีการกินอยู่ โดยการพ่ึงพิงธรรมชาติ รวมทั้งการ
นำพันธุกรรมพืชพื้นบ้านมาแปรรูปให้มีรสชาติอร่อย เพ่ิมมูลค่า พัฒนาสู่ภาคการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 

 ครั้งที่ 9 รายการล้อมวงคุยยามค่ำ เรื่องพันธุกรรม “ตอน กระท่อมเป็นยา” ในวันที่ 25 สิงหาคม 2564 
โดย รศ. ดร. ชัยโย ชัยชาญทิพยุทธ อดีตอาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ นายสุนทร รักษ์รงค์ 
เลขาธิการสภาเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย และที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติพืชกระท่อม เรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะ สรรพคุณ และการขยายพันธุ์ของกระท่อม 

 ครั้งที่ 10 รายการล้อมวงคุยยามค่ำ เรื่องพันธุกรรม “ตอน สนทนา เทพา พันธุ์” ในวันที่ 1 กันยายน 2564 
โดยคุณณฐา ชัยเพชร เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จังหวัดสงขลา ได้เล่าถึงประสบการณ์การใช้ชีวิตในเส้นทางเกษตร
อินทรีย์ด้วยตนเองหลายปี และพบว่าพืชพรรณที่มีอยู่ในธรรมชาติ ส่วนใหญ่เป็นผัก ผลไม้พื้นบ้าน มีประโยชน์และ
สรรพคุณมากมาย จึงชักชวนเยาวชนในชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พันธุกรรมพ้ืนบ้าน สร้างความมั่นคงด้าน
อาหารให้แก่ชุมชน 

 ครั ้งที ่ 11 รายการล้อมวงคุยยามค่ำ เรื ่องพันธุกรรม “ตอน เรื ่องเร้นลับของเมล็ดพันธุ ์” ในวันที่             
8 กันยายน 2564 โดยมีเจ้าหน้าที่ พกฉ. และเครือข่ายภาคี พกฉ. เรียนรู้ประเด็นการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ผ่านการ
ชมสารคดี Seed the untold story ภาพยนต์โดย Taggart Siegel และ Jon Betz 

 ครั้งที่ 12 รายการล้อมวงคุยยามค่ำ เรื่องพันธุกรรม “ตอน พลูหนัง” ในวันที่ 16 กันยายน 2564 โดย 
โดย คุณนิตยา พรหมขวัญ เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตร ฯ จังหวัดนครศรีธรรมราช เรียนรู้ภูมิปัญญาการนำพลูหนัง
กลับมาใช้ประโยชน์โดยการนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ  

 ครั้งที่ 13 รายการล้อมวงคุยยามค่ำ เรื ่องพันธุกรรม “ตอน พรั่ง พลู” ในวันที่ 23 กันยายน 2564     
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ร่วมจิตร นกเขา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร 
เขตอุดมศักดิ์ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร เรียนรู้เกี่ยวกับถิ่นกำเนิด และสรรพคุณของใบพลู 
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 ครั้งที่ 14 รายการล้อมวงคุยยามค่ำ เรื่องพันธุกรรม “ตอน ไม้วงศ์ยาง” ในวันที่ 29 กันยายน 2564 โดย 
สมเกียรติ ไพฑูรย์ เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตร ฯ จังหวัดปราจีนบุรี เรียนรู้เกี่ยวกับงานอนุรักษ์เมล็ดไม้วงศ์ยาง นำสู่การ
จัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือพันธุกรรมท้องถิ่นให้แก่เยาวชน 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. การพัฒนาบุคลากร 

 เพ่ือการพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพ เพ่ิมพูนองค์ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะการปฏิบัติงาน ความเชี่ยวชาญและชำนาญ
ในการปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนทัศนคติของบุคลากร นำมาปรับและประยุกต์ใช้ในปารปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

8.1 อบรม จำนวน 17 ครั้ง 

1) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้เครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (Automated 
External Defibrillator : AED) ว ันที ่  24 พฤศจิกายน 2563 ณ สำนักงานพิพิธภ ัณฑ์เกษตรเฉล ิมพระเก ียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

2) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนบริหารความเสี ่ยงและการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ        
พ.ศ. 2564 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 ณ สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
(องค์การมหาชน) ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

3) หลักสูตรพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อนภารกิจขององค์กรและการปฏิบัติงาน ภายใต้โครงการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรและระบบงาน พกฉ. ตามยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2564 – 2570 วันที่ 25 – 26 ธันวาคม 2563    
ณ สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) อำเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี 
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4) หลักสูตรการพัฒนาการจัดแสดงและกระบวนการนำชม (นำชมในอาคาร) ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรและ
ระบบงาน พกฉ. ตามยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2564 – 2570 วันที่ 26 – 27 มกราคม 2564 ณ สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตร
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

5) หลักสูตรการพัฒนาการเรียนรู้นวัตกรรมเกษตรและการเผยแพร่ (นำชมกลางแจ้ง) ภายใต้โครงการพัฒนา
บุคลากรและระบบงาน พกฉ. ตามยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2564 – 2570 วันที่ 29 – 30 มกราคม 2564 ณ สำนักงาน
พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี 

6) หลักสูตรการพัฒนาความรู ้ ความเข้าใจ การปฏิบัติงานบนฐานธรรมาภิบาล ภายใต้โครงการ พัฒนา
บุคลากรและระบบงาน พกฉ. ตามยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2564 - 2570 ระหว่างวันที่ 2 - 3 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้อง
ประชุมศาสตร์พระราชา ชั้น 2 สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การ
มหาชน) ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

7) หลักสูตรการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศขับเคลื ่อนภารกิจองค์กร ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรและ
ระบบงาน พกฉ. ตามยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2564 - 2570 ระหว่างวันที่ 5 - 6 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมศาสตร์
พระราชา ชั้น 2 สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ตำบลคลอง
หนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

8) หลักสูตรการขับเคลื่อนเชื่อมโยงเครือข่ายและภาคีความร่วมมือ ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรและ
ระบบงาน พกฉ. ตามยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2564 - 2570 ระหว่างวันที่ 9 - 10 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุม
ศาสตร์พระราชา ชั้น 2 สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ตำบล
คลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

9) หลักสูตรการเผยแพร่กิจกรรมและกิจการของ พกฉ. ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรและระบบงาน พกฉ. 
ตามยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2564 - 2570 ระหว่างวันที่ 16 - 17 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมศาสตร์พระราชา 
ชั้น 2 สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอ
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

10) หลักสูตรการพัฒนาการประชาสัมพันธ์และการตลาด ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรและระบบงาน พกฉ. 
ตามยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2564 - 2570 ระหว่างวันที่ 19 - 20 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมศาสตร์พระราชา ชั้น 2 
สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลอง
หลวง จังหวัดปทุมธานี  

11) หลักสูตรการยกระดับการเผยแพร่องค์ความรู้ (พัฒนาองค์ความรู้) ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรและ
ระบบงาน พกฉ. ตามยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2564 - 2570 ระหว่างวันที่ 23 - 24 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุม
ศาสตร์พระราชา ชั้น 2 สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ตำบล
คลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  

12) โครงการอบรมเพิ่มพูนความรู้ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อ  จัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 วันที่ 20 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมศาสตร์พระราชา ชั้น 2 สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
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13) โครงการอบรมเพิ่มพูนความรู้ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง หลักสูตร ความผิดทางละเมิดเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง   
วันที่ 23 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมศาสตร์พระราชา ชั้น 2 สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

14) โครงการอบรมเพิ ่มพูนความรู ้ด้านการจัดซื ้อจัดจ้าง หลักสูตร การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ            
วันที่ 11 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมศาสตร์พระราชา ชั้น 2 สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ          
พระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  

15) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร พกฉ. ด้านเทคโนโลยี ผ่านระบบ Zoom Meeting จำนวน 3 หลักสูตร ดังนี้ 
 1. หลักสูตรการใช้งานระบบสารสนเทศส่วนกลางของ พกฉ. ในวันที่ 10 – 11 สิงหาคม 2564 
 2. หลักสูตรการพัฒนาทักษะด้าน Digital Literacy ผ่านระบบ Conference ในวันที่ 24 – 25 สิงหาคม 2564 
 3. หลักสูตรการใช้งานระบบการถ่ายทอดสด (Livestream) ในวันที่ 27 สิงหาคม 2564 
16) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร พกฉ. ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล หลักสูตรความรู้พื้นฐาน Big Data ผ่านระบบ  

Zoom Meeting ในวันที่ 13 และ 17 กันยายน 2564 
17) โครงการอบรมให้ความรู้ข้อมูลกิจการและบริการด้านการจัดหารายได้ ผ่านระบบ  Zoom Meeting ในวันที่    

23 กันยายน 2564  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2 ศึกษาดูงาน จำนวน 2 ครั้ง 

1) ศึกษาดูงานวันดินโลก ปี 2563 ภายใต้หัวข้อ Keep soil alive, protect soil biodiversity : รักษ์ปฐพี    
คืนชีวีที่หลากหลายให้ผืนดิน ระหว่างวันที่ 4 – 8 ธันวาคม 2563 ณ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาค
เอเชีย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

 ด้วยกรมพัฒนาที่ดินกำหนดจัดงานวันดินโลก ปี 2563 ภายใต้หัวข้อ Keep soil alive, protect soil 
biodiversity : รักษ์ปฐพี คืนชีวีที่หลากหลายให้ผืนดิน ระหว่างวันที่ 4 – 8 ธันวาคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในฐานะทรงเป็น
นักวิทยาศาสตร์ดินเพ่ือมนุษยธรรมและเพ่ือสร้างความตระหนัก การรับรู้และความเข้าใจถึงความสำคัญของทรัพยากรดิน 
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และความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในดินที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อระบบนิเวศเกษตรและสิ่งแวดล้อม โดยสำนักงาน
พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ได้ร่วมเข้าชมนิทรรศการภายในงาน 
อาทิเช่น นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร นิทรรศการสืบสานรักษา และต่อยอด นิทรรศการศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยแห่งภูมิภาคเอชีย (CESRA) 
นิทรรศการ รักษ์ปฐพี คืนชีวีที่หลากหลายให้ผืนดิน พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต เ รียนรู้ข้อมูลและรูปแบบการจัด
นิทรรศการ ในวันที่ 8 ธันวาคม 2563 
 

 

 

 

 

 2) โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการจัดกระบวนการนำชมนิทรรศการ จัดกระบวนการเรียนรู้ และ
การจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ 

 ดำเนินการจัดโครงการศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ในรูปแบบออนไลน์ 
ผ่านระบบ Zoom Meeting เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564 ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการได้เพิ่มพูความรู้ ประสบการณ์ทำงาน 
และนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับ พกฉ. ทั้งในด้านการนำชมนิทรรศการ การจัดกระบวนการเรียนรู้ และการจัด
กิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ เช่น การจัดกระบวนการนำชมในรูปแบบพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง (Virtual Museum) 
เพ่ือให้เข้ากับยุคสมัยที่เปลี่ยนไป และสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน 
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9. ผลการดำเนินงานด้านการเงิน   

การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งแต่วันที่     
31 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 

การเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมของ พกฉ. ตามแผนปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2564 งบประมาณทั้งสิ้น 
282,256,400 บาท เบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน 266,403,545.44 บาท คิดเป็นร้อยละ 94.38  

หน่วย : ล้านบาท 

รายการ 
เงินงบประมาณ 

ปี 2564 
เบิกจ่ายและผูกพัน ร้อยละ คงเหลือ ร้อยละ 

งบประมาณรวม 282.2564 266.4035 94.38 15.8529 5.62 
- งบเงินอุดหนุน 244.4388 239.6463 98.04 4.7925 1.96 
- เงินนอกงบประมาณสมทบ 37.8176 26.7572 70.75 11.0604 29.25 

 

10. กิจกรรมอ่ืน ๆ  

1. จัดกิจกรรมวันครบรอบวันสถาปนาสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ      
พระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) 

วันที่ 23 มิถุนายน 2564 ผู้อำนวยการ พกฉ. คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ พกฉ. ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 
ถวายภัตตาหารเพลพระสงค์และร่วมทำกิจกรรม “ปลูกผัก ปันน้ำใจ เพื่อไทย สู้โควิด” เพื่อส่งต่อผลผลิตผักอินทรีย์ 
ปลอดสารเคมี เป็นกำลังใจ ในวิกฤตการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)  รวมถึง 
กิจกรรม “รวมใจไทย สานใน พกฉ. ปลูกต้นไม้เพ่ือแผ่นดิน” เนื่องในวันต้นไม้ประจำชาติและเป็นการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว
ให้กับ พกฉ. ในวันครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ            
พระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ครบรอบปีที่ 12 
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2. โครงการสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล 
สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) จัดโครงการสวด

มนต์ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหา  
วชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 
 
 
 
 
 
 

 
3. รางวัล Museum Thailand Awards 2021 
สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) รับรางวัลจาก 

Museum Thailand Awards 2021 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2564 จำนวน 2 รางวัล ดังนี้ 
 1. รางวัล Museum Thailand Awards 2021 ประเภทพิพิธภัณฑ์ด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ รางวัล

ดีเด่นด้านกิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้ และด้านการดูแลสุขอนามัยและความปลอดภัย 
 2. รางวัลประกาศนียบัตรรับรองการเป็น พิพิธภัณฑ์เพ่ือชุมชนและสังคม 
                 
 
 
 
 

 
 
4. คณะผู ้บริหารและเจ้าหน้าที ่ พกฉ. เข้ารับการฉีดวัคซีนเพื ่อสร้างภูมิคุ ้มกันโรคติดเชื ้อไวรัส                  

โคโรนา 2019 (COVID - 19)  
 คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ พกฉ. เข้ารับการฉีดวัคซีน ครั้งที่ 1 ในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 และเข้ารับการ
ฉีดวัคซีน ครั้งที่ 2 ในวันที่ 22 กันยายน 2564 ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ กรุงเทพมหานคร และคณะผู้บริหาร
และเจ้าหน้าที่ พกฉ. เข้ารับการฉีดวัคซีน ครั้งที่ 1 ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2564 และเข้ารับการฉีดวัคซีน   ครั้งที่ 2 
ในวันที่ 25 กันยายน 2564 ณ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันและลดการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) สำหรับเตรียมความพร้อมในการเปิดให้บริการ รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้
มาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์  
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5. โครงการปลูกจิตสำนึกและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) จัดโครงการปลูก

จิตสำนึกและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  เพื ่อให้ความรู ้และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบัน
พระมหากษัตริย์ พระราชกรณียกิจที่สำคัญ วีรกรรมของบรรพชนในอดีต ที่เสียสละเลือดเนื้อและชีวิตในการปกป้อง
รักษาประเทศชาติ รวมทั้งปลูกจิตสำนึก ตระหนักถึงความสำคัญ ในการรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ของบุคลากร
ในหน่วยงาน 

 
 
 
 
 

   

6. จัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 
สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรม

เคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2464 เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย เพ่ือแสดงความ
ภาคภูมิใจของคนในชาติ และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรง
พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย  
 
 
 
 
 
 

7. โครงการปลูกป่า ปลูกความดี 3 ปี 1 แสนต้น 
 โครงการปลูกป่า ปลูกความดี 3 ปี 1 แสนต้น เป็นข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตร
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) กับบริษัทกรุงไทย - แอกซ่า ประกันชีวิตจำกัด 
(มหาชน) ซึ่งมีเจตนารมณ์ร่วมกันในการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ฟ้ืนฟูและเพ่ิมพ้ืนที่ป่าให้เกิด
ความอุดมสมบูรณ์ในระบบนิเวศ พร้อมทั้งเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์ไทย ด้าน
การเกษตร ขยายผลองค์ความรู ้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง สืบสาน รักษา ต่อยอด พัฒนาอย่างยั ่งยืน โดยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ดำเนินโครงการที่ ศูนย์เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว ภาคเหนือ “วัดโป่งคำ” เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2564 จำนวน 10,000 ต้น และศูนย์เครือข่ายพิพิธภัณฑ์
เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดอุตรดิตถ์ “กลุ่มเกษตรธรรมเพ่ือชีวิต” วันที่ 24 กันยายน 
2564 ซึ่งอยู่ในระหว่างดำเนินการ 
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8. โครงการปลูกผัก ปันน้ำใจ เพื่อไทย สู้โควิด   
ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นประธานในพิธีเปิด

กิจกรรม “ปันน้ำใจ มอบสมุนไพร ต้านภัยโควิด-19” ภายใต้ความร่วมมือของพี่น้องเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ทั่ว
ประเทศ เพื่อร่วมแบ่งปัน ส่งต่อความดี สืบสานตามรอยพ่อ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2564 จัดส่งสมุนไพรนานาชนิดที่มีฤทธิ์ในการสร้างภูมิคุ ้มกันให้พี่น้อ ง
ประชาชนดูแลตนเองช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 วันละ 200 ชุด หรือจนกว่าของจะหมด โดย
สามารถติดต่อรับได้ที่ชั้นปันผัก บริเวณหน้าทางเข้าพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ปทุมธานี  
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แผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

กิจกรรมที่ 1 การจัดแสดงและกิจกรรมพิพิธภัณฑ์ 

กิจกรรมการจัดแสดงและกิจกรรมพิพิธภัณฑ์  เป็นการเผยแพร่ความรู้ด้านการเกษตรตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ผ่านนิทรรศการในอาคาร กลางแจ้ง นิทรรศการชั่วคราว และกิจกรรมพิเศษ    ในวาระสำคัญ ๆ 
ประกอบด้วยโครงการที่สำคัญ ดังนี้ 

1. การจัดแสดงนิทรรศการภายในอาคาร จำนวน 1 งาน  
2. การจัดแสดงนิทรรศการ สร้างต้นแบบฐานการเรียนรู้นอกอาคาร จำนวน 11 งาน 
3. เผยแพร่ขยายผลนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 9 งาน 
4. จัดมหกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 2 งาน 

ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ได้เรียนรู้เรื่องการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปีละ
ไม่น้อยกว่า 430,000 คน 

 

กิจกรรมที่ 2 ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 กิจกรรมขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ได้ดำเนินการขับเคลื่อนงานตามเศรษฐกิจพอเพียง ที่เป็นรูปธรรม
โดยความร่วมมือของเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ และภาคีความร่วมมือ ซึ่งเป็นผลจากการน้อมนำหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตร ไปประยุกต์ใช้กับตนเอง ครอบครัว และชุมชน ประกอบด้วยโครงการกิจกรรม
ต่าง ๆ ดังนี ้

1. กิจกรรมตลาดเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 7 ครั้ง  
2. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ จำนวน 5 ครั้ง  
3. กิจกรรมขยายผลเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ จำนวน 6 ครั้ง 

ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ มีเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศปีละ 120 ราย 

 

 กิจกรรมที่ 3 การจัดการองค์ความรู้ 

 กิจกรรมการจัดองค์ความรู้ เพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้และตระหนักรู้ในพระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพ
ด้านการเกษตรของพระมหากษัตริย์และบรมวงศานุวงศ์ รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนน้อมนำหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจ
พอเพียงด้านการเกษตร เพ่ือการสืบสาน รักษา ต่อยอด  โดยมีโครงการกิจกรรมสำคัญ ๆ ดังนี้ 
 1. โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้พระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้านการเกษตร จำนวน 12 ครั้ง 
 2. โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 12 ครั้ง      

3. โครงการจัดทำสื่อเผยแพร่ในรูปแบบหนังสือ จำนวน 3 เรื่อง  

 ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
  1. ผู้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ร้อยละ 75 
  2. ผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ มีความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
ด้านการเกษตร ร้อยละ 85 
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กิจกรรมที่ 4 การตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ 

 กิจกรรมการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจ ผลงาน กิจกรรม และภาพลักษณ์    
ที่ดีขององค์กร เพ่ือให้เป็นที่รู้จักแก่สาธารณะชน และเพ่ือให้บริการผู้เข้าชมและเรียนรู้ 

ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ  

1. ประชาชนทราบถึงภารกิจ ผลงาน ตลอดจนการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของ พกฉ. ทำให้มีจำนวน
ประชาชนเข้าร่วมเรียนรู้และเข้าชมเพ่ิมมากยิ่งข้ึน  

2. สร้างการรับรู้ ส่งเสริมการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ และนำเสนอสินค้าและบริการ ของ พกฉ.  

เนื ่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ระลอกใหม่     
พกฉ. ได้จัดทำสื่อวิดิทัศน์เผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง แนะน ำกิจกรรม และ
กิจการของพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ นำเสนอผ่านช่องทางสื่อโซเชียลมีเดียของ พกฉ. เช่น Facebook YouTube 
Instagram เป็นต้น ผ่านรายการการต่าง ๆ ของ พกฉ. อาทิ รายการ “เพลินบนจอ” รายการ  “พาเที่ยวพาทำ” 
รายการ “รู้ก่อนเรียน” เป็นต้น 

 

กิจกรรมที่ 5 อำนวยการ 

 กิจกรรมอำนวยการ เพื่ออำนวยความสะดวก สนับสนุน ส่งเสริมให้การปฏิบัติขององค์กรดำเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อให้บุคลากร ได้ปฏิบัติงานด้วยความสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พัฒนาระบบบริหาร
จัดการภายในองค์กรให้มีระเบียบเรียบร้อยเป็นสัดส่วนได้อย่างเป็นขั้นตอนและมีระบบแบบแผน และเพื่อพัฒนา
ปรับปรุงภาพลักษณ์การให้บริการขององค์กร สร้างความประทับใจแก่ผู้เข้ามาเรียนรู้และเข้าชมทั่วไป 

 ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างดี และมีประสิทธิภาพ ส่งผลถึงความคล่องตัวในการทำงานภายใน
องค์กร 

 2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 80 
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สรุปปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหา 

เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ระลอกใหม่ จังหวัดปทุมธานี      
เป็นจังหวัดที่อยู่ในพ้ืนที่เสี่ยง เพ่ือความปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ พกฉ. จึงมีหลักปฏิบัติและ
มาตรการ ดังนี้ 

1. กำหนดแนวทางการเข้าใช้บริการ เข้าชมนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ดังต่อไปนี้ 
   1) สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งตลอดระยะเวลาการเข้าชมพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ 
   2) ผู้เข้าชมทุกท่านต้องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย หากอุณหภูมิในร่างกายสูงกว่า 37.5 องศา ขอความกรุณางด

เข้าชมนิทรรศการ 
   3) ลงทะเบียนเข้าชม โดยการแสกน QR Code “ไทยชนะ” หรือกรอกข้อมูลเพื ่อลงทะเบียนการเข้าชม

นิทรรศการ 
   4) เข้าชมนิทรรศการทุกท่านต้องล้างมือด้วยสเปรย์หรือเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้ง ก่อนและหลังเข้าชมนิทรรศการ 
   5) เข้าชมนิทรรศการทุกท่านต้องเว้นระยะห่างในการเข้าชมนิทรรศการ อย่างน้อย 1.5 เมตร งดการสัมผัส

ชิ้นงานจัดแสดงทุกประเภท และชมชิ้นงานนิทรรศการตามจุดที่มีสัญลักษณ์กำหนด และจำกัดจำนวนตามที่กำหนด 
   6) เปิดให้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ในอาคารเฉพาะ “พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา” เข้าชมพิพิธภัณฑ์ไม่เกิน 50 ท่าน      

ต่อรอบ และเปิดให้เข้าชม จำนวน 4 รอบ ต่อวัน ดังนี้ 
 รอบที่ 1 เวลา 09.00 – 10.30 น. 
 รอบที่ 2 เวลา 10.30 – 11.30 น. 
 รอบที่ 3 เวลา 13.00 – 14.30 น. 
 รอบที่ 4 เวลา 14.30 – 15.30 น. 
   7) กรณีเข้าชมแบบหมู่คณะ วิทยากร 1 ท่าน ให้บริการไม่เกิน 10 คน และให้ประสานงานล่วงหน้าอย่างน้อย    

3 วันทำการ เพ่ืออำนวยความสะดวกในการจัดระบบดูแลและให้บริการ 
โดยแนวทางดังกล่าว ได้ประกาศใช้ในระหว่างวันที่ 20 – 30 เมษายน 2564 แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่

ระบาด ได้ทวีความรุนแรงขึ้น พกฉ. จึงปิดการให้บริการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564 
และ กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานที่บ้าน (work from home) และการเข้าปฏิบัติงานเหลื่อมเวลา เพื่อลดความแออัด
ภายในสถานที่ปฏิบัติงาน 

2. พกฉ. ปรับเปลี่ยนรูปแบบจัดกระบวนการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง จากมานั่งเรียนในห้องเรียนเป็น
รูปแบบออนไลน์ ในช่วงเดือนพฤษภาคม - กันยายน 2564 จัดอบรมผ่านช่องทางออนไลน์ จำนวน 39 วิชา อาทิ ดอกจอก
ระเบิดแปลงผัก, ผักตบชวาระเบิดหลุมปลูก, สมุนไพรไล่แมลง 3 รส, อาหารสมุนไพรสร้างภูมิคุ้มกัน, โคก หนอง นา, และ
ทำเกษตรอย่างไร...ช่วงโควิด เป็นต้น 

3. พกฉ. ได้เปิดให้บริการร้านค้า บริเวณ MADO Pavilion ร้านอาหารกิน อยู่ ดี ร้านขายของที่ระลึก และร้านมาดู 
คาเฟ่ มีบริการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรในรูปแบบออนไลน์  

4. เปิดบริการเส้นทางสืบสาน รักษา ต่อยอด Wisdom Farm ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2564 ภายใต้มาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) อย่างเคร่งครัด 


