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รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – วันที่ 31 มีนาคม 2565 

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 ในรูปแบบ Onsite จำนวน 90,777 ราย ในรูปแบบ Online จำนวน 
117,988 ราย รวมทั้งสิ้น 208,765 ราย โดยเปิดให้เข้าชมการจัดแสดงนิทรรศการ ดังนี้ 

1.1 พิพิธภัณฑ์ในอาคาร เปิดให้เข้าชมนิทรรศการภายในอาคาร จำนวน 6 พิพิธภัณฑ์ คือ 
พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา พิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรม พิพิธภัณฑ์ป่าดงพงไพร พิพิธภัณฑ์วิถีน้ำ พิพิธภัณฑ์ดินดล 
และพิพิธภัณฑ์เกษตร คือ ชีวิต   

1.2 พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เปิดให้เข้าชมฐานการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ จำนวน 2 พิพิธภัณฑ์ คือ 
พิพิธภัณฑ์นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง และพิพิธภัณฑ์เกษตรตามรอยพ่อ รวมทั้งมีพื้นที่พิพิธภัณฑ์นวัตกรรม
เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร คือ เส้นทางสืบสาน รักษา ต่อยอด Wisdom farm และ      
มีบริการรถนำชมฐานเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง 

1.3 พิพิธภัณฑ์ กษัตริย์ เกษตร MADO (Museum of Agriculture Destination Opportunities) 
พิพิธภัณฑ์แห่งโอกาส พ้ืนที่แห่งการเรียนรู้ เรื่อง “กษัตริย์ เกษตร” ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย สอดคล้องการดำเนินชีวิต
ของคนรุ่นใหม่ในรูปแบบที่หลากหลาย ชมนิทรรศการและร่วมกิจกรรมเรียนรู้ พระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จ      
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้านการเกษตร สัมผัสคุณค่าวิถีเกษตรไทย      
ชิม อาหาร เครื่องดื ่มเพื ่อสุขภาพ ช้อปสินค้าผลผลิต ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ฯ และเข้าชม
นิทรรศการในอาคาร 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) พกฉ.      
จึงเพิ่มรูปแบบการเข้าชมและการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นรูปแบบออนไลน์ ผ่านทางช่องทางสื่อโซเชียลมีเดียต่าง ๆ     
ของ พกฉ. เช่น Facebook เพจพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ, YouTube ช่องพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิม
พระเกียรติฯ, Zoom Meeting  รวมทั้ง ประชาสัมพันธ์ผ่าน Application Line: พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ Instagram: 
wisdomkingmuseum TikTok: wisdomkingmuseum และพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง เป็นต้น 
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 2. การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตร ได้แก่ 

  2.1 จัดตลาดเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 5 ครั้ง เป็นตลาดองค์ความรู้ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้   
ภูมิปัญญา นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง การบริหารจัดการผลผลิต การตลาด การแลกเปลี ่ยนเรียนรู้             
จากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ เกษตรกร และผู้ผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ ตลอดจนการจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์
และผลผลิตเกษตรอินทรีย์ต่าง ๆ 

  2.2 จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ จำนวน 20 ครั้ง เพ่ือเผยแพร่พระเกียรติคุณ 
พระอัจฉริยภาพ และสืบทอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร ด้านการเกษตร ร่วมกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกัน
ของ พกฉ. กับเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ และภาคีความร่วมมือ รวมทั้ง สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์กับภาคการเกษตรไทย เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนงานพัฒนาตามแนวทางหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง  

  2.3 จัดกิจกรรมขยายผลเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ จำนวน 3 ครั้ง เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณ พระ
อัจฉริยภาพ และ สืบทอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร ด้านการเกษตร เชื่อมโยงเครือข่าย ประสานความร่วมมือกับ พกฉ. ในการจัดตั้งศูนย์เครือข่าย ศูนย์
เรียนรู้ ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เพ่ือร่วมขับเคลื่อนงานเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง  

  2.4 จัดกิจกรรมเผยแพร่ขยายผลนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง  จำนวน 2 ครั ้ง เพ่ือ
เผยแพร่พระเกียรติคุณ พระอัจฉริยภาพ และสืบทอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหา
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้านการเกษตร เชื่อมโยงเครือข่าย ประสานความร่วมมือกับ พกฉ. เพ่ือร่วม
ขับเคลื่อนงานเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง  

 3. จัดกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ ภูมิปัญญา นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง  ทั้งในรูปแบบ 
Onsite และ Online จำนวน 11 ครั้ง เพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู ้ผ่านการอบรมวิชาของแผ่นดินและอบรมเชิง
ปฏิบัติการ จากวิทยากรผู้มีประสบการณ์ ในการปฏิบัติจริง ส่งเสริม สนับสนุน การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงด้านการเกษตร เพื่อการสืบสาน รักษา ต่อยอด ไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ เพื่อการพึ ่งตนเอง ลดรายจ่าย        
สร้างรายได้  

 4. ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง แก่นักเรียน นักศึกษา 
และประชาชนที่มาเรียนรู้และเข้าชมพิพิธภัณฑ์ มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในรูปแบบ Onsite จำนวน 2,593 ราย        
ในรูปแบบ Online จำนวน 9,853 ราย รวมทั้งสิ้น 12,446 ราย และจัดกิจกรรมภายใต้โครงการท่องเที่ยวสุขสันต์ 
ที่พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ Onsite จำนวน 30 ครั้ง Online จำนวน 6 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 36 ครั้ง 

 5. จัดมหกรรมและนิทรรศการพิเศษ จำนวน 3 ครั้ง ได้แก่ จัดนิทรรศการหมุนเวียน “คิดถึงมิลืมเลือน 9” 
ระหว่างวันที่ 11 – 13 ตุลาคม 2564, จัดงานมหกรรมในหลวงรักเรา “ภูมิพลังแผ่นดิน” ระหว่างวันที่ 3 – 6 
ธันวาคม 2564 และจัดงานนิทรรศการหมุนเวียน “เมล็ดพันธุ์ของพระราชา” ในรูปแบบ Online เนื่องในวันเด็ก
แห่งชาติ วันที่ 8 มกราคม 2565 

 6. จัดนิทรรศการสัญจร ภายนอกพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จำนวน 9 ครั้ง เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณและ       
พระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จ
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พระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ ด้านการเกษตร ถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญา นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจ
พอเพียง และประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของ พกฉ.  

 7. การดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า        
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เพื ่อสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ และเผยแพร่องค์ความรู้ ความสำคัญและคุณประโยชน์ของทรัพยากรไทย 
รวมทั้งสร้างแรงบันดาลใจ และตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ จำนวน 1 ครั้ง ได้แก่ จัดโครงการกิจกรรม
พิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2565 ในรูปแบบ  Online ครั้งที่ 1 วันที่ 1 
กุมภาพันธ์ 2565 

 8. การพัฒนาบุคลากร ได้แก่ จัดอบรม จำนวน 6 ครั ้ง และศึกษาดูงาน จำนวน 1 ครั ้ง เพื ่อพัฒนา
ศักยภาพ และนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 

 9. ผลการดำเนินงานด้านการเงิน การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – วันที่ 31 มีนาคม 2565 งบประมาณตามแผนปฏิบัติงานประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน จำนวน 138,920,500 บาท เงินนอกงบประมาณสมทบ จำนวน 
78,746,140 บาท รวมจำนวน 217,666,640 บาท เบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน 144,511,984.08 บาท   
(ร้อยละ 66.39) คงเหลือ จำนวน 73,154,655.92 บาท (ร้อยละ 33.61) 

 ปัญหาอุปสรรค เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 
เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมจำกัดการแพร่ระบาด สำนักงานจึงได้ประกาศข้อกำหนดการเข้าใช้บริการเข้าชม
นิทรรศการ ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 กำหนดรอบการเข้าชมและจำนวนผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ในอาคาร 
ออกเป็น 4 รอบ รอบละไม่เกิน 30 คน และมีคณะยกเลิกการเข้าชม ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2564 ถึงเดือนมีนาคม 
2565 จำนวน 25 คณะ เป็นจำนวน 1,588 ราย  

แนวทางแก้ไขปัญหา พกฉ. ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจกรรม โครงการต่าง ๆ ของสำนักงานฯ อย่าง
ต่อเนื่อง และได้เพ่ิมรูปแบบการเข้าชมและการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นรูปแบบ Online ผ่านทางช่องทางสื่อโซเชียลมีเดีย
ต่าง ๆ ของ พกฉ. เช่น Facebook เพจพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ, YouTube ช่องพิพิธภัณฑ์การเกษตร
เฉลิมพระเกียรติฯ, Zoom Meeting  รวมทั้ง ประชาสัมพันธ์ผ่าน Application Line: พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ Instagram: 
wisdomkingmuseum TikTok: wisdomkingmuseum และพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง เป็นต้น 
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สรุปผลการดำเนินงานด้านภารกิจหลัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2565 ณ เดือนมีนาคม 2565 

กิจกรรม / โครงการ ผลการดำเนินงาน
ปีงบประมาณ 2564 

เป้าหมายและผลการ
ดำเนินงาน

ปีงบประมาณ 2565 
1. เผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพ
ของพระบาทสมเด ็จพระบรมชนกาธ ิ เบศร    
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
ด้านการเกษตร จัดแสดงพิพิธภัณฑ์ในอาคาร 
และพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง  
 

จำนวนผู้เข้าชมและเรียนรู้  
149,683 ราย 

จำนวนผู้เข้าชมและเรียนรู้ 
430,000 ราย 

(208,765 ราย*) 

2. การขับเคลื ่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ด ้านการเกษตร ผ่านการจัดก ิจกรรมตลาด
เศรษฐกิจพอเพียง  
 

8 ครั้ง 7 ครั้ง 
(5 ครั้ง) 

3. จัดกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ ภูมิปัญญา 
นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง เพื ่อการ
พึ่งตนเองในการลดค่าใช้จ่าย สร้างรายได้ 
 

20 ครั้ง 
 

12 ครั้ง 
(11 ครั้ง) 

4. จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ
เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง  แก่นักเรียน  นักศึกษา  
และประชาชน   
 

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ  
21,371 ราย 

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ  
31,371 ราย 

(12,446 ราย*) 

5. นิทรรศการสัญจร เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณ
และพระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระบรมชน
กาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถ
บพิตร ด ้านการเกษตร ถ ่ายทอดองค ์ความรู้
นว ั ตกรรมเกษตรเศรษฐก ิ จพอเพ ี ย งและ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของ พกฉ.  

12 ครั้ง 12 ครั้ง 
(9 ครั้ง) 

 

   
*หมายเหตุ : ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID - 19) เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมจำกัดการแพร่ระบาด สำนักงานจึงได้ประกาศข้อกำหนดการ
เข้าใช้บริการเข้าชมนิทรรศการ ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 กำหนดรอบการเข้าชมและจำนวนผู้เข้าชม
พิพิธภัณฑ์ในอาคาร ออกเป็น 4 รอบ รอบละไม่เกิน 30 คน และมีคณะยกเลิกการเข้าชม ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 
2564 ถึงเดือนมีนาคม 2565 จำนวน 25 คณะ เป็นจำนวน 1,588 ราย  
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ผลการดำเนินงานตามภารกจิหลัก 

1. การเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล 
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ ด้านการเกษตร 

พกฉ. ดำเนินการเปิดให้เข้าชมและเรียนรู้ ทั้ง  3 พิพิธภัณฑ์ ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ในอาคาร พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง 
และพิพิธภัณฑ์กษัตริย์เกษตร สำหรับนักเรียน นักศึกษา เกษตรกรและประชาชนทั่วไป และบริการเข้าชมสำหรับหมู่คณะ 

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 สอดคล้องการดำเนินชีวิตของ      
คนรุ่นใหม่ในรูปแบบที่หลากหลาย ชมนิทรรศการและร่วมกิจกรรมเรียนรู้ พระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระบรม   
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้านการเกษตร สัมผัสคุณค่าวิถีเกษตรไทย ชิม อาหาร 
เครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ ช้อปสินค้าผลผลิต ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ฯ และเข้าชมนิทรรศการในอาคาร 
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ผลการดำเนินงาน 

1) มีผู ้เข้าชมและเรียนรู้พิพิธภัณฑ์ สะสมตั ้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง วันที ่ 31 มีนาคม 2565 
พิพิธภัณฑ์ ในรูปแบบ Onsite จำนวน 78,710 ราย ในรูปแบบ Online จำนวน 89,036 ราย รวมทั้งสิ้น 
167,746 ราย1 ผลต่ำกว่าเป้าหมาย โดยเป้าหมายจำนวนผู้เข้าชม ตั้งแต่วันที่  1 ตุลาคม 2564 ถึง วันที่ 31 
มีนาคม 2565 รวมจำนวน 235,000 ราย กลุ่มเป้าหมายที่เข้ามาเรียนรู้ ได้แก่ นักเรียน นักศึกษา เกษตรกร 
บุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป  

2) ผู้เข้ามาเรียนรู้ ได้เรียนรู้พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ ด้านการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 
และความสำคัญของการเกษตร รวมทั้งน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร       
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

3) เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) พกฉ. จึงเพิ่มรูปแบบการเข้า
ชมและการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นรูปแบบ Online ผ่านทางช่องทางสื่อโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ของ พกฉ. เช่น Facebook 
เพจพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ, YouTube ช่องพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ, Zoom Meeting  
รวมทั้ง ประชาสัมพันธ์ผ่าน Application Line: พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ Instagram: wisdomkingmuseum TikTok: 
wisdomkingmuseum และพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง เป็นต้น 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
1 เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมจำกัดการแพร่ระบาด 
สำนักงานจึงได้ประกาศข้อกำหนดการเข้าใช้บริการเข้าชมนิทรรศการ ประกาศ ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 กำหนดรอบการเข้าชมและ
จำนวนผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ในอาคาร ออกเป็น 4 รอบ รอบละไม่เกิน 30 คน และมีคณะยกเลิกการเข้าชม ตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายน 
2564 ถึงเดือนมีนาคม 2565 จำนวน 25 คณะ เป็นจำนวน 1,588 ราย แนวทางการแก้ปัญหา พกฉ. ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์
กิจกรรม โครงการต่าง ๆ ของสำนักงานฯ อย่างต่อเนื่อง และได้เพิ่มรูปแบบการเข้าชมและการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นรูปแบบ Online 
ผ่านทางช่องทางสื่อโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ของ พกฉ. เช่น Facebook เพจพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ , YouTube ช่อง
พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ , Zoom Meeting  รวมทั้ง ประชาสัมพันธ์ผ่าน Application Line: พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ 
Instagram: wisdomkingmuseum TikTok: wisdomkingmuseum และพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง เป็นต้น 
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2. การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตร 

2.1 จัดตลาดเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 5 ครั้ง โดยร่วมมือกับเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ เป็นตลาด    
องค์ความรู้ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ ภูมิปัญญา นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง การบริหารจัดการผลผลิต 
การตลาด การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ เกษตรกร และผู้ผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ 
ตลอดจนการจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ และผลผลิตเกษตรคุณภาพ ดังนี้ 

1) จัดงานตลาดเศรษฐกิจพอเพียง “คิดถึงมิลืมเลือน 9” ระหว่างวันที่ 11 – 13 ตุลาคม 2564 ภายใต้การ
จัดนิทรรศการหมุนเวียน “คิดถึงมิลืมเลือน 9” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรม         
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย ด้านการเกษตร ภายในงาน 
ประกอบด้วย นิทรรศการ “ในความทรงจำ” นำเสนอพระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพในพระบาทสมเด็จพระบรม    
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทางด้านการเกษตร ที่มุ่งหวังให้ประชาชนคนไทยอยู่ดี กินดี 
อย่างมั่นคงและยั่งยืน 

2) จัดงานตลาดเศรษฐกิจพอเพียง “เกษตรวิถีใหม่” วันที่ 6 – 7 พฤศจิกายน 2564 ภายในงานจัดแสดง
นิทรรศการไม้กระแสสร้างรายได้ “ปลูกง่าย กินได้ สร้างรายได้” ปลูก 1 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง คือ ใช้รับประทาน 
ใช้เป็นยารักษาโรค ใช้ตกแต่งให้สวยงาม และการใช้ในการสร้างรายได้ โดยมีกิจกรรมประกอบนิทรรศการ “สาธิตผ่า
หัวบอนสี” เป็นการเผยแพร่ความรู้เรื ่องการขยายพันธุ์บอนสี ซึ ่งเป็นพืชที่กำลังได้รับความนิยมในปัจจุบัน และ
กิจกรรม “ชำกระแส” เป็นกิจกรรมเพาะ แจก แลกเปลี่ยนกิ่งโพธิ์ทะเลเจ็ดสี มีการจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยตาม
ฤดูกาล ต้นไม้ ผลิตภัณฑ์แปรรูป และอาหารพร้อมบริโภค จากเครือข่าย พกฉ. ภาคีความร่วมมือจากทุกภูมิภาค 
จำนวน 98 ร้านค้า  

3) จัดงานตลาดเศรษฐกิจพอเพียง “ภูมิพลังแผ่นดิน” วันที่ 3 – 6 ธันวาคม 2564 ภายใต้การจัดงาน
มหกรรมในหลวงรักเรา “ภูมิพลังแผ่นดิน” ภายในงานจัดแสดงนิทรรศการพิเศษ “ดินมีชีวิต” เทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้านการจัดการทรัพยากรดิน      
ที่นำเสนอการรักษาและปรับปรุงบำรุงดินด้วยวิธีต่าง ๆ โดยเฉพาะการใช้สิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติมาช่วยปรับสภาพ
ความสมดุลให้ดิน 

4) จัดงานตลาดเศรษฐกิจพอเพียง “เกษตร D.I.Y” ในรูปแบบ Onsite และรูปแบบ Online ระหว่างวันที่ 
5 – 6 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ ด้านการเกษตร 
ภายในงานจัดนิทรรศการ D.I.Y. จากขวดพลาสติก โดยภาคีเครือข่ายความร่วมมือ และนิทรรศการ D.I.Y. จากสิ่งของ
วัสดุเหลือใช้ โดยสำนักนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง มีกิจกรรม “เพาะ แจก แลก เปลี่ยน”  ให้ผู้เข้าร่วมงาน
ปลูกต้นไม้จากวัสดุเหลือใช้ เช่น แก้วน้ำหรือขวดน้ำพลาสติก เป็นการปลูกจิตสำนึกในการปลูกต้นไม้ การได้ทำ
กิจกรรมร่วมกันภายในครอบครัว นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมงานในรูปแบบ Onsite สามารถเลือกซื้อสินค้าเกษตรปลอดภัย
จากเครือข่าย พกฉ. ทั่วภูมิภาค มีร้านค้าเครือข่ายเข้าจำหน่ายสินค้า จำนวน 94 ร้านค้า        

5) จัดงานตลาดเศรษฐกิจพอเพียง “อัจฉริยะนวัตกรรมเกษตร” ในรูปแบบ Onsite และรูปแบบ Online  
ระหว่างวันที่ 5 – 6 มีนาคม 2565 เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพในพระบาทสมเด็จพระบรม     
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ 
ด้านการเกษตร ภายในงานมีกิจกรรม “เพาะ แจก แลก เปลี่ยน” ให้ผู้เข้าร่วมงานปลูกต้นไม้และนำกลับไปดูแลที่บ้าน                    
และนิทรรศการพิเศษเก่ียวกับการบริหารจัดการน้ำด้วยระบบ IOT 
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 ผลการดำเนินงาน  

 1. เครือข่ายของ พกฉ. และภาคีความร่วมมือได้มีโอกาสในการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเกษตร
เศรษฐกิจพอเพียงสู่สาธารณะมากขึ้น 

 2. พกฉ. เปิดพื้นที่ให้เครือข่ายได้จัดแสดงและพัฒนาศักยภาพด้านการผลิต การตลาด นวัตกรรมและการ
บริหารจัดการทรัพยากรของตนเอง ผ่านรูปแบบตลาดองค์ความรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง และร่วมกันขับเคลื่อน
เชื่อมโยงงานตลาดเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นรูปธรรม  

 3. พกฉ. ได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและ กิจการของพิพิธภัณฑ์ฯ ถึงกลุ่มเป้าหมายโดยตรง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่าย จำนวนรวม 20 ครั้ง 

เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณ พระอัจฉริยภาพ และสืบทอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรม      
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้านการเกษตร ร่วมกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนงานตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกันของ พกฉ. กับเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ และภาคีความร่วมมือ รวมทั้ง 
สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์กับภาคการเกษตรไทย เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการ
ขับเคลื่อนงานพัฒนาตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1) จัดรายการออนไลน์ สุข สนุก เรียนรู้ประสบการณ์ “เที่ยวทิพย์ทั่วไทย กับเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ”
ภายใต้โครงการประชุมออนไลน์เครือข่าย พกฉ. ทุกวันจันทร์ ประเด็นความร่วมมือในการขับเคลื่อนงาน ผ่าน 
Application Zoom Cloud Meetings ร่วมพูดคุย แลกเปลี ่ยน หารือเชิงพื ้นที ่ เพื ่อพัฒนายกระดับองค์ความรู้ 
รวบรวมองค์ความรู้จากเครือข่าย ศูนย์เครือข่ายและศูนย์เรียนรู้ เครือข่าย พกฉ. ประสบการณ์ การพึ่งตนเองและการ
สร้างความม่ันคงทางอาหารสู่การพ่ึงตนเอง จำนวน 5 ครั้ง ดังนี้ 
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1.1 วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ร่วมพูดคุยกับนางเตียง ฉลองบุญ เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ 
จังหวัดนครสวรรค์ เรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการแปลงเกษตร พันธุกรรม เทคนิคการจัดการผลผลิต 
แปรรูป ผลิตภัณฑ์และการตลาด มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 89 ราย 

1.2 วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ร่วมพูดคุยกับนายสุวัฒนชัย จำปามูล ผู้สืบทอดวิถีเกษตร ต่อจาก     
พ่อจันทร์ที ประทุมภา ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ปี 2554 สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ผู้น้อมนำหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาการทำเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ ทำเกษตรที่ต้องพ่ึงพาอาศัยเกื้อกูลซึ่งกันและ
กัน เพื่อลดต้นทุนการผลิต เน้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน “กินดี อยู่ดี ครอบครัวมีสุข  ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง” มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 48 ราย 

1.3 วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ร่วมพูดคุยกับนายเฉลิม พีรี เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จังหวัด
กำแพงเพชร ผู้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นบุคคลต้นแบบนักวิจัยไทบ้าน เรื่องระบบการจัดการทำ
เกษตร 9 รู้ การทำเกษตรแบบง่าย ๆ ขยายพันธุ์พืช ลดต้นทุน มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 58 ราย                

1.4 วันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2564 ร่วมพูดคุยกับนายสุรสิทธิ์ บุบผา เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จังหวัด
ขอนแก่น เรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์การผันตัวเองจากนักดนตรีกลางคืนสู่วิถีเกษตรผสมผสาน เรียนรู้แพทย์แผน
ไทย สอนการดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพร “ดนตรีกับการเกษตร” มีผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จำนวน 69 ราย 

1.5 วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2564 ร่วมพูดคุยกับนายสมโภชน์ กลยนี เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จังหวัด
ชัยภูมิ ผู้สืบทอดวิถีเกษตรต่อจาก ครูตุ๊ นางจรังศรี มาดีสุขสถิตย์ เรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการทำงานประจำ
เป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ เปลี่ยนเป็นการทำการเกษตรแบบพึ่งตนเอง และทำงานพัฒนาเยาวชน ชุมชน การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ การจัดการน้ำด้วยการสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน มีผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จำนวน 22 ราย 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2) จัดรายการออนไลน์ “รายการล้อมวงคุยยามค่ำ เรื่องพันธุกรรม” ภายใต้โครงการประชุมออนไลน์
เครือข่าย พกฉ. ทุกวันพุธ ประเด็นความร่วมมือในการขับเคลื่อนงาน ผ่าน Application Zoom Cloud Meetings 
ร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยน เรียนรู้ เกี่ยวกับพันธุกรรมพืช การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชท้องถิ่นที่กำลังจะสูญพันธุ์ การเรียนรู้
การขยายพันธุ์พืชหลากหลายชนิด ผ่านองค์ความรู้และประสบการณ์จากเครือข่าย พกฉ. รวมทั้งการสร้างผู้สืบทอด
การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชของเครือข่าย พกฉ. และการเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนพันธุกรรมพืช จำนวน 11 ครั้ง 
ดังนี้ 
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2.1 วันที่ 6 ตุลาคม ๒๕64 เรียนรู้เกี่ยวกับพันธุกรรมพืช “ย่านาง” โดย อาจารย์สุเมธ พรหมรักษา เครือข่าย
พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ จังหวัดลำพูน ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับประโยชน์ของย่านาง ในการใช้สำหรับดูแลสุขภาพ 
การขยายพันธุ์ย่านางด้วยวิธีการง่าย ๆ และการทำผลิตภัณฑ์จากย่านางที่ก่อให้เกิดรายได้ โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 45 ราย 

2.2 วันที่ 27 ตุลาคม ๒๕64 เรียนรู้เกี่ยวกับพันธุกรรมพืช “เหง้าพุทธรักษา” โดย อาจารย์ธาตุดิน หอม
จันทร์ เครือข่ายพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ จังหวัดลพบุรี ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับประโยชน์และการนำเหง้า
พุทธรักษามารับประทาน ซึ่งเป็นองค์ความรู้ใหม่ที่ผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ความสนใจ และร่วมกันขยายองค์
ความรู้เรื่องการใช้ประโยชน์จากเหง้าพุทธรักษาในงานมหกรรมเดือนธันวาคม 2564 โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 44 ราย  

2.3 วันที่ 3 พฤศจิกายน ๒๕64 พูดคุย แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ในประเด็น “100 พัน มะพร้าวไทย” โดย         
คุณจีรวรรณ พัฒน์ทอง เครือข่ายพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีผู้เข้าร่วมจำนวน 65 ราย 

2.4 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 พูดคุย แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ในประเด็น “มหัศจรรย์ดอกไม้กินได้” โดย         
คุณจันทร์จิรา แก้วบัว เจ้าของเพจในสวนศรี พัทลุงบ้านฉัน มีผู้เข้าร่วมจำนวน 67 ราย 

2.5 วันที่ 17 พฤศจิกายน ๒๕64 พูดคุย แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ในประเด็น “ใส่ต้นไม้ให้สี” โดย ขุนเลย             
มีผู้เข้าร่วมจำนวน 77 ราย 

2.6 วันที่ 24 พฤศจิกายน ๒๕64 พูดคุย แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ในประเด็น “Pung Craft บ้านเรียนขนมปัง 
แป้งข้าวพ้ืนบ้าน” โดยคุณรัญญา นวลคง มีผู้เข้าร่วมจำนวน 94 ราย 

2.7 วันที่ 15 ธันวาคม ๒๕64 พูดคุย แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ในประเด็น ฟักทองทรงแปลกตา โดย คุณอนุศิลป์ 
อินต๊ะพันธ์ เครือข่ายพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ จังหวัดน่าน มีผู้เข้าร่วมจำนวน 38 ราย 

2.8 วันที่ 22 ธันวาคม 2564 พูดคุย แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ในประเด็น “พืชพิษ” ใช้ผิดชีวิตเปลี่ยน มีผู้เข้าร่วม
จำนวน 65 ราย 

2.9 วันที่ 12 มกราคม 2565 พูดคุย แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ในประเด็น “สวนพริกไทย วัยเกษียณ” โดย        
สวนวงคน์พรัตน์ เครือข่ายพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ จังหวัดจันทบุรี มีผู้เข้าร่วมจำนวน 34 ราย 

2.10 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 พูดคุย แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ในประเด็น “พุทธรักษา” โดยอาจารย์ธาตุดิน 
หอมจันทร์ เครือข่ายพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ จังหวัดลพบุรี มีผู้เข้าร่วมจำนวน 39 ราย 

2.11 วันที่ 9 มีนาคม 2565 พูดคุย แลกเปลี่ยน เรียนรู้  เรื ่อง “โฮงเฮียนฮักพืช” โดยอาจารย์ธัญธิตา            
สุทธิกุลบุตร ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านแม่ตะมาน ตำบลกึ๊ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ มีผู ้เข้าร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จำนวน 49 ราย 
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3) โครงการประชุมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ เพื่อขับเคลื่อนเชื่อมโยงหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างวันที่ 3 – 6 ธันวาคม 2564 โดยมีเครือข่าย พกฉ. ร่วมแสดงศักยภาพเครือข่าย พกฉ. 
ถ่ายทอดองค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์แปรรูป ภายในนิทรรศการเครือข่าย “วิถีเกษตรไทย ภูมิใจในแผ่นดิน” งานมหกรรมใน
หลวงรักเรา “ภูมิพลังแผ่นดิน” โดยแบ่งเป็น ๖ ฐานเรียนรู้ ได้แก่ จุลินทรีย์ พันธุกรรมพืช สมุนไพร นวัตกรรมพลังงาน                 
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ และการบริหารจัดการตลาด และยังมีการบรรยายพิเศษ ในประเด็น “สถาบันพระมหากษัตริย์
กับภาคการเกษตรไทย” นำเสนอเรื่องราวของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพะเจ้าอยู่หัว อีกท้ังพระบรมวงศานุวงศ์ ที่ขับเคลื่อน
งานเกี่ยวกับภาคการเกษตร มาถ่ายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์กับภาค
การเกษตรไทย เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนงานพัฒนาตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
การเสวนา จากปรัชญาสู่ผู้น้อมนำคำพ่อสอน “แรงบันดาลใจจากในหลวง รัชกาลที่ ๙” จากเครือข่าย พกฉ. จากพ้ืนที่
ต่าง ๆ ที่นำหลักธรรมคำสอนในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต ทั ้งการแก้ไขปัญหา และการพัฒนาให้ดีขึ ้น การเสวนา การพัฒนาพันธุกรรมพืช 
“พุทธรักษา” โดยอาจารย์ธาตุดิน หอมจันทร์ และเครือข่าย พกฉ. ในประเด็นลักษณะของต้นพุทธรักษา การนำมาใช้
ประโยชน์และคุณค่าทางอาหาร รวมถึงการขยายพันธุ์และการปรับปรุงสายพันธุ์ 

   

 

 

 
 

 4) โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ เพื่อขับเคลื่อนงานพัฒนาตามแนวทางหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน  Application Zoom Cloud Meeting ระหว่างวันที่ 
21 – 23 มกราคม 2565 ผู้นำเครือข่ายถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู ้และฝึกการใช้เครื ่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื ่อสาร  ให้สามารถ
ติดต่อสื่อสารกันได้ง่ายและสะดวกขึ้น เรียนรู้เรื่องราวงานพัฒนา ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง และภาคใต้ เช่น 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ แปลงเกษตรคนรุ่นใหม่ เครือข่ายอินแปง  อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิถีอาหารพื้นบ้าน 
เฮือนไฟ ไทอีสาน การสร้างสรรค์ผลงานจากผ้าคราม สมุนไพรกับการพึ่งตนเอง อาหารเป็นยา ร่วมกิจกรรมรำลึก 
เรียนรู้ “คนดี ๆ ที่จากไป” และฟังเทศนาธรรม “งานพัฒนาตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับชวีิต” 
โดย พระอาจารย์สมเกียรติ เดชะธัมโม เจ้าอาวาสวัดถ้ำพระฤๅษี นอกจากนี้ ยังร่วมแลกประสบการณ์งานพัฒนา 
“พลวัตทางสังคมกับเส้นทางงานพัฒนาชุมชน” ในสถานการณ์และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อ
ประเทศไทยและชุมชนท้องถิ่น รวมถึงการเสนอแนะทิศทางการขับเคลื่อนงานร่วมกันระหว่าง พกฉ. และเครือข่าย พกฉ. 
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 5) จัดโครงการประชุมพัฒนาศักยภาพเครือข่าย “เพื ่อสร้างการมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอก”         
ผ่านระบบ Application Zoom Cloud Meetings ระหว่างวันที่ 25 – 27 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมีการระดม 
แนวคิด ข้อมูลศักยภาพ องค์ความรู้เครือข่าย ๔ ภาค และร่วมกันถอดบทเรียนกิจกรรมงาน “คนดีๆ ที่จากไป”
ประจำปี 2565 และทิศทางการขับเคลื่อนงานต่อไปในปี 2566 และนำสิ่งที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ยกระดับไปสู่การ
ทำงานพัฒนา ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และกระบวนการขับเคลื่อนงานพัฒนาเครือข่ายในอนาคต 
เพ่ือยกระดับศักยภาพ ขยายผลเชื่อมโยงการทำงานพัฒนา ให้เกิดความหลากหลายมากข้ึน โดยมีการร่างวัตถุประสงค์
และบทบาทหน้าที่การจัดตั้งสมาพันธ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงแห่งประเทศไทย เพื่อขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงภาคการเกษตรแบบครบวงจร ประสานความร่วมมือหน่วยงาน องค์กร ภาครัฐ ภาควิชาการ และภาคเอกชน
ในการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสนับสนุนกลุ่มเครือข่าย พัฒนากลุ่มคนรุ่นใหม่ ผู้ประกอบการ ที่
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง 

ออกแบบแผนพัฒนาศักยภาพเครือข่าย พกฉ. โดยจะนำข้อสรุปและข้อเสนอ เข้าสู่เวทีสมัชชาเครือข่าย
ระดับประเทศ ในเดือนเมษายน 2565 ภายใต้เป้าหมาย “เครือข่ายมั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี” โดย
มี 3 แผนงานหลักสำคัญในการขับเคลื่อนงานพัฒนา ดังนี้ พัฒนาระบบดิจิตอลเครือข่าย พัฒนาผู้สืบทอดวิถีเกษตร 
และพัฒนาการประกอบการภาคเกษตรและกิจการอื่นที่เกี่ยวเนื่อง รวมทั้ง ร่วมกันออกแบบ เนื้อหา ประเด็นงาน
นำเสนอนิทรรศการเครือข่าย เดือนเมษายน ๒๕๖๕ ภายใต้ธีมงาน “พันธุกรรมสร้างชีวิต” 
 

 

 

 

 6) จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการใช้สมาร์ทโฟนเพื่อสร้างแบรนด์สินค้า “Basic course TikTok  
marketing” ผ่าน Application Zoom Cloud Meetings ในวันที่ 19 มีนาคม 2565 โดยได้รับเกียรติจาก                   
คุณกชมล สีนวล เครือข่าย พกฉ. จังหวัดสระบุรี ผู้สร้างแบรนด์ “กินกรีน”  เป็นวิทยากรบรรยาย โดยให้ความรู้
เกี ่ยวกับการทำการตลาดในรูปแบบออนไลน์ (Online Marketing) ผ่านแอพพลิเคชั่น Tiktok ตั้งแต่ประวัติความ
เป็นมา การสร้าง Account Tiktok วิธีการสร้างคอนเทนต์ เนื้อหาให้น่าสนใจ เพื่อสร้างการมีตัวตนบนพื้นที่ออนไลน์ 
รวมไปถึงการสร้างรายได้จากแอพพลิเคชั่น Tiktok มีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นเจ้าหน้าที่ พกฉ. เครือข่าย พกฉ. ผู้สืบทอด
เครือข่าย พกฉ. ผู้สืบสานเครือข่าย พกฉ. ภาคีความร่วมมือ พกฉ. ผู้เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ 1 ไร่ 
มั่งค่ัง ยั่งยืน จำนวน 84 ราย 
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2.3 จัดกิจกรรมขยายผลเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ จำนวน 3 ครั้ง 

เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณ พระอัจฉริยภาพ และสืบทอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรม      
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้านการเกษตร เชื่อมโยงเครือข่าย ประสานความร่วมมือ
กับ พกฉ. ในการจัดตั้งศูนย์เครือข่าย ศูนย์เรียนรู้ ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อร่วมขับเคลื่อนงานเกษตรเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 1) จัดโครงการติดตามและประสานงานเครือข่าย พกฉ. จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 14 – 17 
ธ ันวาคม 2564 ณ ศ ูนย ์ เคร ือข ่ายพิพ ิธภ ัณฑ์ เกษตรเฉล ิมพระเก ียรต ิพระบาทสมเด ็จพระเจ ้าอย ู ่หัว                              
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “มูลนิธิเกษตรเพื่อการพึ่งตนเองและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น” และศูนย์เรียนรู้เครือข่าย
พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 4 ศูนย์  

มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานการณ์เชิงพ้ืนที่ ร่วมกับศูนย์เครือข่ายและศูนย์เรียนรู้ฯ เช่น “มูลนิธิเกษตรเพ่ือการ
พึ่งตนเองและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น” ถ่ายทอดความรู้เรื่องการปลูกไผ่ การใช้ประโยชน์จากไผ่ การขยายพันธุ์ไผ่ชนิดต่าง ๆ 
“บ้านสวนแทนคุณแผ่นดิน” ช่วยเหลือสมาชิกเครือข่าย พกฉ. ในพื้นที่ช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (Covid - 19) เรื ่อง การจัดการน้ำในแปลงเกษตร พลังงานทดแทน และธนาคารน้ำใต้ดิน “ฟาร์มสุขฟาร์ม       
ออร์แกนิก” เรียนรู้เรื่อง เกษตรอินทรีย์ผักสลัด การเก็บเมล็ดพันธุ์ผักสลัดอินทรีย์คุณภาพสูง พัฒนาพื้นที่ภายในศูนย์
เรียนรู้ฯ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร เรียนรู้และพักผ่อนรูปแบบโฮมสเตย์ “สวนลุงเนา” ช่วงการแพร่ระบาดของ    
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) มีการเตรียมพัฒนาพื้นที่ เพื่อเตรียมเปิดรับประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้ามา
ศึกษาดูงาน และปรับเปลี ่ยนรูปแบบการนำเสนอกิจกรรมและองค์ความรู้ด้านสมุนไพรผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย 
Facebook (สวนลุงเนา แหล่งเรียนรู้สมุนไพรเพื่อการพึ่งพาตนเองและอนุรักษ์ภูมิปัญญา) เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึง
ได้ง่าย “สวนวนเกษตร” สร้างความหลายหลายทางพันธุ์พืช พึ่งพาอาศัยเป็นระบบนิเวศ เพื่อการพึ่งตนเอง เผยแพร่องค์
ความรู้เด่น ๆ เช่น การทำไผ่ซางหม่นเชิงพาณิชย์ ทำปุ๋ยหมักจากใบไม้ เผาถ่านชีวภาพ หรือ ไบโอชาร์ (Biochar)  

นอกจากนี้ สมาชิกเครือข่าย พกฉ. ภายใต้นิคมเศรษฐกิจพอเพียงในเขตปฏิรูปที่ดิน อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัด
นครราชสีมา ได้มีการจัดตั้งและพัฒนาพ้ืนที่การเรียนรู้ เป็นสถานที่พักผ่อน ขับเคลื่อนพ้ืนที่ให้เป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
และสมุนไพร ในรูปแบบโฮมสเตย์ และได้ทดลองจัดการแปลงเพาะ และขยายพันธุ์พืชสมุนไพร ในพื้นที่จำนวน ๑๒ ไร่ 
จัดทำฐานการเรียนรู้และหลักสูตรจำนวน ๒ หลักสูตร คือ “รักษ์สมุนไพรไทย” และ “สมุนไพรกับการพึ่งตนเองและการ
พัฒนาในเชิงเศรษฐกิจ” สู่ผู้ประกอบการสมุนไพรในชุมชน จำนวน ๑๓๖ ครัวเรือน  

วันที่ 15 – 17 ธันวาคม 2564 พกฉ. เข้าร่วมจัดกิจกรรมในงานเทศกาลผักและสมุนไพรอินทรีย์ของดีวังน้ำ
เขียว ณ นิคมเศรษฐกิจพอเพียงในเขตปฏิรูปที่ดิน อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา โดยการประชาสัมพันธ์กิจกรรม
และกิจการของ พกฉ. ร่วมกับทางเครือข่าย พกฉ. จังหวัดนครราชสีมาและชัยภูมิ นำเสนอเรื่องการดูแลสุขภาพด้วยการ
แช่มือแช่เท้าและยาต้มสมุนไพร 
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2) โครงการติดตามและประสานงานเครือข่าย พกฉ. ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 7 – 11 กุมภาพันธ์ 2565  
ณ ศูนย์เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดลำปาง จังหวัดแพร่ จังหวัดพิจิตร และจังหวัด
นครสวรรค์  เพ่ือติดตามและประสานงานเครือข่าย พกฉ. จำนวน 10 แห่ง ดังนี้ 

2.1) เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จังหวัดกำแพงเพชร นายมานะ  โพธิ์ชัย ขยายพื้นที่ใหม่เปิดร้ าน
จำหน่ายพันธุ์ไม้ รวบรวมพันธุ์ต้นกระดิ่งนางฟ้าหลากหลายสายพันธุ์และเปิดอบรมให้ความรู้เรื่องการเพาะเห็ด  
  2.2) ศูนย์เรียนรู้เครือข่าย พกฉ. จังหวัดอุตรดิตถ์ “สวนสรรพสิ่งคอรุม” นายเฉลย มากล้น ถ่ายทอด
ความรู้เรื่องการทำปุ๋ยสรรพสิ่งอะตอมมิคนาโน การใช้กับนาอินทรีย์ ปลูกกล้วย มะพร้าวน้ำหอม สวนต้นยางนา และการ
ผลิตข้าวหอมนิลจำหน่าย การจัดการกำจัดวัชพืชต่าง ๆ บนคันนาการทำเกษตรแบบผสมผสานโดยมีพืชหลายชนิดในพ้ืนที่ 
การเลี้ยงปลาในนาข้าว 
  2.3) เครือข่ายวัดพุทธเมตตาบุญญานุภาพ จังหวัดลำปาง เป็นพื้นที่เครือข่ายใหม่ พระอาจารย์กิตตเิชษฐ์ 
สิริวฑฺฒโก เป็นพระนักพัฒนาส่งเสริมชาวบ้านทำการเกษตรพ่ึงพาตนเอง จัดตั้งมูลนิธิพุทธะมหาเมตตา ช่วยเหลือชาวบ้าน
ที่ประสบปัญหา ยากจน มีประเด็นเชื่อมโยงการพัฒนาพื้นที่แปลง 10 ไร่ เพื่อใช้เป็นแปลงอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในพื้นที่
วัด เพื่อให้ชาวบ้านได้เรียนรู้และนำไปปรับประยุกต์ใช้ ส่งเสริมชาวบ้าน ทำเกษตรผสมผสาน ใช้พื้นที่ตลาดเศรษฐกิจ
พอเพียง ของ พกฉ. เป็นช่องทางการตลาด รวมทั้งการขอความร่วมมือจาก พกฉ. เป็นวิทยากรพิเศษ เกี่ยวกับเกษตร
เศรษฐกิจพอเพียง บนช่องทางออนไลน์ “รายการเมตตาธรรม” ของเครือข่ายวัดพุทธเมตตาบุญญานุภาพ 
  2.4) นางสาวอาณดา สายเครื่อง นักเรียนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ ๑ ไร่ มั่งคั่ง ยั่งยืน จังหวัด
ลำพูน หลังจากจบโครงการกลับไปช่วยครอบครัวทำสวนลำไย แบ่งพื้นที่ทำแปลงปลูกผักสวนครัว และทำนา นำความรู้
เรื่องการทำน้ำหมักไปใช้ลดต้นทุนเรื่องปุ๋ยในสวนลำไย 
  2.5) ศูนย์เรียนรู ้เครือข่าย พกฉ. จังหวัดเชียงใหม่ “สวนเกษตรอินทรีย์นายดินดีบุญพร้อม”             
นายพร้อมพงศ์  สุพรรณ พัฒนาพื้นที่แปลงใหม่ ผลิตภัณฑ์จากนมแพะ การเลี้ยงชันโรง และสัตว์สวยงาม เป็นการสร้าง
รายได้ให้กับครอบครัว และยังถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเครือข่ายที่อยู่ใกล้เคียง แปรรูปผลิตภัณฑ์จากดอกกุหลาบมอญ
อินทรีย์ แยม และชา 

2.6) ศูนย์เรียนรู้เครือข่าย พกฉ. จังหวัดแพร่ “วัดนาตุ้ม” นายเสกสรร ภุมกา พัฒนาองค์ความรู้เรื่อง
ของกาแฟ เปิดร้านกาแฟ ชื่อ “โกบี๋จืด” ร่วมกับชาวบ้านเปิดตลาดชุมชน “กาดขี้เมี ่ยง” ทุกวันพุธ ให้ชาวบ้านที่ทำ
การเกษตรได้มีพื้นที่ในการจำหน่ายสินค้า ภายในกาดขี้เมี่ยงจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพ สอนโยคะ ร่วมกับ รพ.สต. 
นอกจากนั้นในชุมชนยังสืบสาน ภูมิปัญญา มีพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้าน “หอศาสตราแสนเมืองฮอม” จัดแสดงอาวุธโบราณ แต่ละ
ยุคสมัยซึ่งเชื่อมโยงกับการขุดพบเตาถลุงเหล็กโบราณ สามารถเล่าเรื่องราวของชุมชนที่มีแร่เหล็กที่ใช้ตีดาบสมัยโบราณ 
ภูมิปัญญาที่สืบทอดส่งต่อกันมา 
  2.7) เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จังหวัดแพร่ นางสาวจีระพันธ์ วงค์ระแหง ส่งเสริมชาวบ้านร่วมกลุ่ม
ทำเกษตรอินทรีย์ ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื ่องฮ่อม ทำผลิตภัณฑ์จากผ้าย้อมฮ่อม และให้ความรู้เรื ่องสีจากธรรมชาติ       
การสร้างลวดลายบนพ้ืนที่ด้วยดอกไม้ 
  2.8) ศูนย์เครือข่าย พกฉ. ภาคเหนือตอนล่าง “วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรผสมผสาน
บัวสวรรค์” จังหวัดพิษณุโลก นายไพบูลย์ ชูเอียด ประธานศูนย์ฯ ขับเคลื่อนงานส่งเสริมเกษตรกรให้สามารถประกอบ
อาชีพการเกษตร พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร พัฒนามาตรฐาน GAP ผลไม้ส่งออกต่างประเทศ เช่น มะยงชิด       
อินทผาลัม มะม่วง ทุเรียน ลำไย และกล้วย เป็นต้น แนวทางพัฒนาในพื้นที่เรื่องการสร้างแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร สร้าง
ฝายชะลอน้ำ จำนวน ๑๐๐ ฝาย ส่งเสริมการสร้างรายได้ให้กับชุมชน เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกไผ่สีทอง ร่วมกลุ่มตั้ง
ชุมชนรอบพื้นที่น้ำตก จำลองวิถีชีวิตของชุมชน นอกจากนี้ยังมีการจัดอบรมให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรื่อง
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การทำเกษตร รวมทั้งมีบริการบ้านพักโฮมสเตย์ให้แก่นักท่องเที่ยว ทำให้สามารถเรียนรู้กิจกรรมส่งเสริมการปลูกไม้ผล   
ไม้ยืนต้น พืชผักการแปรรูปทางการเกษตร การทำร้านค้าชุมชน การออมทรัพย์ของสมาชิก 
  2.9) นายธีรวัฒน์ เอี่ยมท่า นักเรียนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ ๑ ไร่ มั่งคั่ง ยั่งยืน จังหวัด
พิจิตร หลังจากจบโครงการกลับไปดูแลสวนมะปราง ทดลองปลูกข้าวโพด อ้อยอินทรีย์ พื้นฐานเดิมมีความรู้เรื่องช่าง จึง
ประดิษฐ์เครื่องมือช่วยทุ่นแรงในการทำการเกษตร ทำเตาเผาถ่านและจำหน่ายถ่าน 
  2.10) อาจารย์สุพจน์ โคมณี ภาคีความร่วมมือวิทยากรวิชาของแผ่น จังหวัดนครสวรรค์ ศูนย์เรียนรู้บน
พ้ืนที่จำนวน 20 ไร่ ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการเกษตรในรูปแบบเกษตรอินทรีย์ เกษตรทฤษฎีใหม่ พร้อมทั้งน้อมนำหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3) โครงการติดตามและประสานงานเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรจังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 10 มีนาคม 
2565 ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รองผู้อำนวยการ (ฝ่าย
บริหาร) ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง และเจ้าหน้าที่ พกฉ. ติดตามผลการดำเนินงานความ
ร่วมมือโครงการปลูกป่า ปลูกความดี ๓ ปี ๑ แสนต้น    โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ บริษัท
กรุงไทย แอกซ่า ประกันชีวิต และเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  วัดภูยอดรวย จังหวัด
อุบลราชธานี เพ่ือสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ปลูกป่าเพ่ือฟ้ืนฟูและเพ่ิมพ้ืนที่ป่าให้เกิดความอุดม
สมบูรณ์ในระบบนิเวศน ์ พร ้อมท ั ้ ง ร ่วมก ันแลกเปล ี ่ยนประเด ็นผลการข ับเคล ื ่อนงานด ้านการอนุร ักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
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 2.4 จัดกิจกรรมเผยแพร่ขยายผลนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 2 ครั้ง 
 1) จัดโครงการเผยแพร่ขยายผลนวัตกรรมเกษตร “IOT เพื่อการเกษตร” ทั้งในรูปแบบ Onsite และ   
ในรูปแบบ Online ผ่าน Application Zoom Cloud Meeting  วันที ่ 29 มกราคม 2565  โดยอาจารย์           
นิรันดร์ สมพงษ์ เรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการแปลงในระบบสมาร์ทฟาร์มเมอร์ และฝึกปฏิบัติการใช้ระบบการ
จัดการน้ำแบบ IOT รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง ความสำคัญของกระบวนการบริหารจัดการแปลง การเตรียม
ความพร้อมระบบสมาร์ทฟาร์ม การออกแบบระบบสมาร์ทฟาร์มให้เหมาะสมกับพื้นที่ และทดลองการใช้งานระบบ
สมาร์ทฟาร์ม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 40 ราย 
 

 

 

 

 

 
 

2) จัดโครงการเผยแพร่ขยายผลนวัตกรรมเกษตร “การแปรรูปสมุนไพรและการใช้ประโยชน์” ระหว่าง
วันที่ 26 – 27 มีนาคม 2565 ณ ศูนย์เรียนรู้เครือข่าย พกฉ. สวนอเร็งญา จังหวัดขอนแก่น โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ 
จำนวน 30 ราย จากเครือข่าย พกฉ. จังหวัดขอนแก่น จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดเลย จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดสกลนคร 
และจังหวัดนครราชสีมา ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื ่อง โรค สมุนไพร ตำรับยา สมุนไพรในครัวเรือนและการปลูก
สมุนไพรเป็นยา การนำสมุนไพรมาทำเป็นตำรับยารักษาโรค  และเรียนรู้กระบวนการเก็บ ตาก แห้ง บด โดย ใช้
นวัตกรรมพื้นบ้านเข้ามาแปรรูป เรียนรู้กระบวนการผลิตยาสมุนไพรแคปซูล ฟ้าทลายโจร ขมิ้น และชาจากกระชาย 
และร่วมวางแผนการผลิตสมุนไพรในครัวเรือน นำเสนอแผนการผลิตสมุนไพรในครัวเรือนและการสร้างตลาดชุมชน  
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3. จัดกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ ภูมิปัญญา นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 

การจัดกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ ภูมิปัญญา นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งในรูปแบบ Onsite 
และในรูปแบบ Online เพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้ผ่านการอบรมวิชาของแผ่นดินและหลักสูตรเข้มข้นจากวิทยากรผู้มี
ประสบการณ์ในการปฏิบัติจริง ส่งเสริม สนับสนุนการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตร เพ่ือ
การสืบสาน รักษา ต่อยอด ไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ เพ่ือการพ่ึงตนเอง ลดรายจ่าย สร้างรายได้ 

ผลการดำเนินงาน มีผู้เข้ารับการถ่ายทอดองค์ความรู้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 
ในรูปแบบ Onsite จำนวน 1,127 ราย ในรูปแบบ Online จำนวน 2,063 ราย รวมทั้งสิ้น 3,190 ราย โดยจัด
ถ่ายทอดองค์ความรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 11 ครั้ง โดยมีหลักสูตร ดังนี้ 

- เกษตรธรรมชาติครบวงจร เรียนรู้การทำเกษตรแบบครบวงจรด้วยวิถีธรรมชาติ สร้างพ้ืนที่สีเขียวในรูปแบบ
วนเกษตร ในสวนป่าออร์แกนิก 

- ซูเปอร์มาร์เก็ตในบ้าน เรียนรู้การทำเกษตรให้เป็นวิถีชีวิต ผลิตอาหารอินทรีย์ สร้างซูเปอร์มาเก็ตในรั้วบ้าน 
- 6 ทฤษฎีเกษตรเบื้องต้น เรียนรู้การวางแผนทำเกษตรแบบผสมผสานก่อนเกษียณ 
- การกราฟแคคตัสแบบง่าย เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการกราฟพืชในตระกูลแคคตัสพร้อมเทคนิคต่าง ๆ 
- ดินดีด้วยจุลินทรีย์ดินหอม เรียนรู้เทคนิคการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์พื้นบ้านในการปรับปรุงบำรุงดิน 
- DIY เรซิ่นดอกไม้แห้ง เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการนำดอกไม้แห้งมาประดิษฐ์เป็นของขวัญให้คนพิเศษ และ

เครื่องประดับแฮนเมด 
- เกษตร 9 รู้ เรียนรู้เทคนิคการทำเกษตร ช่วยลดความผิดพลาดในการประกอบอาชีพเกษตรกร 
- เบญจคุณ ปรุงดิน เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการทำปุ๋ยเบญจคุณ เพ่ือปรับปรุงบำรุงดิน ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต 
- การปลูกผักสลัดอินทรีย์ฤดูร้อน เรียนรู้เทคนิคการปลูก และวิถีการแก้ปัญหาผลผลิตในฤดูร้อน 
- “ไข่ผำ” พืชจิ๋วโปรตีนสูง เรียนรู้การเพาะเลี้ยง การดูแลไข่ผำ พืชขนาดเล็ก คุณค่าสูง 
- พลังงานทดแทน ทำอย่างไรไม่แพง เรียนรู้เกี่ยวกับพลังงานทดแทน ที่ไม่จำเป็นต้องมีราคาแพงก็สามารถ

ครอบครองได ้
- อบรมเข้มข้นหลักสูตร การทำบ้านดินพอเพียง แบบมืออาชีพ รุ่นที่ 13 เรียนรู้ ทำความเข้าใจ และลงมือ

ปฏิบัติการทำบ้านดินพอเพียงแบบมืออาชีพ 
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4. จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 

4.1 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตรการเรียนรู้ด้านเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง
ทั้งในรูปแบบ Onsite และในรูปแบบ Online สำหรับนักเรียน นักศึกษา หรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับ
หลักสูตรการเรียนรู้ของกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายของรัฐบาล “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ส่งเสริมสนับสนุน
การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการเกษตร เพื่อการสืบสาน รักษา ต่อยอด ให้เกิดการเรียนรู้และ
ตระหนักรู้ในพระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ ด้านการเกษตร ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
และพันธุกรรมพืช ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ความคิด ฐานจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ในอาคาร พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง ที่จัด
กิจกรรมการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบ ทั้งทฤษฎีและลงมือปฏิบัติได้จริง 

ผลการดำเนินงาน  

ผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง เกิดการเรียนรู้และตระหนักรู้ ในพระเกียรติคุณและ
พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ ด้านการเกษตร ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และพันธุกรรมพืช ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 
2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 มีผู้เข้าร่วมโครงการ ในรูปแบบ Onsite จำนวน 2,593 ราย ในรูปแบบ Online 
จำนวน 9,853 ราย รวมจำนวน 12,446 ราย2 ผลต่ำกว่าเป้าหมาย โดยเป้าหมายจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่วันที่ 
1 ตุลาคม 2564 – วันที่ 31 มีนาคม 2565 รวมจำนวน 13,000 ราย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
2 เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID - 19) เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมจำกัดการแพรร่ะบาด 
สำนักงานจึงได้ประกาศข้อกำหนดการเข้าใช้บริการเข้าชมนิทรรศการ ประกาศ ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 กำหนดรอบการเขา้ชมและ
จำนวนผู้เข้าชมพิพิธภณัฑ์ในอาคาร ออกเป็น 4 รอบ รอบละไม่เกิน 30 คน และมีคณะยกเลิกการเข้าชม ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 
2564 ถึงเดือนมีนาคม 2565 จำนวน 25 คณะ เป็นจำนวน 1,588 ราย 
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4.2 โครงการท่องเที่ยวสุขสันต์ที่พิพิธภัณฑ์เกษตร มุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว ร่วมสร้าง
ความสุขและประสบการณ์ให้ลูกหลาน ผ่านการเรียนรู้พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร     
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้านการเกษตร สัมผัสประสบการณ์ตรงด้านเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 
ตลอดจนความสำคัญของการเกษตรผ่านการลงมือปฏิบัติ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต 

ผลการดำเนินงาน 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสะท้อนกระบวนการจัดกิจกรรมว่าเป็นกิจกรรมที่ดี โดยเฉพาะการให้ลงมือปฏิบัติ ได้ลงมือ
ทำจริง คนมาเรียนได้สัมผัสของจริง และผู้เข้าเรียนรู้ได้ร่วมแนะนำครอบครัวอื่น ๆ เข้ามาร่วมกิจกรรมมากขึ้น       
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2565 ได้มีการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการ ในรูปแบบ Onsite  
จำนวน 30 ครั้ง ในรูปแบบ Online จำนวน 6 ครั้ง รวมจำนวน 36 ครั้ง มีผู ้เข้าร่วมโครงการ ในรูปแบบ  
Onsite จำนวน 465 ราย ในรูปแบบ Online จำนวน 53 ราย รวมจำนวน 518 ราย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5. จัดมหกรรมและนิทรรศการพิเศษ จำนวน 3 ครั้ง 

5.1 จัดนิทรรศการหมุนเวียน “คิดถึงมิล ืมเลือน 9” ระหว่างวันที ่ 11 – 13 ตุลาคม 2564               
เพื ่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช                  
บรมนาถบพิตร และสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย ด้านการเกษตร ภายในงานประกอบด้วย นิทรรศการพิเศษ จำนวน 
2 นิทรรศการ ดังนี้  

5.1.1 นิทรรศการ “ในความทรงจำ” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จ     
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรโดยนิทรรศการแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 

ส่วนที่ 1 จัดแสดงพระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพ ผ่านความทรงจำของประชาชนชาวไทยและ
ชาวโลก ที่มีต่อพระองค์ในฐานะทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนา ผู้พระราชทานหลักธรรม หลักคิด และหลักปฏิบัติ  
ให้นำไปปรับประยุกต์ใช้กับการดำรงชีวิตเพ่ือความอยู่ดี กินดี และผาสุก  
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ส่วนที ่ 2 จัดแสดงหนังสือpop up ชุด “เพียงพ่อ ก็พอเพียง The Soul of Siam” ที ่บอกเล่า
เรื่องราวของในหลวงรัชกาลที่ 9 ตั้งแต่เสด็จพระราชสมภพจนถึงพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี  

 ส่วนที่ 3 “ในความทรงจำ พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ” เรื่องราวของการแสดงความทรงจำเมื่อครั้งที่
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิด
พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ เมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2545 เพ่ือน้อมรำลึกถึงพระองค์ท่านในฐานะพิพิธภัณฑ์แห่งการ
เรียนรู้ กษัตริย์เกษตร จึงได้จัดทำนิทรรศการชุดนี้ให้ผู้เข้าร่วมงานได้ถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก 

 

 

 

 

 

5.1.2 นิทรรศการ “นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง และสมุนไพรเสริมภูมิคุ้มกัน” จัดแสดง
นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง แบบง่าย ๆ ที ่สามารถทำตามได้โดยใช้ต้นทุนต่ำ เช่น การปลูกผักแนวตั้ง           
ข้างกระสอบ การปลูกผักแนวตั้งในท่อ PVC การปลูกผักคอนโด การทำกุยช่ายขาวเพิ่มมูลค่า การปลูกผักในโรงเรือน
ขนาดเล็ก นวัตกรรมระบบการสูบน้ำแบบเท้าเหยียบ และจักรยานสูบน้ำ 

 

 

 

 

 

วันที ่ 13 ตุลาคม 2564 พกฉ. ช่วงเช้าจัดพิธีทำบุญถวายเป็นพระราชกุศล พิธีวางพวงมาลา       
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ
ในช่วงเย็นจัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยคุณศิรินทรา นิยากรและอาจารย์ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี ร่วมขับกล่อม
บทเพลงพระราชนิพนธ์ มีเครือข่ายพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ เข้าร่วมพิธี ทั้งรูปแบบ Onsite และ Online  

 

 

 
 
 
 
 
 
 



21 
 

5.2 จัดงานมหกรรมในหลวงรักเรา “ภูมิพลังแผ่นดิน” ระหว่างวันที่ 3 – 6 ธันวาคม 2564 เพ่ือเผยแพร่
พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร ด้านการจัดการดิน และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ รวมทั ้งร ่วมกันสืบทอดพระราช ปณิธาน                
ด้านการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ภายในงานจัดแสดงนิทรรศการพิเศษ “ดินมีชีวิต” เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้านการจัดการทรัพยากรดิน ที่นำเสนอการรักษา
และปรับปรุงบำรุงดินด้วยวิธีต่าง ๆ โดยเฉพาะการใช้สิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติมาช่วยปรับสภาพความสมดุลให้ดิน 

 

 

 

 

 

นิทรรศการพิเศษ “ดินดีเพราะมีจุลินทรีย์” จัดแสดงคุณสมบัติของดินดี การนำจุลินทรีย์มาใช้งาน และการ
ปลูกพืชเพ่ือปรับปรุงบำรุงดิน ผ่านกิจกรรมสาธิตการทำน้ำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง และการปั้นก้อนจุลินทรีย์ 

 

 

 

 

 

 
นิทรรศการออนไลน์ “พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง พิพิธภัณฑ์ดินดล” นำเสนอเรื่องราวของสิ่งมีชีวิตใต้ดิน                

ในรูปแบบ Online 
 
 
 
 
 

 

 

นอกจากนี้ ยังมีนิทรรศการจาก เครือข่าย พกฉ. นิทรรศการ “วิถีเกษตรไทย ภูมิใจในแผ่นดิน” นำเสนอ
เรื ่องราวเกี ่ยวกับลักษณะของดิน ประเภทของดิน และการปรับปรุงบำรุงดิน ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้                  
ด้วยจุลินทรีย์ชนิดต่าง ๆ การสร้างความมั่นคงทางอาหาร การแปรรูป ต่อยอดผลผลิต การขยายพันธุ์พืช การดูแล
สุขภาพจากภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน ตำรับยาสมุนไพร และนวัตกรรมเกษตร การลดต้นทุนการทำการเกษตร ซึ่งในและฐาน
การจัดแสดง มีการถ่ายทอดองค์ความรู้แบบเป็นรูปธรรม เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ จากผู้ปฏิบัติ
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จริง รวมทั้ง มีการจัดอบรมบริเวณเวทีกลาง โดยเครือข่าย พกฉ. การจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยตามฤดูกาลจาก
เครือข่าย พกฉ. ภาคีความร่วมมือจากทุกภูมิภาค โดยมีการตรวจสอบคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร เพื่อสร้างความ
เชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค จำนวน 122 ร้านค้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การจัดกิจกรรมพิเศษ ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแก่พระสงฆ์จำนวน 59 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล 
เน ื ่องในว ันคล้ายว ันบรมราชสมภพพระบาทสมเด ็จพระบรมชนกาธ ิเบศร มหาภูม ิพลอดุลยเดชมหาราช                       
บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ในช่วงเช้า และจัดพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในช่วงเย็น 
ซึ่งเครือข่าย พกฉ. ได้เข้าร่วมพิธีทั้งในรูปแบบ Onsite และ Online  
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5.3 จัดงานนิทรรศการหมุนเวียน “เมล็ดพันธุ์ของพระราชา” ในรูปแบบ Online เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 
วันที่ 8 มกราคม 2565 เพื่อถ่ายทอดเรื ่องราวความรู้และเสริมสร้างลักษณะนิสัยให้เด็กและเยาวชนเกี ่ยวกับ        
การพึ่งตนเอง การเรียนรู้พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช    
บรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่ห ัว และพระบรมวงศานุวงศ์ รวมทั ้งการสร้างความรู ้ ความเข ้าใจ                  
ความสนุกสนานในวิถีเกษตรให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม สอดแทรกสาระความรู้ สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรม และ
ปลูกฝังแนวคิดการเป็นเมล็ดพันธุ์ของพระราชา โดยมีการจัดกิจกรรม จำนวน 10 ฐาน ดังนี้  

 1. พิพิธภัณฑ์เสมือน (Virtual Museum) 
 2. เกมต่อจิ๊กซอ 
 3. เกมหนูน้อยจ่ายตลาด 
 4. เกมทายผลไม้ 
 5. เกมคำสลับอักษร 
 6. เกมทายเมล็ดพันธุ์ 
 7. เกมเตะบอลลงรู 
 8. เกมขดลวดไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ 
 9. เกมนาปาเป้า 
 10. เกมจักรยานสูบน้ำ 

นอกจากกิจกรรมเล่นเกมต่าง ๆ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถตอบคำถามเพื่อรับของรางวัล รวมทั้งมี
กิจกรรมสุ่มแจกรางวัลและกิจกรรมนาทีทอง จากการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมล่วงหน้า โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับของ
รางวัล จำนวน 496 ราย ซึ่งทาง พกฉ. ได้รับการยืนยันรับสิทธิ์ จำนวน 432 ราย และดำเนินการจัดส่งของรางวัลทาง
ไปรษณีย ์
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6. จัดนิทรรศการสัญจร จำนวน 9 ครั้ง 

เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ ด้านการเกษตร ถ่ายทอดองค์ความรู้ 
นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง และประชาสัมพันธ์กิจกรรม กิจการต่าง ๆ ของสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว (องค์การมหาชน) ตั ้งแต่วันที ่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง วันที ่ 31 มีนาคม 2565            
จัดนิทรรศการสัญจร ดังนี้ 

 1) จัดนิทรรศการสัญจร ครั้งที่ 1 ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับการให้บริการของสถานประกอบการสู่
มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (Amazing Thailand Safety & Health Administration : SHA) วันที ่ 5 
พฤศจิกายน 2564 ณ โรงแรม Tinidee Hotel Bangkok Golf Club โดยนายจรูญศักดิ์  สิงหเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัด
ปทุมธานี เป็นประธานเปิดโครงการฯ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 50 ราย 

 2) จัดนิทรรศการสัญจร ครั้งที่ 2 ในงาน “เชิดชูเกียรติฯ วันพ่อ” ประจำปี 2564 วันที่ 3 ธันวาคม 2564  โดย
สำนักพัฒนาสังคมกรุงเทพมหานคร ณ โรงแรมปริ้นพาเลช  กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 530 ราย 

 3) จัดนิทรรศการสัญจร ครั้งที่ 3 ในงาน “โครงการเพื่ออบรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตำบลบ้านกรด ประจำปี
งบประมาณ 2565” วันที่ 24 ธันวาคม 2564 ณ เทศบาลเมืองบ้านกรด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งมี
ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 50 ราย 
 4) จัดนิทรรศการสัญจร ครั้งที่ 4 งาน “โครงการเกษตรเคลื่อนที่ หลักสูตรที่ 12” วันที่ 28 ธันวาคม 2564 โดย
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอคลองหลวง ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและ
เกษตรทฤษฎีใหม่ บ้านคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 33 ราย 

 5) จัดนิทรรศการสัญจร ครั ้งที่  5 ในงาน “Farm in the city” ระหว่างว ันที ่ 14 – 31 มกราคม 2565             
จัดนิทรรศการเกี่ยวกับนวัตกรรมเกษตร การทำเกษตรในพื้นที่จำกัด การปลูกผักคอนโด การปลูกผักในภาชนะเหลือใช้ การ
จำหน่ายผัดสดอินทรีย์จากพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ รวมทั้งการประชาสัมพันธ์กิจการและกิจกรรมต่าง ๆ  ของ พกฉ. ณ บริเวณ
ชั้น 2 ฝั่ง zpell ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต  จังหวัดปทุมธานี มีจำนวนผู้เข้าชมนิทรรศการ จำนวน 13,001 ราย 

 6) จัดนิทรรศการสัญจร ครั้งที่ 6 ในงาน “กิจกรรมจำหน่ายสินค้าและอาหารราคาถูก เพื่อช่วยเหลือและลดค่า
ครองชีพของประชาชน” ระหว่างวันที่ 21 – 25 กุมภาพันธ์ 2565 จัดนิทรรศการเกี่ยวกับนวัตกรรมเกษตร การทำเกษตรใน
พื้นที่จำกัด การปลูกผักคอนโด การปลูกผักในภาชนะเหลือใช้ การจำหน่ายผัดสดอินทรีย์จากพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ สินค้า
ปลอดภัยจากเครือข่าย พกฉ. รวมทั้งการประชาสัมพันธ์กิจการและกิจกรรมต่าง ๆ  ของ พกฉ. ณ กระทรวงกลาโหม มีผู้เข้าชม
นิทรรศการสัญจรและซื้อสินค้า จำนวน 4,931 ราย 

 7) จัดนิทรรศการสัญจร ครั้งที่ 7 ภายใต้โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงหลักสูตร เกษตร
เคลื่อนที่ “เกษตรพอเพียง” วันที่ 11 มีนาคม 2565 ณ ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ สำนักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

 8) จัดนิทรรศการสัญจร ครั้งที่ 8 ภายใต้งานเที่ยวสนุกยุค “New Normal” วันที่ 13 มีนาคม 2565 ได้รับ
เกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพร ประวัติรุ่งเรือง อธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เป็นประธานในการเปิดงาน 
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โดยหัวข้อการจัดงานและนิทรรศการ คือ เที ่ยวอิ ่มสบายท้อง เที ่ยวมองสบายตาเที ่ยวพาสบายใจ เที ่ยวไปสบายตัว                    
ณ ห้องสัตบงกช มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ (วิทยาเขตรังสิต) 

 9) จัดนิทรรศการสัญจร ครั้งที่ 9 ในงานส่งเสริมการท่องเที่ยวภาคใต้ “หรอย แรง แหล่ง ใต้” ระหว่างวันที่   23 
– 27 มีนาคม 2565 ณ Alive Park Hall ห้างสรรพสินค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต จังหวัดปทุมธานี  

 

 

 

 

 

 

 

 

7. การดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) 

7.1 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช จำนวน 1 ครั้ง 

1) โครงการพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช “เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร” และติดตาม
ประสานงานเครือข่ายร่วมจัดนิทรรศการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ จังหวัดเชียงใหม่ ในรูปแบบ Online ครั้งที่ 1 
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ได้ร่วมเรียนรู้นิทรรศการภายในอาคารในรูปแบบพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง ได้แก่ พิพิธภัณฑ์
ในหลวงรักเรา และพิพิธภัณฑ์ดินดล รวมทั้งได้ชมภาพยนตร์แอนิเมชัน 2 มิติ ได้แก่ เรื่องเมล็ดสุดท้าย และทรัพย์ดิน
สินน้ำ พร้อมทั้งเรียนรู้การขยายพันธุ์พืชแบบควบแน่น มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 50 ราย จากโรงเรียนพัฒนาต้นน้ำ
ที่ 5 ขุนวาง ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ และโรงเรียนแม่ตะมาน ตำบลกึ้ดช้าง อำเภอ แม่แตง จังหวัด
เชียงใหม่  
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8. การพัฒนาบุคลากร 

8.1 อบรม จำนวน 4 ครั้ง 
1) โครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน        

ในวันที่ 16 และ 20 ตุลาคม 2565 โดยมีวิทยากรจัดกระบวนการเรียนการสอน คือ นางสุกานดา ธนพานิชกูล และ 
นางสาวศิวาพร ด่านวชิรา ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจหลักการและกระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน สามารถจัดทำกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในอย่างเป็นระบบ และสามารถจัดทำ
รายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในได้อย่างถูกต้อง ผู้เข้าอบรมสามารถนำองค์ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ
การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มาใช้เป็นแนวทางการในการดำเนินการ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน ของ พกฉ. และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มี
ผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวน 37 ราย 

 
 
 
 
 
 
 
 

2) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุม”       
วันที่ 26 มกราคม 2565 เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ศักยภาพให้ผู้ฏิบัติงาน สามารถวิเคราะห์หลักการเขียนหนังสือราชการ 
การเขียนรายงานการประชุม และระบบงานสารบรรณได้อย่างเป็นระบบ ตรงประเด็น เข้าใจง่าย สามารถใช้ภาษา
ราชการ การจัดทำเอกสาร และรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้อง มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 22 ราย 
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3) จัดโครงการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านการตลาด ครั้งที่ 1 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 โดยได้รับ
เกียรติจาก ดร.คัทรียา ฤกษ์พิไชย และคณะจากมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นวิทยากรในการ
บรรยาย ให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเนื้อหาด้านการตลาด เทคนิคการนำเสนอการประชาสัมพันธ์ การตลาดออนไลน์ 
การเขียนเนื้อหาให้น่าสนใจ เทคนิคการทำคลิปวีดีโอรีวิวสินค้า และให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝึกปฏิบัติการถ่ายภาพ
พ้ืนฐาน การออกแบบการผลิตสื่อ โปสเตอร์จากโทรศัพท์มือถือผ่านแอพพลิเคชั่น Canva การออกแบบคลิปวีดีโอจาก
โทรศัพท์ ผ่านแอพพลิเคชั่น Capcup รวมถึงการพูดคุย แลกเปลี่ยนเทคนิคและประสบการณ์ มีผู้เข้าร่วมโครงการ 
จำนวน 21 ราย 
   

 

 

 

 
 
4) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร พกฉ. ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล หลักสูตร การจัดประชุมออนไลน์และ

ถ่ายทอดสด (Online Meeting and Video Streaming Workshop) ระหว่างวันที่ 8 – 9 มีนาคม 2565 โดยเรียนรู้
เกี่ยวกับระบบการจัดประชุมออนไลน์ การใช้ระบบ video conference และระบบถ่ายทอดสดผ่านสื่อออนไลน์ มีการฝึก
ปฏิบัติการจัดห้องประชุมออนไลน์ วิธีการสร้างห้องประชุมออนไลน์ การใช้งาน ตลอดจนไปถึงการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น 
และการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานการถ่ายทอดสโดยโปรแกรม OBS การถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live  รวมทั้งการใช้อุปกรณ์
ต่าง ๆ ทั้งในรูปแบบออฟไลน์และรูปแบบออนไลน์ ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 26 ราย 

 
 
 
 
 
 
 

5) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและระบบงาน การพัฒนาพื้นที่ พกฉ. หลักสูตร การพัฒนาพื้นที่รอบ
เขื่อนกันดิน วันที่ 25 มีนาคม 2565 โดยได้รับเกียรติจากนายอร่าม แก้วนิล ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมเกษตร
เศรษฐกิจพอเพียง ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการปลูกและการบำรุงรักษาต้นไม้ แนะนำวิธีการเลือกซื้อพันธุ์ไม้ ปัจจัย
สำคัญในการปลูกต้นไม้ การทดสอบความเป็นกรดด่างของดินและน้ำ จากการเก็บตัวอย่างในพื้นที่ พกฉ. รวมทั้งการ
แบ่งกลุ่มเจ้าหน้าที่ พกฉ. เพ่ือพัฒนารอบเขื่อนกันดิน โดยการออกแบบการจัดวางต้นไม้ให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ จัดทำแผนการ
ดำเนินงานระหว่างเดือนเมษายน -  เดือนมิถุนายน และการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมถึงการมีต้นไม้และพ้ืนที่สำหรับ
ดูแลของเจ้าหน้าที่ทุกคน มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 92 ราย 
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6) โครงการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านการตลาด ครั้งที่ 2 วันที่ 29 มีนาคม 2565 โดยได้รับเกียรติจาก 
นางสาววรรณา  อิศรางกูร ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการฝ่ายพิพิธภัณฑ์ศูนย์การเรียนรู้ บริษัทซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) เป็น
วิทยากรในการบรรยาย ให้ความรู้เกี่ยวกับการทำการตลาดแนวใหม่ (Modern Marketing) การสื่อสารทางการตลาด เพ่ือ
การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งการตลาดผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Marketing) เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน และการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่ทันสมัยขึ้น มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 21 ราย 

 
 
 
 
 

 
 

 
8.2 ศึกษาดูงาน จำนวน 1 ครั้ง 

1) จัดโครงการศึกษาดูงานคณะกรรมการ พกฉ. วันที่ 25 มีนาคม 2565 โดยนายวีระชัย นาควิบูลย์วงศ์ ประธาน
คณะกรรมการ พกฉ. พร้อมด้วยนายธีระ พุ่มเสนาะ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการบริหารจัดการ) ผศ.ดร. ทวี วัชระเกียรติศักดิ์  
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการวิจัยและกระบวนการเรียนรู้) นายกฤตพล ชุติกุลกีรติ ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา (ผู้แทน 
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ) พลอากาศเอก เสนาะ  พรรณพิกุล ผู้อำนวยการ พกฉ. นางสาวสมพิศ วงศ์ปัญญา รองผู้อำนวยการ 
(ฝ่ายบริหาร) นางสาวจุฑามาศ ทองชมพูนุช ผอ.สำนักสารสนเทศและการสื่อสาร และเจ้าหน้าที่ พกฉ. เข้าเยี่ยมชมและศึกษา   
ดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ.ลำตะคอง แหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานไฟฟ้า การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานประเภทต่าง ๆ ทั้งจาก
เชื้อเพลิงฟอสซิล และพลังงานหมุนเวียน รวมถึงนวัตกรรมการผลิตไฟฟ้า ผ่านสื่อการเรียนรู้และนิทรรศการที่ทันสมัย            
ซึ่งสามารถนำมาปรับประยุกต์ใช้และพัฒนางานด้านนิทรรศการและฐานการเรียนรู้ของ พกฉ. ในอนาคต 
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9. ผลการดำเนินงานด้านการเงิน   

การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตั้งแต่วันที่     
31 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 

การเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมของ พกฉ. ตามแผนปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2565 งบประมาณทั้งสิ้น 
217,666,640.00 บาท เบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน 144,511,984.08 บาท คิดเป็นร้อย 66.39  

หน่วย : ล้านบาท 

รายการ 
เงินงบประมาณ 

ปี 2565 
เบิกจ่ายและ

ผูกพัน 
ร้อยละ คงเหลือ ร้อยละ 

งบประมาณรวม 217.6666 144.5120 66.39 73.1546 33.61 
- งบเงินอุดหนุน 138.9205 86.3376 62.15 52.5829 37.85 
-  เ ง ิ นนอกงบประมาณ
สมทบ 

78.7461 58.1744 73.88 20.5717 26.12 

 
10. กิจกรรมอ่ืน ๆ  

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 พลอากาศเอก เสนาะ พรรณพิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตร     
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ พลโท สมบัติ ธัญญะวัน นายทหาร
ปฏิบัติการพิเศษ สำนักงานนายทหารปฏิบัติการพิเศษในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร 
อดีต รมช.เกษตรและสหกรณ์ และผู้ก่อตั้งมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ และคณะ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์การเกษตร      
เฉลิมพระเกียรติฯ โดยเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา ภาพยนตร์แอนิเมชัน 3 มิติ ตามด้วยนั่งรถรางเข้าชมฐาน
การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ 1 ไร่ 1 มั่งคั่งยั่งยืน ฐานการเรียนรู้เกษตรพอเพียงเมือง ปิดท้ายด้วยฐานการ
เรียนรู้โคก หนอง นา โมเดล เพื่อหารือแนวทางการจัดทำพ้ืนที่แหล่งเรียนรู้โคก หนอง นา อารยเกษตร 
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แผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 

กิจกรรมที่ 1 การจัดแสดงและกิจกรรมพิพิธภัณฑ์ 
กิจกรรมการจัดแสดงและกิจกรรมพิพิธภัณฑ์  เป็นการเผยแพร่ความรู้ด้านการเกษตรตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง ผ่านนิทรรศการในอาคาร นิทรรศการกลางแจ้ง นิทรรศการหมุนเวียน และกิจกรรมพิเศษ ในวาระ
สำคัญ ๆ ประกอบด้วยโครงการที่สำคัญ ดังนี้ 

1. การจัดแสดงนิทรรศการภายในอาคาร จำนวน 1 งาน  
2. การจัดแสดงนิทรรศการกลางแจ้ง สร้างต้นแบบฐานการเรียนรู้นอกอาคาร จำนวน 11 งาน 
3. เผยแพร่ขยายผลนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 9 งาน 
4. จัดมหกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 2 งาน 
ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ได้เรียนรู้เรื่องการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ปีละไม่น้อยกว่า 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 
 ก ิจกรรมการจ ัดองค ์ความรู้  เพ ื ่อให ้ประชาชนได ้ เร ียนร ู ้และตระหนักร ู ้ ในพระเก ียรต ิค ุณและ                    
พระอัจฉริยภาพด้านการเกษตรของพระมหากษัตริย์และบรมวงศานุวงศ์ รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนน้อมนำหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตร เพ่ือการสืบสาน รักษา ต่อยอด  โดยมีโครงการกิจกรรมสำคัญ ๆ ดังนี้ 
 1. โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้พระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้านการเกษตร จำนวน 12 ครั้ง 
 2. โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 12 ครั้ง      

3. โครงการจัดทำสื่อเผยแพร่ในรูปแบบหนังสือ จำนวน 3 เรื่อง  
 ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
  1. ผู้รับการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ร้อยละ 75 
  2. ผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ มีความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้าน
การเกษตร ร้อยละ 85 
 
 
 



31 
 

 กิจกรรมที่ 4 การตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ 

 กิจกรรมการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจ ผลงาน กิจกรรม และภาพลักษณ์ที่
ดีขององค์กร เพ่ือให้เป็นที่รู้จักแก่สาธารณะชน และเพ่ือให้บริการผู้เข้าชมและเรียนรู้ 

ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ  
1. ประชาชนทราบถึงภารกิจ ผลงาน ตลอดจนการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของ พกฉ. ทำให้มีจำนวน

ประชาชนเข้าร่วมเรียนรู้และเข้าชมเพ่ิมมากยิ่งข้ึน  
2. สร้างการรับรู้ ส่งเสริมการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ และนำเสนอสินค้าและบริการ ของ พกฉ.  

 

 กิจกรรมที่ 5 อำนวยการ 

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

 ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างดี และมีประสิทธิภาพ ส่งผลถึงความคล่องตัวในการทำงานภายในองค์กร 
 2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 80 
 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) พกฉ. จึงเพ่ิม
รูปแบบการเข้าชมและการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นรูปแบบ Online ผ่านทางช่องทางสื่อโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ของ พกฉ. 
เช่น Facebook เพจพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ, YouTube ช่องพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ, 
Zoom Meeting  ร วมท ั ้ ง  ป ร ะช าส ั มพ ั น ธ ์ ผ ่ า น  Application Line: พ ิ พ ิ ธ ภ ัณฑ ์ เ กษ ตร ฯ  Instagram: 
wisdomkingmuseum TikTok: wisdomkingmuseum และพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง เป็นต้น 

 

 

 

 

 


