สรุปผลการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจาปี 2557
“เด็กไทยหัวใจเกษตร 11” กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วันเสาร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2557
ณ สานักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี
อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
*************************************
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติประจาปี 2557 เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มกราคม
พ.ศ. 2557 ณ สานักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เป็นการจัดงานปีที่ 11 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อ สร้างความสุขให้แก่เด็ก ๆ และเยาวชน โดยสอดแทรกสาระความรู้ด้านการเกษตร เพื่อเป็น
การปลูกฝังให้เด็กรุ่นใหม่มีใจรักและมองเห็นคุณค่า ความสาคัญ ของอาชีพเกษตรกร ซึ่งเป็นอาชีพที่คาจุน
สังคมไทยมาตังแต่โบราณ โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ เด็ก เยาวชน และผู้สนใจทั่วไป ผลการจัดงานสรุปได้ดังนี
1. พิธีเปิด นายยุคล ลิมแหลมทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็น
ประธานในพิธีเปิดงานในเวลา 09.30 น. โดยมีขบวนพาเหรดผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เป็นสักขีพยาน และผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นผู้กล่าวต้อนรับ มีผู้เข้าร่วมในพิธีเปิดประมาณ
600 คน และมีการมอบประกาศเกียรติคุณ และการจับฉลากแจกของรางวัลให้แก่เด็กที่ร่วมในพิธีเปิด
หลังการเปิด คณะของประธานและผู้บริหารเยี่ยมชมกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงานในบริเวณงาน และได้มี
การแสดงต่าง ๆ บนเวทีใหญ่หลังพิธีเปิดงาน อย่างต่อเนื่องตลอดงาน การแสดงวงดนตรี การแสดงโขน ละคร
และเล่นเกมส์ แจกของรางวัลให้แก่เด็ก ๆ

2. หน่วยงานที่ร่วมจัดงาน ประกอบด้วยหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
จานวน 17 หน่วยงาน เช่น กรมชลประทาน กรมปศุสัตว์ กรมตรวจสบัญชีสหกรณ์ กรมวิชาการเกษตร และ
กรมประมง เป็นต้น
3. รูปแบบการจัดงาน ประกอบด้วยกิจกรรมที่สาคัญ 4 กิจกรรม คือ กิจกรรมทางวิชาการ เป็น
การจั ดนิ ทรรศการเพื่อให้ ความรู้ ที่เกี่ย วข้องกับการเกษตร กิจกรรมด้านบันเทิง ให้ ความหรรษา และ
สอดแทรกความรู้ด้านการเกษตรให้แก่เด็กในรูปแบบของความสนุกสนาน กิจกรรมการจับของขวัญ/รางวัล
ให้แก่เด็กและเยาวชนที่เข้าชมงาน การแสดงของวงดนตรีลูกทุ่ง มายากล และกิจกรรมการจัดอาหารและ
เครื่องดื่มแจกให้แก่ผู้เข้าชมงาน
3.1 กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย
- นิทรรศการเกี่ยวกับโครงการพระราชดาริ
- แสดงแบบจาลองกังหันนาชัยพัฒนา
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- แบบจาลองการจัดรูปที่ดินและรายละเอียดการจัดรูปที่ดิน
- นิทรรศการเกี่ยวกับการจัดรูปที่ดิน
- Model ตัวอย่างงานจัดรูปที่ดินพร้อมแผ่นพับ
- นิทรรศการให้ความรู้เรื่องบัญชี “บัญชีหนูน้อย ร้อยดวงใจในครัวเรือน ”
- พระราชกรณียกิจด้านการประมง
- จัดแสดงปลาสวยงาม จัดแสดงเครื่องมือ การทาประมง
- สาธิตการแปรรูปสัตว์นา
- เสริมทักษะการเรียนรู้ด้านปศุสัตว์ เรื่อง “ในหลวงกับการปศุสัตว์ไทย
- พระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดิน
- แสดงนิทรรศการ “ผักต่างสีมีดีต่างกัน” พร้อมตัวอย่าง
- ความรู้ทางโภชนาการ
- นิทรรศการแสดงผลงานและกิจกรรมยุวเกษตรกร
- สาธิตและฝึ กอาชีพด้านเกษตร การขยายพันธุ์พืช การปลูกพืช สวนครัว การ
แปรรูปอาหาร ประดิษฐ์ศิลปะ
- พระราชกรณียกิจกับสหกรณ์
- ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับสหกรณ์
- การเรียนรู้การจัดการพืชผักในครัวเรือน
- ความรู้ด้านการเกษตรเกี่ยวกับพืชเศรษฐกิจที่สาคัญในภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย
- นิทรรศการเกี่ยวกับสินค้ามาตรฐานอาหารปลอดภัย
- ความรู้เรื่องข้าวของพ่อ
- รถ Mobile Unit 2 คัน ให้ความรู้เรื่องข้าว
- การปลูกหม่อนเลียงไหมครบวงจร
- ความรู้เกี่ยวกับประเภทของสัตว์นา และประเภทเครื่องมืออุปกรณ์การทาประมง
- นิทรรศการฝนหลวง
- เผยแพร่กิจกรรมของ อ.ต.ก. และให้ความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
- นิทรรศการ หัวข้อ “เด็กไทยกับยางพาราสู่อาเซียน”
- จุดกาเนิดอาชีพพระราชทาน “การเลียงโคนม“
- คุณประโยชน์ของการดื่มนม
- ความรู้ด้านโคนมและผลิตภัณฑ์นม
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3.2 กิจกรรมสร้างสรรค์และบันเทิง
1) ถาม-ตอบปัญหาชิงรางวัลเกี่ยวกับความรู้ด้านชลประทาน การจัดรูปที่ดิน ด้านการ
ประมง เกี่ยวกับบัญชีอย่างง่าย เรื่องข้าว และการแข่งขันตอบปัญหาการเกษตรด้านอื่นๆ
2) การจัดเครื่องเล่นเพื่อให้เกิดความสนุกสนาน เช่น เกมส์ตักไข่ สอยดาว เกมส์
ปากระป๋อง ประมงน้อยหรรษา ตกปลาชิงรางวัล เก้าอีดนตรี เกมส์โยนลูกบาสพาโชค เตะบอลเข้าโก
เกมส์ทุบถั่ว เกมส์ปาเป้า เกมส์โยนห่วง เกมส์บ้านลม บอลลูนนาสวรรค์ ชิงช้า
3) กิจกรรมศิลปะ กิจกรรมระบายสีตุ๊กตา วาดรูปและระบายสี สิ่งประดิษฐ์จาก
รังไหม ประกวดวาดภาพระบายสีในหัวข้อ “ทะเลไทยในหัวใจเด็กไทย” สิ่งประดิษฐ์จากรังไหม ประกวด
ร้องเพลง ทาไอติมจากนาผลหม่อน

3.3 กิจกรรมการแจกของขวัญ/รางวัล
โดยมีการแจกของขวัญและรางวัลให้แก่เด็ก และเยาวชนที่เข้ามาร่วมงานมากมายทังใน
ส่วนของเวทีกลาง ซุ้ม/เต้นท์ ของหน่วยงาน โดยมีประเภทของแจก/รางวัล ได้แก่
- อุปกรณ์กีฬา เช่น ฟุตบอล บาสเก็ตบอล ตระกร้อ แบดมินตัน
- เครื่องไฟฟ้า เช่น โทรทัศน์ วิทยุ โทรศัพท์มือถือ
- เครื่องเล่นวิทยุบังคับ เช่น รถบังคับ หุ่นยนต์ เครื่องบิน
- อุปกรณ์การเรียน เช่น สมุดเด็กไทยหัวใจเกษตร ปากกา ดินสอสีไม้ กบเหลาดินสอ
สีเทียน กล่องดินสอ ยางลบ สมุด สมุดภาพระบายสี ไม้บรรทัด แฟ้ม เป้ และกระเป๋านักเรียน
- ของเล่นเด็ก เช่น ตุ๊กตาทังขนาดใหญ่-เล็ก เครื่องบินกระดาษ และอีกหลากหลายชนิด
- ของใช้ เช่น จักรยาน ผ้ าขนหนู กระเป๋าสตางค์ กระปุกออมสิน เสือ ถุงเท้า ถุงผ้ า
พวงกุญแจ แก้วนา รถเข็นเด็กเล็ก
- อื่น ๆ เช่น ต้นกล้าพืชผัก ขนมขบเคียว นามันพืช
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3.4 การจัดอาหารและเครื่องดื่ม ทุกหน่วยงานได้จัดอาหาร เครื่องดื่ม แจกให้กับผู้เข้าชมงาน
ฟรีตลอดงาน ซึ่งมีทังรับประทานในงานและนากลับบ้าน รายการอาหารที่แจกมีหลากหลาย ได้แก่
- อาหารคาว เช่ น ข้ าวผั ดกระเพรา ข้ าวไข่ เจี ยว ผั ดไทย กระเพาะปลา ก๋ วยเตี๋ ยว
ข้าวเหนี ยวหมู ฝอย/ไก่ ทอด ลู กชิ นปลาลวก ไส้ กรอก ปลาสมุ นไพร บะหมี่ กึ่ งส าเร็ จรู ป อาหารสั ตว์ น า
(ปลาทาโร่ ปลาชิงชังสมุนไพร ปลาเฟรนซ์ฟราย)
- ขนม เช่ น ข้ าวต้ มมั ด ซาลาเปา โดนั ท ขนมปั ง ไอศกรี มข้ าวกล้ อ งงอก ไอศกรี ม
ใบหม่อน แซนวิซ แซนวิชไก่ ขนมขบเคียว ขนมเยลลี่ ท็อฟฟี่
- เครื่ องดื่ ม เช่ น น าเปล่ า น าอั ญชั ญ น ากระเจี๊ ยบ น าผลหม่ อน น าชาใบหม่ อน
ชาหม่อนมะนาว นาผลไม้ นมรสต่าง ๆ นมเปรียว โยเกิต หวานเย็น
- ผลไม้ เช่น ส้ม

4. ผลการประเมินการจัดงาน
4.1 ผู้เข้าชมงาน มีจานวนผู้เข้าชมงานทังสินประมาณ 10,450 คน ลดลงจากปีที่ผ่านมา
1) ผู้เข้าชมงาน เป็นเด็กและเยาวชน ร้อยละ 55.27 เป็นผู้ใหญ่ ร้อยละ 44.73
2) เข้าชมงาน ร้อยละ 87.92 เคยมาเที่ยวงานวันเด็กที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
จัดมาก่อนแล้ว โดยร้อยละ 76.67 มาจากจังหวัดปทุมธานี รองลงมาร้อยละ 13.33 มาจากจังหวัด
ในภาคกลาง ร้ อ ยละ 9.17 มาจากกรุ ง เทพฯ และปริ ม ณฑล และร้ อ ยละ 0.83
มาจากภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
3) ในการเดินทางมาเที่ยวงานของเด็กและเยาวชน ร้อยละ 69.52 มีผู้ปกครองหรือญาติ
เป็นผู้พามา รองลงมาร้อยละ 16.25 มากับญาติ และร้อยละ 5.42 โรงเรียนพามา การจัดงานในปีนีได้รับ
ความสนใจจากผู้เข้าชมงานตังแต่ก่อนเวลา 07.00 น. และหนาแน่นมากในช่วงเวลา 08.-30-10.00 น.
ซึ่งทาให้การจราจรค่อนข้างติดขัด
4) การจดจาคาขวัญวันเด็กของนายกรัฐมนตรีปี 2557 “กตัญญู รู้หน้าที่ เป็นเด็กดี มี
วินัย สร้างไทยมั่นคง” พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 67.50 สามารถท่องและจาได้ โดยร้อยละ 17.92
สามารถเข้าใจในความหมายของคาขวัญ แต่เด็กส่วนใหญ่ร้อยละ 99.92 ยังไม่ทราบว่ากระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เป็นผู้จัดงาน และไม่ทราบว่ากระทรวงฯ ทาหน้าที่อะไร เนื่องจากเด็กที่เข้ามาชมงานในที่นีเป็นเด็กที่
มีอายุน้อย โดยเรียนอยู่ในระดับประถมศึกษาเป็นส่วนใหญ่
4.2 การรับทราบข่าวการจัดงาน สื่อที่เข้าถึงผู้ชมงานมากที่สุด คือ
ร้อยละ 55.00
ร้อยละ 37.50
ร้อยละ 7.92
ร้อยละ 4.17

ผู้ปกครอง ที่ทราบว่ากระทรวงฯ จัดงานวันเด็กทุกปี
ญาติ/เพื่อน
โรงเรียนและครู
เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์/รถขยายเสียงในหมู่บ้าน
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4.3 วัตถุประสงค์ในการมาชมงาน เด็กและเยาวชนที่มาชมงาน ส่วนใหญ่มีความต้องการ
ร้อยละ 83.75 รับของขวัญ/รางวัล
ร้อยละ 70.42 ร่วมสนุกสนาน/แข่งขันเล่นเกมส์
ร้อยละ 22.09 ผู้ปกครองหรือโรงเรียนพามา/ใกล้บ้าน
ร้อยละ 2.08 เรียนรู้นิทรรศการและการแสดงผลงานด้านการเกษตร
ในส่วนของผู้ปกครอง/ครู ส่วนใหญ่ เห็นว่า ใกล้บ้าน และคิดว่ากิจกรรมต่าง ๆ น่าสนใน
และเป็นประโยชน์ต่อเด็ก คิดเป็นร้อยละ 60.70 และ 59.20 ตามลาดับ
4.4 กิจกรรมภายในงานที่สร้างความสนุกสนานและความชื่นชอบให้เด็ก/เยาวชนมากที่สุด คือ
ร้อยละ 60.42 กิจกรรมการแจกของขวัญ อาหารและเครื่องดื่ม
ร้อยละ 40.73 กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหา/การเล่นเกมส์
ร้อยละ 13.75 การเข้าร่วมกิจกรรมสาธิต
ร้อยละ 1.25 การแสดงบนเวที /ร้องเพลง
ทังนี การจัดกิจกรรมของหน่วยงานที่เด็กชอบมากที่สุด ได้แก่ กิจกรรมของกรมชลประทาน
ของกรมปศุสัตว์ รองลงมาเป็นกรมประมง และกรมส่งเสริมสหกรณ์
4.5 ประโยชน์ที่เด็กและเยาวชนได้รับจากการมาชมงาน เด็กและเยาวชนได้รับความรู้และ
ความสนุกสนานจากการเข้าชมงาน ดังนี
ร้อยละ 90.42 ได้รับของแจก/ของรางวัล
ร้อยละ 72.50 ได้รับความรู้และความสนุกสนานเพลิดเพลินจากการเล่นเกมส์/ตอบปัญหา
ชิงรางวัล
ร้อยละ 9.17 ได้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมทักษะอาชีพเกษตรกรรม
ร้อยละ 6.67 ได้รับความรู้ด้านการเกษตรจากการชมนิทรรศการ
ทังนี ในส่ วนของผู้ปกครอง/ครู เห็ นว่า จากการชมงานครังนีได้รับความรู้ในด้านต่าง ๆ
ที่สามารถนามาปรับใช้ได้มากที่สุด ได้แก่ การจัดการพืชผักในครัว การประมง (การเลียงปลาสวยงาม สัตว์นาจืด
สัตว์นาทะเล และอุปกรณ์การทาประมง)
4.6 ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดงาน ผู้เข้าชมงานส่วนใหญ่พอใจกับการจัดงานในครังนี โดย
ร้อยละ 89.60 ตังใจว่าจะมาเที่ยวงานนีอีกในปีหน้า และประเมินผลผู้ปกครอง/ครู เห็นว่าสิ่งควรปรับปรุง
ในปีต่อไป ได้แก่ ร้อยละ 33.60 ต้องการเพิ่มการบริการห้องนาให้มากยิ่งขึน รวมถึงการรักษาความสะอาด
ของห้องนาการ ร้อยละ 32.80 เพิ่มสถานที่จอดรถให้เพียงพอ เพื่อให้การจราจรคล่องตัวมากยิ่งขึน ร้อย
ละ 24.80 เพิ่มการรักษาความสะอาดภายในบริเวณงาน โดยการจัดที่ทิงขยะให้เพียงพอ
สาหรับ เด็กและเยาวชน ร้อยละ 9.58 เห็นว่า ควรเพิ่มที่นั่งให้มากขึน ร้อยละ 5.00
เห็นว่าควรเพิ่มนาและอาหารที่แจก ส่วนอีกร้อยละ 4.58 เป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องห้องนาที่ไม่เพียงพอและ
อยู่ไกล
4.7 ความต้องการให้ภาครั ฐ /หน่วยงานราชการทาให้เด็ก ๆ ผู้ ชมงานส่วนใหญ่ร้อยละ
46.25 เห็นว่า หากต้องการสนับสนุนให้เด็กหันมาประกอบอาชีพด้านการเกษตรแล้ว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ควรให้จัดทุนการศึกษาด้านการเกษตร ร้อยละ 26.25 เห็นว่าควรส่งเสริมการเกษตรในสถานศึกษาให้มาก
ขึน เพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้และฝึกปฎิบัติ
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5. ข้อคิดเห็นของหน่วยงานต่างๆ ในการจัดงาน หน่วยงานส่วนใหญ่ เห็นว่า ถุงใส่ขยะมีไม่
เพียงพอ เต็นท์จั ดกิจกรรมคับแคบ โดยเฉพาะในช่ว งที่มีเด็กเข้ามามาก การเข้าแถวยังไม่เป็นระเบียบ
พัดลมติดตังมีน้อย และเสียงของแต่ละหน่วยงานดังรบกวนกันเอง ทาให้ฟังไม่รู้เรื่อง
6. ข้อคิดเห็นของสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
การจัดงานวันเด็กปี 2557 นับได้ว่าประสบความสาเร็จ มีผู้สนใจเข้าร่วมงานเป็นจานวนมาก
ซึ่งจากการประเมินผล พบว่า ปัญหาที่เคยเกิดขึนในการจัดงานที่ผ่านมาในแต่ละปี ส่วนใหญ่ได้รับการแก้ไข
ไปแล้ว มีเพียงบางส่วนที่ยังคงเป็นปัญหาอยู่บ้าง ซึ่งสมควรได้รับการแก้ไข ดังนี
6.1 พืนที่ภายในเต็นท์ของหน่วยงานต่างๆ ที่ร่วมจัดงาน บางหน่วยงานได้รับพืนที่ในขนาด
ที่เหมาะสมกับจานวนกิจกรรมที่จัด ทาให้สภาพภายในเต็นฑ์ไม่แออัดและร้อนอบอ้าวจนเกินไป แต่มีบาง
หน่วยงานได้รับพืนที่ไม่เพียงพอกับกิจกรรมที่จัดขึน ดังนัน ในการจัดงานครังต่อไป ทังหน่วยงานและผู้จัด
งานควรมีการประสานงานอย่างใกล้ชิด ในการกาหนดขนาดความต้องการใช้พืนที่
6.2 ผู้จัดงานได้เพิ่มจุดรองรับขยะมากขึนกว่าเดิม และจัดวางกระจายทั่ว ๆ บริเวณงาน แต่
ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาขยะที่ถูกทิงไว้เกลื่อนกลาดภายในงานได้ เนื่องจากผู้เข้าชมงานมีจานวนมาก และที่
สาคัญไม่ให้ความสาคัญต่อการทิงขยะให้ลงในที่รองรับ ดังนัน ในการจัดงานควรเพิ่มการรณรงค์การสร้าง
จิตสานึกในการรักษาสภาพแวดล้อมให้แก่เด็กและเยาวชนที่มาเที่ยวงานด้วยการจัดกิจกรรมแข่งขันการเก็บ
ขยะที่ถูกทิงไว้เกลื่อนกลาดภายในบริเวณงาน โดยจัดในช่วงก่อนการปิดงาน และจัดรางวัลที่มีมูลค่าสูงไว้
มอบแก่ผู้ชนะ และผู้ที่เข้าร่วมแข่งขันทุกคน
6.3 การใช้เสียงของแต่ละหน่วยงานในช่วงพิธีเปิด มีเสียงดังรบกวนเวทีกลางซึ่งเป็นสถานที่
ที่ประธานจะต้องเปิดงาน ดังนันควรมีการประสานงานระหว่างผู้จัดงานและหน่วยงานต่างๆให้งดการใช้
เสียง หรือใช้เสียงให้เบาลงในช่วงเวลาดังกล่าว โดยหน่วยงานต้องให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
6.4 ภายในบริเวณจั ดงาน มีรถยนต์วิ่งเข้า -ออก ตลอดเวลาที่จัดงาน ซึ่งผู้ เข้ามาชมงาน
โดยเฉพาะเด็กเล็กมีความเสี่ยงที่จะถูกรถชนได้ง่าย ดังนัน การจัดงานควรกาหนดเวลาอนุญาตการนารถเข้า
มาภายในบริเวณงาน โดยช่วงเช้าให้นารถเข้างานได้ไม่เกิน 07.00น และเปิดให้นารถเข้างานได้อีกครัง
หลังเวลา 13.30 น. กรณีมีความจาเป็นต้องนาวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ เข้ามาในงานในช่วงเวลาที่ห้ามรถเข้า
ควรใช้แรงงานคนแทน ซึ่งจะทาให้เกิดความปลอดภัยมากกว่า

