


 

 
คํานํา 

 
การประเมินผลการจัดงานวันดินโลก (World Soil Day 2020) ในหัวข้อ “Keep soil alive, 

protect soil biodiversity รักษ์ปฐพี คืนชีวีที่หลากหลายให้ผืนดิน” ระหว่างวันที่ 4 - 8 ธันวาคม 2563  
ณ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย (CESRA) อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จัดทําขึ้น
เพ่ือเสนอผลการประเมินจัดงานต่อผู้บริหารของกรมพัฒนาที่ดิน และผู้ที่เก่ียวข้องได้ทราบถึงผลสําเร็จของ   
การจัดงาน การรับรู้ สร้างความตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรดินและความหลากหลายทางชีวภาพในดิน 
ความพึงพอใจ และข้อเสนอแนะ ตลอดจนความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมงานที่มีต่อการจัดงานวันดินโลก ในครั้งน้ี  

ผู้ประเมิน หวังเป็นอย่างย่ิงว่า รายงานฉบับน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้เก่ียวข้องในการ 
จัดงาน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการดําเนินงาน และใช้ประกอบการตัดสินใจในการจัดงานคร้ังต่อไป 
ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาที่ดิน และภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ขอขอบคุณผู้ให้ข้อมูล 
ทุกท่านที่มีส่วนร่วมช่วยให้การประเมินผลคร้ังน้ี สําเร็จลุล่วงไปด้วยดี ไว้ ณ โอกาสน้ี 
 
 
 
 
 

กลุ่มติดตามและประเมินผล 
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      บทสรุปสําหรับผู้บริหาร  
 

               การประเมินผลการจัดงานวันดินโลก ปี 2563 (World Soil Day 2020) ในหัวข้อ “Keep soil 
alive, protect soil biodiversity รักษ์ปฐพี คืนชีวีที่หลากหลายให้ผืนดิน” ณ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดิน
แห่งภูมิภาคเอเชีย (CESRA) อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 4 - 8 ธันวาคม 2563 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของการจัดงานวันดินโลก ปี 2563 และเพ่ือประเมิน
ประโยชน์ที่ได้รับ ความพึงพอใจ ตลอดจนข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นต่อการจัดงานวันดินโลก ปี 2563     
โดยกําหนดการประเมินผลเป็น 3 รูปแบบ คือ การประเมินผลโดยใช้แบบสอบถามในรูปแบบออนไลน์ การสัมภาษณ์
เชิงลึก และการสังเกตการณ์  

1. ผลการประเมินโดยใช้แบบสอบถามในรูปแบบออนไลน์  
กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้เข้าร่วมงานท่ีตอบแบบประเมิน จํานวน 3,674 ราย คิดเป็นร้อยละ 87.48 ของ

กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด จํานวน 4,200 ราย โดยกลุ่มเป้าหมายจําแนกเป็น 7 ประเภท ได้แก่ เกษตรกร หมอดินอาสา 
เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาคเอกชน นักเรียน/นักศึกษา สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป 
สรุปผลการประเมินได้ ดังน้ี 

             1.1 การบรรลุวัตถุประสงค์การจัดงานวันดินโลก ปี 2563  
         ผลการประเมินพบว่า ผู้ตอบแบบประเมินเกือบทั้งหมด รับรู้เก่ียวกับวันดินโลก รองลงมา 
งานวันดินโลกทําให้น้อมรําลึกถึงในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงงานด้านการพัฒนาที่ดิน ทําให้ตระหนักถึง
ความสําคัญของทรัพยากรดิน ได้รับความรู้เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพในดินของสิ่งมีชีวิต และขอร่วม
เป็นส่วนหน่ึงในการปกป้อง ดูแล และรักษาทรัพยากรดินให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างย่ังยืน ดังน้ัน สามารถสรุปได้ว่า 
การจัดงานวันดินโลกครั้งน้ีบรรลุวัตถุประสงค์การจัดงานทั้ง 3 ข้อ คือ 1) เพ่ือน้อมรําลึกพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเผยแพร่พระราชกรณียกิจ
ด้านการพัฒนาทรัพยากรดินเพ่ือการเกษตร 2) เพ่ือสร้างการรับรู้และความเข้าใจถึงความสําคัญของวันดินโลก 
เพ่ือน้อมนําแนวพระราชดําริตามศาสตร์พระราชาด้านดูแลทรัพยากรดินอย่างย่ังยืนมาขยายผลต่อไป และ 3) เพ่ือ
สร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการดูแลรักษาทรัพยากรดินอย่างย่ังยืน 

1.2 ประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดงานวันดินโลก ปี 2563 
   ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่ ร้อยละ 77.33 ได้รับความรู้ในการปรับปรุงบํารุงดิน เพ่ือเพ่ิม

อินทรียวัตถุในดิน ซึ่งเป็นแหล่งอาหารของพืช จุลินทรีย์ และสิ่งมีชีวิตในดิน รองลงมา ได้รับความรู้ในการทํา
การเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ได้รับความรู้เรื่องการอนุรักษ์ดินและนํ้า 
และการปลูกหญ้าแฝก เพ่ือป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน รักษาความชุ่มช้ืนในดิน 

     1.3 ความชื่นชอบของนิทรรศการและกิจกรรม 
 ผู้ตอบแบบประเมินมีความช่ืนชอบนิทรรศการทั้ง 9 โซน โดยนิทรรศการที่ได้รับความช่ืนชอบ 

มากท่ีสุด มี 4 โซน คือ นิทรรศการ โซน A สถานีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ นิทรรศการโซน B สถานีชมวิว 
นิทรรศการโซน C สถานีพืชหมุนเวียน และนิทรรศการโซน E สําหรับความช่ืนชอบกิจกรรมภายในงาน 
(กิจกรรมอบรมหมอดินอาสา กิจกรรมเดิน-ว่ิง ดินโลก กิจกรรม DIY ป้ันดินด่านเกวียน/การทํา Soil Card และ   
การจําหน่ายสินค้า OTOP และอาหาร) กิจกรรมที่ได้รับความช่ืนชอบมากที่สุด คือ กิจกรรมอบรมหมอดินอาสา  
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1.4 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงาน 
ผู้ เข้าตอบแบบประเมิน มีความพึงพอใจต่อการจัดงานในภาพรวม อยู่ในระดับมาก 

ด้วยค่าคะแนนเฉล่ีย 2.66 (คะแนนเต็ม 3) โดยมีความพึงพอใจต่อสถานที่จัดงาน มากที่สุด รองลงมา 
มีความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดงาน การอํานวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ภายในงาน การลงทะเบียนและ
การประชาสัมพันธ์ ระยะเวลาในการจัดงาน ความสะดวกในการเดินทางเข้าร่วมงาน และสิ่งอํานวยความสะดวก
ภายในงาน รถรางชมงาน สถานที่จอดรถ ร้านอาหาร ห้องนํ้า/สุขาเคลื่อนที่) ตามลําดับ  

2. ผลการประเมินโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก 
 การสัมภาษณ์เชิงลึกเป็นการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกรายบุคคล ในประเด็นความรู้ที่ได้รับและการนํา 
ไปใช้ประโยชน์ของกลุ่มเป้าหมาย 7 ประเภท (เกษตรกร หมอดินอาสา เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ เจ้าหน้าที่
หน่วยงานภาคเอกชน นักเรียน/นักศึกษา สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป) ในนิทรรศการ 9 โซน กลุ่มเป้าหมาย 
ทั้งหมด จํานวน 1,620 ราย แต่เน่ืองจาก โซน H เป็นทุ่งข้าวโพดอยู่กลางแจ้ง มีผู้เข้าชมงานน้อยมาก มีผู้ให้
สัมภาษณ์ประมาณ 6 - 7 ราย จึงไม่สามารถเป็นตัวแทนกลุ่มตัวอย่างเพ่ืออ้างอิงได้ ดังน้ัน มีผู้ให้สัมภาษณ์เชิงลึก
รวมท้ังหมด จํานวน 1,440 ราย คิดเป็น ร้อยละ 89.89 ของกลุ่มเป้าหมาย ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก สามารถ
สรุปได้ว่า ทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้จากวิทยากรประจําจุดนิทรรศการ มีความซาบซึ้งใจ น้อมรําลึกถึง  
พระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสืบสาน รักษา ต่อยอด พระราชปณิธานแนวพระราชดําริของพระบรมราชชนก 
โดยจะน้อมนําแนวพระราชดําริมาปรับใช้ในชีวิตประจําวัน สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้รับให้กับเพ่ือนบ้าน 
ผู้ที่สนใจ และคนในครอบครัว อีกทั้ง สามารถนําความรู้ที่ได้รับจากแปลงสาธิตไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่
ของตนเอง และในครัวเรือนได้ 

3. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมงาน มีดังนี้ 
1. การจัดงานดีมาก ชอบสถานที่ และบรรยากาศภายในงาน  
2. ควรมีการประชาสัมพันธ์การจัดงาน เพ่ือให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง  

     3. เจ้าหน้าที่ให้ความรู้เป็นอย่างดี สามารถนําความรู้ไปปรับใช้ในพ้ืนที่ของตนเอง 
4. ควรเพ่ิมจํานวนรถราง รถจักรยานให้เพียงพอกับผู้มาร่วมงาน และมีเจ้าหน้าที่คอยจัด 

คนขึ้นรถในแต่ละจุด พร้อมทั้งคอยดูว่าประชาชนมีตกค้างอยู่หรือไม่      
5. จุดชมงาน สถานที่การจัดอบรมของหมอดินอาสาแต่ละฐานอยู่ไกลกันมาก ทําให้ไม่สะดวกและ

เสียเวลาในการเปลี่ยนฐาน  
6. ควรเพ่ิมจํานวนห้องนํ้า/รถสุขาเคลื่อนที่ให้เพียงพอต่อจํานวนผู้เข้าชมงาน     
7. โซนอาหารมีฝุ่นเยอะมาก ที่น่ังไม่เพียงพอ ควรเพ่ิมร้านอาหารฮาลาล และใช้ภาชนะที่ย่อยสลายได้ง่าย 
8. การจัดงานควรมีสูจิบัตรแจกผู้เข้าร่วมงาน เพ่ือจะได้ทราบว่าแต่ละวันมีกิจกรรมใดที่น่าสนใจ 
9. จัดสถานที่น่ังพัก และจุดบริการนํ้าด่ืมให้แก่ผู้เข้าร่วมชมงาน พร้อมทั้งจุดทิ้งขยะ  
10. ปรับสถานีที่จอดรถราง เน่ืองจากบางสถานีจุดนิทรรศการอยู่กลางแจ้ง อากาศร้อนมาก 

ผู้เข้าร่วมชมงานไม่อยากลงจากรถราง ควรจัดเตรียมสถานที่เพ่ือรองรับ และอํานวยความสะดวกผู้เข้าชมงาน 
ที่รอขึ้นรถราง เช่น มีบริเวณในที่ร่ม และเก้าอ้ีน่ังรอสําหรับผู้สูงอายุ 

11. บริเวณสถานีที่จอดรถรางควรมีป้ายอธิบายหน้าโซนแต่ละโซน ตอนน้ีอยู่ในงานบริเวณใด          
และบริเวณน้ีมีนิทรรศการ/กิจกรรมใดบ้าง 
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4. ข้อเสนอแนะของผู้ประเมินต่อการจัดงานวันดินโลก ปี 2563 
1. ควรจัดทําแผนผังแสดงจุดชมงาน และกิจกรรมต่างๆ หรือมีป้าย QR - Code เพ่ือให้ผู้เข้าชมงาน

ได้สแกนดูรายละเอียดของจุดชมงาน และกิจกรรมต่างๆ  
2. ควรเพ่ิมจํานวนรถสุขาเคลื่อนที่ โดยจัดให้อยู่กระจายตามจุดต่าง ๆ พร้อมทั้งมีการทําความสะอาด

เป็นระยะ ควรจัดสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผู้พิการและผู้สุงอายุ เช่น ห้องนํ้า จุดน่ังพักผ่อนรอรถราง เป็นต้น 
ควรมีจุดสําหรับพักผ่อนกระจายตามจุดต่าง ๆ และเพ่ิมจํานวนรถราง เพ่ือให้เพียงพอต่อการให้บริการผู้เข้าชมงาน 

3. ควรมีจุดประชาสัมพันธ์ในจุดลงทะเบียนทั้ง 3 จุด เน่ืองจากแต่ละจุดอยู่ห่างไกลกัน ไม่สามารถ
จะรับรู้การประชาสัมพันธ์ได้ ทําให้การรับรู้ไม่ทันต่อสถานการณ์ 

บทวิเคราะห์ผลการประเมิน 
การประเมินผลการจัดงานวันดินโลก ปี 2563 (World Soil Day 2020) ผลการประเมินสามารถ

สรุปได้ว่า การจัดงานในคร้ังน้ีบรรลุวัตถุประสงค์การจัดงาน ได้น้อมรําลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสืบสาน 
รักษา ต่อยอด พระราชปณิธานแนวพระราชดําริของพระบรมราชชนก สร้างการรับรู้ เข้าใจความสําคัญของ   
วันดินโลก สร้างการมีส่วนร่วมในการปกป้อง ดูแลทรัพยากรดินอย่างย่ังยืน โดยน้อมนําแนวทางพระราชดําริ
ตามศาสตร์พระราชามาขยายผล มาปรับใช้ในการดําเนินชีวิต ตลอดจนนําความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ให้เหมาะสม
กับสภาพพ้ืนที่ของตนเองได้ ทั้งน้ี มีความพึงพอใจการจัดงานในภาพรวม อยู่ในระดับมาก โดยมีความพึงพอใจ
สถานที่จัดงาน มากที่สุด การจัดงานในคร้ังน้ี เสมือนเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต (Living Natural Museum) 
นอกจากจะได้ความรู้จากนิทรรศการแล้ว ยังได้รับความรู้จากแปลงสาธิตทางการเกษตรเป็นตัวอย่างให้       
ทุกกลุ่มเป้าหมายได้เข้ามาศึกษา นําไปปรับใช้ในพ้ืนที่ของตนเอง และสามารถเป็นสถานที่ท่องเที่ยว พักผ่อน
หย่อนใจไปในคราวเดียวกันด้วย 

จากผลการประเมินข้างต้นสามารถวิเคราะห์ได้ว่า ผลการประเมินมีการกระจายของข้อมูลเกาะกลุ่ม
อยู่ในทิศทางเดียวกัน ความโน้มเอียงของข้อมูลไปทางบวก ซึ่งเมื่อนํามาเขียนกราฟเส้นโค้งความถ่ีทางสถิติจะเป็น
กราฟเส้นโค้งที่เบ้ขวาไปในทางบวก แสดงให้เห็นถึงข้อมูลการบรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดงาน ความพึงพอใจ 
และความช่ืนชอบนิทรรศการ/กิจกรรมมีค่าไปทิศทางเดียวกันในระดับมาก เน่ืองจากกลุ่มเป้าหมายส่วนมาก
เป็นเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน หมอดินอาสา และเกษตรกร ดังน้ัน ผู้ประเมินจึงใช้มาตรวัดแบบ Likert Scale 
อ้างอิงใน 3 ระดับ ซึ่งจากผลการประเมินที่ผ่านมาใช้มาตรวัดแบบ Likert Scale อ้างอิงใน 5 ระดับ แต่ผล   
การประเมินมีการกระจายของข้อมูลอยู่ในระดับ ปานกลาง มาก และมากที่สุด ทําให้ผู้วิจัยสามารถยุบรวม  
การแปรผลใน 5 ระดับ เป็นการแปลผลใน 3 ระดับ โดยต้องการเน้นความชัดเจนของข้อมูลที่ได้รับมากกว่า
ความละเอียดในแต่ละระดับของข้อมูล 

ข้อเสนอแนะจากผู้ตอบแบบประเมินทั้ง 8 ข้อ สามารถปรับปรุง/แก้ไขในการจัดงานครั้งต่อไป สําหรับ
การจัดงานวันดินโลกในครั้งต่อไป หากต้องการสร้างการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่มีความหลากหลายขึ้น อาจต้อง
พิจารณาสถานที่จัดงานวันดินโลกที่มีคนพลุกพล่านอยู่ตลอด หรือศูนย์ประชุม/สถานที่จัดงานระดับนานาชาติ 
หรือศูนย์การค้า ทั้งน้ี เพ่ือวางแผนการจัดงานที่ดี สมบูรณ์แบบมากย่ิงขึ้น ต้องเพ่ิมเติมเน้นการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
(Proactive Public Relation) กับทุกกลุ่มเป้าหมาย 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

1. หลักการและเหตุผล 

  สืบเน่ืองจากสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ (IUSS) (International Union of Soli 
Science) ร่วมกับกรมพัฒนาท่ีดิน เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมดินโลกขึ้นเมื่อปี 2545 ที่กรุงเทพมหานคร  
ซึ่งในคร้ังน้ันกรมพัฒนาที่ดินได้นําพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร ในเร่ืองการพัฒนาที่ดินมาจัดแสดง ทําให้สหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ  
เกิดความประทับใจในพระปรีชาสามารถและพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงศึกษาค้นคว้าวิธีการจัดการดิน 
และแก้ไขปัญหาทรัพยากรดิน เพ่ือให้เกษตรกรได้อยู่ดีกินดี พระราชทานแนวพระราชดําริด้านการจัดการ
ทรัพยากรดินผ่านโครงการพระราชดําริต่าง ๆ มากว่า 70 ปี จนเป็นที่ประจักษ์ในพระปรีชาสามารถไปทั่วโลก 
สหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ (IUSS) ได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัล “นักวิทยาศาสตร์ดิน เพ่ือ
มนุษยธรรม (Humanitarian Soil Scientist)” เป็นพระองค์แรกของโลก ต่อมาองค์การสหประชาชาติได้
ประกาศพระเกียรติคุณ โดยรับรองให้วันที่ 5 ธันวาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพเป็นวันดินโลก และบรรจุใน
ปฏิทินขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ซึ่งประเทศสมาชิกจะร่วมกันจัดกิจกรรม 
ในวันสําคัญน้ี 

กลุ่มสมัชชาความร่วมมือทรัพยากรดินโลก (Global Soil Partnership : GSP) ได้จัดกิจกรรม  
วันดินโลกเป็นประจําทุกปีและกําหนดหัวข้อหลักการจัดงานของแต่ละปี โดยในปี 2563 GSP ได้กําหนดหัวข้อ 
Keep soil alive, protect soil biodiversity ซึ่งเน้นความสําคัญของการมีส่วนร่วมขององค์กรและบุคคล 
สร้างความตระหนักถึงความสําคัญของการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพในดิน เพ่ือรักษาระบบนิเวศ 
ให้มีความอุดมสมบูรณ์ โดยมีการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม ชุมชน และ
ประชาชนทั่วโลก 

กรมพัฒนาที่ ดิน ได้จัดงานวันดินโลก ปี 2563 ในหัวข้อ Keep soil alive, protect soil 
biodiversity รักษ์ปฐพี คืนชีวีที่หลากหลายให้ผืนดิน ระหว่างวันที่ 4 - 8 ธันวาคม 2563 เพ่ือน้อมรําลึกถึง 
พระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ
เผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาทรัพยากรดินเพ่ือการเกษตร รวมทั้งสร้างการรับรู้เก่ียวกับวันดินโลก 
และตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรดินให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ ณ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัย
ดินแห่งภูมิภาคเอเชีย (Center of Excellence for Soil Research in Asia : CESRA) อําเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา ซึ่งศูนย์ CESRA เป็นศูนย์ที่รวบรวมข้อมูลงานวิจัยด้านดินมุ่งสู่การจัดการดินอย่างย่ังยืน โดยมี
เป้าหมายการพัฒนาด้านการจัดทําฐานข้อมูลเรื่องดินและวางแผนการใช้ที่ดิน ห้องปฏิบัติการด้านดิน รวมถึง
การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือสร้างความเข้มแข็งเครือข่าย CESRA ในประเทศและต่างประเทศต่อไปในอนาคต 
กรมพัฒนาที่ดิน โดยกองแผนงาน เป็นผู้รับผิดชอบในการประเมินผลการจัดงานในคร้ังน้ี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ทราบถึงผลสําเร็จของการจัดงาน ความพึงพอใจ และข้อเสนอแนะ ตลอดจนความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมงาน 
สําหรับผลการประเมินจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เก่ียวข้อง เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการดําเนินงาน และ
ใช้ประกอบการตัดสินใจในการจัดงานคร้ังต่อไป 
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2. วัตถุประสงค์ของการจัดงาน 
2.1 เพ่ือน้อมรําลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช

มหาราช บรมนาถบพิตร และเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาทรัพยากรดินเพ่ือการเกษตร 
2.2 เพ่ือสร้างการรับรู้และความเข้าใจถึงความสําคัญของวันดินโลก (World Soil Day) เพ่ือให้

น้อมนําแนวพระราชดําริตามศาสตร์พระราชาด้านการดูแลทรัพยากรดินอย่างย่ังยืนมาขยายผลต่อไป 
2.3 เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการดูแลรักษาทรัพยากรดินอย่างย่ังยืน 

3. วัตถุประสงค์ของการประเมินผล 
3.1 เพ่ือประเมินผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของการจัดงานวันดินโลก ปี 2563 (World Soil Day 

2020) ในหัวข้อ “Keep soil alive, protect soil biodiversity รักษ์ปฐพี คืนชีวีที่หลากหลายให้ผืนดิน” 
3.2  เพ่ือประเมินประโยชน์ที่ได้รับ ความพึงพอใจ ตลอดจนข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นของ

ผู้เข้าร่วมงานที่มีต่อการจัดงานวันดินโลก ปี 2563 (World Soil Day 2020) ในหัวข้อ “Keep soil alive, 
protect soil biodiversity รักษ์ปฐพี คืนชีวีที่หลากหลายให้ผืนดิน” 
4. ขอบเขตการประเมินผล  

การประเมินผลการจัดงานวันดินโลก ปี 2563 (World Soil Day 2020) ในหัวข้อ “Keep soil 
alive, protect soil biodiversity รักษ์ปฐพี คืนชีวีที่หลากหลายให้ผืนดิน” ระหว่างวันที่ 4 - 8 ธันวาคม 2563 
ณ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย (CESRA) อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยมี
กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้เข้าร่วมงานวันดินโลก ได้แก่ เกษตรกร หมอดินอาสา เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ เจ้าหน้าที่
หน่วยงานภาคเอกชน นักเรียน/นักศึกษา สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป 
5. กรอบแนวคิดในการประเมนิผล 

 

กําหนดกรอบประเด็นและตัวชี้วัด เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการประเมินผลการจัดงานวันดินโลก 
ปี 2563 (World Soil Day 2020) ในหัวข้อ “Keep soil alive, protect soil biodiversity รักษ์ปฐพี คืนชีวีที่
หลากหลายให้ผืนดิน” จึงได้กําหนดประเด็นการประเมินผลและตัวช้ีวัด ดังน้ี  

ประเด็นการประเมินผล ตัวชี้วัด  
1) ประเมินผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์การจัดงาน  
 
   1.1) การน้อมรําลึกพระมหากรุณาธิคุณ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร       
มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร   

   1.2) การสร้างการรับรู้เก่ียวกับวันดินโลก 

1) ร้อยละความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของ 
   การจัดงาน 
- ร้อยละของผู้เข้าร่วมชมงานน้อมรําลึกพระมหา 
  กรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
  มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร   
- ร้อยละของผู้เข้าร่วมชมงานรับรู้และเข้าใจ  
  ความสําคัญของวันดินโลก 

 
 
   1.3) การมีสว่นร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรดิน 
 

- ร้อยละของผู้เข้าร่วมชมงานตระหนักถึง 
   ความสําคัญของทรัพยากรดิน 
- ร้อยละของผู้เข้าร่วมชมงานรับรู้และร่วมเป็น 
  ส่วนหน่ึงปกป้อง ดูแล รักษาทรัพยากรดิน  
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ประเด็นการประเมินผล ตัวชี้วัด  
2) การประเมนิความรู้และประโยชน์ที่ได้รับ - จํานวน ความรู้ที่ได้รับ และการนําความรู้ 

  ไปใช้ประโยชน์ 
3) ความพึงพอใจ และความคิดเห็น 
   3.1) ความพึงพอใจ 
    
   3.2) ข้อคิดเห็น 
   3.3) ข้อเสนอแนะ 

- ระดับของความพึงพอใจ 
- ระดับความพึงพอใจต่อกิจกรรมและ 
  การจัดงานของผู้เข้าร่วมชมงาน 

 - ข้อคิดเห็นของผู้เข้าร่วมชมงาน 
- ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมชมงาน 

6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

6.1 ผลการประเมิน ทําให้ทราบผลสําเร็จของการจัดงานวันดินโลก (World Soil Day) ปี 2563 
ตามวัตถุประสงค์ของการจัดงาน 

6.2 ผลการประเมิน ทําให้ทราบถึงระดับความพึงพอใจ ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของ 
ผู้เข้าร่วมงานที่มีต่อการจัดงานวันดินโลก (World Soil Day) ปี 2563 เพ่ือให้ผู้ที่รับผิดชอบในการจัดงานนําไปใช้
ปรับปรุงการดําเนินงาน และใช้สําหรับประกอบการตัดสินใจในการจัดงานวันดินโลกคร้ังต่อไป 
7. แผนการดําเนินงานและระยะเวลาดําเนินการ 

ขั้นตอน 
ระยะเวลาดําเนินการ (ต.ค.-ธ.ค.63) 

ตุลาคม (สัปดาห์) พฤศจิกายน (สปัดาห์) ธันวาคม (สัปดาห์) 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. ร่วมประชุมการจัดงานวันดินโลก             
2. ศึกษารายละเอียดรูปแบบการจัดงาน             
3. จัดทําโครงรา่ง (proposal)             
4. กําหนดรูปแบบและวางแผนการเก็บข้อมูล             
5. กําหนดประชากรกลุ่มตัวอย่าง             
6. กําหนดแบบสอบถาม             
7. จัดหาและเตรียมอุปกรณ์/วัสดสุําหรับใช้ใน   
   การประเมินผลการจัดงาน 

            

8. ประสานงานกบัผู้ท่ีเกี่ยวข้อง             
    8.1 ด้านสถานท่ีจุดประเมินผล              
    8.2 ด้านการจดัประชุมช้ีแจงแนวทาง 
         การดาํเนินงานใหแ้กเ่จา้หน้าท่ี  
         ประจาํจุดประเมินผล 

            

9.  ดําเนินการจดัอุปกรณ์ท่ีจุดประเมินผล             
10. ดําเนินการเกบ็ข้อมูลแบบสอบถาม             
11. บันทึกข้อมลูจากแบบสอบถาม             
12. วิเคราะหข้์อมลูและประมวลผล             
13. แปรผลข้อมูลและแสดงตารางผล             
14. เขียนรายงานผลการประเมิน             
15. เสนอรายงานการประเมินผล             
16. จัดทํารูปเลม่เพื่อเผยแพรผ่ลการประเมิน             
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8. สถานทีดํ่าเนนิการ       
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย (CESRA) อําเภอปากช่อง  

จังหวัดนครราชสีมา 
9. ที่ปรึกษาโครงการ   

นางสาวพรรณพิศ   บ่วงนาวา  
ผู้อํานวยการกองแผนงาน 

10. ผู้อํานวยการโครงการ 
นางอรอุมา   สรรพสิทธ์ิโยธิน  
ผู้เช่ียวชาญด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ 

11. ผู้ดําเนนิการ 

  ผู้ดําเนินการ     นางสาวสุนันท์     ไวยพาลี 
ผู้รับผิดชอบโครงการและเขียนรายงาน  นางสาวสุภาวดี    ป่ินกุมภีร์ 

นางสาวอริศรา     ชูเกลี้ยง 
ผู้ร่วมดําเนินการ  นางวรง             โฉมวิไลลักษณ ์

   นางสาวศศิวิมล    วงษ์แสงจันทร ์
  นายมนตรี  ราศีล้ําเลิศ  

       นางสาวกันทรากร   สงมหาดไทย 
    นางสาวชัญญา         พันธ์ุชัยยา 

12.  หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
 

กองแผนงาน  กรมพัฒนาที่ดิน   
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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บทท่ี 2 

 

แนวทางการประเมินผล 
 

1. ขอบเขตการประเมินผล  
การประเมินผลการจัดงานวันดินโลก ปี 2563 (World Soil Day 2020) ในหัวข้อ “Keep soil 

alive, protect soil biodiversity รักษ์ปฐพี คืนชีวีที่หลากหลายให้ผืนดิน” ระหว่างวันที่ 4 - 8 ธันวาคม 2563 
ณ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย (CESRA) อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยมี
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้เข้าร่วมงานวันดินโลก จําแนกออกเป็น 7 ประเภท ได้แก่ เกษตรกร หมอดินอาสา 
เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาคเอกชน นักเรียน/นักศึกษา สื่อมวลชน  และประชาชนท่ัวไป  
ที่เข้าร่วมชมงาน จํานวน 4,200 คน 
2. วิธีการประเมินผล 

 

2.1 กําหนดกรอบประเด็นและตัวชี้วัด ในการประเมินผลการจัดงานวันดินโลก ปี 2563 (World 
Soil Day 2020) ในหัวข้อ “Keep soil alive, protect soil biodiversity รักษ์ปฐพี คืนชีวีที่หลากหลายให้ผืนดิน” 
โดยพิจารณาผลการจัดงาน รูปแบบการจัดงาน และการบริการ ตลอดจนนิทรรศการ กิจกรรมต่าง ๆ และผลสําเร็จที่
ได้จากการจัดงาน ได้กําหนดประเด็นการประเมินผลและตัวช้ีวัด ดังน้ี  

ประเด็นการประเมินผล ตัวชี้วัด  

1) ประเมินผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์การจัดงาน  
 
   1.1) การน้อมรําลึกพระมหากรุณาธิคุณ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร       
มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร   

   1.2) การสร้างการรับรู้เก่ียวกับวันดินโลก 

1) ร้อยละความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของ 
   การจัดงาน 
- ร้อยละของผู้เข้าร่วมชมงานน้อมรําลึกพระมหา 
  กรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
  มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร   
- ร้อยละของผู้เข้าร่วมชมงานรับรู้และเข้าใจ 
  ความสําคัญของวันดินโลก 

 
 
   1.3) การมีสว่นร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรดิน 
 

- ร้อยละของผู้เข้าร่วมชมงานตระหนักถึง 
   ความสําคัญของทรัพยากรดิน 
- ร้อยละของผู้เข้าร่วมชมงานรับรู้และร่วมเป็น 
  ส่วนหน่ึงปกป้อง ดูแล รักษาทรัพยากรดิน  

2) การประเมนิความรู้และประโยชน์ที่ได้รับ - จํานวน ความรู้ที่ได้รับ และการนําความรู้ 
  ไปใช้ประโยชน์ 
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ประเด็นการประเมินผล ตัวชี้วัด  

3) ความพึงพอใจ และความคิดเห็น 
   3.1) ความพึงพอใจ 
    
   3.2) ข้อคิดเห็น 
   3.3) ข้อเสนอแนะ 

- ระดับของความพึงพอใจ 
- ระดับความพึงพอใจต่อกิจกรรมและ 
  การจัดงานของผู้เข้าร่วมชมงาน 

 - ข้อคิดเห็นของผู้เข้าร่วมชมงาน 
- ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมชมงาน 

 
2.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 1) ข้อมูลปฐมภูมิ เก็บรวบรวมข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามในรูปแบบออนไลน์และ  
การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกผู้เข้าร่วมงานวันดินโลก ปี 2563 (World Soil Day 2020) ในหัวข้อ “Keep soil 
alive, protect soil biodiversity รักษ์ปฐพี คืนชีวีที่หลากหลายให้ผืนดิน” ระหว่างวันที่ 4 - 8 ธันวาคม 2563 
ณ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย (CESRA) อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 
4,200 ราย  

 2) ข้อมูลทุติยภูมิ รวบรวมจากการรายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนวันดินโลก   
ปี 2563 รายงานความก้าวหน้า รูปแบบการจัดงานวันดินโลก ปี 2563 กําหนดการจัดงาน และผลการประกวดของ
กิจกรรมต่าง ๆ ภายในงาน  

 

2.3 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล 
 

 1) แบบสอบถาม (Questionnaires) ใช้เป็นเคร่ืองมือในการจัดเก็บข้อมูลจากผู้เข้าร่วมงานที่
เข้าชมนิทรรศการภายในงาน แบบสอบถามน้ีจัดทําขึ้นเป็นทั้งแบบคําถามปิด (Closed - end) ซึ่งเป็นคําถามที่ต้ัง
คําตอบไว้พร้อมแล้ว เพ่ือให้ผู้ตอบเลือกตอบเฉพาะข้อที่ตรงกับความต้องการ และแบบคําถามเปิด (Opened - end) 
ซึ่งเป็นคําถามที่เปิดโอกาสให้ผู้ตอบสามารถตอบคําถามได้ตามความคิดเห็นของตนเอง โดยเป็นแบบสอบถามใน
รูปแบบออนไลน์ 

  2) การสัมภาษณ์ (Interview) เป็นการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกรายบุคคล ซักถามพูดคุยกัน
ระหว่างผู้สัมภาษณ์และผู้ให้สัมภาษณ์ เป็นการถามเจาะลึกในประเด็นความรู้ที่ได้รับจากการเข้าชมงานและการนํา
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

  3) วิธีการสังเกตการณ์ (Observation) เป็นวิธีเก็บข้อมูลโดยการสังเกตการณ์จากเหตุการณ์ 
สถานการณ์ภายในงาน และจดบันทึกในประเด็นต่างๆ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุง/แก้ไขการดําเนินงานต่อไป  

2.4  การประมวลผลและวิเคราะห์ผล 
 

 เป็นการวิเคราะห์ผลจากแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ Statistical Package 
for Social Science ทําการประมวลผลข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) สําหรับการบรรยาย
ลักษณะของข้อมูลในการอธิบายประกอบค่าตัวแปรต่างๆ ซึ่งแสดงด้วยค่าสถิติอย่างง่าย ได้แก่ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย 
เพ่ือวิเคราะห์ผลในเชิงปริมาณ และคุณภาพ ดังน้ี   

1) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) โดยสรุปข้อมูลที่เป็นคําถามปิด 
ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เช่น ค่าเฉล่ีย และค่าร้อยละ เป็นต้น 
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2) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data Analysis) โดยสรุปข้อมูลที่เป็น
คําถามเปิด คําอธิบาย ประเด็น ปัญหา ข้อเสนอแนะ และทัศนคติ  

ในการวิเคราะห์ใช้มาตรวัดแบบ Likert Scale แบ่งช่วงของระดับความพึงพอใจ ออกเป็น     
3 ระดับ โดยกําหนดคะแนนของความพึงพอใจ ดังน้ี 

พึงพอใจมาก มีค่าคะแนนเท่ากับ 3 
พึงพอใจปานกลาง มีค่าคะแนนเท่ากับ 2 
พึงพอใจน้อย มีค่าคะแนนเท่ากับ 1 

ในการวัดการกระจายข้อมูลระดับความพึงพอใจมีการกําหนดเกณฑ์การจัดระดับความสําคัญ
ออกเป็น 3 ระดับ โดยอาศัยการเปรียบเทียบระดับคะแนนเฉลี่ยกับเกณฑ์ที่แบ่ง กําหนดช่วงคะแนนในแต่ละระดับ
คํานวณได้ ดังน้ี  

 
ช่วงคะแนน  = คะแนนสูงสุด - คะแนนตํ่าสุด 
         จํานวนระดับการวัด 
   = (3 - 1) 
                                          3 
   = 0. 67 

 ทําให้สามารถแบ่งคะแนนเฉล่ียได้เป็น 3 ระดับ ดังน้ี 
 คะแนนเฉล่ีย 2.35 - 3.00  แสดงว่า  มีความพึงพอใจมาก 
 คะแนนเฉล่ีย 1.68 - 2.34  แสดงว่า  มีความพึงพอใจปานกลาง 
 คะแนนเฉล่ีย 1.00 - 1.67  แสดงว่า  มีความพึงพอใจน้อย 

การประเมินผลการจัดงานวันดินโลก ปี 2563 (World Soil Day 2020) ในหัวข้อ “Keep soil 
alive, protect soil biodiversity รักษ์ปฐพี คืนชีวีที่หลากหลายให้ผืนดิน” เก็บรวบรวมข้อมูลในประเด็นที่
ต้องการประเมิน โดยใช้แบบสอบถามในรูปแบบออนไลน์ การสัมภาษณ์เชิงลึก และการสังเกตการณ์ มีประชากร
กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ร่วมงานวันดินโลก ปี 2563 (World Soil Day 2020) ในหัวข้อ “Keep soil alive, protect 
soil biodiversity รักษ์ปฐพี คืนชีวีที่หลากหลายให้ผืนดิน”ระหว่างวันที่ 4 - 8 ธันวาคม 2563 ณ ศูนย์ความ
เป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย (CESRA) อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมาซึ่งกลุ่มเป้าหมาย 
จําแนกออกเป็น 7 ประเภท ได้แก่ เกษตรกร หมอดินอาสา เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ เจ้าหน้าที่หน่วยงาน
ภาคเอกชน นักเรียน/นักศึกษา สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป รวมทั้งหมด จํานวน 4,200 คน โดยใช้วิธี   
การสุ่มตัวอย่างอย่างง่ายแบบไม่ทดแทน (Simple Random Sampling without Replacement) วิเคราะห์
ข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และแปรผลข้อมูล เพ่ือเขียนรายงานการประเมินผล ซึ่งสามารถนําผล   
การประเมินไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุงการจัดงานในคร้ังต่อไป 

 
 
 
 
 
 



บทท่ี 3 

ผลการประเมิน 
 

การประเมินผลการจัดงานวันดินโลก ปี 2563 (World Soil Day 2020) ในหัวข้อ “Keep soil 
alive, protect soil biodiversity รักษ์ปฐพี คืนชีวีที่หลากหลายให้ผืนดิน” ณ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการ
วิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย (CESRA) อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 4 - 8 ธันวาคม 2563 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของการจัดงานวันดินโลก ปี 2563 และเพ่ือประเมิน
ประโยชน์ที่ได้รับ ความพึงพอใจ ตลอดจนข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นต่อการจัดงานวันดินโลกปี 2563 โดย
กําหนดการประเมินผล 3 รูปแบบ คือ การประเมินผลโดยใช้แบบสอบถามในรูปแบบออนไลน์ การสัมภาษณ์เชิงลึก 
และการสงัเกตการณ์  

ผลการประเมินโดยใช้แบบสอบถามในรูปแบบออนไลน์  
กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้เข้าร่วมชมงานท่ีตอบแบบประเมิน จํานวน 3,674 ราย คิดเป็นร้อยละ 87.48  

ของกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด จํานวน 4,200 ราย จําแนกออกเป็น วันที่ 4 ธันวาคม 2563 จํานวน 1,296 ราย  
คิดเป็นร้อยละ 35.27 วันที่ 5 ธันวาคม 2563 จํานวน 1,184 ราย คิดเป็นร้อยละ 32.23 วันที่ 6 ธันวาคม 2563 
จํานวน 411 ราย คิดเป็นร้อยละ 11.19 วันที่ 7 ธันวาคม 2563 จํานวน 443 ราย คิดเป็นร้อยละ 12.06 และ 
วันที่ 8 ธันวาคม 2563 จํานวน 340 ราย คิดเป็นร้อยละ 9.25 (ตารางที่ 1)  

ตารางที่ 1 : จํานวนผูเ้ข้าร่วมทําแบบประเมินการจัดงานวันดินโลก ปี 2563 

                                                                    n = 3,674 

ข้อมูล จํานวน ร้อยละ 
   

จํานวนผู้ร่วมทําแบบประเมินผลโดยรวม   
-  วันที่ 4 ธันวาคม 2563 1,296 35.27 
-  วันที่ 5 ธันวาคม 2563 1,184 32.23 
-  วันที่ 6 ธันวาคม 2563 411 11.19 
-  วันที่ 7 ธันวาคม 2563 443 12.06 
-  วันที ่8 ธันวาคม 2563 340 9.25 

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าร่วมทําแบบสอบถามการจัดงานวันดินโลก ปี 2563 

ผู้ตอบแบบประเมินมากกว่าครึ่งหน่ึง ร้อยละ 52.29 เป็นเพศหญิง และร้อยละ 47.71 เป็นเพศชาย 
มีอายุเฉลี่ย 44.89 ปี โดยผู้เข้าร่วมงาน ร้อยละ 27.35 มีอายุอยู่ระหว่าง 44 - 55 ปี มากที่สุด รองลงมา ร้อยละ 
27.25 อายุมากกว่า 56 ปีขึ้นไป ร้อยละ 23.33 อายุระหว่าง 32 - 43 ปี ร้อยละ 16.82 อายุระหว่าง 20 - 31 ปี 
ร้อยละ 4.98 อายุระหว่าง 8 - 19 ปี และร้อยละ 0.27 อายุน้อยกว่า 7 ปี ซึ่งผู้ตอบแบบประเมินร้อยละ 41.35 
จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา มากที่สุด รองลงมา ร้อยละ 19.51จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 14.10 
จบการศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 13.72 จบการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี และ ร้อยละ 11.32  
จบการศึกษาระดับ ปวช./ปวส. ตามลําดับ 
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ผู้ตอบแบบประเมิน ร้อยละ 39.00 เป็นเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ มากที่สุด รองลงมา ร้อยละ 
26.02 เป็นหมอดินอาสา ร้อยละ 15.98 เป็นประชาชนทั่วไป ร้อยละ 8.17 เป็นเกษตรกร ร้อยละ 8.14 เป็น
นักเรียน/นักศึกษา ร้อยละ 2.50 เป็นเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาคเอกชน และ ร้อยละ 0.19 เป็นสื่อมวลชน 
ตามลําดับ (ตารางที่ 2) 

ผู้ตอบแบบประเมินรับทราบข่าวสารการจัดงานจากสื่อมากกว่าหน่ึงช่องทาง โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 
44.09 ทราบจากหนังสือเชิญเข้าร่วมงาน มากที่สุด รองลงมา ร้อยละ 40.72 อินเทอร์เน็ต (Facebook, 
website ฯลฯ) ร้อยละ 38.49 ป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ ร้อยละ 19.32 ผู้ใหญ่บ้าน/เพ่ือนบ้าน/ครู และ 
ร้อยละ 4.52 เป็นอ่ืน ๆ (รายการโทรทัศน์ รายการวิทยุ ฯลฯ) ตามลําดับ (ตารางที่ 2)  

ตารางที่ 2 : ข้อมูลทั่วไปของผู้ทาํแบบประเมินการจัดงานวันดินโลก ป ี2563 

                                                                                                       n = 3,674 

ข้อมูล จํานวน ร้อยละ 
   

1. เพศ   
-  ชาย 1,753 47.71 
-  หญิง 1,921 52.29 

   

2. อายุ   
-  น้อยกว่า 7 ปี 10 0.27 
-  อายุระหว่าง 8 - 19 ปี 183 4.98 
-  อายุระหว่าง 20 - 31 ปี 618 16.82 
-  อายุระหว่าง 32 - 43 ปี 857 23.33 
-  อายุระหว่าง 44 - 55 ปี 1,005 27.35 
-  มากกว่า 56 ปีขึ้นไป  1,001 27.25 
(อายุเฉลีย่ 44.89 ป)ี    

   

3. การศึกษา   
     -  ประถมศึกษา 518 14.10 
     -  มัธยมศึกษา 1,519 41.35 
     -  ปวช./ปวส.  416 11.32 
     -  ปริญญาตรี  717 19.51 
     -  สูงกว่าปริญญาตรี  504 13.72 
   

4. สถานภาพ   
-  เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ   1,433 39.00 
-  หมอดินอาสา 956 26.02 
-  ประชาชนทั่วไป 587 15.98 
-  เกษตรกร 300 8.17 
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ตารางที่ 2 : ข้อมูลทั่วไปของผู้ทําแบบประเมินการจัดงานวันดินโลก ปี 2563 (ต่อ) 
n = 3,674 

ขอ้มูล จํานวน ร้อยละ 
4. สถานภาพ  (ต่อ)   

-  นักเรียน/นักศึกษา 299 8.14 
-  เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาคเอกชน 92 2.50 
-  สื่อมวลชน 7 0.19 

5. ช่องทางการรับทราบขา่วสารการจัดงานวันดินโลก    
    (ตอบมากกว่า 1 ข้อ)   

-  หนังสือเชิญเข้าร่วมงาน 1,620 44.09 
-  อินเทอร์เน็ต (Facebook, website ฯลฯ) 1,496 40.72 
-  ป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ 1,414 38.49 
-  ผู้ใหญ่บ้าน/เพ่ือนบ้าน/ครู 710 19.32 
-  อ่ืนๆ (กลุ่มเกษตร รายการโทรทัศน์ รายการวิทยุฯลฯ) 166 4.52 
   

2. การบรรลุวัตถุประสงค์การจัดงานวันดินโลก ปี 2563 

2.1 การรับรู้และความเข้าใจความสาํคญัเก่ียวกับวันดินโลก 

ผลการประเมิน พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่ ร้อยละ 98.56 รับรู้เก่ียวกับวันดินโลก 
โดยตอบคําถามได้ถูกต้องว่า สหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ (IUSS) ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัล "นักวิทยาศาสตร์ดิน 
เพ่ือมนุษยธรรม" แด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 และขอพระราชทานให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันดินโลก ซึ่งมี
เพียงส่วนน้อย ร้อยละ 1.44 ที่ตอบคําถามไม่ถูกต้อง เน่ืองจากมีความคลาดเคลื่อน คิดว่า เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก 
วันคุ้มครองโลก และวันอนุรักษ์ดินและนํ้า (ตารางที่ 3) 

ผลการประเมิน พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินรับรู้ถึงแนวคิดในการจัดงานวันดินโลก ปี 2563  
โดยส่วนใหญ่ ร้อยละ 89.17 ตอบคําตอบถูกต้องว่า รักษ์ปฐพี คืนชีวีที่หลากหลายให้ผืนดิน และมีเพียง 
ส่วนน้อย ร้อยละ 10.83 ที่ตอบคําถามไม่ถูกต้อง มีความคลาดเคลื่อน (ร้อยละ 8.71 รักษ์โลก เริ่มจากรักษ์ดิน 
สู่ความยั่งยืน ร้อยละ 1.50 ปกป้องอนาคต ลดการชะล้างดิน และ ร้อยละ 0.62 ร่วมคิดร่วมทําแต่วันน้ี เพ่ือปฐพี 
ไร้มลพิษ) และผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่ ร้อยละ 95.67 ให้ความคิดเห็นว่าประโยชน์ของความหลากหลายทาง
ชีวภาพในดินทําให้ดินดี รองลงมา ร้อยละ 76.62 พืชงาม ร้อยละ 47.31 นํ้าสะอาด ร้อยละ 44.42 อากาศ 
สดช่ืน และ ร้อยละ 43.25 สุขภาพแข็งแรง ตามลําดับ (ตารางที่ 3) 

2.2 ความคิดเห็นภายหลังจากการเข้าร่วมชมงานวันดินโลก 
จากการสอบถามความคิดเห็นของผู้ตอบแบบประเมินภายหลังจากการเข้าร่วมชมงาน 

พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินร้อยละ 84.05 ให้ความคิดเห็นว่า งานวันดินโลกทําให้ระลึกถึงในหลวง ร.9 ที่ทรงงาน
ด้านการพัฒนาที่ดิน รองลงมา ร้อยละ 70.30 งานวันดินโลก ทําให้ตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรดิน 
และได้รับความรู้เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพในดินของสิ่งมีชีวิต และ ร้อยละ 56.04 หลังจากเข้าร่วมงาน
วันดินโลกจะร่วมเป็นส่วนหน่ึงในการปกป้อง ดูแล และรักษาทรัพยากรดิน ให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างย่ังยืน 
ตามลําดับ (ตารางที่ 3)   



 - 11 -

ตารางที่ 3 : การรับรู้เก่ียวกับวันดินโลกและความหลากหลายทางชีวภาพในดิน 

                               n = 3,674 

ข้อมูล จํานวน ร้อยละ 
1. การรับรูเ้ก่ียวกับวันดินโลก   

-  ไม่รับรู ้ 53  1.44 
-  รับรู ้ 3,621 98.56 

2. การรับรู้แนวคิดการจัดงานวันดินโลก   
-  รักษ์ปฐพี คนืชีวีที่หลากหลายให้ผืนดิน 3,276 89.17 
-  รักษ์โลก เริม่จากรักษ์ดิน สู่ความย่ังยืน 320  8.71 
-  ปกป้องอนาคต ลดการชะล้างดิน 55 1.50 
-  ร่วมคิดร่วมทําแต่วันน้ี เพ่ือปฐพีไร้มลพิษ 23 0.62 
   

3.  ประโยชนข์องความหลากหลายทางชีวภาพในดิน  
     (ตอบมากกว่า 1 ข้อ) 

  

- ดินดี    3,515 95.67 
- พืชงาม    2,815 76.62 
- นํ้าสะอาด 1,738 47.31 
- อากาศสดช่ืน 1,632 44.42 
- สุขภาพแข็งแรง 1,589 43.25 

4.  ความคิดเห็นของผู้เข้ารว่มงานภายหลังจากการเขา้ร่วมชมงาน 
     วันดินโลก (ตอบมากกว่า 1 ข้อ) 

  

- งานวันดินโลก ทําให้น้อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในหลวง ร.9  
  ที่ทรงงานด้านการพัฒนาที่ดิน   

3,088 84.05

- งานวันดินโลก ทําให้ตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรดิน  
  และได้รับความรู้เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพในดินของ 
  สิ่งมีชีวิต 

2,583 70.30 

- งานวันดินโลกทําให้รับรู้ และจะร่วมเป็นส่วนหน่ึงในการปกป้อง 
  ดูแล และรักษาทรัพยากรดิน ให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างย่ังยืน   

2,059 56.04 
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จากข้อคิดเห็นของผู้ตอบแบบประเมินดังกล่าวข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า ผู้ตอบแบบ
ประเมินเกือบทั้งหมด ร้อยละ 98.56 รับรู้เก่ียวกับวันดินโลก ร้อยละ 84.05 ให้ความคิดเห็นว่างานวันดินโลก
ทําให้น้อมรําลึกถึงในหลวง ร.9 ที่ทรงงานด้านการพัฒนาที่ดิน ร้อยละ 70.30 ให้ความคิดเห็นว่างานวันดินโลก 
ทําให้ตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรดิน และได้รับความรู้เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพในดินของ
สิ่งมีชีวิต และ ร้อยละ 56.04 รับรู้และจะร่วมเป็นส่วนหน่ึงในการปกป้อง ดูแล และรักษาทรัพยากรดินให้ใช้
ประโยชน์ได้อย่างย่ังยืน ดังน้ัน สามารถสรุปได้ว่าการจัดงานวันดินโลกคร้ังน้ี บรรลุวัตถุประสงค์การจัดงานทั้ง 
3 ข้อ คือ 1) เพ่ือน้อมรําลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร และเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาทรัพยากรดินเพ่ือการเกษตร 2) เพ่ือสร้างการรับรู้
และความเข้าใจถึงความสําคัญของวันดินโลก เพ่ือน้อมนําแนวพระราชดําริตามศาสตร์พระราชาด้านดูแล
ทรัพยากรดินอย่างย่ังยืนมาขยายผลต่อไป และ3) เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการดูแลรักษา
ทรัพยากรดินอย่างย่ังยืน 

3. ประโยชน์ที่ได้รับจากงานวันดินโลก ปี 2563 

จากผลการประเมิน พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่ ร้อยละ 77.33 ได้รับความรู้ใน     
การปรับปรุงบํารุงดินเพ่ือเพ่ิมอินทรียวัตถุในดิน ซึ่งเป็นแหล่งอาหารของพืช จุลินทรีย์ และสิ่งมีชีวิตในดิน 
รองลงมา ร้อยละ 75.91 ได้รับความรู้ทําการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ 
ร้อยละ 60.56 ได้รับความรู้เรื่องการอนุรักษ์ดินและนํ้า รักษาและป้องกันดินไม่ให้ถูกชะล้าง และ ร้อยละ 
52.23 ได้รับความรู้เรื่องการปลูกหญ้าแฝกเพ่ือรักษาความชุ่มช้ืนในดิน ตามลําดับ (ตารางที่ 4) 

ตารางที่ 4 : ประโยชนท์ี่ได้รบัจากการจัดงานวันดินโลก ปี 2563 

n = 3,674 

ข้อมูล จํานวน ร้อยละ 
   

1.  ประโยชนท์ี่ได้รับจากการจัดงานวันดินโลก ปี 2563  
     (ตอบมากกว่า 1 ข้อ) 

  

-  การปรับปรุงบํารุงดินเพ่ือเพ่ิมอินทรียวัตถุในดิน ซึ่งเป็นแหล่ง  
   อาหารของพืช จุลินทรีย์ และสิ่งมีชีวิตในดิน 

2,841 77.33 

-  การทําการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ           
   เกษตรทฤษฎีใหม ่

2,789 75.91 

-  การอนุรักษ์ดินและนํ้า รักษาและป้องกันดินไม่ให้ถูกชะล้าง 2,225 60.56 
-  การปลูกหญา้แฝกเพ่ือรักษาความชุ่มช้ืนในดิน 1,919 52.23 
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4.  ความชื่นชอบนิทรรศการ/กิจกรรมภายในงาน และเหตุผลที่ชื่นชอบ 

จากการสอบถามความคิดเห็นของผู้ตอบแบบประเมิน พบว่าผู้ตอบแบบประเมินมีความช่ืนชอบ
นิทรรศการ/กิจกรรม ในภาพรวม ค่าคะแนนเฉลี่ย 2.75 อยู่ในระดับมาก โดยมีความช่ืนชอบกิจกรรม/
นิทรรศการทั้งหมดอยู่ในระดับมาก โดยจําแนกตามนิทรรศการ/กิจกรรม ดังน้ี 

4.1 ความชื่นชอบนิทรรศการ 
จากผลการประเมินพบว่า ผู้ตอบแบบประเมินช่ืนชอบนิทรรศการทั้งหมด อยู่ในระดับมาก 

โดยมีความช่ืนชอบโซน A สถานีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ โซน B สถานีชมวิว (ลูกโลกยักษ์ และ Soil Art 
Tank) โซน C สถานีพืชหมุนเวียน โซน E สถานีความหลากหลายทางชีวภาพ ค่าคะแนนเฉล่ีย 2.83 มากที่สุด 
รองลงมา โซน D สถานีแห่งความย่ังยืน ค่าคะแนนเฉล่ีย 2.81 โซน G สถานีดิน นํ้า ป่า สัตว์อาศัย และโซน I 
สถานีอนุรักษ์ดินและนํ้า ค่าคะแนนเฉล่ีย 2.80 โซน F สถานีบ้านเกษตรพอเพียง ค่าคะแนนเฉล่ีย 2.79 และ
โซน H สถานีแหล่งอาหารมีชีวิต ค่าคะแนนเฉล่ีย 2.77 ตามลําดับ ดังน้ี 

1) นิทรรศการโซน A สถานีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ผู้ตอบแบบประเมินมีความช่ืนชอบ 
ค่าคะแนนเฉลี่ย 2.83 มากที่สุด อยู่ในระดับมาก โดยให้เหตุผลที่ช่ืนชอบว่า ร้อยละ 63.51 ได้น้อมรําลึกถึง 
ในหลวง ร.9 มากที่สุด รองลงมา ร้อยละ 50.01 ได้รับรู้ความสําคัญวันดินโลก ร้อยละ 42.54 รูปแบบน่าสนใจ 
สวยงาม และ ร้อยละ 41.08 ได้รู้ถึงความหลากหลายทางชีวภาพในดิน ตามลําดับ  

2) นิทรรศการโซน B สถานีชมวิว (ลูกโลกยักษ์ และ Soil Art Tank) ผู้ตอบแบบประเมิน 
มีความช่ืนชอบ ค่าคะแนนเฉลี่ย 2.83 มากที่สุด อยู่ในระดับมาก โดยให้เหตุผลที่ช่ืนชอบว่า ร้อยละ 69.59 
รูปแบบน่าสนใจ สวยงาม มากที่สุด รองลงมา ร้อยละ 49.60 ได้รับรู้ความสําคัญวันดินโลก ร้อยละ 48.10 
ได้รับความรู้ และ ร้อยละ 41.35 นําความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ ตามลําดับ  

3) นิทรรศการโซน C สถานีพืชหมุนเวียน ผู้ตอบแบบประเมินมีความช่ืนชอบ ค่าคะแนน
เฉลี่ย 2.83 มากที่สุด อยู่ในระดับมาก โดยให้เหตุผลที่ช่ืนชอบว่า ร้อยละ 64.82 ได้รับความรู้ มากที่สุด รองลงมา 
ร้อยละ 58.99 นําความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ และ ร้อยละ 45.29 รูปแบบน่าสนใจ สวยงาม ตามลําดับ  

4) นิทรรศการโซน E สถานีความหลากหลายทางชีวภาพ ผู้ตอบแบบประเมินมีความช่ืนชอบ           
ค่าคะแนนเฉล่ีย 2.83 มากที่สุด อยู่ในระดับมาก โดยให้เหตุผลที่ช่ืนชอบว่า ร้อยละ 68.13 ได้รับความรู้ มากที่สุด 
รองลงมา ร้อยละ 59.12 นําความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ และ ร้อยละ 45.10 รูปแบบน่าสนใจ สวยงาม ตามลําดับ  

5) นิทรรศการโซน D สถานีแห่งความยั่งยืน ผู้ตอบแบบประเมินมีความช่ืนชอบ ค่าคะแนน
เฉลี่ย 2.81 อยู่ในระดับมาก โดยให้เหตุผลที่ช่ืนชอบว่า ร้อยละ 65.54 ได้รับความรู้ มากที่สุด รองลงมา 
ร้อยละ 58.39 นําความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ และ ร้อยละ 43.97 รูปแบบน่าสนใจ สวยงาม ตามลําดับ  
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6) นิทรรศการโซน G สถานีดิน น้ํา ป่า สัตว์อาศัย ผู้ตอบแบบประเมินมีความช่ืนชอบ      
ค่าคะแนนเฉลี่ย 2.80 อยู่ในระดับมาก โดยให้เหตุผลที่ช่ืนชอบว่า ร้อยละ 66.66 ได้รับความรู้ มากท่ีสุด 
รองลงมา ร้อยละ 55.57 นําความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ และ ร้อยละ 41.39 รูปแบบน่าสนใจ สวยงาม ตามลําดับ  

7) นิทรรศการโซน I สถานีอนุรักษ์ดินและน้ํา ผู้ตอบแบบประเมินมีความช่ืนชอบ 
ค่าคะแนนเฉลี่ย 2.80 อยู่ในระดับมาก โดยให้เหตุผลที่ช่ืนชอบว่า ร้อยละ 66.94 ได้รับความรู้ มากท่ีสุด 
รองลงมา ร้อยละ 55.58 นําความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ และ ร้อยละ 43.19 รูปแบบน่าสนใจ สวยงาม ตามลําดับ 

8) นิทรรศการโซน F สถานีบ้านเกษตรพอเพียง ผู้ตอบแบบประเมินมีความช่ืนชอบ 
ค่าคะแนนเฉลี่ย 2.79 อยู่ในระดับมาก โดยให้เหตุผลที่ช่ืนชอบว่า ร้อยละ 62.33 ได้รับความรู้ มากที่สุด 
รองลงมา ร้อยละ 52.78 นําความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ และ ร้อยละ 47.95 รูปแบบน่าสนใจ สวยงาม ตามลําดับ  

9) นิทรรศการโซน H สถานีแหล่งอาหารมีชีวิต ผู้ตอบแบบประเมินมีความช่ืนชอบ 
ค่าคะแนนเฉล่ีย 2.7 อยู่ในระดับมาก โดยให้เหตุผลที่ช่ืนชอบว่า ร้อยละ 65.81 ได้รับความรู้ มากที่สุด 
รองลงมา ร้อยละ 54.84 นําความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ และ ร้อยละ 42.27 รูปแบบน่าสนใจ สวยงาม ตามลําดับ 

4.2 ความชื่นชอบกิจกรรม 
 จากผลการประเมินพบว่า ผู้ตอบแบบประเมินช่ืนชอบกิจกรรมทั้งหมด อยู่ในระดับมาก 

โดยมีความช่ืนชอบกิจกรรมอบรมหมอดินอาสา ค่าคะแนนเฉลี่ย 2.82 มากที่สุด รองลงมา กิจกรรมเดิน-ว่ิง 
วันดินโลก ค่าคะแนนเฉลี่ย 2.78 กิจกรรม DIY ป้ันดินด่านเกวียน/การทํา Soil Card ค่าคะแนนเฉลี่ย 2.71 
และกิจกรรมการจําหน่ายสินค้า OTOP และอาหาร ค่าคะแนนเฉล่ีย 2.73 ตามลําดับ ดังน้ี 

 1) กิจกรรมการอบรมหมอดินอาสา ผู้ตอบแบบประเมินช่ืนชอบกิจกรรมการอบรม 
หมอดินอาสา ค่าคะแนนเฉลี่ย 2.82 อยู่ในระดับมาก โดยให้เหตุผลที่ช่ืนชอบว่า ร้อยละ 70.41 ได้รับความรู้  
มากที่สุด รองลงมา ร้อยละ 58.00 นําความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ และ ร้อยละ 44.95 รูปแบบการจัดกิจกรรม 
ตามลําดับ 

 2) กิจกรรมเดิน-ว่ิง วันดินโลก (วันที่ 6 ธันวาคม 2563) ผู้ตอบแบบประเมินช่ืนชอบ 
กิจกรรมเดิน trail วันดินโลก ค่าคะแนนเฉล่ีย 2.78 อยู่ในระดับมาก โดยให้เหตุผลที่ช่ืนชอบว่า ร้อยละ 62.87 
ได้ร่วมออกกําลังกาย มากที่สุด รองลงมา ร้อยละ 52.34 รูปแบบการจัดกิจกรรม และ ร้อยละ 50.81 เส้นทาง
การเดิน ตามลําดับ 

 3) กิจกรรม DIY ปั้นดินด่านเกวียน/การทํา Soil Card ผู้ตอบแบบประเมินช่ืนชอบ
กิจกรรม DIY ป้ันดินด่านเกวียน/การทํา Soli Card ค่าคะแนนเฉล่ีย 2.71 อยู่ในระดับมาก โดยให้เหตุผล 
ที่ช่ืนชอบว่า ร้อยละ 52.98 สนุกสนาน เพลิดเพลิน มากท่ีสุด รองลงมา ร้อยละ 51.13 ได้เรียนรู้เรื่อง
ทรัพยากรดิน ร้อยละ 50.80 กิจกรรมน่าสนใจ และ ร้อยละ 41.16 นําความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ ตามลําดับ 

 4) การจําหน่ายสินค้า OTOP และอาหาร ผู้ตอบแบบประเมินช่ืนชอบการจําหน่ายสินค้า 
OTOP และอาหาร ค่าคะแนนเฉล่ีย 2.63 อยู่ในระดับมาก โดยให้เหตุผลที่ช่ืนชอบว่า ร้อยละ 66.98 มีสินค้า 
ที่หลากหลาย มากที่สุด รองลงมา ร้อยละ 44.61 สถานที่มีความเหมาะสม ร้อยละ 41.67 อาหารรสชาติอร่อย  
และ ร้อยละ 32.14 ราคาย่อมเยา ตามลําดับ 
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ตารางที่ 5  : ความชื่นชอบของผู้ตอบแบบประเมินจําแนกตามกิจกรรมการจัดงานวันดินโลก ปี 2563 

ข้อมูล 
ระดับความชืน่ชอบ  

(ร้อยละ)  คะแนน 
เฉลี่ย 

แปลผล 
มาก ปานกลาง น้อย 

 

     
ความชืน่ชอบนิทรรศการ/กิจกรรมภายในงาน      
  1. นิทรรศการ 81.38 18.16 0.46 2.81 มาก 
     1) โซน A สถานีนิทรรศการเฉลิมพระเกยีรติ  83.07 16.49 0.44 2.83 มาก 
     2) โซน B สถานีชมวิว (ลกูโลกยักษ์) 83.71 15.76 0.53 2.83 มาก 

     3) โซน C สถานีพืชหมุนเวียน 82.94 16.68 0.38 2.83 มาก 

     4) โซน E สถานีความหลากหลายทางชีวภาพ 83.40 16.20 0.40 2.83 มาก 

     5) โซน D สถานีแห่งความย่ังยืน 81.39 18.16 0.45 2.81 มาก 

     6) โซน G สถานีดิน นํ้า ป่า สัตว์อาศัย 79.99 19.57 0.44 2.80 มาก 

     7) โซน I สถานีอนุรักษดิ์นและนํ้า 80.86 18.59 0.55 2.80 มาก 

     8) โซน F สถานีบ้านเกษตรพอเพียง 79.56 20.07 0.37 2.79 มาก 

     9) โซน H สถานีแหล่งอาหารมีชีวิต 77.50 21.88 0.62 2.77 มาก 

  2. กิจกรรม      
     1) การอบรมหมอดินอาสา 82.28 17.17 0.55 2.82 มาก 

     2) กิจกรรมเดิน-ว่ิง วันดินโลก  79.43 19.52 1.05 2.78 มาก 

     3) กิจกรรม DIY ป้ันดินด่านเกวียน/การทํา  
        Soli Card 

72.92 25.40 1.68 2.71 มาก 

     4) จุดจําหน่ายสินค้า OTOP และอาหาร 66.22 31.03 2.75 2.63 มาก 

คะแนนเฉลี่ย 76.45 22.26 1.30 2.75 มาก 
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ตารางที่ 6  : เหตุผลความชื่นชอบของผู้ตอบแบบประเมินจําแนกตามนิทรรศการ/กิจกรรมการจัดงาน  
วันดินโลก ปี 2563 

ข้อมูล เหตุผลทีช่ื่นชอบ ร้อยละ 
   

1. นิทรรศการ   
    1) โซน A สถานีนิทรรศการ          1) ได้น้อมรําลึกถึงในหลวง ร.9 63.51 
        เฉลิมพระเกียรติ 2) ได้รับรู้ความสําคัญวันดินโลก 50.01 
 3) รูปแบบน่าสนใจ สวยงาม 42.54 
 4) ได้รู้ถึงความหลากหลายทางชีวภาพ 

    ในดิน 
41.08 

    2) โซน B สถานีชมวิว 1) รูปแบบน่าสนใจ สวยงาม 69.59 
          2) ได้รับรู้ความสําคัญวันดินโลก 49.60 
 3) ได้รับความรู้ 48.10 
 4) นําความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ 41.35 
    3) โซน C สถานีพืชหมุนเวียน 1) ได้รับความรู้ 64.82 
 2) นําความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ 58.99 
 3) รูปแบบน่าสนใจ สวยงาม 45.29 
    4) โซน D สถานีแห่งความย่ังยืน 1) ได้รับความรู้ 65.54 
 2) นําความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ 58.39 
 3) รูปแบบน่าสนใจ สวยงาม 43.97 
    5) โซน E สถานีความหลากหลาย     1) ได้รับความรู้ 68.13 
        ทางชีวภาพ 2) นําความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ 59.12 
 3) รูปแบบน่าสนใจ สวยงาม 45.10 
    6) โซน F สถานีบ้านเกษตรพอเพียง 1) ได้รับความรู้ 62.33 
 2) นําความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ 52.78 
 3) รูปแบบน่าสนใจ สวยงาม 47.95 
    7) โซน G สถานีดิน นํ้า ป่า สัตว์อาศัย 1) ได้รับความรู้ 66.66 
 2) นําความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ 55.57 
 3) รูปแบบน่าสนใจ สวยงาม 41.39 

 

 

 

 

 



 - 17 -

ตารางที่ 6  : เหตุผลความชื่นชอบของผู้ตอบแบบประเมินจําแนกตามนิทรรศการ/กิจกรรมการจัดงาน  
วันดินโลก ปี 2563 (ต่อ) 

ข้อมูล เหตุผลทีช่ื่นชอบ ร้อยละ 
   

    8) โซน H สถานีแหล่งอาหารมีชีวิต 1) ได้รับความรู้ 65.81 
 2) นําความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ 54.84 
 3) รูปแบบน่าสนใจ สวยงาม 42.27 
    9) โซน I สถานีอนุรักษ์ดินและนํ้า 1) ได้รับความรู้ 66.94 
 2) นําความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ 55.58 
 3) รูปแบบน่าสนใจ สวยงาม 43.19 
2. กิจกรรม   
   1) การอบรมหมอดินอาสา 1) ได้รับความรู้ 70.41 
 2) นําความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ 58.00 
 3) รูปแบบการจัดกิจกรรม 44.95 
   2) กิจกรรม DIY ป้ันดินด่านเกวียน/ 1) สนุกสนาน เพลิดเพลิน 52.98 
      การทํา Soli Card 2) ได้เรียนรู้เรื่องทรัพยากรดิน 51.13 
 3) กิจกรรมน่าสนใจ 50.80 
 4) นําความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ 41.16 
   3) การจําหน่ายสินค้า OTOP           1) มีสินค้าที่หลากหลาย 66.98 

และอาหาร 2) สถานที่มีความเหมาะสม 44.61 
 3) อาหารรสชาติอร่อย 41.67 
 4) ราคาย่อมเยา 32.14 

 
5.  ความพงึพอใจของผู้ตอบแบบประเมิน 

จากการสอบถามความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมินต่อการจัดงานในคร้ังน้ี พบว่า ผู้ตอบแบบ
ประเมินส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการจัดงาน ในภาพรวม ค่าคะแนนเฉลี่ย 2.66 อยู่ในระดับมาก ซึ่งส่วนใหญ่ 
มีความพึงพอใจต่อสถานที่จัดงาน มากที่สุด ค่าคะแนนเฉลี่ย 2.77 รองลงมา มีความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดงาน 
ค่าคะแนนเฉล่ีย 2.70 การอํานวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ภายในงาน ค่าคะแนนเฉล่ีย 2.68 การลงทะเบียน 
และการประชาสัมพันธ์ ค่าคะแนนเฉล่ีย 2.64 ระยะเวลาในการจัดงาน ค่าคะแนนเฉล่ีย 2.62 ความสะดวก 
ในการเดินทางเข้าร่วมงาน ค่าคะแนนเฉลี่ย 2.61 และสิ่งอํานวยความสะดวกภายในงาน (รถรางชมงาน 
สถานที่จอดรถ ร้านอาหาร ห้องนํ้า/สุขาเคลื่อนที่) ค่าคะแนนเฉล่ีย 2.57 ตามลําดับ (ตารางที่ 11)    

 

 

 



 - 18 -

ตารางที่ 7 : ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมินต่อการจัดงานวันดินโลก ปี 2563 

ข้อมูล 
ระดับความพงึพอใจ (ร้อยละ)

 คะแนนเฉลี่ย แปลผล มาก ปาน
กลาง 

น้อย 

      
1. สถานทีจ่ัดงาน  78.31 20.28  1.41 2.77 มาก 
2. รูปแบบการจัดงาน 71.99 26.08 1.93 2.70 มาก 
3. การอํานวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่     
   ภายในงาน 

70.41 27.14 2.45 2.68 มาก 

4. การลงทะเบียน และการประชาสัมพันธ์ 67.50 29.37 3.13 2.64 มาก 
5. ระยะเวลาในการจัดงาน 65.19 31.93 2.88 2.62 มาก 
6. ความสะดวกในการเดินทางเข้าร่วมงาน 64.51 31.90 3.59 2.61 มาก 
7. การจัดสิ่งอํานวยความสะดวกภายในงาน 61.84 33.38 4.78 2.57 มาก 
   7.1) รถรางชมงาน 68.53 27.71 3.76 2.65 มาก 
   7.2) สถานที่จอดรถ 65.43 31.17 3.40 2.62 มาก 
   7.3) ร้านอาหาร 57.24 37.45 5.31 2.52 มาก 
   7.4) ห้องนํ้า/รถสุขาเคลื่อนที่ 56.15 37.21 6.64 2.50 มาก 

ความพึงพอใจต่อการจัดงานภาพรวม 68.54 28.58 2.88 2.66 มาก 
 

จากการประเมินผลโดยใช้แบบสอบถามในรูปแบบออนไลน์ ผลการประเมินสามารถสรุปได้ว่า 
การจัดงานในครั้งน้ี บรรลุวัตถุประสงค์การจัดงาน สร้างการรับรู้เก่ียวกับวันดินโลก มากที่สุด รองลงมา 
วันดินโลกทําให้ได้น้อมรําลึกถึงในหลวง ร.9 ที่ทรงงานด้านการพัฒนาที่ดิน เกิดความตระหนักถึงความสําคัญ
ของทรัพยากรดินและได้รับความรู้ในความหลากหลายทางชีวภาพในดิน สร้างการมีส่วนร่วมในการปกป้อง 
ดูแล รักษาทรัพยากรดินให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างย่ังยืน ตามลําดับ ผู้ตอบแบบประเมินได้รับประโยชน์  
โดยได้รับความรู้ในการปรับปรุง บํารุงดิน มากที่สุด รองลงมา คือ น้อมนําแนวพระราชดําริหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ การอนุรักษ์ดินและนํ้า การปลูกหญ้าแฝก มาปรับใช้ในการดําเนินชีวิต 
ตามลําดับ นิทรรศการที่ได้รับความช่ืนชอบ มากที่สุด มี 4 โซน คือ นิทรรศการ โซน A สถานีนิทรรศการ 
เฉลิมพระเกียรติ นิทรรศการโซน B สถานีชมวิว นิทรรศการโซน C สถานีพืชหมุนเวียน และนิทรรศการโซน E  
และกิจกรรมท่ีได้รับความช่ืนชอบ มากท่ีสุด คือ กิจกรรมหมอดินอาสา โดยมีความพึงพอใจการจัดงานใน
ภาพรวม ค่าคะแนนเฉล่ีย 2.66 (คะแนเต็ม 3) 
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6. ข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบประเมินต่อการจัดงานวันดินโลก 

จากผลการประเมินพบว่า ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่ ร้อยละ 53.10 ไม่ให้ข้อเสนอแนะต่อการ 
จัดงานวันดินโลก และมีผู้ตอบแบบประเมิน ร้อยละ 46.90 ให้ข้อเสนอแนะต่อการจัดงาน มีดังน้ี (ตารางที่ 6) 

1. การจัดงานดีมาก ชอบสถานที่จัดงาน และบรรยากาศภายในงาน อยากให้มีการจัดงานทุกปี 
2. ควรมีการประชาสัมพันธ์การจัดงานล่วงหน้าทางสื่อต่าง ๆ ทุกช่องทาง เพ่ือให้ประชาชนทราบ

อย่างทั่วถึง ควรเพ่ิมป้ายบอกทางเข้างาน 
     3. เจ้าหน้าที่ดูแลเป็นอย่างดี ให้ความรู้ และสามารถนําไปปรับใช้ในพ้ืนที่ของตนเอง 

4. ควรเพ่ิมจํานวนรถราง รถจักรยานให้เพียงพอกับผู้มาร่วมงาน และมีเจ้าหน้าที่คอยจัดคนขึ้นรถ
ในแต่ละจุด พร้อมทั้งคอยดูว่าประชาชนมีตกค้างอยู่หรือไม่      

5. จุดชมงาน สถานที่การจัดอบรมของหมอดินอาสาแต่ละฐานอยู่ไกลกันมาก ทําให้ไม่สะดวกและ
เสียเวลาในการเปลี่ยนฐาน      

6. ควรเพ่ิมจํานวนห้องนํ้า/รถสุขาเคลื่อนทีใ่ห้เพียงพอต่อจํานวนผู้เข้าชมงาน     
7. โซนอาหารมีฝุ่นเยอะมาก ที่น่ังไม่เพียงพอ ควรเพ่ิมร้านอาหารฮาลาล และควรใช้ภาชนะท่ี 

ย่อยสลายได้ง่าย 
8. การจัดงานควรมีสูจิ บัตรแจกผู้ เข้าร่วมงาน เ พ่ือจะได้ทราบว่าแต่ละวันมีกิจกรรมใด 

ที่น่าสนใจ 
9. จัดสถานท่ีน่ังพักผ่อน และบริการนํ้าด่ืมให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน เน่ืองจากผู้เข้าร่วมงานส่วนใหญ่ 

เป็นผู้สูงอายุ พร้อมทั้งจัดให้มีถังขยะตามจุดต่าง ๆ 
10. ปรับสถานีที่จอดรถราง เน่ืองจากบางสถานีจัดนิทรรศการอยู่กลางแจ้ง อากาศร้อนมาก  

ผู้เข้าชมงานไม่อยากลงจากรถรางเพ่ือชมงาน ควรจัดเตรียมสถานที่เพ่ือรองรับ และอํานวยความสะดวก 
ผู้เข้าชมงานที่รอขึ้นรถราง เช่น มีบริเวณในที่ร่ม และเก้าอ้ีน่ังรอสําหรับผู้สูงอายุ 

11. บริเวณสถานีที่จอดรถรางควรมีป้ายอธิบายหน้าโซนแต่ละโซน ตอนนี้อยู่ในงานบริเวณใด          
และบริเวณน้ีมีนิทรรศการ กิจกรรมใดบ้าง 
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ตารางที่  8 : ข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบประเมินต่อการจัดงานวันดินโลก ปี 2563 

n = 3,674     

ข้อมูล จํานวน ร้อยละ 
   

1. ข้อเสนอแนะ   
    - ไม่ให้ข้อเสนอแนะ 1,951 53.10 

- ให้ข้อเสนอแนะ : ดังนี ้ 1,723 46.90 
- การจัดงานดีมาก ชอบสถานที่จัดงาน และบรรยากาศ 
ภายในงาน อยากให้มีการจัดงานทุกปี  

 848 49.22 

- ควรมีการประชาสัมพันธ์การจัดงานล่วงหน้าทางสื่อต่าง ๆ   
  ทุกช่องทาง เพ่ือให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง ควรเพ่ิมป้าย 
  บอกทางเข้างาน 

 256 14.86 

- เจ้าหน้าที่ดูแลเป็นอย่างดี ให้ความรู้ และสามารถนําไปปรับใช้ ใน
พ้ืนที่ของตนเอง 

 195 11.32 

- ควรเพ่ิมจํานวนรถราง รถจักรยานให้เพียงพอกับผู้มาร่วมงาน 
  และมีเจ้าหน้าที่คอยจัดคนขึ้นรถในแต่ละจุด พร้อมทั้งคอยดูว่า 
  ประชาชนมีตกค้างอยู่หรือไม่ 

 115 6.67 

- จุดชมงาน สถานที่การจัดอบรมของหมอดินอาสาแต่ละฐาน 
  อยู่ไกลกันมาก ทําให้ไมส่ะดวกและเสียเวลาในการเปลี่ยนฐาน  

  97 5.63 

- ควรเพ่ิมจํานวนห้องนํ้า/รถสุขาเคลื่อนที่ให้เพียงพอต่อจํานวน  
  ผู้เข้าชมงาน 

  79 4.58 

- โซนอาหารมฝีุ่นเยอะมาก ที่น่ังไม่เพียงพอ ควรเพ่ิมร้านอาหาร 
  ฮาลาล และควรใช้ภาชนะท่ีย่อยสลายได้ง่าย 

  44 2.55 

- การจัดงานควรมีสูจิบัตรแจกผู้เข้าร่วมงาน เพ่ือจะได้ทราบว่า 
  แต่ละวันมีกิจกรรมใดที่น่าสนใจ 

  42 2.44 

- จัดสถานที่น่ังพักผ่อน และบริการนํ้าด่ืมให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน    
  เน่ืองจากผู้เขา้ร่วมงานส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ พร้อมทั้งจัดให้มี     
  ถังขยะตามจุดต่าง ๆ  

  41 2.38 

- ปรับสถานีที่จอดรถราง เน่ืองจากบางสถานีจัดนิทรรศการอยู่ 
  กลางแจ้ง อากาศร้อนมาก ผู้เข้าชมงานไม่อยากลงจากรถราง 
  เพ่ือชมงาน ควรจัดเตรียมสถานที่เพ่ือรองรับ และอํานวยความ 
  สะดวกผู้เข้าชมงานที่รอขึ้นรถราง เช่น มีบริเวณในที่ร่ม และ 
  เก้าอ้ีน่ังรอสําหรับผู้สูงอายุ 

    3 0.17 

- บริเวณสถานีที่จอดรถรางควรมีป้ายอธิบายหน้าโซนแต่ละโซน 
        ตอนน้ีอยู่ในงานบริเวณใด และบริเวณน้ีมีนิทรรศการ 

  กิจกรรมใดบา้ง 

             3 0.17 
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7. ผลการประเมินโดยการสมัภาษณ์เชิงลกึ 

เป็นการสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมงานท่ีเข้าชมนิทรรศการภายในงาน 9 โซน แบบเจาะลึกรายบุคคล  
ใน 2 ประเด็น คือ 1) ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าชมงาน 2) การนําความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์  โดยมี
กลุ่มเป้าหมายที่กําหนด 7 กลุ่ม ได้แก่ เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ หมอดินอาสา เกษตรกร นักเรียน/นักศึกษา 
เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาคเอกชน ประชาชนท่ัวไป และสื่อมวลชน จํานวน 45 รายต่อวันต่อโซนนิทรรศการ 
โดยแบ่งสัดส่วนแต่ละกลุ่ม ดังน้ี เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ร้อยละ 15.56 หมอดินอาสาและเกษตรกร ร้อยละ 
31.12 นักเรียน/นักศึกษา ร้อยละ 15.56 เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาคเอกชน ร้อยละ 11.11 ประชาชนทั่วไป 
ร้อยละ 22.67 และสื่อมวลชน ร้อยละ 4.00 เก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 4 - 7 ธันวาคม 2563 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย
รวมจํานวน 1,620 ราย แต่เน่ืองจาก โซน H เป็นทุ่งข้าวโพดกลางแจ้งมีผู้เข้าชมงานจํานวนน้อยมาก โดยมีผู้ให้
สัมภาษณ์ประมาณ 6 - 7 ราย จึงไม่สามารถเป็นตัวแทนกลุ่มเป้าหมายเพ่ืออ้างอิงได้ ดังน้ัน มีผู้ให้สัมภาษณ์
เชิงลึกทั้งหมด จํานวน 1,440 ราย คิดเป็นร้อยละ 89.89 ของกลุ่มเป้าหมาย ผลการประเมินการสัมภาษณ์เชิงลึก 
มีดังน้ี 

1. โซน A สถานีนทิรรศการเฉลิมพระเกียรติ 

  ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ ร้อยละ 57.23 เป็นเพศหญิง และ ร้อยละ 42.77 เป็นเพศชาย 
มีอายุเฉลี่ย 41.30 ปี  

กลุ่มเป้าหมาย ความคิดเหน็ 

หมอดินอาสา   
และเกษตรกร 

ความรู้ที่ได้รบั 
   - ได้รับความรู้เรื่องพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่ 9 ทีท่รงงานด้าน 

การจัดการดินและนํ้า และรัชกาลที่ 10 ทรงสืบสาน รักษา และต่อยอด 
พระราชปณิธานแนวพระราชดําริการทรงงานของพระบรมราชชนก  

   - ได้รับรู้ถึงประวัติความเป็นมาของวันดินโลก  
   - ได้รับรู้ถึงสิ่งมีชีวิตในดิน การปรับปรุงบํารุงดิน และความหลากหลายทาง 
     ชีวภาพ  
การนําไปใช้ประโยชน ์
   - ทําให้รู้สึกซาบซึ้งและน้อมราํลึกถึงในหลวงรัชกาลที่ 9 และรัชกาลที ่10  

  ทรงสืบสาน รักษา และต่อยอดพระราชปณิธานแนวพระราชดําริการทรงงาน   
  ของพระบรมราชชนก  

   - สามารถนําความรู้ไปปรับใช้ในการทําการเกษตรในพ้ืนที่ของตนเอง           
     การดํารงชีวิตแบบพอเพียง  
   - ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรหรือผู้ที่สนใจ 

เจ้าหน้าทีห่น่วยงาน 

ภาครัฐ 

ความรู้ที่ได้รบั 
   - ได้รับความรู้เรื่องพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่ 9 ทีท่รงงานด้าน 

การจัดการดินและนํ้า และรชักาลที่ 10 ทรงสืบสาน รักษา และต่อยอด 
พระราชปณิธานแนวพระราชดําริการทรงงานของพระบรมราชชนก  

   - ได้รับรู้ถึงประวัติความเป็นมาของวันดินโลก การก่อต้ังศูนย์ CESRA             
   - ได้รับความรู้เรื่องทรัพยากรดิน คุณสมบัติดินแต่ละชุดดิน และการแก้ไขดินปัญหา   
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กลุ่มเป้าหมาย ความคิดเหน็ 

เจ้าหน้าทีห่น่วยงาน 

ภาครัฐ (ต่อ) 

การนําไปใช้ประโยชน ์
      - สามารถนําความรู้ไปปรับใช้ในการทําการเกษตรในพ้ืนที่ของตนเอง              

 การดํารงชีวิตแบบพอเพียง 
      - นําไปถ่ายทอดให้แก่เกษตรกรและผูท้ีส่นใจ 

เจ้าหน้าทีห่น่วยงาน
ภาคเอกชน 
และประชาชนทั่วไป 

ความรู้ที่ได้รบั 
      - ได้รับความรู้เรื่องพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่ 9 ทีท่รงงานด้าน 

 การจัดการดินและนํ้า และรชักาลที่ 10 ทรงสืบสาน รักษา และต่อยอด 
 พระราชปณิธานแนวพระราชดําริการทรงงานของพระบรมราชชนก  

      - ได้รับรู้ถึงประวัติความเป็นมาของวันดินโลก  
      - ได้รับรู้ถึงประวัติความเป็นมาการก่อต้ังศูนย์  CESRA       
      - ได้รับความรู้เรื่องทรัพยากรดินในประเทศไทย คุณสมบัติของดินแต่ละชุด  
      - ได้รับความรู้เรื่องสิ่งมีชีวิตในดิน และความหลากหลายทางชีวภาพ 
การนําไปใช้ประโยชน ์
      - นําความรู้ไปปรับใช้ในการทําการเกษตร การใช้ชีวิตแบบพอเพียง  
      - ทําให้ตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรดิน 

นักเรียน/นักศกึษา 

ความรู้ที่ได้รบั 
      - ได้รับความรู้เรื่องพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่ 9 ทีท่รงงาน           
        ด้านการจัดการดินและนํ้า และรัชกาลที่ 10 ทรงสืบสาน รักษา และต่อยอด    
        พระราชปณิธานแนวพระราชดําริการทรงงานของพระบรมราชชนก  
      - ได้รับรู้ถึงประวัติความเป็นมาของวันดินโลก  
      - ได้รับรู้ถึงประวัติความเป็นมาของศูนย์  CESRA  
      - ได้รับความรู้เรื่องทรัพยากรดินในประเทศไทย คุณสมบัติของดินแต่ละชุด        
      - ได้รับความรู้เรื่องสิ่งมีชีวิตในดิน และความหลากหลายทางชีวภาพ 

การนําไปใช้ประโยชน ์
      - นําความรู้ไปประกอบการทํารายงาน  
      - ทําให้ตระหนักถึงความสําคัญของวันดินโลกและทรพัยากรดิน 

สื่อมวลชน 

ความรู้ที่ได้รบั 
      - ได้รับความรู้เรื่องพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่ 9 ทีท่รงงาน          
        ด้านการจัดการดินและนํ้า และรัชกาลที่ 10 ทรงสืบสาน รักษา และต่อยอด   
        พระราชปณิธานแนวพระราชดําริการทรงงานของพระบรมราชชนก  
      - ได้รับรู้ถึงประวัติความเป็นมาของวันดินโลก  
      - ได้รับรู้ถึงประวัติความเป็นมาของศูนย์  CESRA  
      - ได้รับความรู้เรื่องทรัพยากรดินในประเทศไทย  
      - ได้รับความรู้เรื่องสิ่งมีชีวิตในดิน และความหลากหลายทางชีวภาพ 
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กลุ่มเป้าหมาย ความรู้ที่ได้รบั 

 
การนําไปใช้ประโยชน ์
      - นําความรู้ไปใช้ในการเขียนข่าว  
      - นําความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจําวัน 

2. โซน B สถานีชมวิว 

           ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ ร้อยละ 64.44 เป็นเพศหญิง และ ร้อยละ 35.56 เป็นเพศชาย 
มีอายุเฉลี่ย 41.52 ปี 

กลุ่มเป้าหมาย ความรู้ที่ได้รบั 

หมอดินอาสา   

และเกษตรกร 

ความรู้ที่ได้รบั 
      - ได้รับความรู้เรื่องการปรับปรุงบํารุงดิน  
      - ได้รับความรู้เรื่องช้ันดิน  
      - ได้รับความรู้เรื่องสารเร่ง พด. จุลินทรีย์ในดิน    

การนําไปใช้ประโยชน ์
      - นําไปปรับใช้ในการทําการเกษตรและปรับปรุงบํารุงดินให้ดีขึ้น 

เจ้าหน้าทีห่น่วยงาน 
ภาครัฐ 

ความรู้ที่ได้รบั 
      - ได้รับความรู้เรื่องการปรับปรุงบํารุงดิน  
      - ได้รับความรู้เรื่องการผสมดิน ผสมปุ๋ย  
      - ได้รับความรู้เรื่องสารเร่ง พด. จุลินทรีย์ในดิน  
      - ได้รับความรู้จากแอพพลิเคช่ันน้องดินดี  

การนําไปใช้ประโยชน ์
      - นําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวัน  
      - นําไปปรับใช้ในการทํางานในพ้ืนที่ 
      - นําความรู้ที่ได้รับไปถา่ยทอดให้แก่ผูท้ี่สนใจ 
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กลุ่มเป้าหมาย ความรู้ที่ได้รบั 

เจ้าหน้าทีห่น่วยงาน
ภาคเอกชน 

ความรู้ที่ได้รบั 
      - ได้รับความรู้เรื่องการปรับปรุงบํารุงดิน  
      - ได้รับความรู้เรื่องจุลินทรีย์ในดิน และสารเร่ง พด.  
      - ได้รับความรู้เรื่องผลิตภัณฑ์ชีวภัณฑ์ 
      - ได้รับความรู้จากแอพพลิเคช่ันน้องดินดี 

การนําไปใช้ประโยชน ์
       - นําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวัน 
       - นําความรู้ที่ได้รับไปถา่ยทอดให้แก่ผูท้ี่สนใจ 

นักเรียน/นักศกึษา 

ความรู้ที่ได้รบั 
      - ได้รับความรู้เรื่องการปรับปรุงบํารุงดิน  
      - ได้รับความรู้เรื่องการอนุรักษ์ดินและนํ้า  
      - ได้รู้จักพืชสมุนไพร สารเร่ง พด. และจุลินทรีย์ในดิน 

การนําไปใช้ประโยชน ์
      - นําความรู้ไปประกอบการทํารายงาน  
      - นําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันและการเรียน 

สื่อมวลชน             
และประชาชนท่ัวไป 

ความรู้ที่ได้รบั 
      - ได้รับความรู้เรื่องการปรับปรุงบํารุงดิน  
      - ได้รับความรู้เรื่องการผสมดิน ผสมปุ๋ย  
      - ได้รับความรู้เรื่องสารเร่ง พด. จุลินทรีย์ในดิน  
      - ได้รับความรู้จากแอพพลิเคช่ันน้องดินดี  

การนําไปใช้ประโยชน ์

      - นําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันและการทํางาน 
      - นําไปถ่ายทอดให้แก่ผูท้ี่สนใจ 
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3. โซน C สถานีพชืหมุนเวียน 

       ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ ร้อยละ 50.59 เป็นเพศชาย และร้อยละ 49.41 เป็นเพศหญิง             
มีอายุเฉลี่ย 41.46 ปี 

กลุ่มเป้าหมาย ความคิดเหน็ 

หมอดินอาสา   
และเกษตรกร 

ความรู้ที่ได้รบั 
      - ได้รับความรู้เรื่องการปลูกพืชปรับปรุงบํารุงดิน  
      - ได้รับความรู้เรื่องการเจริญเติบโตของปอเทืองในระยะต่าง ๆ  
      - ได้รับความรู้เรื่องความรู้เก่ียวกับการปลูกพืชหมุนเวียนและการปลูกพืชแซม    
      - ได้รับความรู้เรื่องประโยชน์ของปอเทือง พืชบํารุงดิน พืชคลุมดิน และ 
        พืชหมุนเวียน 

การนําไปใช้ประโยชน ์
      - นําไปปรับปรุงบํารุงดินในพ้ืนที่ให้ดีขึน้  
      - ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังทํานา นําไปใช้เป็นอาหารสัตว์ และเพ่ิมรายได้  

เจ้าหน้าทีห่น่วยงาน 
ภาครัฐ 

ความรู้ที่ได้รบั 
      - ได้รับความรู้เรื่องพืชบํารุงดิน เช่น การปลูก การเก็บเก่ียว และระยะเวลา     

 การออกดอก  
      - ได้รับความรู้เรื่องความรู้เก่ียวกับการปลูกพืชหมุนเวียนและการปลูกพืชแซม  
      - ได้รับความรู้เรื่องประโยชน์ของปอเทือง พืชบํารุงดิน และพืชคลมุดิน 

การนําไปใช้ประโยชน ์
      - นําไปปรับใช้ในการทําการเกษตร  
      - นําความรู้ไปเผยแพรใ่ห้แก่ผู้ทีส่นใจ  

เจ้าหน้าทีห่น่วยงาน
ภาคเอกชน 

ความรู้ที่ได้รบั 
      - ได้รับความรู้เรื่องพืชบํารุงดิน การปลูกพืชหมุนเวียนและการปลูกพืชแซม      
      - ได้รับความรู้เรื่องประโยชน์ของปอเทือง พืชบํารุงดิน และพืชคลมุดิน 

การนําไปใช้ประโยชน ์
      - นําความรู้ไปเผยแพร่ให้แก่ผู้ทีส่นใจ 
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กลุ่มเป้าหมาย ความคิดเหน็ 

นักเรียน/นักศกึษา 

ความรู้ที่ได้รบั 
      - ได้รับความรู้เรื่องการปลูกพืชปรับปรุงบํารุงดิน  
      - ได้รับความรู้เรื่องการเจริญเติบโตของปอเทืองในระยะต่าง ๆ  
      - ได้รับความรู้เรื่องประโยชน์ของปอเทือง พืชบํารุงดิน พืชคลุมดิน และพืช 
        หมุนเวียน 

การนําไปใช้ประโยชน ์
      - นําความรู้ไปประกอบการเรียนและการทํารายงาน 

ประชาชนทั่วไป 

ความรู้ที่ได้รบั 
      - ได้รับความรู้เรื่องพืชบํารุงดิน เช่น การปลูก การเก็บเก่ียว และระยะเวลา     
        การออกดอก  
      - ได้รับความรู้เรื่องการปลูกพืชหมุนเวียนและการปลกูพืชแซม  
      - ได้รับความรู้เรื่องประโยชน์ของปอเทือง พืชบํารุงดิน และพืชคลมุดิน 

การนําไปใช้ประโยชน ์
      - นําไปปรับใช้ในการทําการเกษตร  
      - ทุ่งปอเทืองมีความสวยงาม สามารถทําเป็นแหล่งทอ่งเที่ยวได้  
      - นําความรู้ไปเผยแพร่ให้แก่ผู้ทีส่นใจ 

4. โซน D สถานีแห่งความยั่งยืน 

       ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 52.78) เป็นเพศหญิง รองลงมา (ร้อยละ 47.22) 
เป็นเพศชาย มีอายุเฉลี่ย 42.14 ปี 

กลุ่มเป้าหมาย ความคิดเหน็ 

เกษตรกร 

ความรู้ที่ได้รบั 
      - ได้รับความรู้เรื่องการบริหารจัดการนํ้าเพ่ือทําการเกษตร  
      - ได้รับความรู้เรื่องการทําการเกษตรแบบผสมผสาน การแบ่งสัดส่วนพ้ืนที่  

การนําไปใช้ประโยชน ์
      - นําไปปรับใช้ตามความเหมาะสมกับพ้ืนที่ของตนเอง  
      - นําความรู้ที่ได้รับไปถา่ยทอดให้แก่เกษตรกรในพ้ืนที่เดียวกัน 

หมอดินอาสา 

ความรู้ที่ได้รบั 
      - ได้แนวคิดใหม่ๆ  และรูปแบบในการทําเกษตรผสมผสานในพ้ืนที่จริง  
      - ได้รับความรู้เรื่องการปลูกพืชผักสวนครัว การปลกูพืชหลากหลายชนิด  
        การจัดสรรพ้ืนที่ทําการเกษตรอย่างคุ้มค่า  
      - ได้รับความรู้เรื่องแนวทางการปรับปรุงบํารุงดินของแต่ละพ้ืนที่  



 - 27 -

 

กลุ่มเป้าหมาย ความคิดเหน็ 

 

การนําไปใช้ประโยชน ์
      - นําไปปรับใช้ในพ้ืนที่ของตนเอง  
      - นําความรู้จากการทําการเกษตรผสมผสาน ไปเพ่ิมรายได้ตลอดปี  
      - นําความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดให้แก่ชาวบ้านและผู้ที่สนใจ 

เจ้าหน้าทีห่น่วยงาน 
ภาครัฐ 

ความรู้ที่ได้รบั 
      - ได้รับความรู้เรื่องการทําเกษตรผสมผสาน การลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิม   
        ประสทิธิภาพการใช้พ้ืนที่แบบเกษตรผสมผสาน  
      - ได้รับความรู้เรื่องการจัดสรรพ้ืนที่อย่างเป็นระบบ  
      - ได้รับความรู้เรื่องระบบการจัดการนํ้าในการปลูกพืช  
      - ได้รับรู้ถึงความเป็นมาและวิธีการทําการเกษตรผสมผสาน           
      - ได้รับความรู้เรื่องแนวทางการปรับปรุงบํารุงดินของแต่ละพ้ืนที่  

การนําไปใช้ประโยชน ์
      - นําไปปรับใช้เพ่ือเป็นต้นแบบในการจัดการพ้ืนที่การเกษตรของตนเอง  
      - นําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวัน  
      - นําองค์ความรู้ไปถ่ายทอดให้แก่เกษตรกรในพ้ืนที่      

นักเรียน/นักศกึษา 

ความรู้ที่ได้รบั 
      - ได้รับความรู้เรื่องวิธีการปลูกและประโยชน์ของพืชผักสวนครัวชนิดต่าง ๆ  
      - ได้รับความรู้เรื่องการแบ่งสัดส่วนพ้ืนที่ การใช้พ้ืนที่ได้หลากหลาย  
      - ได้รับความรู้เรื่องระบบการจัดการนํ้าในการปลูกพืชผักแบบผสมผสาน  

การนําไปใช้ประโยชน ์
      - นําการทําเกษตรผสมผสานไปปรับใช้พ้ืนที่ของตนเอง  
      - นําความรู้ไปถ่ายทอดให้แก่คนในครอบครัว 

ประชาชนทั่วไป 

ความรู้ที่ได้รบั 
      - ได้รับความรู้เรื่องการปรับปรุงบํารุงดินให้เหมาะสมกับการทําการเกษตร 
        แบบผสมผสาน  
      - ได้รับความรู้เรื่องรูปแบบการทําการเกษตรแบบผสมผสานอย่างเป็นระบบ  
      - ได้รับความรู้เรื่องการปลูกพืชหลากหลายชนิด และการจัดสรรพ้ืนที่ในการ   
        ทําการเกษตรอย่างคุ้มค่า 

การนําไปใช้ประโยชน ์
      - นําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในพ้ืนที่ของตนเอง  
      - สามารถสร้างอาชีพหรือบริโภคในครัวเรือนเพ่ือลดรายจ่าย 
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5. โซน E สถานีความหลากหลายทางชีวภาพ 

ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 56.28) เป็นเพศหญิง รองลงมา (ร้อยละ 43.72) เป็นเพศชาย      
มีอายุเฉลี่ย 42.30 ปี 

กลุ่มเป้าหมาย ความคิดเหน็ 

หมอดินอาสา   
และเกษตรกร 

ความรู้ที่ได้รบั 
      - ได้รับความรู้เรื่องการแบ่งช้ันดิน สิ่งมีชีวิตในดิน จุลินทรีย์/อินทรยีวัตถุในดิน  
      - ได้รับความรู้เรื่องการหายใจของดิน การบ่มดิน ความอุดมสมบูรณ์ของแต่ละ

ช้ันดิน  
      - ได้รับความรู้เรื่องชนิด สรรพคุณ และประโยชน์ของสมุนไพร  
      - ได้รับความรู้เรื่องการเก็บตัวอย่างดิน การวิเคราะห์ดิน การใช้ประโยชน์จาก 

Test Kit  
      - ได้รับความรู้เรื่องระบบนิเวศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ ประโยชน์จาก

ระบบนิเวศสิ่งมีชีวิตและป่าไม้ที่มีต่อพืช เช่น ประโยชน์ของจอมปลวกในการ  
ปลูกเห็ด ประโยชน์จากรากพืชที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืช และรักษา   
ความชุ่มช้ืนในดิน  

     - ได้รับความรู้เรื่องวิธีการทําปุ๋ยหมักและการใช้ประโยชน์จากปุ๋ยหมักในการ 
ปรับปรุงบํารุงดิน 

การนําไปใช้ประโยชน ์
      - นําความรู้ไปใช้ในการปรับปรุงบํารุงดินให้ดีขึ้น เช่น  การทําปุ๋ยหมักจากเศษ  

วัชพืช และเศษอาหาร การหมักดินด้วยกากมะพร้าว เป็นต้น  
      - และนําความรู้ไปใช้ในการปลูกสมุนไพร เพ่ือใช้เป็นอาหารและยารักษาโรค 

เจ้าหน้าทีห่น่วยงาน 
ภาครัฐ 

ความรู้ที่ได้รบั 
      - ได้รับความรู้เร่ืองการแบ่งช้ันดิน สิ่งมีชีวิตในดิน จุลินทรีย์/อินทรยีวัตถุในดิน  
      - ได้รับความรู้เรื่องการหายใจของดิน การบ่มดิน ความอุดมสมบูรณ์ของแต่ละ
        ช้ันดิน  
      - ได้รับความรู้เรื่องชนิด สรรพคุณ และประโยชน์ของสมุนไพร  
      - ระบบนิเวศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ  
      - ได้รับความรู้เรื่องวิธีการทําปุ๋ยหมักและการใช้ประโยชน์จากปุ๋ยหมักในการ 

ปรับปรุงบํารุงดิน 

การนําไปใช้ประโยชน ์
      - นําความรู้ไปถ่ายทอดให้แก่เกษตรกร  
      - การจัดการดินในพ้ืนที่จํากัด  
      - ปลูกสมนุไพรเพ่ือใช้เป็นอาหารและยารักษาโรค  
      - ประยุกต์ใช้ในการทํางาน 
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กลุ่มเป้าหมาย ความคิดเหน็ 

เจ้าหน้าทีห่น่วยงาน
ภาคเอกชน 

ความรู้ที่ได้รบั 
      - ได้รับความรู้เรื่องการแบ่งช้ันดิน สิ่งมีชีวิตในดิน จุลินทรีย์/อินทรยีวัตถุในดิน     
      - ได้รับความรู้เรื่องการหายใจของดิน การบ่มดิน ความอุดมสมบูรณ์ของแต่ละ 
        ช้ันดิน  
      - ได้รับความรู้เรื่องชนิด สรรพคุณ และประโยชน์ของสมุนไพร  
      - ได้รับความรู้เรื่องวิธีการทําปุ๋ยหมักและการใช้ประโยชน์จากปุ๋ยหมักในการ 
        ปรับปรุงบํารุงดิน 

การนําไปใช้ประโยชน ์
      - นําความรู้ไปใช้ในการทําปุ๋ยหมัก การหมักดินด้วยกากมะพร้าว  
      - ปลูกสมนุไพรเพ่ือใช้เป็นอาหารและยารักษาโรค  
      - นําไปต่อยอดงานวิจัย 

นักเรียน/นักศกึษา 

ความรู้ที่ได้รบั 
      - ได้รับความรู้เรื่องการแบ่งช้ันดิน สิ่งมีชีวิตในดิน จุลินทรีย์/อินทรยีวัตถุในดิน     
      - ได้รับความรู้เรื่องการหายใจของดิน การบ่มดิน ความอุดมสมบูรณ์ของแต่ละ 
        ช้ันดิน  
      - ได้รับความรู้เรื่องชนิด สรรพคุณ และประโยชน์ของสมุนไพร  
      - ได้รับความรู้เรื่องวิธีการทําปุ๋ยหมักและการใช้ประโยชน์จากปุ๋ยหมักในการ 
        ปรับปรุงบํารุงดิน 

การนําไปใช้ประโยชน ์
      - นําความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวัน การเรียน ต่อยอดแปลงทดลอง และปลูก    
        พืชผักสวนครัว 

สื่อมวลชน 

ความรู้ที่ได้รบั 
      - ได้รับความรู้เรื่องการแบ่งช้ันดิน สิ่งมีชีวิตในดิน จุลินทรีย์/อินทรยีวัตถุในดิน    
      - ได้รับความรู้เรื่องการหายใจของดิน การบ่มดิน และความอุดมสมบูรณ์ของ     
        แต่ละช้ันดิน  

การนําไปใช้ประโยชน ์
      - นําความรู้ไปใช้ในการปลูกพืชผักสวนครัวในบริเวณบ้าน 
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กลุ่มเป้าหมาย ความคิดเหน็ 

ประชาชนทั่วไป 

ความรู้ที่ได้รบั 
      - ได้รับความรู้เรื่องการแบ่งช้ันดิน สิ่งมีชีวิตในดิน จุลินทรีย์/อินทรยีวัตถุในดิน      
      - ได้รับความรู้เรื่องการหายใจของดิน การบ่มดิน ความอุดมสมบูรณ์ของแต่ละ 
        ช้ันดิน  
      - ได้รับความรู้เรื่องชนิด สรรพคุณ และประโยชน์ของสมุนไพร  
      - ได้รับความรู้เรื่องระบบนิเวศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ  
      - ได้รับความรู้เรื่องวิธีการทําปุ๋ยหมักและการใช้ประโยชน์จากปุ๋ยหมักในการ 
        ปรับปรุงบํารุงดิน 

การนําไปใช้ประโยชน ์
- นําความรู้ไปใช้ในการปรับปรุงบํารุงดิน  
- นําความรู้ไปถ่ายทอดให้แก่ผูท้ี่สนใจ 

6. โซน F สถานีบ้านเกษตรพอเพียง 

          ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 50.00) เป็นเพศชาย รองลงมา (ร้อยละ  50.00) เป็นเพศหญิง   
มีอายุเฉลี่ย 41.59 ปี 

กลุ่มเป้าหมาย ความคิดเหน็ 

หมอดินอาสา   
และเกษตรกร 

ความรู้ที่ได้รบั 
      - ได้รับความรู้เรื่องการทําเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
      - ได้รับความรู้เรื่องการเผาถ่าน การทํานํ้าส้มควันไม้ การเลี้ยงไส้เดือนดิน            
        การเพาะเห็ด และการเลี้ยงสัตว์ 

การนําไปใช้ประโยชน ์
      - นําความรู้ไปปรับใช้ในทําการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง        
      - นําความรู้ไปถ่ายทอดให้แก่เกษตรรายอ่ืนที่สนใจ 

เจ้าหน้าทีห่น่วยงาน 
ภาครัฐ 

ความรู้ที่ได้รบั 
      - ได้รับความรู้เรื่องการทําเกษตรและการดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ  
        พอเพียง  
      - ได้รับความรู้เรื่องการเลี้ยงไส้เดือนดิน การเพาะเห็ด การเลี้ยงสัตว์เพ่ือนํามูล       
        มาทําปุ๋ย การทําบ่อปลา  
      - ได้รับความรู้เรื่องแนวทางการปลูกพืชแบบผสมผสาน 

การนําไปใช้ประโยชน ์
      - นําความรู้ไปปรับใช้ในการทําการเกษตร  
      - นําไปถ่ายทอดให้แก่เกษตรกรและผูท้ีส่นใจ 
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กลุ่มเป้าหมาย ความคิดเหน็ 

เจ้าหน้าทีห่น่วยงาน 
ภาคเอกชน 

ความรู้ที่ได้รบั 
      - ได้รับความรู้เรื่องการทําเกษตรและการดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของ 
        เศรษฐกิจพอเพียง  
      - ได้รับความรู้เรื่องการทําการเกษตรแบบผสมผสาน การปลูกพืชผักสวนครัว  
      - ได้รับความรู้เรื่องการเลี้ยงสัตว์ 

การนําไปใช้ประโยชน ์
      - นําความรู้ไปใช้ในการปลูกพืชผักสวนครัวเพ่ือบริโภค เป็นการลดค่าใช้จ่ายใน 
        ครัวเรือน 

นักเรียน/นักศกึษา 

ความรู้ที่ได้รบั 
      - ได้รับความรู้เรื่องการทําเกษตร การดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
        พอเพียง  
      - ได้รับความรู้เรื่องการเลี้ยงไส้เดือนดิน การเพาะเห็ด การเลี้ยงสัตว์เพ่ือนํามูล      
        มาทําปุ๋ย การทําบ่อปลา พร้อมทั้งแนวทางการปลูกพืชแบบผสมผสาน 

การนําไปใช้ประโยชน ์
      - นําความรู้ไปใช้ในการดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง         
        ปลูกพืชผักสวนครัวบรโิภค เป็นการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน 

ประชาชนทั่วไป 

ความรู้ที่ได้รบั 
      - ได้รับความรู้เรื่องการทําเกษตร การดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
        พอเพียง  
      - ได้รับความรู้เรื่องการเลี้ยงไส้เดือนดิน การเพาะเห็ด การเลี้ยงสัตว์เพ่ือนํามูล 
        มาทําปุ๋ย การทําบ่อปลา พร้อมทั้งแนวทางการปลูกพืชแบบผสมผสาน 

การนําไปใช้ประโยชน ์
      - นําความรู้ไปใช้ในการการดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง         
        ปลูกพืชผักสวนครัวบรโิภค เป็นการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน  
      - นําความรู้ไปเผยแพร่ให้แก่ผู้ทีส่นใจ 
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7. โซน G สถานีดิน น้ํา ปา่ สัตว์อาศยั 

  ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 51.91) เป็นเพศหญิง รองลงมา (ร้อยละ 45.09) เป็นเพศชาย 
มีอายุเฉลี่ย 41.32 ปี 

กลุ่มเป้าหมาย ความคิดเหน็ 

หมอดินอาสา 
และเกษตรกร 

ความรู้ที่ได้รบั 
      - ได้รับความรู้เรื่องการคัดเลือกพันธ์ุหญ้าแฝกและวิธีการปลูกหญ้าแฝก          
        เพ่ือการอนุรักษ์ดินและนํ้า  
      - ได้รับความรู้เรื่องเทคนิคการบ่มดิน การปรับปรุงบํารุงดิน  
      - ได้รับความรู้เรื่องลักษณะและสมบัติของดิน  

การนําไปใช้ประโยชน ์
      - นําความรู้ไปปรับใช้ในพ้ืนที่ของตนเอง ปรับปรุงบํารุงดินให้ดีขึ้น ให้เหมาะ 
        แก่การเพาะปลูก เพ่ือเพ่ิมผลผลิต  
      - นําความรู้ไปถ่ายทอดให้แก่เกษตรกรรายอ่ืนที่สนใจ 

เจ้าหน้าทีห่น่วยงาน 
ภาครัฐ 

ความรู้ที่ได้รบั 
      - ได้รับความรู้เรื่องการคัดเลือกพันธ์ุหญ้าแฝกและวิธีการปลูกหญ้าแฝก          
        เพ่ือการอนุรักษ์ดินและนํ้า  
      - ได้รับความรู้เรื่องเทคนิคการบ่มดิน การปรับปรุงบํารุงดิน  
      - ได้รับความรู้เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพในดิน 

การนําไปใช้ประโยชน ์
      - นําความรู้ไปปรับใช้ในพ้ืนที่ของตนเอง ปลูกพืชผักสวนครัวเพ่ือบริโภค 
        ในครัวเรือน  
      - นําความรู้ไปถ่ายทอดให้แก่เกษตรกรและบุคคลในครอบครัว 

เจ้าหน้าทีห่น่วยงาน 
ภาคเอกชน 

ความรู้ที่ได้รบั 
      - ได้รับความรู้เรื่องการคัดเลือกพันธ์ุหญ้าแฝกและวิธีการปลูกหญ้าแฝก          
        เพ่ือการอนุรักษ์ดินและนํ้า  
      - ได้รับความรู้เรื่องเทคนิคการบ่มดิน การปรับปรุงบํารุงดิน  

การนําไปใช้ประโยชน ์
      - นําความรู้ไปจัดทําแปลงสาธิตในที่ทาํงานเพ่ือเป็นจุดเรียนรู้ รวมทัง้ถ่ายทอด    
        ความรู้แก่บุคคลอ่ืน  
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กลุ่มเป้าหมาย ความคิดเหน็ 

นักเรียน/นักศกึษา 

ความรู้ที่ได้รบั 
      - ได้รับความรู้เรื่องชนิดของดิน ช้ันดิน การปรับปรุงบํารุงดิน  
      - ได้รับความรู้เรื่องประโยชน์ของการปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและนํ้า 

การนําไปใช้ประโยชน ์
      - นําความรู้ไปประกอบการจัดทํารายงาน และนําไปถ่ายทอดให้แก่บุคคล 
        ในครอบครัว  

ประชาชนทั่วไป 

ความรู้ที่ได้รบั 
      - ได้รับความรู้เรื่องลักษณะและสมบัติของดิน การปรับปรุงบํารุงดิน  
      - ได้รับความรู้เรื่องสายพันธ์ุของหญ้าแฝก และประโยชน์ของการปลูกหญ้าแฝก
        เพ่ือการอนุรักษ์ดินและนํ้า 

การนําไปใช้ประโยชน ์
      - นําความรู้ไปปรับใช้ในการปรับปรุงบํารุงดิน และการปลูกพืชในพ้ืนที่ของ  
        ตนเอง 

8. โซน H สถานีแหลง่อาหารมีชีวิต  
 เน่ืองจากโซน H เป็นทุ่งข้าวโพดกลางแจ้ง มีผู้เข้าชมงานจํานวนน้อยมาก โดยมีผู้ให้

สัมภาษณ์ประมาณ 6 - 7 ราย จึงไม่สามารถเป็นตัวแทนกลุ่มตัวอย่างเพ่ืออ้างอิงได้ 

9. โซน I สถานีอนุรักษ์ดินและน้ํา 

       ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 51.71) เป็นเพศหญิง รองลงมา (ร้อยละ 45.29) เป็นเพศชาย 
มีอายุเฉลี่ย 44 ปี 

กลุ่มเป้าหมาย ความคิดเหน็ 

หมอดินอาสา   
เกษตรกร   
และเจ้าหน้าที่
หน่วยงานภาครัฐ 

ความรู้ที่ได้รบั 
      - ได้รับความรู้เรื่องพันธ์ุไม้ในแปลงอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  
      - ได้รับความรู้เรื่องการอนุรักษ์ดินและนํ้า ในมาตรการวิธีกลและวิธีพืช การทํา 

บ่อดักตะกอน การทําคันดิน การป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน และการ
ปรับปรุงบํารุงดิน  

การนําไปใช้ประโยชน ์
      - นําความรู้ไปปรับใช้ในพ้ืนที่ของตนเอง ในการป้องกันการชะลา้งพังทลาย     
        ของดิน      
      - นําความรู้ไปถ่ายทอดให้แก่ผู้ที่สนใจ 
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กลุ่มเป้าหมาย ความคิดเหน็ 

เจ้าหน้าทีห่น่วยงาน 
ภาคเอกชน 

ความรู้ที่ได้รบั 
      - ได้รับความรู้เรื่องพันธ์ุไม้ในแปลงอนุรักษ์พันธุกรรมพืช   
      - ได้รับความรู้เรื่องการจัดระบบอนุรักษ์ดิน และน้ํา การปรับปรุงดิน  
      - ได้รับความรู้เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพในดิน  

การนําไปใช้ประโยชน ์
      - นําความรู้ไปใช้ในการปรับปรุงบํารุงดินให้ดีขึ้น เพ่ือปลูกพืชในพ้ืนที่ของตนเอง

นักเรียน/นักศกึษา 

ความรู้ที่ได้รบั 
      - ได้รับความรู้เรื่องพันธ์ุไม้ในแปลงอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  
      - ได้รับความรู้เรื่องการอนุรักษ์ดินและนํ้า การทําบ่อดักตะกอน การทําคันดิน  
        การป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน การลดการสูญเสียหน้าดิน และการ 
        ปรับปรุงบํารุงดิน  
การนําไปใช้ประโยชน ์
      - นําความรู้ไปปรับใช้ในพ้ืนที่ของตนเองและการเรียน 

สื่อมวลชน 

ความรู้ที่ได้รบั 
      - ได้รับความรู้เรื่องพันธ์ุไม้ในแปลงอนุรักษ์พันธุกรรมพืช การจัดระบบอนุรักษ์ 
        ดินและนํ้า การปรับปรุงดิน และความหลากหลายทางชีวภาพในดิน 

การนําไปใช้ประโยชน ์
      - นําข้อมูลไปใช้ในการเขียนข่าว และเผยแพร่ข้อมลูขา่วสารการเกษตร 
        ผ่านสื่อต่าง ๆ 

ประชาชนทั่วไป 

ความรู้ที่ได้รบั 
      - ได้รับความรู้เรื่องการอนุรักษ์ดินและนํ้าในมาตรการวิธีกลและวิธีพืช การทํา 
        บ่อดักตะกอน การทําคันดิน ทางลําเลียงในไร่นา การไถพรวนตามแนวระดับ  
        ลดการสูญเสียดิน การป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน การปรับปรุงดิน  
      - ได้รับความรู้เรื่องพันธ์ุไม้ในแปลงอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  
      - ได้รับความรู้เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพในดิน 

การนําไปใช้ประโยชน ์
      - นําความรู้ไปใช้ในการปรับปรุงบํารุงดินให้ดีขึ้น  เพ่ือปลูกพืชในพ้ืนที่ของ 
        ตนเอง 
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8. ข้อเสนอแนะของผู้ประเมินต่อการจัดงานวันดินโลก ปี 2563 
1. ควรจัดทําแผนผังแสดงจุดชมงาน และกิจกรรมต่าง ๆ หรือมีป้าย QR - Code เพ่ือให้ผู้เข้าชมงาน

ได้สแกนดูรายละเอียดของจุดชมงาน และกิจกรรมต่าง ๆ  
2. ควรเพ่ิมจํานวนรถสุขาเคลื่อนที่ โดยจัดให้อยู่กระจายตามจุดต่าง ๆ พร้อมทั้งมีการทําความ

สะอาดเป็นระยะ ควรจัดสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผู้พิการและผู้สุงอายุ เช่น ห้องนํ้า จุดน่ังพักผ่อนรอรถราง 
เป็นต้น ควรมีจุดสําหรับพักผ่อนกระจายตามจุดต่าง ๆ และเพ่ิมจํานวนรถราง เพ่ือให้เพียงพอต่อการบริการ   
ผู้เข้าชมงานจํานวนมาก 

3. ควรมีจุดประชาสัมพันธ์ในจุดลงทะเบียนทั้ง 3 จุด เน่ืองจากแต่ละจุดไม่สามารถจะรับรู้การ
ประชาสัมพันธ์ ทําให้การรับรู้ไม่ทันต่อสถานการณ์ 

 

 

 

 



บทที่ 4 
 

สรุปผลการประเมิน 
 

การประเมินผลการจัดงานวันดินโลก ปี 2563 (World Soil Day 2020) ในหัวข้อ “Keep soil 
alive, protect soil biodiversity รักษ์ปฐพี คืนชีวีที่หลากหลายให้ผืนดิน” ณ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการ
วิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย (CESRA) อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 4 - 8 ธันวาคม 2563 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของการจัดงานวันดินโลก ปี 2563 และเพ่ือประเมิน
ประโยชน์ที่ได้รับ ความพึงพอใจ ตลอดจนข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นต่อการจัดงานวันดินโลก ปี 2563  
โดยกําหนดการประเมินผลเป็น 3 รูปแบบ คือ การประเมินผลโดยใช้แบบสอบถามในรูปแบบออนไลน์ 
การสัมภาษณ์เชิงลกึ และการสังเกตการณ์ ผลการประเมินมีดังน้ี 

1. ผลการประเมินโดยใชแ้บบสอบถามในรูปแบบออนไลน์  
กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้เข้าร่วมงานที่ตอบแบบประเมิน จํานวน 3,674 ราย คิดเป็นร้อยละ 87.48 ของ

กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด จํานวน 4,200 ราย ผู้ตอบแบบประเมินมากกว่าครึ่งหน่ึง ร้อยละ 52.29 เป็นเพศหญิง 
และร้อยละ 47.71 เป็นเพศชาย มีอายุเฉลี่ย 44.89 ปี โดยมีอายุระหว่าง 44 - 55 ปี มากที่สุด ผู้ตอบแบบ
ประเมินเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ มากที่สุด รองลงมา เป็นหมอดินอาสา ประชาชนทั่วไป เกษตรกร 
นักเรียน/นักศึกษา เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาคเอกชน และสื่อมวลชน ตามลําดับ ผู้เข้าร่วมงานรับทราบข่าวสารการ
จัดงานจากสื่อมากกว่าหน่ึงช่องทาง โดยส่วนใหญ่ (ร้อยละ 39.49) รับทราบจากหนังสอืเชิญเข้าร่วมงาน มากที่สุด 
รองลงมา อินเทอร์เน็ต (Facebook, website ฯลฯ) ป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ ผู้ใหญ่บ้าน/เพ่ือนบ้าน/ครู 
และอ่ืน ๆ (กลุ่มเกษตร รายการโทรทัศน์ รายการวิทยุ ฯลฯ) ตามลําดับ 

2. ผลการประเมินตามวัตถุประสงค์ของการจัดงานวันดินโลก ปี 2563 
จากข้อคิดเห็นของผู้ตอบแบบประเมิน สามารถสรุปได้ว่า ผู้ตอบแบบประเมินเกือบทั้งหมด ร้อยละ 

98.56 รับรู้เก่ียวกับวันดินโลก โดยร้อยละ 84.05 ให้ความคิดเห็นว่า งานวันดินโลกทําให้น้อมรําลึกถึงในหลวง
รัชกาลที่ 9 ที่ทรงงานด้านการพัฒนาที่ดิน ร้อยละ 70.30 ให้ความคิดเห็นว่า งานวันดินโลกทําให้ตระหนักถึง
ความสําคัญของทรัพยากรดิน และได้รับความรู้เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพในดินของสิ่งมีชีวิต และ ร้อยละ 
56.04 ให้ความคิดเห็นว่า รับรู้และจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปกป้อง ดูแล และรักษาทรัพยากรดินให้ใช้
ประโยชน์ได้อย่างย่ังยืน ดังน้ัน สามารถสรุปได้ว่าการจัดงานวันดินโลกคร้ังน้ี บรรลุวัตถุประสงค์การจัดงานทั้ง   
3 ข้อ คือ 1) เพ่ือน้อมรําลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร และเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาทรัพยากรดินเพ่ือการเกษตร 
2) เพ่ือสร้างการรับรู้และความเข้าใจถึงความสําคัญของวันดินโลก เพ่ือน้อมนําแนวพระราชดําริตามศาสตร์
พระราชาด้านดูแลทรัพยากรดินอย่างย่ังยืนมาขยายผลต่อไป และ3) เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ในการดูแลรักษาทรัพยากรดินอย่างย่ังยืน 
 
 
 
 
 



 - 37 -

3. ประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดงานวันดินโลก ปี 2563 
 ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่ ร้อยละ 77.33 ได้รับความรู้ในการปรับปรุงบํารุงดินเพ่ือเพ่ิม

อินทรียวัตถุในดิน ซึ่งเป็นแหล่งอาหารของพืช จุลินทรีย์ และสิ่งมีชีวิตในดิน รองลงมา ได้รับความรู้ในการทํา
การเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ได้รับความรู้เรื่องการอนุรักษ์ดินและนํ้า 
รักษาและป้องกันดินไม่ให้ถูกชะล้าง และได้รับความรู้เรื่องการปลูกหญ้าแฝกเพ่ือรักษาความชุ่มช้ืนในดิน  
4. ความชื่นชอบนิทรรศการ/กิจกรรมภายในงาน และเหตุผลที่ชื่นชอบ 
 ผู้ตอบแบบประเมินช่ืนชอบนิทรรศการทั้งหมด ในระดับมาก โดยช่ืนชอบนิทรรศการโซน A 
สถานีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ นิทรรศการโซน B สถานีชมวิว นิทรรศการโซน C สถานีพืชหมุนเวียน    
และนิทรรศการโซน E สถานีความหลากหลายทางชีวภาพ มากที่สุด และผู้ตอบแบบประเมินมีความช่ืนชอบ
กิจกรรมทั้งหมด อยู่ในระดับมาก โดยช่ืนชอบกิจกรรมอบรมหมอดินอาสา มากที่สุด รองลงมา กิจกรรมเดิน-ว่ิง 
วันดินโลก กิจกรรม DIY ป้ันดินด่านเกวียน/การทํา Soil Card และกิจกรรมการจําหน่ายสินค้า OTOP และอาหาร 
ตามลําดับ 
5. ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมินต่อการจัดงานในวันดินโลก ปี 2563 

ผู้เข้าร่วมงานส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการจัดงานภาพรวม ค่าคะแนนเฉล่ีย 2.66 (คะแนนเต็ม 3) 
อยู่ในระดับมาก ซึ่งส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจต่อสถานที่จัดงาน มากที่สุด รองลงมา มีความพึงพอใจต่อรูปแบบ   
การจัดงาน การอํานวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ภายในงาน การลงทะเบียนและการประชาสัมพันธ์ 
ระยะเวลาในการจัดงาน ความสะดวกในการเดินทางเข้าร่วมงาน และการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกภายใน
งาน (โดยมีความพึงพอใจต่อรถรางชมงาน มากท่ีสุด รองลงมา สถานที่จอดรถ ร้านอาหาร ห้องนํ้า/สุขา
เคลื่อนที่) ตามลําดับ    

6. ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบประเมิน  
ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่ ร้อยละ 53.10 ไม่ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ และมีผู้เข้าร่วมงาน

ร้อยละ 46.90 ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการจัดงาน ดังน้ี  
1. การจัดงานดีมาก ชอบสถานที่จัดงาน และบรรยากาศภายในงาน อยากให้มีการจัดงานทุกปี 
2. ควรมีการประชาสัมพันธ์การจัดงานล่วงหน้า ทางสื่อต่าง ๆ ทุกช่องทาง เพ่ือให้ประชาชนทราบ

อย่างทั่วถึง ควรเพ่ิมป้ายบอกทางเข้างาน 
     3. เจ้าหน้าที่ดูแลเป็นอย่างดี ให้ความรู้ สามารถนําไปปรับใช้ในพ้ืนที่ของตนเอง 

4. ควรเพ่ิมจํานวนรถราง รถจักรยานให้เพียงพอกับผู้มาร่วมงาน และมีเจ้าหน้าที่คอยจัดคนขึ้นรถ
ในแต่ละจุด พร้อมทั้งคอยดูว่าประชาชนมีตกค้างอยู่หรือไม่      

5. จุดชมงาน สถานที่การจัดอบรมของหมอดินอาสาแต่ละฐานอยู่ไกลกันมาก ทําให้ไม่สะดวกและ
เสียเวลาในการเปลี่ยนฐาน      

6. ควรเพ่ิมจํานวนห้องนํ้า/รถสุขาเคลื่อนที่ให้เพียงพอต่อจํานวนผู้เข้าชมงาน     
7. โซนอาหารมฝีุ่นเยอะมาก ทีน่ั่งไม่เพียงพอ ควรเพ่ิมร้านอาหารฮาลาล ควรใช้ภาชนะที่ย่อยสลายได้ 
8. การจัดงานควรมีสูจิบัตรแจกผู้เข้าร่วมงาน เพ่ือจะได้ทราบว่าแต่ละวันมีกิจกรรมใดที่น่าสนใจ 
9. จัดสถานที่น่ังพักผ่อน และบริการน้ําด่ืมให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน เน่ืองจากผู้เข้าร่วมงานใหญ่เป็น

ผู้สูงอายุ พร้อมทั้งจัดให้มีถังขยะตามจุดต่าง ๆ 
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10. ปรับสถานีที่จอดรถราง เน่ืองจากบางสถานีจุดนิทรรศการอยู่กลางแจ้ง อากาศร้อนมาก ผู้เข้าชมงาน
ก็ไม่อยากลง อีกทั้ง ควรจัดเตรียมสถานที่เพ่ือรองรับ และอํานวยความสะดวกผู้เข้าชมงานที่รอขึ้นรถราง เช่น  
มีบริเวณในที่ร่ม และเก้าอ้ีน่ังรอสําหรับผู้สูงอายุ 
   11. บริเวณสถานีที่จอดรถรางควรมีป้ายอธิบายหน้าโซนแต่ละโซน ตอนน้ีอยู่ในงานบริเวณใดและ
บริเวณน้ีมีนิทรรศการ/กิจกรรมใดบ้าง 
 

7. ผลการประเมินการสัมภาษณ์เชิงลึก 
           จากการสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมงานที่เข้าชมนิทรรศการภายในงาน 9 โซน แบบเจาะลึกรายบุคคล 
ในประเด็นความรู้ที่ได้รับ และการนําความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ของกลุ่มเป้าหมายที่กําหนด (เจ้าหน้าที่
หน่วยงานภาครัฐ หมอดินอาสา เกษตรกร นักเรียน/นักศึกษา เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาคเอกชน ประชาชนทั่วไป 
และสื่อมวลชน) จํานวน 45 รายต่อวันต่อโซนนิทรรศการ เก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 4 - 7 ธันวาคม 2563 โดยมี
กลุ่มเป้าหมายรวม จํานวน 1,620 ราย แต่เน่ืองจาก โซน H เป็นทุ่งข้าวโพด กลางแจ้งมีผู้เข้าชมงานจํานวน
น้อยมาก โดยมีผู้ให้สัมภาษณ์ประมาณ 6 - 7 ราย จึงไม่สามารถเป็นตัวแทนกลุ่มเป้าหมายเพ่ืออ้างอิงได้ ดังน้ัน 
มีผู้ให้สัมภาษณ์เชิงลึกทั้งหมด จํานวน 1,440 ราย คิดเป็นร้อยละ 89.89 ของกลุ่มเป้าหมาย ผลการประเมิน
การสัมภาษณ์เชิงลึก มีดังน้ี 
           โซน A สถานีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ : ได้รับความรู้เรื่องพระราชกรณียกิจของ 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงงานด้านการจัดการ
ดินและนํ้า ประวัติความเป็นมาของวันดินโลก และการก่อต้ังศูนย์ CESRA ทําให้รู้สึกซาบซึ้ง น้อมรําลึกถึง
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จ  
พระเจ้าอยู่หัว ทรงสืบสาน รักษา และต่อยอดพระราชปณิธานแนวพระราชดําริการทรงงานของพระบรมราชชนก 
  โซน B สถานีชมวิว : ได้รับความรู้เก่ียวกับการปลูกพืชบํารุงดิน การผสมดิน ผสมปุ๋ย 
แอพพลิเคช่ันน้องดินดี ผลิตภัณฑ์สารเร่ง พด. และจุลินทรีย์ในดิน สามารถนําความรู้ไปใช้ในพ้ืนที่ของตนเอง 
และนําความรู้ไปเผยแพร่ให้แก่ผู้ที่สนใจ 
  โซน  C สถานีพืชหมุนเ วียน  : ไ ด้รับความรู้ เ รื่ องการปลูก พืชปรับปรุ ง บํารุ ง ดิน  
การเจริญเติบโตของปอเทืองในระยะต่าง ๆ ความรู้เก่ียวกับการปลูกพืชหมุนเวียน ประโยชน์ของปอเทือง    
พืชบํารุงดิน และพืชคลุมดิน สามารถนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงบํารุงดินในพ้ืนที่ให้ดีขึ้น นําไปใช้
เป็นอาหารสัตว์ และปลูกเพ่ือเพ่ิมรายได้ ช่วยลดต้นทุนการผลิต 
  โซน D สถานีแห่งความยั่งยืน : ได้รับความรู้เรื่องการทําเกษตรผสมผสาน การจัดการพ้ืนที่
เกษตรตามหลักทฤษฎีใหม่ ตัวอย่างการจัดสรรพ้ืนที่ทําการเกษตรอย่างคุ้มค่า ระบบการจัดการน้ําในการปลูก
พืชผักแบบผสมผสาน สามารถนําความรู้นําไปปรับใช้ในพ้ืนที่ของตนเอง สามารถนําความรู้จากการทํา
การเกษตรผสมผสาน ไปเพ่ิมรายได้ตลอดปี นําความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดให้แก่ชาวบ้านและผู้ที่สนใจ 
  โซน  E สถานีความหลากหลายทางชีวภาพ : ไ ด้รับความรู้ เรื่องการแบ่งช้ันดิน  
ความอุดมสมบูรณ์ของแต่ละช้ันดิน สิ่งมีชีวิตในดิน การหายใจของดิน การบ่มดิน ชนิดและสรรพคุณของ
สมุนไพร วิธีการทําปุ๋ยหมัก การใช้ประโยชน์จากปุ๋ยหมักในการปรับปรุงบํารุงดิน การเก็บตัวอย่างดิน  
การวิเคราะห์ดิน ความรู้เรื่องระบบนิเวศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ ประโยชน์จากระบบนิเวศส่ิงมีชีวิต
และป่าไม้ที่มีต่อพืช และประโยชน์จาก Test Kit ในการวัดปริมาณอินทรียวัตถุในดิน สามารถนําความรู้ไปใช้
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ในการปรับปรุงบํารุงดินให้ดีขึ้น นําความรู้ไปใช้ในการปลูกพืชสมุนไพรเพ่ือใช้เป็นอาหาร และยารักษาโรคใน
ครัวเรือน นําไปใช้ในชีวิตประจําวัน และนําความรู้ไปเผยแพร่ให้แก่ผู้ที่สนใจ 
  โซน F สถานีบ้านเกษตรพอเพียง : ได้รับความรู้เรื่องการทําเกษตร การดํารงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การเลี้ยงไส้เดือนดิน การเพาะเห็ด การเลี้ยงสัตว์เพ่ือนํามูลมาทําปุ๋ย การทําบ่อ
ปลา พร้อมทั้งแนวทางการปลูกพืชแบบผสมผสาน สามารถนําความรู้ไปปรับใช้ต่อยอดในการปลูกพืชให้
เหมาะสมตามสภาพพ้ืนที่ของตนเอง นําความรู้ไปปรับใช้ทําแปลงผักในครัวเรือนเพ่ือบริโภค และลดค่าใช้จ่าย  
  โซน G สถานีดิน น้ํา ป่า สัตว์อาศัย : ได้รับความรู้เรื่องการคัดเลือกพันธ์ุหญ้าแฝก วิธีการ
ปลูกหญ้าแฝกเพ่ืออนุรักษ์ดินและนํ้า ลักษณะและสมบัติของดิน การทําการเกษตรตามแนวทางปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และความสัมพันธ์ของดิน นํ้า ป่า และสัตว์ ก่อให้เกิดความสมดุลระหว่างกันทางธรรมชาติ 
สามารถนําความรู้ไปปรับใช้ในพ้ืนที่ของตนเอง และนําความรู้ไปถ่ายทอดให้แก่เกษตรกรรายอ่ืนที่สนใจ 
  โซน H สถานีแหล่งอาหารมีชีวิต : ผู้ให้สัมภาษณ์เชิงลึก จํานวน 6 - 7 ราย มีจํานวนไม่เพียงพอ 
ไม่สามารถเป็นตัวแทนกลุ่มตัวอย่างเพ่ืออ้างอิงได้ 
  โซน I สถานีอนุรักษ์ดินและน้ํา : ได้รับความรู้เรื่องการจัดระบบอนุรักษ์ดินและนํ้า  
ทําในมาตรการวิธีกลและวิธีพืช พันธ์ุไม้ในแปลงอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และความหลากหลายทางชีวภาพ 
ในดิน สามารถนําความรู้ไปปรับใช้ในพ้ืนที่ของตนเอง และนําความรู้ไปเผยแพร่ให้แก่ผู้ที่สนใจ 
8. ข้อเสนอแนะของผู้ประเมินต่อการจัดงานวันดินโลก ปี 2563 

1. ควรจัดทําแผนผังแสดงจุดชมงาน และกิจกรรมต่างๆ หรือมีป้าย QR-Code เพ่ือให้ 
ผู้เข้าชมงานได้สแกนดูรายละเอียดของจุดชมงาน และกิจกรรมต่างๆ  

2. ควรเพ่ิมจํานวนรถสุขาเคลื่อนที่ โดยจัดให้อยู่กระจายตามจุดต่างๆ พร้อมทั้งมีการทํา
ความสะอาดเป็นระยะ ควรจัดสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ เช่น ห้องนํ้า จุดน่ังพักรอรถราง 
เป็นต้น ควรมีจุดสําหรบัน่ังพักผ่อนกระจายตามจุดต่างๆ และเพ่ิมจํานวนรถราง เพ่ือให้เพียงพอต่อการบริการ   
ผู้เข้าชมงานจํานวนมาก 

3. ควรมีจุดประชาสัมพันธ์ในจุดลงทะเบียนทั้ง 3 จุด เน่ืองจากแต่ละจุดไม่สามารถ 
จะรับรู้การประชาสัมพันธ์ ทําให้การรับรู้ไม่ทันต่อสถานการณ์ 

  การประเมินผลการจัดงานวันดินโลก ปี 2563 (World Soil Day 2020) ผลการประเมิน
สามารถสรุปได้ว่า การจัดงานในครั้งน้ีบรรลุวัตถุประสงค์การจัดงาน ได้น้อมรําลึกพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จ        
พระเจ้าอยู่หัว ทรงสืบสาน รักษา ต่อยอด พระราชปณิธานแนวพระราชดําริของพระบรมราชชนก สร้างการ
รับรู้ เข้าใจความสําคัญของวันดินโลก สร้างการมีส่วนร่วมในการปกป้อง ดูแลทรัพยากรดินอย่างย่ังยืนโดย
น้อมนําแนวทางพระราชดําริตามศาสตร์พระราชามาขยายผล มาปรับใช้ในการดําเนินชีวิต ตลอดจนนําความรู้
ที่ได้รับไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ของตนเองได้ ทั้งน้ี มีความพึงพอใจการจัดงานในภาพรวม อยู่ใน
ระดับมาก โดยมีความพึงพอใจสถานที่จัดงาน มากที่สุด การจัดงานในครั้งน้ี เสมือนเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต 
(Living Natural Museum) นอกจากจะได้ความรู้จากนิทรรศการแล้ว ยังได้รับความรู้จากแปลงสาธิตทางการเกษตร
เป็นตัวอย่างให้ทุกกลุ่มเป้าหมายได้เข้ามาศึกษา นําไปปรับใช้ในพ้ืนที่ของตนเอง และสามารถเป็นสถานท่ี
ท่องเที่ยว พักผ่อนหย่อนใจไปในคราวเดียวกันด้วย 

 



 
 
 
 

ภาคผนวก 
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1. พิธีเปิดงานวันดินโลก ปี 2563 

 วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 16.00 น . (นางสาวเบญจพร ชาครานนท์) อธิบดี 
กรมพัฒนาที่ดิน กล่าวรายงาน ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เป็นประธานในการเปิดนิทรรศการวันดินโลก ปี 2563 ในหัวข้อ “Keep soil alive, protect soil 
biodiversity รักษ์ปฐพี คืนชีวีที่หลากหลายให้ผืนดิน” เพ่ือน้อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการ
พัฒนาทรัพยากรดินเพ่ือการเกษตร รวมท้ังสร้างการรับรู้เก่ียวกับวันดินโลก และตระหนักถึงความสําคัญ 
ของทรัพยากรดินให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ  

2. กิจกรรมภายในงาน   

การจัดงานวันดินโลก ปี 2563 ระหว่างวันที่ 4 - 8 ธันวาคม 2563 มีกิจกรรมภายในงาน ดังน้ี 
 2.1 นิทรรศการในอาคาร 

โซน A สถานีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ประกอบด้วย 

A1 นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร และนิทรรศการสืบสาน รักษา และต่อยอด 

หัวข้อ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ จัดแสดง 
- แม่อยากให้เธออยู่กับดิน 
- จุดประกายเร่ิมต้นพระราชานักพัฒนาที่ดิน (ร.9) 
- ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ดิน 
- พระบิดานักพัฒนาสู่พระราชาผู้สืบสานต่อยอด (ร.10) 
- พระเชษฐาสืบสานรักษาสู่พระกนิษฐานักพัฒนาที่ดิน (สมเด็จพระเทพฯ) 
- ปราชญ์แห่งดิน...สู่วันดินโลก (ร.9) 

หัวข้อ ความเป็นมาของวันดินโลก จัดแสดง 
- เล่าขานเรื่องราว ถนน...สู่วันดินโลก 
- รักษ์ปฐพี คืนชีวีสู่ความหลากหลายในดิน 
- ภัยร้ายทําลายความหลากหลายทางชีวภาพของดิน 
- ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพของดิน 
- เราช่วยกันหยุดทําลายความหลากหลายทางชีวภาพในดิน 
- ภาพ 3 มิติ ความหลากหลายทางชีวภาพ จํานวน 2 ภาพ 

A2 นิทรรศการทรัพยากรดินของประเทศไทย 

หัวข้อ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย จัดแสดง 
- ความเป็นมา บทบาท ภารกิจ การสร้างเครือข่าย และการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินของ

ศูนย์ CESRA 
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หัวข้อ ทรัพยากรดินของประเทศไทย จัดแสดง 
- โมเดล 3 มิติ สภาพภูมิประเทศของประเทศไทย 
- แท่งหน้าตัดดินจําลอง พร้อมพืชปลูก ในพ้ืนที่ดินตัวแทนของภูมิภาคต่างๆ 
- สมบัติทางเคมี กายภาพ และชีวภาพ ในพ้ืนที่ดินตัวแทนของภูมิภาคต่างๆ 
- ข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ ในพ้ืนที่ดินตัวแทนของภูมิภาคต่างๆ 

A3 นิทรรศการความหลากหลายทางชีวภาพในดิน  
หัวข้อ ทรัพยากรดินในจังหวัดนครราชสีมา จัดแสดง 
- ตัวอย่างดินที่พบในศูนย์ฯ 
- ความสัมพันธ์ของทรัพยากรดินกับจุลินทรีย์ดินในพ้ืนที่ศูนย์ฯ 
หัวข้อ การใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพของจุลินทรีย์ดิน จัดแสดง 
- จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ทางการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพของกรมพัฒนาท่ีดิน การใช้

ประโยชน์เช้ือราไมคอร์ไรซา และไตรโคเดอร์มา ควบคุมโรคพืช 
- โมเดล และแปลงสาธิตเก่ียวกับนํ้าหมักชีวภาพ พด. 2, 6 และ 7 จากวัสดุชนิดต่างๆ และ

รูปแบบการผลิตปุ๋ยหมัก 8 รูปแบบ 
- การสาธิตเทคนิคการขยายเช้ือราไตรโคเดอร์มา ควบคุมโรคพืช 
- การสาธิตเทคนิคการขยายเช้ือไมคอร์ไรซา 
- เย่ียมชมห้องปฏิบัติการจุลินทรีย์ดิน โรงเรือนขยายเช้ือ ชมการคัดแยกเช้ือ การศึกษากิจกรรม

จุลินทรีย์ 

2.2 พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต (นิทรรศการกลางแจ้ง) และนิทรรศการหน่วยงาน 
โซน A นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 

- แปลงไม้ประดับเฉลิมพระเกียรติรูปตัวเลข 9 และ 10 จัดแสดงแปลงไม้ประดับรูปตัวเลข 9 และ 
10 บริการถ่ายภาพวิวมุมสูงจากโดรน 

โซน B สถานีชมวิว ประกอบด้วย 
B1 ลูกโลกยักษ์ และ Soil Art Tank 
B2 เวทีกลาง และกิจกรรม DIY 
B3 นิทรรศการหน่วยงาน สาธิตการแยกขยะ และจุดจําหน่ายสินค้า OTOP 

โซน C สถานีพืชหมุนเวียน ประกอบด้วย 
C1 สวนสืบสานศาสตร์พระราชา  
C2 พืชปรับปรุงบํารุงดินและพืชคลุมดิน จัดแสดงการปลูกปอเทืองเป็นพืชปุ๋ยสด  

- การเจริญเติบโตของปอเทืองในระยะต่าง ๆ  
- การปลูกพืชปรับปรุงบํารุงดิน  
- ความหลากหลายทางชีวภาพในดิน  
- ถ่ายภาพกับทุ่งปอเทือง  
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C3 การจัดการแปลงพืชไร่หมุนเวียน จัดแสดงแปลงสาธิตการจัดการพ้ืนที่เพ่ือปลูกพืชไร่หมุนเวียน
สําปะหลัง-ข้าวโพดหวาน-ปอเทือง-มันสําปะหลัง  

- ข้าวโพดหวานหมุนเวียนกับมันสําปะหลัง 
- ระบบการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เหลื่อมฤดูกับมันเทศและการใส่เช้ือไมคอร์ไรซาควบคุมโรค 

- ระบบการปลูกถั่วแซมมันสําปะหลัง และแก้วมังกร  
- การปลูกหญ้าแฝกในพ้ืนที่ปลูกพืชไร่  
- ความหลากหลายทางชีวภาพในดิน 

โซน D สถานีแห่งความยั่งยืน ประกอบด้วย 
D1 เกษตรผสมผสาน จัดแสดงการทําเกษตรผสมผสาน  

- การบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรตามหลักทฤษฎีใหม่  
- ประโยชน์ของการปลูกพืชหลากหลายผสมผสาน 
- ความหลากหลายทางชีวภาพในดิน 

D2 แปลงใหญ่ไถเรียบ จัดแสดงเครื่องจักรกลทางการเกษตรของบริษัทสยามคูโบต้า คอรเปอเรช่ัน 
และการบริหารจัดการนํ้าอัจฉริยะของ สวพ. 

โซน E สถานีความหลากหลายทางชีวภาพ ประกอบด้วย 

E1 การเตรียมดิน/ปรับปรุงบํารุงดิน จัดแสดง 
- การปรุงดินและเตรียมดินเพ่ือปลูกพืชต่าง ๆ และความหลากหลายทางชีวภาพในดิน 

E2 ความหลากหลายทางชีวภาพ ในป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง จัดแสดง 
- ความหลากหลายของไม้ในป่า  
- ความหลากหลายทางชีวภาพในดิน  
- ค่ายวิทยาศาสตร์ ทดลองศึกษาสมบัติดิน และ Biofuctool  

โซน F สถานีบ้านเกษตรพอเพียง ประกอบด้วย 
F1 บ้านเกษตรพอเพียง บ้านเกษตรพอเพียงสู้ภัยโควิด – 19 

โซน G สถานีดิน น้ํา ป่า สัตว์อาศัย ประกอบด้วย 
G1 หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ํา จัดแสดง 

- สายพันธ์ุหญ้าแฝกแท้ จํานวน 28 สายพันธ์ุ  
- ระบบรากหญ้าแฝกในดิน  
- ประโยชน์ของการปลูกหญ้าแฝกเพ่ือการอนุรักษ์ดินและนํ้า  
- ลักษณะและสมบัติของดิน 
- ความหลากหลายทางชีวภาพในดิน 

G2 ระบบรากหญ้าแฝก จัดแสดงระบบรากหญ้าแฝกในดิน 
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โซน H สถานีแหล่งอาหารมีชีวิต ประกอบด้วย 
 H1 ซุ้มไม้เลื้อย จัดแสดงอุโมงค์ทางเดินที่ปลูกผักไม้เลื้อย ความยาว 500 เมตร 

H2 แปลงปลูกข้าวโพด จัดแสดงการปลูกข้าวโพดฝักอ่อนและข้าวโพดหวาน 
H3 การจัดการไม้ผล จัดแสดง 

- การจัดการมะม่วงนํ้าดอกไม้สีทองนอกฤดู  
- การจัดการเพ่ือเพ่ิมผลผลิตน้อยหน่า  
- ระบบการให้นํ้าไม้ผลอัจฉริยะ  
- ความหลากหลายทางชีวภาพในดิน 

โซน I สถานีอนุรักษ์ดินและน้ํา ประกอบด้วย 
I1 ระบบอนุรักษ์ดินและน้ํา จัดแสดง 

- ระบบอนุรักษ์ดินและนํ้าในพ้ืนที่ศูนย์ CESRA 
- ความหลากหลายทางชีวภาพในดิน  
- จุดชมวิวและจุดถ่ายภาพ 

I2 ความหลากหลายทางชีวภาพในแปลงพันธุกรรมพืช จัดแสดง 
- พันธ์ุไม้ในแปลงอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  
- ต้นไม้ประจําจังหวัด 
- ความหลากหลายทางชีวภาพในดิน 

2.3 การประชุมและอบรม 
 1) การฝึกอบรม หลักสูตร "การขยายเช้ือราไมคอร์ไรซา พด.13 เพ่ือส่งเสริมการเจริญเติบโต เพ่ิม

ผลผลิตพืช และการผลิตเช้ือราไตรโคเดอร์มาสดอย่างง่าย เพ่ือควบคุมโรคพืชในแปลงเกษตรกร" ระหว่างวันที่ 
4 - 8 ธันวาคม 2563 รวม 9 รอบ รอบเช้า เวลา 09.00 - 10.00 น. รอบบ่าย เวลา 13.30 - 14.30 น. 

 2) การฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะอาชีพผู้บังคับอากาศยานไร้คนขับ (Drone) เพ่ือการเกษตร 
ระหว่างวันที่ 4 - 5 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 - 16.00 น. 

 3) การฝึกอบรมหมอดินอาสา ระหว่างวันที่ 4 - 5 ธันวาคม 2563 รวม 4 ฐาน ได้แก่ 
     - แยกขยายเช้ือจุลินทรีย์แหล่งธรรมชาติสร้างดินมีชีวิต 
     - เครื่องมือ เครื่องจักรกล เครื่องทุ่นแรงทางการเกษตรเข้าสู่ Smart Agriculture 
     - ปรุงดินด้วยวัสดุอินทรีย์เทคโนโลยีกรมพัฒนาที่ดิน สูตรสร้างอาชีพ 
     - ระบบนํ้า ระบบปุ๋ย ต้นทุนตํ่า ผลตอบแทนยาว 
 4) การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง บูรณาการงานวิชาการด้านดินเพ่ือขับเคล่ือนศูนย์ความเป็นเลิศ

ด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย โดยการระดมความเห็นแผนปฏิบัติการ CESRA, Workshop Regional 
CESRA และประชุม ASP ด้วย Zoom Cloud Meetings ระหว่างวันที่ 7 - 8 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 - 
16.00 น. 
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2.4 กิจกรรมสันทนาการ 
 1) เฮฮาพาเหรด "หลากชีวิตใต้พื้นปฐพี" 

พาเหรดแต่งกายเลียนแบบความหลากหลายส่ิงมีชีวิตในดิน แสดงกิจกรรมในช่วงพิธีเปิดงาน 
วันดินโลก วันที่ 4 ธ.ค.2563 เวลา 17.00 น. 

 
 2) กิจกรรม DIY 

- สาธิตการป้ันดินด่านเกวียน จัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 5 - 7 ธ.ค.2563 เวลา 9.00 - 17.00 น. 
- การทํา Soil card จัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 5 - 7 ธ.ค.2563 เวลา 9.00 - 17.00 น. 

 3) กิจกรรมดูนกเหินเวหาพาเพลิน 
การส่องดูนกนานาชนิด บริเวณป่ากระถินภายในศูนย์ CESRA 

 4) กิจกรรมการแข่งขันประกอบอาหารสะอาดขจัดความหิวโหย (Zero hunger) 
จัดกิจกรรมในวันที่ 5 ธ.ค. 2563 เวลา 11.00 - 12.00 น. ผู้เข้าร่วมแข่งขันจํานวน 6 ทีม แข่งขัน

การประกอบอาหารส้มตํา - ผัดหมี่โคราช  
 
ผลการประกวดแข่งขัน 

รางวัลชนะเลิศ ทีมตําหมู่แปดแอบแซ่บ เงินรางวัล จํานวน 1,000 บาท  
รางวัลรองชนะเลิศ ทีมบ้านย่าคาเฟ่ เงินรางวัล จํานวน 800 บาท 
และสนับสนุนเงินรางวัลให้ทุกทีม จํานวนทีมละ 2,500 บาท 
หมายเหตุ: บริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ สนับสนุนของรางวัล  

5) แข่งขันการวาดภาพบอร์ดกระดานดํา ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ในหัวข้อ 
"รักษ์ปฐพี คืนชีวีที่หลากหลายให้ผืนดิน" 

    จัดกิจกรรมในวันที่ 6 ธ.ค. 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ เวทีกลาง วาดภาพกระดานดํา  
ภายใต้หัวข้อ “รักษ์ปฐพี คืนชีวีที่หลากหลายให้ผืนดิน” 

   โรงเรียนเข้าร่วมการประกวด จํานวน 8 ทีมๆ ละ 3 ราย แบ่งเป็นระดับประถมศึกษา 3 ทีม และ
ระดับมัธยม 5 ทีม รวมนักเรียน 24 ราย 

ผลการประกวดแข่งขัน 
1. ระดับประถมศึกษา  

รางวัลชนะเลิศ ทีมโรงเรียนกีรติศึกษา ทีมที ่2 ได้รับเงินรางวัล จํานวน 3,000 บาท 
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับประถมศึกษา ทีมโรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา ได้รับเงิน

รางวัล จํานวน 2,000 บาท 
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ทีมโรงเรียนกีรติศึกษา ทีมที่ 1 ได้รับเงินรางวัล จํานวน 

1,000  บาท 
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2. ระดับมัธยมศกึษา  
รางวัลชนะเลิศ ทีมโรงเรียนปากช่อง ทีมที่ 1 ได้รับเงินรางวัล จํานวน 3,000  บาท 
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับมัธยมศึกษา ทีมโรงเรียนปากช่องพิทยาคม ทีมที่ 2 ได้รับ

เงินรางวัล จํานวน 2,000 บาท 
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับมัธยมศึกษา ทีมโรงเรียนปากช่อง ทีมที่ 2 ได้รับเงินรางวัล 

จํานวน 1,000 บาท 
รางวัลชมเชย ระดับมัธยมศึกษา ทีมโรงเรียนปากช่องพิทยาคม ทีมที่ 1 ได้รับเงินรางวัล 

จํานวน 500 บาท 
รางวัลชมเชย ระดับมัธยมศึกษา ทีมโรงเรียนประชานุสรณ์ ได้รับเงินรางวัล จํานวน  

500 บาท 
  หมายเหตุ: บริษัท ปตท. และ สงวนวงษ์อุตสาหกรรม สนับสนุนของรางวัล 

6) การแสดงดนตรีของนักเรียน 
จัดกิจกรรมการแสดงดนตรีของนักเรียน จํานวน 2 วัน ระหว่างวันที่ 5 - 6 ธ.ค. 2563 เวลา 

17.00 - 19.00 น. ณ เวทีกลาง 
 วันที่ 5 ธ.ค. 2563 การแสดงดนตรีของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนปากช่องวิทยา 

ชุด “ชิงช้าสวรรค์” นักเรียนจํานวน 30 ราย 
 วันที่ 6 ธ.ค. 2563 การแสดงดนตรีของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนปากช่องวิทยา 

ชุด “โปงลางสะออน” นักเรียนจํานวน 30 ราย 
 7) ประกวดเล่านิทานเก่ียวกับดิน ในหัวข้อ "ดินสร้างชีวิต" 

จัดกิจกรรมในวันที่ 7 ธ.ค. 2563 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ เวทีกลาง หัวข้อ “ดินสร้างชีวิต” 
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จํานวน 4 ราย 

ผลการประกวดแข่งขัน 
 รางวัลชนะเลิศ นางสาวณัฐกมล วัฒกิรจ์ ได้รับเงินรางวัล จํานวน 3,000 บาท 

รองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวณัฏฐณิชา วัฒกิรจ์ ได้รับเงินรางวัล จํานวน 2,000 บาท 
รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กชายพุทธิกร ด่านป้อม ได้รับเงินรางวัล จํานวน 1,000 บาท 
รางวัลชมเชย นายพีรภัทร โทนสูงเนิน ได้รับเงินรางวัล จํานวน 500 บาท 
สนับสนุนเงินรางวัลตอบแทนกรรมการผู้ ตัดสิน 3 รายๆ ละ 1,000 บาท เป็นเงิน  

3,000 บาท 
หมายเหตุ : สโมสรไลออนส์ ให้การสนับสนุนเงินรางวัล จํานวน 6,500 บาท  
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8) กิจกรรมการแข่งขันปั้นดินด่านเกวียน 
จัดกิจกรรมในวันที่ 7 ธ.ค. 2563 เวลา 13.00 - 17.00 น. ณ เวทีกลาง ป้ันดินด่านเกวียน ภายใต้

หัวข้อ “อนุรักษ์ดินดี ปกป้องชีวิตที่หลากหลาย” 
  ผลการประกวดแข่งขัน 
 รางวัลชนะเลิศ นายวัฒฑวุฒิ ด้วงเงิน ได้รับเงินรางวัล จํานวน 3,000 บาท 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ นางสาวเขมิกา ฉวนฉาย ได้รับเงินรางวัล จํานวน 
2,000 บาท 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่  นางสาวกรกนก สุขสบาย ได้รับเงินรางวัล จํานวน 
1,000 บาท 

รางวัลชมเชย นายฤทธิชัย จินตวร ได้รับเงินรางวัล จํานวน 500 บาท 
รางวัลชมเชย นายกฤษฎา ทองมา ได้รับเงินรางวัล จํานวน 500 บาท 
หมายเหตุ :บริษัทสงวนวงษ์ ให้การสนับสนุนเงินรางวัล จํานวน 2,000 บาท 

 9) แข่งขันโต้วาที 
   จัดกิจกรรมในวันที่ 8 ธ.ค. 2563 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ เวทีกลาง  
   โรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันโต้วาที จํานวน 2 ทีม นักเรียน 6 ราย หัวข้อ “ปลูกพืชตามดินดีกว่า

ปลูกพืชตามกระแสตลาด”  
    ผลการประกวดแข่งขัน 

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ฝ่ายเสนอ ช่ือทีมศรีจะนาศะ    ได้รบัรางวัล  จํานวน  5,000 บาท 
รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ ฝ่ายค้าน ช่ือทีมโคราฆปุระ  ได้รับรางวัล  จํานวน 3,000 บาท 
รางวัล popular vote รางวัล จํานวน 1,000 บาท 

- ผูส้นับสนุนคนที่ 2  นางสาวจิราพร พยุงวงษ์ ม.5/1 
- ผูส้นับสนุนคนที่ 1  นางสาวชลิตา ช่อสูงเนิน ม.4/2 

10) การเดิน trail วันดินโลก (วันที่ 6 ธันวาคม 2563) 
11) กิจกรรมสาธิตการทําขนมท้องถ่ินสร้างอาชีพต้านพิษโควิด-19 
 สาธิตการทําขนมโกรจ จํานวน 2 วัน ดังน้ี 
 วันที่ 5 ธ.ค. 2563 เวลา 11.00 - 12.00 น. จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 50 ราย 
 วันที่ 6 ธ.ค. 2563 เวลา 13.30 - 14.30 น. จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 50 ราย 
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ภาพถ่ายบรรยากาศภายในงานวันดนิโลก ปี 2563 
 

  
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
           
 

โซน A สถานนีิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 
 

  
                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

โซน B สถานชีมวิว 
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โซน C สถานพีืชหมุนเวียน 
 

 
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โซน D สถานแีห่งความยั่งยืน 
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โซน F สถานบี้านเกษตรพอเพียง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โซน G สถานดิีน น้ํา ปา่ สตัว์อาศัย 
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โซน H สถานแีหล่งอาหารมีชีวิต 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โซน I สถานีอนุรักษ์ดินและน้ํา 
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บรรยากาศพิธเีปิดงานวันดินโลก วันที่ 4 ธนัวาคม 2563 โดย ร้อยเอกธรรมนสั พรหมเผ่า 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 

บรรยากาศพิธจุีดเทียนเพ่ือสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมราํลึกในหลวง ร. 9 วันที่ 5 ธนัวาคม 2563 
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บรรยากาศภาพงานเดิน Trail วันดินโลก 2563  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพกิจกรรมอบรมหมอดินอาสา 
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ภาพบรรยากาศวันดินโลก วันที่ 4-5 ธันวาคม 2563 




