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วันดินโลก (World Soil Day) เป็นวันสำคัญที่นักปฐพีวิทยาทั่วโลกจะเฉลิมฉลองเป็นประจำทุกปี 
และนักปฐพีวิทยาของไทยทุกคนภาคภูมิใจ เนื่องจากวงการปฐพีวิทยานานาชาติ มีฉันทานุมัติเลือก  
วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นวันดินโลก และนักปฐพีวิทยาของไทยมีส่วนร่วม 
ในการเชิดชูพระอัจฉริยภาพด้านการอนุรักษ์ และพัฒนาทรัพยากรดินขององค์พระบาทสมเด็จ 
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร กลุ่มสมัชชาความร่วมมือทรัพยากรดินโลก 
(Global Soil Partnership : GSP) จึงได้จัดกิจกรรมวันดินโลกเป็นประจำทุกปีและกำหนดหัวข้อการจัดงาน
ของแต่ละปี โดยในปี 2564 GSP ได้กำหนดหัวข้อ Halt soil salinization, boost soil productivity  
ซึ่งเน้นที่การจัดการดินเค็มเพ่ือฟ้ืนฟูผลิตภาพของดิน ให้มีความอุดมสมบูรณ์ที่เหมาะสมกับการปลูกพืช 
กรมพัฒนาที่ดิน จึงได้กำหนดจัดงานวันดินโลก ปี 2564 ในหัวข้อ Halt soil salinization, boost soil 
productivity : พิชิตดินเค็ม เติมเต็มผลผลิต สร้างชีวิตเกษตรกร ระหว่างวันที่ 2 - 5 ธันวาคม 2564  
ณ สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด เพ่ือน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จ 
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเผยแพร่พระราชกรณียกิจ 
ด้านการพัฒนาทรัพยากรดินเพ่ือการเกษตร รวมทั้งสร้างการรับรู้เกี่ยวกับวันดินโลก และตระหนักถึง
ความสำคัญของทรัพยากรดินให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ 

 ดังนั้น เพ่ือให้ทราบผลสำเร็จการจัดงานวันดินโลก ปี 2564 จึงได้ประเมินผลสำเร็จในการจัดงาน 
วันดินโลก เพ่ือให้ทราบระดับความพึงพอใจ ความคิดเห็น และการบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดงาน 
ตลอดจนข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมงานที่มีต่อการจัดงานวันดินโลก ปี 2564 เพ่ือนำไปพัฒนาและ
ปรับปรุงในการดำเนินงานในครั้งต่อไป  

 กองแผนงาน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
ผู้เกี่ยวข้องในการจัดงาน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนและกำหนดแนวทางในการปรับปรุงการดำเนินงาน 
และใช้ประกอบการตัดสินใจในการจัดงานครั้งต่อไป ซึ่งการประเมินผลการจัดงานวันดินโลกครั้งนี้  
ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานในกรมพัฒนาที่ดินทุกหน่วย และภาคีเครือข่ายต่างๆ จึงขอขอบคุณ 
ผู้ให้ข้อมูลทุกท่านที่มีส่วนร่วมช่วยให้การประเมินผลสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ไว้ ณ โอกาสนี้ 
 
 
 

กองแผนงาน 
ธันวาคม 2564 



บทสรุปสำหรับผู้บริหาร  
 

การประเมินผลการจัดงานวันดินโลก ปี 2564 (World Soil Day 2021) ในหัวข้อ Halt soil 
salinization, boost soil productivity : พิชิตดินเค็ม เติมเต็มผลผลิต สร้างชีวิตเกษตรกร ณ สถานี
พัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 2 - 5 ธันวาคม 2564 มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมิน
ผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของการจัดงานวันดินโลก ปี 2564 และเพ่ือประเมินประโยชน์ที่ ได้รับ  
ความพึงพอใจ ตลอดจนข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นต่อการจัดงานวันดินโลกปี 2564  โดยกำหนด 
การประเมินผลออกเป็น 3 รูปแบบ คือ การประเมินผลโดยใช้แบบสอบถามในรูปแบบออนไลน์ การประเมิน
ความพึงพอใจนิทรรศการ และการสังเกตการณ์ โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้เข้าร่วมงานที่ตอบแบบประเมิน 
จำนวน 3,099 ราย คิดเป็นร้อยละ 77.48 จากกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 4,000 ราย ผลการประเมินมีดังนี้ 

1. ผลการประเมินโดยใช้แบบสอบถามในรูปแบบออนไลน์  

1.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าร่วมทำแบบประเมิน  

การจัดงานวันดินโลก ปี 2564 มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน จำนวน 4,443 ราย โดยจำแนก
ออกเป็น วันที่ 2 ธันวาคม 2564 จำนวน 868 ราย คิดเป็นร้อยละ 19.54 วันที่ 3 ธันวาคม 2564 จำนวน 
2,626 ราย คิดเป็นร้อยละ 59.10 วันที่ 4 ธันวาคม 2564 จำนวน 2,097 ราย คิดเป็นร้อยละ 47.20 และ
วันที่ 5 ธันวาคม 2564 จำนวน 1,099 ราย คิดเป็นร้อยละ 24.74 โดยผู้เข้าร่วมงาน 1 ราย สามารถ 
ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้มากกว่า 1 วัน ผู้ เข้าร่วมงานรับทราบข่าวสารการจัดงานจากสื่อมากกว่า 
หนึ่งช่องทาง โดยส่วนใหญ่ (ร้อยละ 75.48) รับทราบจากเจ้าหน้าที่ สพข./สพด. มากที่สุด รองลงมา  
สื่อออนไลน์ (Facebook, website ฯลฯ) หนังสือเชิญเข้าร่วมงาน และป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ ตามลำดับ 

1.2 ผลการประเมินตามวัตถุประสงค์ของการจัดงานวันดินโลก ปี 2564 

ผลการประเมินพบว่า ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่รับรู้เกี่ยวกับวันดินโลก โดยร้อยละ 
90.93 ให้ความคิดเห็นว่า งานวันดินโลกทำให้ ได้น้อมรำลึกถึงในหลวง ร.9 ที่ทรงงานด้านการพัฒนา
ทรัพยากรดิน และ ร.10 ที่สืบสาน รักษา ต่อยอด รองลงมา ทำให้รู้จักวันดินโลก สัญลักษณ์วันดินโลก  
ทำให้ตระหนัก และรับรู้ถึงความสำคัญของทรัพยากรดิน และทำให้อยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปกป้อง 
ดูแล รักษา ทรัพยากรดินให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน ดังนั้น สามารถสรุปได้ว่าการจัดงานวันดินโลกครั้งนี้ 
บรรลุวัตถุประสงค์การจัดงานทั้ง 3 ข้อ  คือ 1) เพ่ือน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จ 
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเผยแพร่พระราชกรณียกิจ 
ด้านการพัฒนาทรัพยากรดินเพ่ือการเกษตร 2) เพ่ือสร้างการรับรู้และความเข้าใจถึงความสำคัญของ  
วันดินโลก เพ่ือน้อมนำแนวพระราชดำริตามศาสตร์พระราชาด้านดูแลทรัพยากรดินอย่างยั่งยืนมาขยายผล
ต่อไป และ 3) เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการดูแลรักษาทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน  
ในส่วนของความคิดเห็นต่อความตระหนักในทรัพยากรดิน ภายหลังจากเข้าร่วมงาน ผู้ตอบแบบประเมิน
ส่วนใหญ่ มีความเห็นว่า งานวันดินโลกสามารถบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของวันดินโลกได้เป็นอย่างดี 
งานวันดินโลกได้สื่อสารให้เกิดความตระหนัก รัก หวงแหน และปกป้องทรัพยากรดิน และก่อให้เกิดความรู้
ด้านการพัฒนาที่ดิน อาทิ ความรู้เกี่ยวกับดินเค็มทุ่งกุลาร้องไห้ เกษตรทฤษฎีใหม่ คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย 
2.92 อยู่ในระดับมาก 



 (ค) 

1.3 การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ผลการประเมินพบว่า ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่  (ร้อยละ 90.16) นำไปปรับใช้  
ทำการเกษตรในพื้นที่ของตนเอง รองลงมา นำไปใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงาน นำความรู้ไปถ่ายทอด
และขยายผลความรู้ให้แก่ผู้ที่สนใจ นำไปพัฒนาแผนงาน/โครงการในพ้ืนที่ นำไปพัฒนางานวิชาการและ
ต่อยอดงานวิจัย และนำไปขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาล (BCG Model) และโครงการสำคัญ 
(Flagship) ตามลำดับ 

1.4 ความพึงพอใจต่อการจัดงานวันดินโลก ปี 2564 

ผลการประเมินพบว่า ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการจัดงาน 
ในภาพรวม คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย 2.91 อยู่ในระดับมาก ในส่วนของนิทรรศการ ผู้ตอบแบบประเมินมีความ
พึงพอใจต่อนิทรรศการทั้งหมดอยู่ในระดับมาก โดยมีความพึงพอใจนิทรรศการนวัตกรรมลดต้นทุน  
คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย 2.97 อยู่ในระดับมาก นิทรรศการสืบสานศาสตร์พระราชา พัฒนาดินเค็ม เติมเต็ม
เกษตรไทย และนิทรรศการมีชีวิต คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย 2.96 อยู่ในระดับมาก ตามลำดับ 

2. ผลการประเมินความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าชมนิทรรศการหน่วยงานส่วนกลาง 

การประเมินผลความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าชมนิทรรศการของหน่วยงาน
ส่วนกลาง ทำการประเมินผลโดยใช้แบบประเมินผลในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งหน่วยงานผู้รับผิดชอบในแต่ละ
นิทรรศการ เป็นผู้ประเมินผลการเข้าร่วมชมนิทรรศการ ผลการประเมินพบว่า ผู้ตอบแบบประเมิน  
มีความพึงพอใจต่อนิทรรศการดิน TIP คลิ๊กเดียวรู้ และนิทรรศการบริการตรวจสอบดินออนไลน์ Smart Soil 
Test Quick มากที่สุด คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย 3.00 อยู่ในระดับมาก รองลงมา นิทรรศการการให้บริการแผนที่ 
นิทรรศการ Agri - Map : แผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุกเนื้อหา นิทรรศการ AI chatbot : คุยกับ 
น้องดินดี กรมพัฒนาที่ดิน นิทรรศการหมอดิน GO inter นิทรรศการนวัตกรรมจุลินทรีย์ พด. และนิทรรศการ
เครื่องผลิตปุ๋ยน้ำอินทรีย์ ตามลำดับ ในส่วนของประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าชมนิทรรศการ พบว่า ผู้ตอบ 
แบบประเมิน ได้รับความรู้จากการเข้าชมนิทรรศการและวิทยากรประจำจุดนิทรรศการ สามารถนำความรู้ 
ที่ได้รับไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ของตนเอง อีกทั้งยังสามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดให้แก่บุคคลอ่ืน 
ที่สนใจได้อีกด้วย 

3. ผลการประเมินโดยการสังเกตการณ ์

การประเมินผลใช้วิธีการสังเกตการณ์ภาพรวมของการจัดงานในแต่ละนิทรรศการ จำนวน  
5 โซน ได้แก่ นิทรรศการแปลงนวัตกรรม พด. การเพ่ิมผลผลิตข้าว การบริหารจัดการน้ำ เกษตรพ้ืนบ้าน
วิถีทุ่งกุลาร้องไห้ และป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง กล่าวโดยสรุปคือ ผลการประเมินโดยการสังเกตการณ์ 
มีความสอดคล้องกับระดับความพึงพอใจของผู้ เข้าร่วมชมนิทรรศการ ที่อยู่ในระดับมาก กล่าวคือ 
ผู้เข้าร่วมงานให้ความสนใจเข้าชมในแต่ละนิทรรศการเป็นอย่างดี วิทยากรประจำจุดนิทรรศการ เป็นผู้ที่มี
ความรู้ความสามารถ สามารถสื่อสารให้แก่ผู้เข้าชมนิทรรศการเข้าใจได้อย่างง่าย และมีการให้ความรู้  
ที่หลากหลาย มีการสาธิต การฝึกปฏิบัติ และยกตัวอย่างความสำเร็จในการดำเนินงานอย่างชัดเจน 
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บทที่ 1 

บทนำ 

1. หลักการและเหตุผล 

 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้ทรงมี  
พระมหากรุณาธิคุณ แก่ปวงชนชาวไทย พระราชทานแนวพระราชดำริด้านการจัดการทรัพยากรดิน  
ผ่านโครงการพระราชดำริต่าง ๆ มากว่า 70 ปี จนเป็นที่ประจักษ์ในพระปรีชาสามารถไปทั่วโลก สหภาพ
วิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ ( IUSS) ได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัล “นักวิทยาศาสตร์ดิน 
เพ่ือมนุษยธรรม (Humanitarian Soil Scientist)” เป็นพระองค์แรกของโลก ต่อมาองค์การสหประชาชาติ 
ได้ประกาศพระเกียรติคุณ โดยรับรองให้วันที่ 5 ธันวาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพเป็นวันดินโลก และ 
บรรจุในปฏิทินขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ซึ่งประเทศสมาชิกจะร่วมกัน 
จัดกิจกรรมในวันสำคัญนี้ กลุ่มสมัชชาความร่วมมือทรัพยากรดินโลก (Global Soil Partnership : GSP)  
ได้จัดกิจกรรมวันดินโลกเป็นประจำทุกปีและกำหนดหัวข้อหลักการจัดงานของแต่ละปี โดยในปี 2564  
GSP ได้กำหนดหัวข้อ Halt soil salinization, boost soil productivity ซึ่งเน้นที่การจัดการดินเค็ม 
เพ่ือฟ้ืนฟูผลิตภาพของดิน ให้มีความอุดมสมบูรณ์ที่เหมาะสมกับการปลูกพืช 

 กรมพัฒนาที่ดิน ได้กำหนดจัดงานวันดินโลก ปี 2564 ในหัวข้อ Halt soil salinization, boost 
soil productivity : พิชิตดินเค็ม เติมเต็มผลผลิต สร้างชีวิตเกษตรกร ระหว่างวันที่ 2 - 5 ธันวาคม 2564  
ณ สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด เพ่ือน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จ  
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเผยแพร่พระราชกรณียกิจ 
ด้านการพัฒนาทรัพยากรดินเพ่ือการเกษตร รวมทั้งสร้างการรับรู้เกี่ยวกับวันดินโลก และตระหนักถึง
ความสำคัญของทรัพยากรดินให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ  

 ทั้งนี้ สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด อยู่ในพ้ืนที่ทุ่งกุลาร้องไห้ โดยในอดีตพ้ืนที่ทุ่งกุลาร้องไห้จะแห้งแล้งมาก 
ในฤดูแล้งและน้ำท่วมในฤดูฝน บริเวณใต้ดินก็เป็นสภาพดินเค็มไม่สามารถ ทำการเกษตรได้ จากสภาวะ
แวดล้อมที่ไม่เหมาะสมกับการทำเกษตรกรรม ทั้งสภาวะดินเค็มที่มีแนวโน้มว่าจะแพร่กระจายเพ่ิมมากขึ้น 
ประกอบกับสภาวะขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งและสภาวะน้ำท่วมที่เกิดขึ้นสลับกันในช่วงทำนา นับเป็นภัยพิบัติ
อย่างยิ่งแก่ชาวทุ่งกุลาร้องไห้ ซึ่งในปี พ.ศ. 2514 กรมพัฒนาที่ดินได้เข้ามาวางแผนพัฒนาการใช้ประโยชน์  
ในที่ดินทุ่งกุลาร้องไห้ โดยขีดเส้นกำหนดเขตพ้ืนที่ให้ชัดเจน ซึ่งพ้ืนที่ส่วนใหญ่อยู่ในอำเภอเกษตรวิสัย อำเภอ
สุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด และอำเภอท่าตูม อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ จากนั้นได้มีการพัฒนา
โครงการทุ่งกุลาร้องไห้ร่วมกับประเทศออสเตรเลีย โดยมีการสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานต่าง ๆ เพ่ือใช้ในงาน
ปรับปรุงพ้ืนที่นา (Land remodeling) เพ่ือจัดรูปแปลงนา เช่น ถนนและทางลำเลียงในไร่นา (Farmroad) 
ซึ่งทำหน้าที่ เป็นคันเบนน้ำ โครงการขุดลำคลอง เก็บกักและระบายน้ำ และพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุน 
การจัดรูปแปลงนา รวมทั้งการปรับปรุงบำรุงดิน ด้วยปุ๋ยอินทรีย์ และพืชปุ๋ยสด เนื่องจากสภาพพ้ืนที่ทุ่งกุลา
ร้องไห้เป็นทุ่งราบกว้างใหญ่สามารถใช้ เครื่องจักรกลทางการเกษตรเข้าสนับสนุนปฏิบัติการได้เต็มที่  
ทำให้ในปัจจุบันทุ่งกุลาร้องไห้ได้กลายเป็นพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิคุณภาพสูงขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศ  
 
 



- 2 - 

 ดังนั้น เพ่ือให้ทราบผลสำเร็จการจัดงานวันดินโลก ปี 2564 กลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงาน 
จึงได้ประเมินผลการจัดงานวันดินโลก เพ่ือประเมินผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของการจัดงานวันดินโลก และ
ระดับความพึงพอใจ ความคิดเห็น ตลอดจนข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมงานที่มีต่อการจัดงานวันดินโลก ปี 2564 
เพ่ือรวบรวมข้อมูลให้ผู้รับผิดชอบในการจัดงาน นำไปพัฒนาและปรับปรุงในการดำเนินงานในครั้งต่อไป 

2. วตัถุประสงค์ของการจัดงาน 
 2.1 เพ่ือน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร และเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาทรัพยากรดินเพ่ือการเกษตร 
 2.2 เพ่ือสร้างการรับรู้และความเข้าใจถึงความสำคัญของวันดินโลก (World Soil Day) เพ่ือให้ 
น้อมนำแนวพระราชดำริตามศาสตร์พระราชาด้านการดูแลทรัพยากรดินอย่างยั่งยืนมาขยายผลต่อไป  
 2.3 เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการดูแลรักษาทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน 

3. วัตถุประสงค์ของการประเมิน 
 3.1 เพ่ือประเมินผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของการจัดงานวันดินโลก ปี 2564 ในหัวข้อ Halt soil 
salinization, boost soil productivity : พิชิตดินเค็ม เติมเต็มผลผลิต สร้างชีวิตเกษตรกร 
 3.2 เพ่ือประเมินระดับความพึงพอใจ ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมงานที่มีต่อการ 
จัดงานวันดินโลก ปี 2564  

4. ขอบเขตการประเมิน 
 4.1 ขอบเขตการศึกษา คือ การจัดงานวันดินโลก ปี 2564 ในหัวข้อ Halt soil salinization, boost 
soil productivity : พิชิตดินเค็ม เติมเต็มผลผลิต สร้างชีวิตเกษตรกร ระหว่างวันที่ 2 - 5 ธันวาคม 2564  
ณ สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 

 4.2 กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ที่ เข้าร่วมงานวันดินโลก ได้แก่ เกษตรกร หมอดินอาสา เจ้าหน้าที่
หน่วยงานภาครัฐ เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาคเอกชน นักเรียน/นักศึกษา สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป จำนวน 
3,000 คน 

5. กรอบแนวคิดในการประเมินผล 

กำหนดกรอบประเด็นและตัวชี้วัด เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการประเมินผลการจัดงานวันดินโลก  
ปี 2564 (World Soil Day 2021) ในหัวข้อ Halt soil salinization, boost soil productivity : พิชิตดินเค็ม 
เติมเต็มผลผลิต สร้างชีวิตเกษตรกร จึงไดก้ำหนดประเด็นการประเมินผลและตัวชี้วัด ดังนี้  

ประเด็นการประเมินผล ตัวช้ีวัด 
1) ประเมินผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์การจัดงาน  
 

   1.1) การน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร       
มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร   

- 1) ร้อยละความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของ 
     การจัดงาน 

- ร้อยละของผู้ร่วมงานน้อมรำลึกพระมหา  
  กรุณาธิคุณ  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
  มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  
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ประเด็นการประเมินผล ตัวช้ีวัด 
   1.2) การสร้างการรับรู้เกี่ยวกับวันดินโลก และ  
         ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรดิน        

 

- ร้อยละของผู้ร่วมงานรับรู้เกี่ยวกับวันดินโลก 
- ร้อยละของผู้ร่วมงานตระหนักถึงความสำคัญ 
   ของทรัพยากรดิน 

   1.3) การมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรดิน - ร้อยละของผู้เข้าร่วมชมงานทีร่่วมเป็นส่วนหนึ่ง 
  ในการปกป้อง ดูแล รักษาทรัพยากรดิน  

2) ความพึงพอใจ ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ  
   2.1) ความพึงพอใจ 
 
   2.2) ความคิดเหน็ 
   2.3) ข้อเสนอแนะ 

 
- ระดับความพึงพอใจการจัดงานในภาพรวม 
- ระดับความพึงพอใจต่อนิทรรศการภายในงาน 
- ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมชมงาน 
- ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมชมงาน 

6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 6.1 ผลการประเมินทำให้ทราบผลสำเร็จของการจัดงานวันดินโลก ปี 2564 (World Soil Day 2021)  
ตามวัตถุประสงค์ของการจัดงาน 
 6.2 ผลการประเมินทำให้ทราบถึงระดับความพึงพอใจ ความคิดเห็น รวมทั้งข้อเสนอแนะของผู้ร่วมงาน
ที่มตี่อการจัดงานวันดินโลก ปี 2564 (World Soil Day 2021)  

7. แผนการดำเนินงานและระยะเวลาดำเนินการ 

ขั้นตอน 
ระยะเวลาดำเนินการ (ต.ค. - ธ.ค.64) 

ตุลาคม (สัปดาห)์ พฤศจิกายน (สปัดาห)์ ธันวาคม (สัปดาห์) 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. ร่วมประชุมการจัดงานวันดินโลก             
2. ศึกษารายละเอียดรูปแบบการจัดงาน 

 
           

3. จัดทำโครงร่าง (proposal) 
 

           
4. กำหนดรูปแบบและวางแผนการเก็บข้อมูล   

 
         

5. กำหนดประชากรกลุ่มตัวอย่าง       
 

     
6. กำหนดแบบสอบถาม        

 
    

7. จัดหาและเตรียมอุปกรณ์/วัสดุสำหรับใช้ใน   
   การประเมินผลการจัดงาน 

            

8. ประสานงานกับผู้ท่ีเกี่ยวข้อง             
    8.1 ด้านสถานท่ีจุดประเมินผล          

 
   

    8.2 ด้านการจัดประชุมชี้แจงแนวทาง 
         การดำเนินงานให้แก่เจ้าหน้าท่ี  
         ประจำจุดประเมินผล 

        
 

   

9.  ดำเนินการจัดอุปกรณ์ท่ีจุดประเมินผล           
 

 
10. ดำเนินการเก็บข้อมูลแบบสอบถาม             
11. บันทึกข้อมูลจากแบบสอบถาม             
12. วิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผล             
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ขั้นตอน 
ระยะเวลาดำเนินการ (ต.ค. - ธ.ค.64) 

ตุลาคม (สัปดาห)์ พฤศจิกายน (สปัดาห)์ ธันวาคม (สัปดาห์) 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

13. แปรผลข้อมูลและแสดงตารางผล             
14. เขียนรายงานผลการประเมิน             
15. เสนอรายงานการประเมินผล             
16. จัดทำรูปเล่มเพื่อเผยแพร่ผลการประเมิน             

8. สถานที่ดำเนินการ 
 สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 

9. ท่ีปรึกษาโครงการ 
 นางสาวพรรณพิศ บ่วงนาวา 
 ผู้อำนวยการกองแผนงาน 

10. ผู้อำนวยการโครงการ 
 นางอรอุมา สรรพสิทธิ์โยธิน 
 ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ 

11. ผู้ดำเนินการ 
 ผู้รับผิดชอบโครงการและเขียนรายงาน นางสาวอริศรา  ชูเกลี้ยง 
      นางสาวศศิวิมล  วงษ์แสงจันทร์ 
 ผู้ร่วมดำเนินการ    นางสาวสุภาวด ี  ปิ่นกมุภีร ์

นางวรง   โฉมวิไลลักษณ์  
      นายมนตรี  ราศีล้ำเลิศ 
      นางสาวกันทรากร สงมหาดไทย 
      นางสาวชัญญา  พันธุ์ชัยยา 

12. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 กองแผนงาน  กรมพัฒนาที่ดิน 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 2 
 

แนวทางการประเมินผล 
 

1. ขอบเขตการประเมินผล  

 การประเมินผลการจัดงานวันดินโลก ปี  2564 (World Soil Day 2021) ในหัวข้อ Halt soil 
salinization, boost soil productivity พิชิตดินเค็ม เติมเต็มผลผลิต สร้างชีวิตเกษตรกร ระหว่างวันที่   
2 - 5 ธันวาคม 2564 ณ สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีประชากรกลุ่มเป้าหมาย คือ 
ผู้เข้าร่วมงานวันดินโลก จำแนกออกเป็น 7 ประเภท ได้แก่ เกษตรกร หมอดินอาสา เจ้าหน้าที่หน่วยงาน
ภาครัฐ เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาคเอกชน นักเรียน/นักศึกษา สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป ที่เข้าร่วมชมงาน 
จำนวน 3,000 คน 

2. วิธีการประเมินผล 
 

2.1 กำหนดกรอบประเด็นและตัวชี้ วัด  ในการประเมินผลการจัดงานวันดินโลก ปี 2564  
(World Soil Day 2021) ในหัวข้อ Halt soil salinization, boost soil productivity พิชิตดินเค็ม เติมเต็ม
ผลผลิต สร้างชีวิตเกษตรกร โดยพิจารณาผลการจัดงาน รูปแบบการจัดงาน และการบริการ ตลอดจน
นิทรรศการ กิจกรรมต่าง ๆ และผลสำเร็จที่ได้จากการจัดงาน ได้กำหนดประเด็นการประเมินผลและตัวชี้วัด 
ดังนี้  

ประเด็นการประเมินผล ตัวช้ีวัด 
1) ประเมินผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์การจัดงาน  
 

   1.1) การน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร       
มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร   

- 1) ร้อยละความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของ 
     การจัดงาน 

- ร้อยละของผู้ร่วมงานน้อมรำลึกพระมหา  
  กรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
  มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร   

   1.2) การสร้างการรับรู้เกี่ยวกับวันดินโลก และ  
         ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรดิน        

 

- ร้อยละของผู้ร่วมงานรับรู้เกี่ยวกับวันดินโลก 
- ร้อยละของผู้ร่วมงานตระหนักถึงความสำคัญ 
   ของทรัพยากรดิน 

   1.3) การมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรดิน - ร้อยละของผู้เข้าร่วมชมงานที่ร่วมเป็น 
  ส่วนหนึ่งปกป้อง ดูแล รักษาทรัพยากรดิน  

2) ความพึงพอใจ ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ  
   2.1) ความพึงพอใจ 
 
   2.2) ความคิดเหน็ 
   2.3) ข้อเสนอแนะ 

 
- ระดับความพึงพอใจการจัดงานในภาพรวม 
- ระดับความพึงพอใจต่อนิทรรศการภายในงาน 
- ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมชมงาน 
- ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมชมงาน 
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2.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 2.2.1 ข้อมูลปฐมภูมิ เก็บรวบรวมข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามในรูปแบบออนไลน์และ 

การสังเกตการณ์ภาพรวมของการจัดงานวันดินโลก ปี  2564 (World Soil Day 2021) ในหัวข้อ  
Halt soil salinization, boost soil productivity พิชิตดินเค็ม เติมเต็มผลผลิต สร้างชีวิตเกษตรกร ระหว่าง
วันที่ 2 - 5 ธันวาคม 2564 ณ สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 3,000 ราย  

 2.2.2 ข้อมูลทุติยภูมิ รวบรวมจากการรายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนวันดินโลก  
ปี 2564 รายงานความก้าวหน้า รูปแบบการจัดงานวันดินโลก ปี 2564 กำหนดการจัดงาน และผลการประกวด
ของกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงาน  

 

2.3 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล 
 

 2.3.1 แบบสอบถาม (Questionnaires) ใช้เป็นเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูลจากผู้เข้าร่วมงาน 
ที่เข้าชมนิทรรศการภายในงาน แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นเป็นทั้งแบบคำถามปิด (Closed - end) ซึ่งเป็น
คำถามที่ตั้งคำตอบไว้พร้อมแล้ว เพ่ือให้ผู้ตอบเลือกตอบเฉพาะข้อที่ตรงกับความต้องการ และแบบคำถามเปิด 
(Opened - end) ซึ่งเป็นคำถามที่เปิดโอกาสให้ผู้ตอบสามารถตอบคำถามได้ตามความคิดเห็นของตนเอง 
โดยเป็นแบบสอบถามในรูปแบบออนไลน์ 
 2.3.2 วิธีการสังเกตการณ์  (Observation) เป็นวิธี เก็บข้อมูลโดยการสังเกตการณ์  
จากเหตุการณ์ สถานการณ์ภายในงาน และจดบันทึกในประเด็นต่าง  ๆ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการ
ปรับปรุง/แก้ไข การดำเนินงานต่อไป  

2.4 การประมวลผลและวิเคราะห์ผล 
 

 เป็นการวิเคราะห์ผลจากแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ Statistical Package 
for Social Science ทำการประมวลผลข้อมูลโดยใช้สถิติ เชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) สำหรับ 
การบรรยายลักษณะของข้อมูลในการอธิบายประกอบค่าตัวแปรต่าง ๆ ซึ่งแสดงด้วยค่าสถิติอย่างง่าย ได้แก่ 
ร้อยละ และค่าเฉลี่ย เพ่ือวิเคราะห์ผลในเชิงปริมาณ และคุณภาพ ดังนี้   

2.4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ  (Quantitative Analysis) โดยสรุปข้อมูลที่เป็น
คำถามปิด ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เช่น ค่าเฉลี่ย และค่าร้อยละ เป็นต้น 

2.4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data Analysis) โดยสรุปข้อมูล 
ที่เป็นคำถามเปิด คำอธิบาย ประเด็น ปัญหา ข้อเสนอแนะ และทัศนคติ  

ในการวิเคราะห์ใช้มาตรวัดแบบ Rating Scale แบ่งช่วงของระดับความพึงพอใจ ออกเป็น  
3 ระดับ โดยกำหนดคะแนนของความพึงพอใจ ดังนี้ 

พึงพอใจมาก มีค่าคะแนนเท่ากับ 3 
พึงพอใจปานกลาง มีค่าคะแนนเท่ากับ 2 
พึงพอใจน้อย มีค่าคะแนนเท่ากับ 1 
 

https://dict.longdo.com/search/Questionnaires
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ในการวัดการกระจายข้อมูลระดับความพึงพอใจมีการกำหนดเกณฑ์การจัดระดับความสำคัญ
ออกเป็น 3 ระดับ โดยอาศัยการเปรียบเทียบระดับคะแนนเฉลี่ยกับเกณฑ์ที่แบ่ง กำหนดช่วงคะแนน 
ในแต่ละระดับคำนวณได้ ดังนี้  

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

 ทำให้สามารถแบ่งคะแนนเฉลี่ยได้เป็น 3 ระดับ ดังนี้ 

 คะแนนเฉลี่ย 2.35 - 3.00  แสดงว่า  มีความพึงพอใจมาก 
 คะแนนเฉลี่ย 1.68 - 2.34  แสดงว่า  มีความพึงพอใจปานกลาง 
 คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.67  แสดงว่า  มีความพึงพอใจน้อย 

การประเมินผลการจัดงานวันดินโลก ปี 2564 (World Soil Day 2021) ในหัวข้อ Halt soil 
salinization, boost soil productivity พิชิตดินเค็ม เติมเต็มผลผลิต สร้างชีวิตเกษตรกร เก็บรวบรวมข้อมูล
ในประเด็นที่ต้องการประเมิน โดยใช้แบบสอบถามในรูปแบบออนไลน์ และการสังเกตการณ์ มีกลุ่มเป้าหมาย 
คือ ผู้ร่วมงานวันดินโลก ปี 2564 (World Soil Day 2021) ในหัวข้อ Halt soil salinization, boost soil 
productivity พิชิตดินเค็ม เติมเต็มผลผลิต สร้างชีวิตเกษตรกร ระหว่างวันที่  2 - 5 ธันวาคม 2564  
ณ สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งกลุ่มเป้าหมายจำแนกออกเป็น 7 ประเภท ได้แก่ เกษตรกร 
หมอดินอาสา เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาคเอกชน นักเรียน/นักศึกษา สื่อมวลชน 
และประชาชนทั่วไป รวมทั้งหมด 3,000 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่ายแบบไม่ทดแทน (Simple 
Random Sampling without Replacement) วิเคราะห์ข้อมูลทั้ งในเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และ 
แปรผลข้อมูล เพ่ือเขียนรายงานการประเมินผล ซึ่งสามารถนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุง
การจัดงานในครั้งต่อไป 



บทที่ 3 

ผลการประเมิน 
 

การประเมินผลการจัดงานวันดินโลก ปี 2564 (World Soil Day 2021) ในหัวข้อ Halt soil 
salinization, boost soil productivity : พิชิตดินเค็ม เติมเต็มผลผลิต สร้างชีวิตเกษตรกร ณ สถานี
พัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 2 - 5 ธันวาคม 2564 มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมิน
ผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของการจัดงานวันดินโลก ปี 2564 และเพ่ือประเมินประโยชน์ที่ ได้รับ  
ความพึงพอใจ ตลอดจนข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นต่อการจัดงานวันดินโลกปี 2564 โดยกำหนด 
การประเมินผลออกเป็น 3 รูปแบบ คือ การประเมินผลโดยใช้แบบสอบถามในรูปแบบออนไลน์ การประเมิน 
ความพึงพอใจนิทรรศการ และการสังเกตการณ์  

1. จำนวนผู้เข้าร่วมงานวันดินโลก ปี 2564 

 การจัดงานวันดินโลก ปี 2564 (World Soil Day 2021) ในหัวข้อ Halt soil salinization, 
boost soil productivity : พิชิตดินเค็ม เติมเต็มผลผลิต สร้างชีวิตเกษตรกร ณ สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด 
จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 2 - 5 ธันวาคม 2564 มีผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงาน จำนวน 4,443 ราย 
โดยจำแนกออกเป็น วันที่ 2 ธันวาคม 2564 จำนวน 868 ราย คิดเป็นร้อยละ 19.54 วันที่ 3 ธันวาคม 2564 
จำนวน 2,626 ราย คิดเป็นร้อยละ 59.10 วันที่ 4 ธันวาคม 2564 จำนวน 2,097 ราย คิดเป็นร้อยละ 47.20 
และวันที่ 5 ธันวาคม 2564 จำนวน 1,099 ราย คิดเป็นร้อยละ 24.74 (ตารางท่ี 1) 

ตารางท่ี 1 : จำนวนผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานวันดินโลก ประจำปี 2564 

                                                                    n = 4,443 

ข้อมูล จำนวน ร้อยละ 
   

จำนวนผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน   
-  วันที่ 2 ธันวาคม 2564   868 19.54 
-  วันที่ 3 ธันวาคม 2564 2,626 59.10 
-  วันที่ 4 ธันวาคม 2564 2,097 47.20 
-  วันที่ 5 ธันวาคม 2564 1,099 24.74 

หมายเหตุ : ผู้เข้าร่วมงาน 1 ราย สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้มากกว่า 1 วัน 

2. การประเมินผลโดยใช้แบบประเมินผลในรูปแบบออนไลน์  

2.1 จำนวนผู้ร่วมทำแบบประเมินผลการจัดงานวันดินโลก ปี 2564 
การจัดงานวันดินโลก ปี 2564 (World Soil Day 2021) ในหัวข้อ Halt soil salinization, 

boost soil productivity : พิชิตดินเค็ม เติมเต็มผลผลิต สร้างชีวิตเกษตรกร ณ สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด 
จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 2 - 5 ธันวาคม 2564 มีผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 3,099 ราย โดยจำแนก
ออกเป็น วันที่ 3 ธันวาคม 2564 จำนวน 1,497 ราย คิดเป็นร้อยละ 48.30 วันที่ 4 ธันวาคม 2564 จำนวน 
1,052 ราย คิดเป็นร้อยละ 33.95 และวันที่ 5 ธันวาคม 2564 จำนวน 550 ราย คิดเป็นร้อยละ 17.75 
(ตารางท่ี 2)  
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ตารางท่ี 2 : จำนวนผู้ร่วมทำแบบประเมินผลการจัดงานวันดินโลก ปี 2564 

                                                                    n = 3,099 

ข้อมูล จำนวน ร้อยละ 

จำนวนผู้ร่วมทำแบบสอบถามโดยรวม   
-  วันที่ 2 ธันวาคม 2564       0   0.00 
-  วันที่ 3 ธันวาคม 2564 1,497 48.30 
-  วันที่ 4 ธันวาคม 2564 1,052 33.95 
-  วันที่ 5 ธันวาคม 2564   550 17.75 

หมายเหตุ : วันที่ 2 ธันวาคม 2564 ไม่มีผู้ร่วมทำแบบสอบถาม เนื่องจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานวันดินโลก  
ปี 2564 จึงยังไม่เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมชมงาน 

2.2 ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าร่วมทำแบบประเมินผลการจัดงานวันดินโลก ปี 2564 

ผู้ตอบแบบประเมินมากกว่าครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 59.44) เป็นเพศชาย รองลงมา (ร้อยละ 
40.56) เป็นเพศหญิง มีอายุเฉลี่ย 47.67 ปี โดยผู้ตอบแบบประเมิน (ร้อยละ 53.31) มีอายุอยู่ระหว่าง  
41 - 60 ปี มากที่สุด รองลงมา (ร้อยละ 23.36) อายุระหว่าง 21 - 40 ปี (ร้อยละ 17.88) อายุมากกว่า  
60 ป ีและ (ร้อยละ 5.45) อายุตั้งแต่ 11 - 20 ปี ซ่ึงผู้ตอบแบบประเมิน (ร้อยละ 32.94) จบการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา มากที่สุด รองลงมา (ร้อยละ 30.40) ระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 20.33) ระดับประถมศึกษา 
(ร้อยละ 10.10) ระดับปริญญาโท (ร้อยละ 5.78) ระดับ ปวช./ปวส. (ร้อยละ 0.42) ระดับปริญญาเอก และ  
(ร้อยละ 0.03) ไม่มีวุฒิการศึกษา ตามลำดับ  

ผู้ตอบแบบประเมิน (ร้อยละ 44.95) มีอาชีพ/สถานภาพเป็นหมอดินอาสา มากที่สุด 
รองลงมา (ร้อยละ 25.55) เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ (ร้อยละ 19.46) เป็นประชาชนทั่วไป (ร้อยละ 
5.13) เป็นนักเรียน/นักศึกษา (ร้อยละ 4.52) เป็นเกษตรกร (ร้อยละ 0.29) เป็นเจ้าหน้าที่หน่วยงาน
ภาคเอกชน และ (ร้อยละ 0.10) เป็นสื่อมวลชน ตามลำดับ   

ผู้ตอบแบบประเมินรับทราบข่าวสารการจัดงานวันดินโลก จากสื่อมากกว่าหนึ่งช่องทาง  
โดยส่วนใหญ่ (ร้อยละ 75.48) ทราบจากเจ้าหน้าที่ สพข./สพด. มากที่สุด รองลงมา (ร้อยละ 42.95)  
สื่อออนไลน์ (Facebook, website ฯลฯ) (ร้อยละ 34.11) หนังสือเชิญเข้าร่วมงาน และ (ร้อยละ 34.08) 
ป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ ตามลำดับ (ตารางท่ี 3) 
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ตารางท่ี 3 : ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าร่วมทำแบบประเมินผลการจัดงานวันดินโลก ปี 2564 

                                                                                                       n = 3,099 

ข้อมูล จำนวน ร้อยละ 

1. เพศ   
-  ชาย 1,842 59.44 
-  หญิง 1,257 40.56 

2. อายุ   
-  อายุตั้งแต่ 11 - 20 ปี    169   5.45 
-  อายุระหว่าง 21 - 40 ปี    724 23.36 
-  อายุระหว่าง 41 - 60 ปี 1,652 53.31 
-  มากกว่า 60 ปี     554 17.88 
(อายุเฉลี่ย 47.67 ปี มากที่สุด 76 ปี น้อยที่สุด 11 ปี)   

3. การศึกษา   
     -  ประถมศึกษา    630 20.33 
     -  มัธยมศึกษา  1,021 32.94 
     -  ปวช./ปวส.     179  5.78 
     -  ปริญญาตรี     942 30.40 
     -  ปริญญาโท    313 10.10 
     -  อ่ืนๆ     14  0.45 
        - ปริญญาเอก 13 0.42 
        - ไม่มีวุฒิการศึกษา 1 0.03 
4. สถานภาพ   

-  หมอดินอาสา 1,393 44.95 
-  เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ     792 25.55 
-  ประชาชนทั่วไป   603 19.46 
-  นักเรียน/นักศึกษา   159   5.13 
-  เกษตรกร   140   4.52 
-  เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาคเอกชน      9   0.29 
-  สื่อมวลชน      3   0.10 

5. ช่องทางการรับทราบข่าวสารการจัดงานวันดินโลก (ตอบมากกว่า 1 ข้อ)   
-  เจ้าหน้าที่ สพข./สพด. 2,339 75.48 
-  สื่อออนไลน์ (Facebook, website ฯลฯ) 1,331 42.95 
-  หนังสือเชิญเข้าร่วมงาน 1,057 34.11 
-  ป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ 1,056 34.08 
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2.3 การรับรู้ถึงความสำคัญของวันดินโลก  

จากผลการประเมิน พบว่า ภายหลังจากเข้าร่วมชมงานวันดินโลก ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่  
(ร้อยละ 90.93) ได้น้อมรำลึกถึงในหลวง ร.9 ที่ทรงงานด้านการพัฒนาทรัพยากรดิน และ ร.10 ที่สืบสาน 
รักษา ต่อยอด รองลงมา (ร้อยละ 89.58) รู้จักวันดินโลก สัญลักษณ์วันดินโลก ทำให้ตระหนัก และรับรู้ถึง
ความสำคัญของทรัพยากรดิน และ (ร้อยละ 76.60) ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปกป้อง ดูแล รักษา ทรัพยากร
ดินให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน ตามลำดับ (ตารางท่ี 4) 

ตารางท่ี 4 : การรับรู้ถึงความสำคัญของวันดินโลก 

      n = 3,099 

ข้อมูล จำนวน ร้อยละ 
1. ความสำคัญของวันดินโลก (ตอบมากกว่า 1 ข้อ)   

- ได้น้อมรำลึกถึงในหลวง ร.9 ที่ทรงงานด้านการพัฒนา     
   ทรัพยากรดิน และ ร.10 ที่สืบสาน รักษา ต่อยอด 

2,818 90.93 

- รู้จักวันดินโลก สัญลักษณ์วันดินโลก ทำให้ตระหนัก และรับรู้ถึง 
       ความสำคัญของทรัพยากรดิน 

2,776 89.58 

- ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปกป้อง ดูแล รักษา ทรัพยากรดิน 
       ให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน 

2,374 76.60 

2.4 กิจกรรมที่เข้าร่วมหรือเข้าชมงานวันดินโลก ปี 2564 

จากผลการประเมิน พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่ (ร้อยละ 91.29) เข้าร่วมชม
นิทรรศการสืบสานศาสตร์พระราชา พัฒนาดินเค็ม เติมเต็มเกษตรไทย (Zone A นิทรรศการโลกเทิดทูน
มหาราชา Zone B นิทรรศการมาคิดพิชิตดินเค็ม Zone C นิทรรศการข้าวหอมเต็มทุ่งกุลา และ Zone D 
นิทรรศการร่วมพัฒนาแบบยั่งยืน) มากที่สุด รองลงมา (ร้อยละ 86.83) นิทรรศการมีชีวิต (แปลงนวัตกรรม พด. , 
การเพ่ิมผลผลิตข้าวการบริหารจัดการน้ำ, เกษตรพ้ืนบ้านวิถีทุ่งกุลาร้องไห้, ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง)  
(ร้อยละ 74.35) กิจกรรมอบรมให้ความรู้หมอดินอาสา (ร้อยละ 30.78) กิจกรรมการประชุมวิชาการ
นำเสนอผลงาน และการบรรยายเสวนาระดับนานาชาติ (ร้อยละ 28.82) กิจกรรมโสเหล่ (ร้อยละ 27.98) 
กิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวทุ่งกุลาร้องไห้ (ร้อยละ 27.46) กิจกรรมทุ่ง กุลา พาข้าวแลง และการแสดง
พ้ืนเมือง (ร้อยละ 26.04) พิธีรับเสด็จ (ร้อยละ 23.43) กิจกรรมเดิน Trail เดิน - วิ่ง วันดินโลก 2564 และ 
(ร้อยละ 0.03) อ่ืน ๆ (พิธีเปิดโรงเรียนหมอดินอาสาทางอากาศ) ตามลำดับ (ตารางท่ี 5) 

ตารางท่ี 5 : กิจกรรมที่เข้าร่วมหรือเข้าชมงานวันดินโลก ปี 2564  

                                                                                                       n = 3,099 

ข้อมูล จำนวน ร้อยละ 

1. กิจกรรมท่ีเข้าร่วมหรือเข้าชมงาน (ตอบมากกว่า 1 ข้อ)   
- นิทรรศการสืบสานศาสตร์พระราชา พัฒนาดินเค็ม เติมเต็ม 

เกษตรไทย (Zone A นิทรรศการโลกเทิดทูนมหาราชา Zone B 
นิทรรศการมาคิดพิชิตดินเค็ม Zone C นิทรรศการข้าวหอม  

2,829 91.29 
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ตารางท่ี 5 : กิจกรรมที่เข้าร่วมหรือเข้าชมงานวันดินโลก ปี 2564 (ต่อ)  

                                                                                                       n = 3,099 

ข้อมูล จำนวน ร้อยละ 

เต็มทุ่งกุลา และ Zone D นิทรรศการร่วมพัฒนาแบบยั่งยืน)   
 - นิทรรศการมีชีวิต (แปลงนวัตกรรม พด. , การเพิ่มผลผลิตข้าว  

 การบริหารจัดการน้ำ, เกษตรพื้นบ้านวิถีทุ่งกุลาร้องไห้,  
 ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง) 

2,691 86.83 

- กิจกรรมอบรมให้ความรู้หมอดินอาสา 2,304 74.35 
 - กิจกรรมการประชุมวิชาการนำเสนอผลงาน และการบรรยาย  
   เสวนาระดับนานาชาติ 

  954 30.78 

- กิจกรรมโสเหล่   893 28.82 
- กิจกรรมลงแขกเก่ียวข้าวทุ่งกุลาร้องไห้   867 27.98 
- กิจกรรมทุ่งกลุา พาข้าวแลง และการแสดงพ้ืนเมือง   851 27.46 
- พิธีรับเสด็จ   807 26.04 
- กิจกรรมเดิน Trail เดิน - วิ่ง วันดินโลก 2564   726 23.43 
- อ่ืน ๆ (ระบุ) พิธีเปิดโรงเรียนหมอดินอาสาทางอากาศ      1   0.03 

2.5 ความคิดเห็นต่อความเหมาะสมของการจัดงานวันดินโลก ปี 2564 

จากผลการประเมิน พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินแสดงความคิดเห็นต่อความเหมาะสม 
ของการจัดงานวันดินโลก ปี 2564 ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

2.5.1 รูปแบบการจัดงานและกิจกรรม ผู้ตอบแบบประเมินเกือบทั้งหมด (ร้อยละ 99.61)  
มีความเห็นว่า รูปแบบการจัดงานและกิจกรรมมีความเหมาะสม และมีผู้ตอบแบบประเมิน (ร้อยละ 0.39) 
มีความเห็นว่า ควรปรับปรุงรูปแบบการจัดงานและกิจกรรม โดยผู้ตอบแบบประเมิน  (ร้อยละ 33.33)  
มีความเห็นว่า ควรปรับปรุงการจัดระบบการจราจร ลานจอดรถ และรถราง และพ้ืนที่การจัดงาน 
ค่อนข้างกว้าง ทำให้เดินชมงานไม่ทั่วถึง (ร้อยละ 16.67) ควรเพ่ิมกิจกรรมให้ผู้เข้าร่วมงานมีส่วนร่วม 
ให้มากขึ้น และ (ร้อยละ 16.67) ไม่ระบุเหตุผล ตามลำดับ 

2.5.2 จุดให้บริการและการประชาสัมพันธ์ ผู้ตอบแบบประเมินเกือบทั้งหมด (ร้อยละ 
99.26) มีความเห็นว่า จุดให้บริการและการประชาสัมพันธ์มีความเหมาะสม และมีผู้ตอบแบบประเมิน 
(ร้อยละ 0.74) มีความเห็นว่า ควรปรับปรุง โดยผู้ตอบแบบประเมิน (ร้อยละ 34.78) มีความเห็นว่า 
จำนวนเจ้าหน้าที่ประจำจุดเรียนรู้มีไม่เพียงพอ รองลงมา (ร้อยละ 30.43) รถรางและการประชาสัมพันธ์ 
มีไม่เพียงพอ (ร้อยละ 8.70) จุดให้บริการต่าง ๆ อยู่ห่างไกลกัน (ร้อยละ 4.35) ควรมีการรักษาระยะห่าง
เพ่ือความปลอดภัยจากโรคโควิด - 19 และ (ร้อยละ 21.74) ไม่ระบุเหตุผล ตามลำดับ  

2.5.3 สถานที่จัดงาน ผู้ตอบแบบประเมินเกือบทั้งหมด (ร้อยละ 98.55) มีความเห็นว่า 
สถานที่จัดงานมีความเหมาะสม และมีผู้ตอบแบบประเมิน (ร้อยละ 1.45) มีความเห็นว่า ควรปรับปรุง โดย 
ผู้ตอบแบบประเมิน (ร้อยละ 42.22) มีความเห็นว่า จุดนิทรรศการแต่ละจุดอยู่ไกลกัน และภายในงาน 
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มีฝุ่นเยอะ (ร้อยละ 26.67) การเดินทางไปยังบริเวณการจัดงานค่อนข้างลำบาก เนื่องจากมีรูปแบบ 
การเดินทางค่อนข้างน้อย และ (ร้อยละ 31.11) ไม่ระบุเหตุผล 

2.5.4 การบริการของเจ้าหน้าที่ประจำจุด ผู้ตอบแบบประเมินเกือบทั้งหมด (ร้อยละ 
99.74) มีความเห็นว่า การบริการของเจ้าหน้าที่ประจำจุดมีความเหมาะสม และมีผู้ตอบแบบประเมิน 
(ร้อยละ 0.26) มีความเห็นว่า ควรปรับปรุง โดยผู้ตอบแบบประเมิน (ร้อยละ 75.00) มีความเห็นว่า 
จำนวนเจ้าหน้าทีป่ระจำจุดเรียนรู้มีไม่เพียงพอ และ (ร้อยละ 25.00) ไม่ระบุเหตุผล (ตารางท่ี 6) 

ตารางท่ี 6 : ความคิดเห็นต่อความเหมาะสมการจัดงานวันดินโลก ปี 2564 
n = 3,099 

ข้อมูล จำนวน ร้อยละ 
1. รูปแบบการจัดงานและกิจกรรม   

- เหมาะสม 3,087 99.61 
- ไม่เหมาะสม ควรปรับปรุง (ระบุเหตุผล)     12  0.39 
⚫ ควรปรับปรุงการจัดระบบการจราจร ลานจอดรถ และรถราง 4 33.33 
⚫ พ้ืนที่การจัดงานค่อนข้างกว้าง ทำให้เดินชมงานไม่ทั่วถึง 4 33.33 
⚫ ควรเพิ่มกิจกรรมให้ผู้เข้าร่วมงานมีส่วนร่วมให้มากข้ึน 2 16.67 
⚫ ไม่ระบุเหตุผล     2    16.67 

2. จุดใหบ้ริการและการประชาสัมพันธ์   
- เหมาะสม 3,076 99.26 
- ไม่เหมาะสม ควรปรับปรุง (ระบุเหตุผล)     23  0.74 
⚫ จำนวนเจ้าหน้าที่ประจำจุดเรียนรู้มีไม่เพียงพอ 8 34.78 
⚫ รถรางและการประชาสัมพันธ์มีไม่เพียงพอ 7 30.43 
⚫ จุดให้บริการต่าง ๆ อยู่ห่างไกลกัน 2 8.70 
⚫ ควรมกีารรกัษาระยะห่างเพ่ือความปลอดภัยจากโรคโควิด-19 1 4.35 
⚫ ไม่ระบุเหตุผล     5    21.74 

3. สถานที่จัดงาน   
- เหมาะสม 3,054 98.55 
- ไม่เหมาะสม ควรปรับปรุง (ระบุเหตุผล)     45  1.45 
⚫ จุดนิทรรศการแต่ละจุดอยู่ไกลกัน และภายในงานมีฝุ่นเยอะ 19 42.22 
⚫ การเดินทางไปยังบริเวณการจดังานค่อนข้างลำบาก เนื่องจาก 

          มีรูปแบบการเดินทางค่อนข้างน้อย 
12 26.67 

⚫ ไม่ระบุเหตุผล    14    31.11 
4. การบริการของเจ้าหน้าที่ประจำจุด   

- เหมาะสม 3,091 99.74 
- ไม่เหมาะสม ควรปรับปรุง (ระบุเหตุผล)       8   0.26 
⚫ จำนวนเจา้หน้าที่ประจำจุดเรยีนรู้มีไม่เพียงพอ 6 75.00 
⚫  ไม่ระบุเหตุผล 2 25.00 
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2.6 ระดับความรู้ที่ได้รับ และความตระหนักในทรัพยากรดินที่ได้รับจากงานวันดินโลกของ
ผู้เข้าร่วมงาน 

จากผลการประเมิน พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่ ได้รับความรู้จากการเข้าร่วมงาน  
คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย 2.92 อยู่ในระดับมาก ในส่วนของความคิดเห็นต่อความตระหนักในทรัพยากรดิน 
ภายหลังจากเข้าร่วมงาน ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่ มีความเห็นว่า งานวันดินโลกสามารถบอกเล่าเรื่องราว
ความเป็นมาของวันดินโลกได้เป็นอย่างดี งานวันดินโลกได้สื่อสารให้ท่านเกิดความตระหนัก รัก หวงแหน 
และปกป้องทรัพยากรดิน และงานวันดินโลก ก่อให้เกิดความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน อาทิ ความรู้เกี่ยวกับ
ดินเค็มทุ่งกุลาร้องไห้ เกษตรทฤษฎีใหม่ คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย 2.92 อยู่ในระดับมาก (ตารางท่ี 7) 

ตารางท่ี 7 : ระดับความรู้ที่ได้รับและความตระหนักในทรัพยากรดิน 

                           n = 3,099 

ข้อมูล 
ระดับความคิดเห็น (ร้อยละ) 

ค่าเฉลี่ย แปลผล 
มาก ปานกลาง น้อย 

1. ความรู้ที่ได้รับจากงานวันดินโลก 92.35 7.62 0.03 2.92 มาก 
2. ความตระหนักในทรัพยากรดิน      

2.1 งานวันดินโลกสามารถบอกเล่า  
 เรื่องราวความเป็นมาของวันดินโลก  
 ได้เป็นอย่างดี 

92.22 7.68 0.10 2.92 มาก 

2.2 งานวันดินโลกได้สื่อสารให้ท่าน 
 เกิดความตระหนัก รัก หวงแหน  
 และปกป้องทรัพยากรดิน 

92.48 7.36 0.16 2.92 มาก 

2.3 งานวันดินโลก ก่อให้เกิดความรู้ 
 ด้านการพัฒนาที่ดิน อาทิ ความรู้ 
 เกี่ยวกับดินเค็มทุ่งกุลาร้องไห้  
 เกษตรทฤษฎีใหม่ 

92.51 7.36 0.13 2.92 มาก 

2.7 การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

จากผลการประเมิน พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่ (ร้อยละ 90.16) นำไปปรับใช้ 
ทำการเกษตรในพ้ืนที่ของตนเอง รองลงมา (ร้อยละ 81.22) นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และการทำงาน 
(ร้อยละ 69.76) นำความรู้ไปถ่ายทอดและขยายผลความรู้ให้แก่ผู้ที่สนใจ (ร้อยละ 45.92) นำไปพัฒนา
แผนงาน/โครงการในพ้ืนที่ (ร้อยละ 31.20) นำไปพัฒนางานวิชาการและต่อยอดงานวิจัย และ (ร้อยละ 
29.82) นำไปขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาล (BCG Model) และโครงการสำคัญ (Flagship) 
ตามลำดับ (ตารางที ่8) 
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ตารางที ่8 : การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

n = 3,099 

ข้อมูล จำนวน ร้อยละ 
1.  การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ (ตอบมากกว่า 1 ข้อ)   

-  นำไปปรับใช้ทำการเกษตรในพื้นที่ของตนเอง 2,794 90.16 
-  นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และการทำงาน 2,517 81.22 
-  นำความรู้ไปถา่ยทอดและขยายผลความรูใ้ห้แก่ผู้ที่สนใจ 2,162 69.76 
-  นำไปพัฒนาแผนงาน/โครงการในพ้ืนที่ 1,423 45.92 
-  นำไปพัฒนางานวิชาการและต่อยอดงานวิจัย    967 31.20 
-  นำไปขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาล (BCG Model)  

 และโครงการสำคัญ (Flagship) 
   924 29.82 

2.8 ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการจัดงานวันดินโลก ปี 2564  

จากการสอบถามความพึงพอใจของผู้ตอบแบบประเมินต่อการจัดงานในครั้งนี้ พบว่า ผู้ตอบ
แบบประเมินส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการจัดงานในภาพรวม คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย 2.91 อยู่ในระดับมาก 
(ตารางท่ี 9)    

ตารางท่ี 9 : ความพึงพอใจต่อการจัดงานวันดินโลก ปี 2564 
n = 3,099 

ข้อมูล 
ระดับความพึงพอใจ  

(ร้อยละ) ค่า 
คะแนนเฉลี่ย 

แปลผล 
มาก ปานกลาง น้อย 

 - ความพึงพอใจในภาพรวม 
   ต่อการจัดงานวันดินโลก 

90.96 8.94 0.10 2.91 มาก 

2.9 ความคิดเห็นเกี่ยวกับกรมพัฒนาที่ดิน 

จากการสอบถามผู้ตอบแบบประเมินเกี่ยวกับสิ่งที่นึกถึง หากพูดถึงกรมพัฒนาที่ดิน พบว่า  
ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่ (ร้อยละ 79.86) นึกถึงผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. รองลงมา (ร้อยละ 76.77) 
หมอดินอาสา (ร้อยละ 48.69) บริการวิเคราะห์ดิน (ร้อยละ 41.30) Agri - Map (ร้อยละ 37.40) น้องดินดี และ 
(ร้อยละ 0.58) นึกถึงเรื่องอ่ืน ๆ โดย (ร้อยละ 27.78) นึกถึงการปรับปรุงบำรุงดิน และการบริหารจัดการน้ำ 
รองลงมา (ร้อยละ 22.22) หญ้าแฝก/ปอเทือง (ร้อยละ 16.67) การเพ่ิมผลผลิตพืช และ (ร้อยละ 5.55) 
การทำปุ๋ยหมัก/น้ำหมัก ตามลำดับ (ตารางท่ี 10) 
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ตารางท่ี 10 : ความคิดเห็นเก่ียวกับกรมพัฒนาทีด่นิ 
                           n = 3,099 

ข้อมูล จำนวน ร้อยละ 
1. หากพูดถึง “กรมพัฒนาที่ดิน” ท่านนึกถึงอะไร (ตอบมากกว่า 1 ข้อ)   

- ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. 2,475 79.86 
- หมอดินอาสา 2,379 76.77 
- บริการวิเคราะห์ดิน 1,509 48.69 
- Agri - Map 1,280 41.30 
- น้องดินดี 1,159 37.40 
- อ่ืน ๆ (ระบุ)      18   0.58 
  ⚫ การปรับปรุงบำรุงดิน 5 27.78 
  ⚫ การบริหารจัดการน้ำ 5 27.78 
  ⚫ หญ้าแฝก/ปอเทือง 4 22.22 
  ⚫ การเพ่ิมผลผลิตพืช 3 16.67 
  ⚫ การทำปุ๋ยหมัก/น้ำหมัก 1 5.55 

2.10 ข้อเสนอแนะของผู้เขา้ร่วมงาน 

จากผลการประเมิน พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่  (ร้อยละ 92.19) ไม่ให้
ข้อเสนอแนะ และ (ร้อยละ 7.81) ให้ข้อเสนอแนะต่อการจัดงานวันดินโลก โดยผู้ตอบแบบประเมิน 
ที่ให้ข้อเสนอแนะ มีความคิดเห็น ดังนี้ (ตารางท่ี 11) 

1) อยากให้มีการจัดงานทุกปี โดยหมุนเวียนไปในแต่ละจงัหวัด 
2) ควรเพ่ิมจุดบริการห้องสุขา และรถฉีดน้ำเพื่อลดฝุ่นภายในงาน 
3) ควรมีการแจกหนังสือเกี่ยวกับหมอดินอาสา/เกษตรกร ที่ประสบความสำเร็จในการ 

ทำการเกษตร และแจกผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. เป็นต้น 
4) ควรเพ่ิมการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับจุดแสดงนิทรรศการภายในงานให้มากขึน้ 
5) ควรมีการจัดระเบียบการเข้าชมงาน เพ่ือรักษาระยะห่างตามมาตรการเว้นระยะห่าง 

ทางสังคม ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 
6) ควรเพิ่มจุดบริการร้านอาหารและเครื่องดื่มภายในงานให้มากข้ึน 
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ตารางท่ี  11 : ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมงานวันดินโลก ปี 2564 
n = 3,099     

ข้อมูล จำนวน ร้อยละ 

1. ข้อเสนอแนะ   
- ไม่ใหข้้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ 2,857 92.19 
- ให้ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ : ดังนี้   242   7.81 
  ⚫ อยากให้มีการจัดงานทุกปี เวียนไปในแต่ละจังหวัด 184 76.03 
  ⚫ ควรเพิ่มจุดบริการห้องสุขา และรถฉีดน้ำเพ่ือลดฝุ่นภายในงาน 39 16.12 
  ⚫ ควรมีการแจกหนังสือเกี่ยวกับ หมอดินอาสา/เกษตรกร   

          ทีป่ระสบความสำเร็จในการทำการเกษตร และแจกผลิตภัณฑ์ 
          จุลินทรีย์ พด. เป็นตน้ 

10 4.13 

  ⚫ ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับจุดแสดงนิทรรศการ 
          ภายในงานให้มากขึน้ 

4 1.65 

  ⚫ ควรมีการจัดระเบียบการเข้าชมงาน เพ่ือรักษาระยะห่าง 
          ตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม ในสถานการณ์ 
          การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 

4 1.65 

  ⚫ ควรเพ่ิมจุดบริการร้านอาหารและเครื่องดื่มภายในงานให้มากขึ้น 1 0.42 

จากการประเมินผลโดยใช้แบบประเมินผลในรูปแบบออนไลน์ ผลการประเมินสามารถสรุปได้ว่า
การจัดงานในครั้งนี้  บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดงานวันดินโลก โดยหลังจากเข้าร่วมชมงานแล้ว  
ผู้ตอบแบบประเมินผลให้ความคิดเห็นว่า งานวันดินโลกทำให้ได้น้อมรำลึกถึงในหลวง ร.9 ที่ทรงงาน 
ด้านการพัฒนาทรัพยากรดิน และ ร.10 ที่สืบสาน รักษา ต่อยอด งานวันดินโลกทำให้รู้จักวันดินโลก 
สัญลักษณ์วันดินโลก ทำให้ตระหนัก และรับรู้ถึงความสำคัญของทรัพยากรดิน  รวมถึงทำให้อยากร่วม 
เป็นส่วนหนึ่งในการปกป้อง ดูแล รักษา ทรัพยากรดินให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน 

3. การประเมินผลความพึงพอใจต่อนิทรรศการภายในงาน 

จากการสอบถามความคิดเห็นของผู้ตอบแบบประเมินภายหลังจากเข้าร่วมชมนิทรรศการ พบว่า 
ผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจต่อนิทรรศการ จำแนกตามนิทรรศการ ดังนี้ (ตารางที่ 12) 

3.1 นิทรรศการสืบสานศาสตร์พระราชา พัฒนาดินเค็ม เติมเต็มเกษตรไทย ผู้ตอบแบบประเมิน 
มีความพึงพอใจนิทรรศการทั้งหมด คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย 2.96 อยู่ในระดับมาก โดยมีความพึงพอใจ
นิทรรศการ Zone A นิทรรศการโลกเทิดทูนมหาราชา และ Zone D นิทรรศการร่วมพัฒนาแบบยั่งยืน 
มากที่สุด คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย 2.96 อยู่ในระดับมาก รองลงมา Zone B นิทรรศการมาคิดพิชิตดินเค็ม 
และ Zone C นิทรรศการข้าวหอมเต็มทุ่งกุลา คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย 2.95 อยู่ในระดับมาก ตามลำดับ  

3.2 นิทรรศการมีชีวิต ผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจนิทรรศการทั้งหมด คิดเป็นคะแนน
เฉลี่ย 2.96 อยู่ในระดับมาก โดยมีความพึงพอใจนิทรรศการการเพ่ิมผลผลิตข้าว และเกษตรพ้ืนบ้าน 
วิถีทุ่งกุลาร้องไห้ มากที่สุด คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย 2.97 อยู่ในระดับมาก รองลงมา การบริหารจัดการน้ำ  
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ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย 2.96 อยู่ในระดับมาก และแปลงนวัตกรรม พด.  
คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย 2.95 อยู่ในระดับมาก ตามลำดับ 

3.3 นิทรรศการนวัตกรรมลดต้นทุน ผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจนิทรรศการนวัตกรรม 
ลดต้นทุน คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย 2.97 อยู่ในระดับมาก 

ตารางท่ี 12 : ความพึงพอใจต่อนิทรรศการงานวันดินโลก ปี 2564 

ข้อมูล 
ระดับความพึงพอใจ  

(ร้อยละ) 
ค่า 

คะแนน
เฉลี่ย 

แปลผล 
มาก ปานกลาง น้อย 

1. นิทรรศการสืบสานศาสตร์พระราชา  
    พัฒนาดินเค็ม เติมเต็มเกษตรไทย 

95.87 4.11 0.02 2.96 มาก 

    - Zone A นิทรรศการโลกเทิดทูน 
      มหาราชา 

96.27 3.69 0.04 2.96 มาก 

    - Zone D นิทรรศการร่วมพัฒนา 
      แบบยั่งยืน 

96.27 3.73 0.00 2.96 มาก 

    - Zone B นิทรรศการมาคดิพิชิตดินเค็ม 95.55 4.41 0.04 2.95 มาก 
    - Zone C นิทรรศการข้าวหอม 
      เตม็ทุ่งกุลา 

95.39 4.61 0.00 2.95 มาก 

2. นิทรรศการมีชีวิต  96.16 3.82 0.02 2.96 มาก 
    - การเพ่ิมผลผลิตข้าว 96.86 3.09 0.05 2.97 มาก 
    - เกษตรพื้นบ้านวิถีทุง่กุลารอ้งไห้ 96.72 3.28 0.00 2.97 มาก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
    - การบริหารจัดการน้ำ 96.06 3.90 0.04 2.96 มาก 
    - ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง 96.06 3.94 0.00 2.96 มาก 
    - แปลงนวัตกรรม พด. 95.11 4.89 0.00 2.95 มาก 
3. นิทรรศการนวัตกรรมลดต้นทุน 97.48 2.52 0.00 2.97 มาก 

4. ความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าชมนิทรรศการหน่วยงานส่วนกลาง 

การประเมินผลความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าชมนิทรรศการของหน่วยงาน
ส่วนกลาง ทำการประเมินผลโดยใช้แบบประเมินผลในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งหน่วยงานผู้รับผิดชอบในแต่ละ
นิทรรศการ เป็นผู้ประเมินผลการเข้าร่วมชมนิทรรศการ ผลการประเมินมีดังนี้ 

4.1 ความพึงพอใจต่อนิทรรศการหน่วยงานส่วนกลาง จากการสอบถามความคิดเห็น 
ของผู้ตอบแบบประเมินภายหลังจากเข้าร่วมชมนิทรรศการ พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจ 
ต่อนิทรรศการ จำแนกตามนิทรรศการ ดังนี้ 
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4.1.1 นิทรรศการดิน TIP คลิ๊กเดียวรู้ ผู้ตอบแบบประเมินทั้ งหมดมีความพึงพอใจ 
ต่อนิทรรศการ คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย 3.00 อยู่ในระดับมาก (ตารางท่ี 13) 

ตารางท่ี 13 : ความพึงพอใจต่อนิทรรศการดิน TIP คลิ๊กเดียวรู้ 

n = 119     

ข้อมูล 
ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ) 

ค่าเฉลี่ย แปลผล 
มาก ปานกลาง น้อย 

1. ดิน TIP คลิ๊กเดียวรู้ (กสด.) 100.00 0.00 0.00 3.00 มาก 

4.1.2 นิทรรศการการให้บริการแผนที่ ผู้ตอบแบบประเมินเกือบทั้งหมดมีความพึงพอใจ 
ต่อนิทรรศการ คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย 2.99 อยู่ในระดับมาก (ตารางท่ี 14) 

ตารางท่ี 14 : ความพึงพอใจต่อนิทรรศการการให้บริการแผนที่ 

n = 301     

ข้อมูล 
ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ) 

ค่าเฉลี่ย แปลผล 
มาก ปานกลาง น้อย 

1. การใหบ้ริการแผนที่ (สสผ.) 99.00 1.00 0.00 2.99 มาก 

4.1.3 นิทรรศการ Agri - Map : แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกเนื้อหา ผู้ตอบ 
แบบประเมินเกือบทั้งหมดมีความพึงพอใจต่อนิทรรศการ คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย 2.99 อยู่ในระดับมาก 
(ตารางท่ี 15) 

ตารางท่ี 15 : ความพึงพอใจต่อนิทรรศการ Agri - Map : แผนทีเ่กษตรเพือ่การบริหารจดัการเชิงรุกเนื้อหา 

n = 336     

ข้อมูล 
ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ) 

ค่าเฉลี่ย แปลผล 
มาก ปานกลาง น้อย 

1. Agri - Map : แผนที่เกษตรเพ่ือการบริหาร
จัดการเชิงรุกเนื้อหา (กนผ.) 

98.53 1.47 0.00 2.99 มาก 
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4.1.4 นิทรรศการ AI chatbot : คุยกับน้องดินดี กรมพัฒนาที่ดิน ผู้ตอบแบบประเมิน 
ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อนิทรรศการ คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย 2.98 อยู่ในระดับมาก (ตารางท่ี 16) 

ตารางท่ี 16 : ความพึงพอใจต่อนิทรรศการ AI chatbot : คุยกับน้องดินดี กรมพัฒนาที่ดิน 

n = 427     

ข้อมูล 
ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ) 

ค่าเฉลี่ย แปลผล 
มาก ปานกลาง น้อย 

1. AI chatbot : คุยกับน้องดินดี  
   กรมพัฒนาที่ดิน (ศทส.) 

97.90 1.87 0.23 2.98 มาก 

4.1.5 นิทรรศการบริการตรวจสอบดินออนไลน์ Smart Soil Test Quick ผู้ตอบแบบประเมิน
ทั้งหมดมีความพึงพอใจต่อนิทรรศการ คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย 3.00 อยู่ในระดบัมาก (ตารางท่ี 17) 

ตารางที่ 17 : ความพึงพอใจต่อนิทรรศการบริการตรวจสอบดนิออนไลน์ Smart Soil Test Quick 

n = 69     

ข้อมูล 
ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ) 

ค่าเฉลี่ย แปลผล 
มาก ปานกลาง น้อย 

1. บริการตรวจสอบดินออนไลน์ Smart   
   Soil Test Quick (สวด.) 

100.00 0.00 0.00 3.00 มาก 

4.1.6 นิทรรศการหมอดิน GO inter ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ 
ต่อนิทรรศการ คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย 2.98 อยู่ในระดับมาก (ตารางท่ี 18) 

ตารางท่ี 18 : ความพึงพอใจต่อนิทรรศการหมอดิน GO inter 

n = 212     

ข้อมูล 
ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ) 

ค่าเฉลี่ย แปลผล 
มาก ปานกลาง น้อย 

1. หมอดิน GO inter (กวจ.) 97.64 2.36 0.00 2.98 มาก 
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4.1.7 นิทรรศการนวัตกรรมจุลินทรีย์ พด. ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ 
ต่อนิทรรศการ คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย 2.97 อยู่ในระดับมาก (ตารางท่ี 19) 

ตารางท่ี 19 : ความพึงพอใจต่อนิทรรศการนวัตกรรมจุลินทรีย์ พด. 

n = 286     

ข้อมูล 
ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ) 

ค่าเฉลี่ย แปลผล 
มาก ปานกลาง น้อย 

1. นวัตกรรมจุลินทรีย์ พด. (กทช.) 97.20 2.80 0.00 2.97 มาก 

4.1.8 นิทรรศการเครื่องผลิตปุ๋ยน้ำอินทรีย์ ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ 
ต่อนิทรรศการ คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย 2.93 อยู่ในระดับมาก (ตารางท่ี 20) 

ตารางท่ี 20 : ความพึงพอใจต่อนิทรรศการเครื่องผลิตปุ๋ยน้ำอินทรีย์ 

n = 55     

ข้อมูล 
ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ) 

ค่าเฉลี่ย แปลผล 
มาก ปานกลาง น้อย 

1. เครื่องผลิตปุย๋น้ำอินทรีย์ (สวพ.) 92.73 7.27 0.00 2.93 มาก 

 4.2 ประโยชน์ที่ ได้รับจากการชมนิทรรศการหน่วยงานส่วนกลาง ภายหลังจากเข้าชม
นิทรรศการ ผู้ตอบแบบประเมินได้รับประโยชน์จากการชมนิทรรศการหน่วยงานส่วนกลาง จำแนกตาม
นิทรรศการ ดังนี้  

4.2.1 นิทรรศการดิน TIP คลิ๊กเดียวรู้ ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่ (ร้อยละ 88.24) ได้รู้ถึง
ลักษณะและสมบั ติของดินในพ้ืนที่ตนเอง มากที่สุด รองลงมา (ร้อยละ 82.35) รู้ถึงวิธีการใช้ปุ๋ย 
อย่างเหมาะสมกับประเภทดินและพืชในพ้ืนที่ตนเอง และ (ร้อยละ 78.99) รู้ถึงรอบการให้น้ำที่เหมาะสม
กับดินและพืช ตามลำดับ (ตารางที่ 21) 
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ตารางที่  21 : ประโยชน์ที่ได้รับจากการชมนิทรรศการหน่วยงานส่วนกลาง 
นิทรรศการดิน TIP คลิ๊กเดียวรู้ 

n = 119     

ข้อมูล จำนวน ร้อยละ 

1. นิทรรศการดิน TIP คลิ๊กเดียวรู้ (กสด.) (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)   
- รู้ถึงลักษณะและสมบัติของดินในพื้นท่ีตนเอง 105 88.24 
- รู้ถึงวิธีการใช้ปุ๋ยอย่างเหมาะสมกับประเภทดินและพืชในพ้ืนที่ตนเอง   98 82.35 
- รู้ถึงรอบการให้น้ำที่เหมาะสมกับดินและพืช   94 78.99 

4.2.2 นิทรรศการการให้บริการแผนที่ ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่ (ร้อยละ 95.02) 
สามารถเข้าถึงและตรวจสอบแนวเขตป่าไม้ถาวรเบื้องต้น ผ่านระบบ Online ได้ด้วยตนเอง มากที่สุด 
รองลงมา (ร้อยละ 94.68) ทราบถึงความหมายและขั้นตอนการจำแนกประเภทที่ดิน ในพ้ืนที่ป่าไม้ถาวร
และป่าไม้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2504 เนื้อที่ประมาณ 6.3 ล้านไร่  และ (ร้อยละ 
91.36) สามารถเข้าถึงและทราบขั้นตอนการขอรับบริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ ระบบ Online  
ได้ด้วยตนเอง ตามลำดับ (ตารางที่ 22) 

ตารางท่ี  22 : ประโยชน์ที่ได้รับจากการชมนิทรรศการหน่วยงานส่วนกลาง 
นิทรรศการการให้บริการแผนที่ 

n = 301     

ข้อมูล จำนวน ร้อยละ 

1. นิทรรศการการให้บริการแผนที่ (สสผ.) (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)   
- สามารถเข้าถึงและตรวจสอบแนวเขตป่าไม้ถาวรเบื้องต้น ผ่านระบบ 

Online ได้ด้วยตนเอง 
286 95.02 

- ทราบถึงความหมายและขัน้ตอนการจำแนกประเภทที่ดิน ในพื้นที่ป่าไม้
ถาวรและป่าไม้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2504 
เนื้อท่ีประมาณ 6.3 ล้านไร่ 

285 94.68 

- สามารถเข้าถึงและทราบขั้นตอนการขอรับบริการแผนทีแ่ละข้อมูลทาง
แผนที่ ระบบ Online ได้ด้วยตนเอง 

275 91.36 

4.2.3 นิทรรศการ Agri - Map : แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกเนื้อหา ผู้ตอบ 
แบบประเมินส่วนใหญ่ (ร้อยละ 97.02) สามารถเข้าใช้งาน Agri - Map ได้สะดวก มากที่สุด รองลงมา 
(ร้อยละ 93.75) ข้อมูลใน Agri - Map มีประโยชน์ต่อท่านในการวางแผนการผลิต และ Agri - Map  
มีความสำคัญต่อการบริหารจัดการภาคการเกษตรของไทย ตามลำดับ (ตารางที่ 23) 
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ตารางท่ี  23 : ประโยชน์ที่ได้รับจากการชมนิทรรศการหน่วยงานส่วนกลาง  
นิทรรศการ Agri - Map : แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกเนื้อหา 

n = 336     

ข้อมูล จำนวน ร้อยละ 

1. นิทรรศการ Agri - Map : แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก
เนื้อหา (กนผ.) (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

  

- สามารถเข้าใช้งาน Agri - Map ได้สะดวก 326 97.02 
- ข้อมูลใน Agri - Map มีประโยชน์ในการวางแผนการผลิต 315 93.75 
- Agri - Map มีความสำคัญต่อการบริหารจัดการภาคการเกษตรของไทย 315 93.75 

4.2.4 นิทรรศการ AI chatbot : คุยกับน้องดินดี กรมพัฒนาที่ดิน ผู้ตอบแบบประเมิน 
ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 92.74) เข้าถึงงานบริการของกรมพัฒนาที่ดิน ได้สะดวก รวดเร็ว มากที่สุด รองลงมา 
(ร้อยละ 87.35) ตอบคำถามด้านการพัฒนาที่ดินได้ทุกที่ ทุกเวลา และ (ร้อยละ 86.65) นำข้อมูลไปปรับใช้ได้ 
ตามลำดับ (ตารางที่ 24) 

ตารางท่ี  24 : ประโยชน์ที่ได้รับจากการชมนิทรรศการหน่วยงานส่วนกลาง  
นิทรรศการ AI chatbot : คุยกับน้องดินดี กรมพัฒนาที่ดิน 

n = 427     

ข้อมูล จำนวน ร้อยละ 

1. นิทรรศการ AI chatbot : คุยกับน้องดินดี กรมพัฒนาที่ดิน (ศทส.)    
   (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

  

- เข้าถึงงานบริการของกรมพัฒนาที่ดิน ได้สะดวก รวดเร็ว 396 92.74 
- ตอบคำถามด้านการพัฒนาที่ดินได้ทุกท่ี ทุกเวลา 373 87.35 
- นำข้อมูลไปปรับใช้ได้ 370 86.65 

4.2.5 นิทรรศการบริการตรวจสอบดินออนไลน์ Smart Soil Test Quick ผู้ตอบแบบประเมิน
ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 97.10) ได้ความรู้การปรับปรุงดินจากค่าวิเคราะห์ดิน และวิธีการประเมินสุขภาพดิน
ของตัวเอง มากที่สุด รองลงมา (ร้อยละ 95.65) ช่องทางการส่งตัวอย่างดินที่ง่าย สะดวก รวดเร็ว และ 
(ร้อยละ 84.06) ได้ใช้งานเทคโนโลยีการส่งตัวอย่างออนไลน์ ตามลำดับ (ตารางที่ 25) 

 

 

 



 - 24 - 

ตารางที่  25 : ประโยชน์ที่ได้รับจากการชมนิทรรศการหน่วยงานส่วนกลาง  
นิทรรศการบริการตรวจสอบดินออนไลน์ Smart Soil Test Quick 

n = 69     

ข้อมูล จำนวน ร้อยละ 

1. นิทรรศการบริการตรวจสอบดินออนไลน์ Smart Soil Test Quick  
   (สวด.) (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

  

- ไดร้ับความรู้เรื่องการปรับปรุงดินจากค่าวิเคราะห์ดิน และวิธีการ
ประเมินสุขภาพดินของตัวเอง 

67 97.10 

- ช่องทางการส่งตัวอย่างดินที่ง่าย สะดวก รวดเร็ว 66 95.65 
- ได้ใช้งานเทคโนโลยีการส่งตัวอย่างออนไลน์ 58 84.06 

4.2.6 นิทรรศการหมอดิน GO inter ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่ (ร้อยละ 93.87)  
การบริการและการให้ข้อมูลของเจ้าหน้าที่ประจำนิทรรศการ มากที่สุด รองลงมา (ร้อยละ 91.51) 
รูปแบบ/ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าชมนิทรรศการ และ (ร้อยละ 90.09) เอกสารความรู้/ของที่ระลึก/
สถานที ่ตามลำดับ (ตารางที่ 26) 

ตารางท่ี  26 : ประโยชน์ที่ได้รับจากการชมนิทรรศการหน่วยงานส่วนกลาง  
นิทรรศการหมอดิน GO inter 

n = 212     

ข้อมูล จำนวน ร้อยละ 

1. นิทรรศการหมอดิน GO inter (กวจ.) (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)   
- การบริการและการให้ข้อมูลของเจ้าหน้าทีป่ระจำนิทรรศการ 199 93.87 
- รูปแบบ/ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าชมนิทรรศการ 194 91.51 
- เอกสารความรู้/ของที่ระลึก/สถานที่ 191 90.09 

4.2.7 นิทรรศการนวัตกรรมจุลินทรีย์ พด. ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่ (ร้อยละ 87.06) 
ได้รับความรู้เรื่องการผลิตและการใช้ประโยชน์น้ำหมักชีวภาพสูตรไนโตรเจน กรดอะมิโน มากที่สุด 
รองลงมา (ร้อยละ 85.31) ได้รับความรู้เรื่องการใช้ประโยชน์ พด.14 และ (ร้อยละ 83.92) ได้รับความรู้
เรื่องการใช้ประโยชน์ พด.13 ตามลำดับ (ตารางที่ 27) 
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ตารางท่ี  27 : ประโยชน์ที่ได้รับจากการชมนิทรรศการหน่วยงานส่วนกลาง  
นิทรรศการนวัตกรรมจุลินทรีย ์พด. 

n = 286     

ข้อมูล จำนวน ร้อยละ 

1. นิทรรศการนวัตกรรมจุลินทรีย ์พด. (กทช.) (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)   
- ได้รับความรู้เรื่องการผลิตและการใช้ประโยชน์น้ำหมักชีวภาพ 

สูตรไนโตรเจน กรดอะมิโน 
249 87.06 

- ได้รับความรู้เรื่องการใช้ประโยชน์ พด.14 244 85.31 
- ได้รับความรู้เรื่องการใช้ประโยชน์ พด.13 240 83.92 

4.2.8 นิทรรศการเครื่องผลิตปุ๋ยน้ำอินทรีย์ ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่ (ร้อยละ 90.91)  
นำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดและประยุกต์ใช้ในงานอ่ืน ๆ มากที่สุด รองลงมา (ร้อยละ 89.09) สามารถ
เลือกเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรที่นำมาใช้ทำปุ๋ยหมัก และน้ำหมักชีวภาพได้หลากหลายมากขึ้น 
เนื่องจากสามารถย่อยวัสดุได้รวดเร็วขึ้น และ (ร้อยละ 85.45) สามารถทำงานด้วยตนเองได้ทุกขั้นตอน 
ตามลำดับ (ตารางที่ 28) 

ตารางท่ี  28 : ประโยชน์ที่ได้รับจากการชมนิทรรศการหน่วยงานส่วนกลาง  
นิทรรศการเครื่องผลิตปุย๋น้ำอินทรีย์ 

n = 55     

ข้อมูล จำนวน ร้อยละ 

1. นิทรรศการเครื่องผลิตปุย๋น้ำอินทรีย์ (สวพ.) (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)   

- นำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดและประยุกต์ใช้ในงานอ่ืน ๆ 50 90.91 
- สามารถเลือกเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรที่นำมาใช้ทำปุ๋ยหมัก และ

น้ำหมักชีวภาพได้หลากหลายมากขึ้น เนื่องจากสามารถย่อยวัสดุได้
รวดเร็วขึ้น 

49 89.09 

- สามารถทำงานด้วยตนเองได้ทุกขั้นตอน 47 85.45 
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5. ผลการประเมินโดยการสังเกตการณ ์

ผู้ประเมินผลทำการประเมินผลโดยใช้วิธีการสังเกตการณ์ โดย ผอ.กลุ่ม และเจ้าหน้าที่  ร่วมกัน
สัมภาษณ์  และสังเกตการณ์ภาพรวมของการจัดงานในแต่ละนิทรรศการมีชีวิต ที่มีจำนวน 5 โซน  
มีผลการประเมินดังนี้ 

5.1 แปลงนวัตกรรม พด. 
จากการสังเกตการณ์ภาพรวมของนิทรรศการ พบว่า ผู้เข้าร่วมชมนิทรรศการและรับฟัง 

การบรรยายส่วนใหญ่ เป็นหมอดินอาสาที่นำโดยมัคคุเทศก์ โดยการบรรยายมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
โต้ตอบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนวัตกรรม พด. ในทิศทางที่ดี และเป็นประโยชน์ สำหรับวิทยากร 
ที่บรรยายในนิทรรศการ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ สามารถสื่อสารให้ผู้เข้าร่วมชมนิทรรศการเข้าใจ 
ได้อย่างง่าย และมีการให้ความรู้ที่หลากหลาย เช่น การสาธิตวิธีการใช้น้ำหมักชีวภาพในหลายรูปแบบ 
ประโยชน์ของการหมักเศษพืช การพ่นหรือวิธีการ ใช้ กับแปลงผัก การใช้อากาศยานพ่นน้ำหมัก  
โดยการสาธิตวิธีการใช้จริง ในส่วนของที่ตั้งของนิทรรศการ ตั้งอยู่บริเวณหน้างาน และมีขนาดใหญ่ รวมถึง 
มีความน่าสนใจ ทำให้ผู้เข้าชมงานสังเกตเห็นได้ง่าย แต่อย่างไรก็ตาม ความเข้มข้นของการบรรยาย 
จะมีมากในช่วงวันที่  3 - 4 ธันวาคม 2564 และในระหว่างวันมีการปรับเปลี่ยนผู้บรรยาย ทำให้  
ความน่ าสนใจหรือเทคนิคการสื่ อสารเปลี่ยนแปลงไปตามบุคคล  โดยสรุป ในภาพรวมนับว่า 
ประสบความสำเร็จ และสามารถเป็นต้นแบบการนำเสนอองค์ความรู้ พด. ได้เป็นอย่างดี 

 5.2 การเพิ่มผลผลิตข้าว 
จากการสังเกตการณ์ภาพรวมของนิทรรศการ พบว่า ผู้ เข้าร่วมชมนิทรรศการส่วนใหญ่  

เป็นหมอดินอาสาและเกษตรกร สำหรับวิทยากรประจำจุดนิทรรศการ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และ
สามารถสื่อสารให้แก่ผู้เข้าร่วมชมนิทรรศการเข้าใจได้อย่างง่าย ซึ่งภายในนิทรรศการมีการบรรยาย 
ให้ความรู้เรื่องการจัดการดินเพ่ือเพ่ิมผลผลิตข้าว การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การพัฒนาการผลิตข้าว 
ที่ยั่งยืน และการสาธิตการแปรรูปใบข้าวเป็นชาและผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ในส่วนของที่ตั้งนิทรรศการ ตั้งอยู่
บริเวณห่างไกลจากนิทรรศการอ่ืน ๆ ประกอบกับรถรางไม่สามารถให้บริการผู้เข้าร่วมชมงานเพ่ือไปยัง 
จดุชมนิทรรศการได้ จึงทำให้ผู้เข้าร่วมชมนิทรรศการต้องใช้วิธีการเดินเพ่ือไปชมนิทรรศการ แต่อย่างไรก็ตาม 
ก็ไดร้บัความสนใจจากผู้เข้าร่วมชมงานเป็นอย่างดี 

 5.3 การบริหารจัดการน้ำ 
จากการสังเกตการณ์ภาพรวมของนิทรรศการ พบว่า ผู้เข้าร่วมชมนิทรรศการส่วนใหญ่ 

เป็นหมอดินอาสาและเกษตรกร ซึ่งภายในนิทรรศการมีการให้ความรู้ เรื่องการบริหารจัดการน้ำ  
การใช้ระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมทั้งมีตัวอย่างให้ผู้เข้าร่วมชมนิทรรศการได้ศึกษา 
จากสภาพพ้ืนที่จริง โดยผู้ เข้าร่วมชมนิทรรศการมีความสนใจเรื่องการบริหารจัดการน้ำ โดยเน้น 
การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของตนเอง เช่น หากมีพ้ืนที่จำกัดต้องใช้ระบบท่อแทนการสูบน้ำขึ้นมา
ใช้ประโยชน์ นอกจากนี้ ผู้เข้ารว่มชมนิทรรศการยังสนใจในเรื่องการใช้พลังงานสะอาด ทั้งระบบโซล่าเซลล์
และพลังงานลม โดยเน้นการใช้งานในระยะยาวและความคุ้มทุนของการใช้งาน รวมถึงการทำระบบน้ำหยด 
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งสามารถนำไปใช้ในแปลงเกษตรของตนเองได้จริง 
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 5.4 เกษตรพื้นบ้านวิถีทุ่งกุลาร้องไห ้
จากการสังเกตการณ์ภาพรวมของนิทรรศการ พบว่า ผู้เข้าร่วมชมนิทรรศการมากันเป็นกลุ่ม 

โดยเฉพาะหมอดินอาสาที่นำโดยมัคคุ เทศก์  โดยผู้ เข้าร่วมชมนิทรรศการส่วนใหญ่มีความสนใจ 
ในนิทรรศการที่มีกิจกรรมให้ร่วมเล่นเกมส์ เพ่ือรับของรางวัล สำหรับช่วงวันแรกของการจัดงาน ผู้เข้าร่วมชม 
นิทรรศการยังไม่ทราบจุดสำหรับสแกน QR - Code เพ่ือทำแบบประเมินทำให้ต้องใช้เวลาในการอธิบาย 
ชี้แจงขั้นตอนการทำแบบประเมินในแต่ละจุด ในช่วงเช้าของแต่ละวัน ผู้เข้าร่วมชมนิทรรศการมีจำนวน
ค่อนข้างมาก แต่นิทรรศการหรือจุดเรียนรู้ต่าง ๆ ยังไม่มีเจ้าหน้าที่ประจำจุด บางจุดยังไม่พร้อมถ่ายทอด
ความรู้ ให้แก่ผู้ เข้าร่วมชมนิทรรศการ และจำนวนเจ้าหน้าที่มีไม่ เพียงพอ ในส่วนของป้ายสแกน  
QR - Code จุดเช็คอิน มีขนาดเล็ก และเป็นที่สังเกต เห็นได้ยาก ผู้เข้าร่วมชมนิทรรศการจึงต้องสอบถาม
เจ้าหน้าที่ตลอดเวลา และในช่วงวันสุดท้ายของการจัดงาน ผู้เข้าร่วมชมนิทรรศการมีจำนวนค่อนข้างน้อยลง 
โดยเฉพาะจุดนิทรรศการ และจุดเรียนรู้ ผู้เข้าร่วมชมนิทรรศการส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน
และหมอดินอาสา แต่อย่างไรก็ตาม ผู้เข้าร่วมชมนิทรรศการก็ให้ความสนใจเข้าร่วมชมนิทรรศการ 
เป็นจำนวนมาก เนื่องจากมีความสวยงาม น่าสนใจ และเป็นจุดถ่ายภาพเพ่ือเก็บความทรงจำในการเข้าร่วมงาน
ในครั้งนี ้

 5.5 ป่า 3 อยา่ง ประโยชน์ 4 อย่าง 
จากการสังเกตการณ์ภาพรวมของนิทรรศการ พบว่า วิทยากรมีองค์ความรู้ มีความพร้อม 

และเหมาะสม สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ได้ในระดับดีมาก มีการสาธิต การฝึกปฏิบัติ และยกตัวอย่าง
ความสำเร็จในการดำเนินงานอย่างชัดเจน รวมถึงสามารถโน้มน้าวและสร้างความสนใจให้แก่ผู้เข้าอบรม 
ได้ดีมาก ผู้เข้าร่วมชมนิทรรศการส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนักเรียน นักศึกษา และหมอดินอาสา ที่มาเป็นหมู่คณะ 
สำหรับเกษตรกรและประชาชนทั่วไปจะเยี่ยมชมงานโดยการนั่งรถราง จึงไม่ได้เข้าชมนิทรรศการ  
ประกอบกับนิทรรศการตั้งอยู่บริเวณทางเข้า - ออกของลานจอดรถ และอยู่ห่างจากนิทรรศการอ่ืน ๆ  
ส่งผลให้ผู้เข้ารว่มชมนิทรรศการส่วนใหญ่ไม่ทราบว่ามีนิทรรศการที่มีการถ่ายทอดองค์ความรู้อยู่ในบริเวณนั้น 
และหากผู้เข้าร่วมชมนิทรรศการเข้าทางด้านหน้าของงาน ก็จะเลือกชมเฉพาะนิทรรศการที่อยู่ใกล้เคียง 
ทั้งนี้ จากการสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมชมนิทรรศการ พบว่า ผู้เข้าร่วมชมนิทรรศการมีความชื่นชอบนิทรรศการ 
เนื่องจากวิทยากรสามารถโน้มน้าว จูงใจ ให้ผู้เข้าร่วมชมนิทรรศการเกิดความสนใจได้เป็นอย่างดี มีการสาธิต 
วิธีการทำอย่างชัดเจน รวมถึงมีการจำหน่ายหัวเชื้อเห็ดที่สามารถนำไปใช้ในพ้ืนที่ของตนเองได้จริง 

 การประเมินผลโดยวิธีการสังเกตการณ์ภาพรวมของการจัดงานในแต่ละนิทรรศการ จำนวน  
5 โซน ได้แก่ นิทรรศการแปลงนวัตกรรม พด. การเพ่ิมผลผลิตข้าว การบริหารจัดการน้ำ เกษตรพ้ืนบ้าน
วิถีทุ่งกุลาร้องไห้ และป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ผลการสังเกตการณ์สามารถสรุปได้ว่า ผู้เข้าร่วมงาน
ให้ความสนใจเข้าชมงานในแต่ละนิทรรศการเป็นอย่างดี วิทยากรประจำจุดนิทรรศการ เป็นผู้ที่มีความรู้
ความสามารถ สามารถสื่อสารให้แก่ผู้ เข้าชมนิทรรศการเข้าใจ ได้อย่างง่าย และมีการให้ความรู้  
ที่หลากหลาย มีการสาธิต การฝึกปฏิบัติ และยกตัวอย่างความสำเร็จในการดำเนินงานอย่างชัดเจน 
นอกจากนี้ยังพบว่า ผู้เข้าร่วมชมนิทรรศการมีความสนใจในนิทรรศการที่มีกิจกรรมให้ร่วมสนุก เพ่ือรับ 
ของรางวัล ภายหลังจากเข้าร่วมชมนิทรรศการแล้ว ผู้เข้าร่วมชมนิทรรศการสามารถนำความรู้ที่ได้รับ 
ไปปรับใช้ในพื้นที่ทำการเกษตรของตนเอง และยังสามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดให้แก่บุคคลอื่นที่สนใจ 



บทท่ี 4 
 

สรุปผลการประเมิน 
 

การประเมินผลการจัดงานวันดินโลก ปี 2564 (World Soil Day 2021) ในหัวข้อ Halt soil 
salinization, boost soil productivity : พิชิตดินเค็ม เติมเต็มผลผลิต สร้างชีวิตเกษตรกร ณ สถานี
พัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 2 - 5 ธันวาคม 2564 ได้กำหนดการประเมินผลออกเป็น 
3 รูปแบบ คือ การประเมินผลโดยใช้แบบสอบถามในรูปแบบออนไลน์ การประเมินความพึงพอใจนิทรรศการ 
และการสังเกตการณ ์สามารถสรุปผลการประเมินไดด้ังนี้ 

สรุปผลการประเมิน 

 การประเมินผลการจัดงานวันดินโลก ปี 2564 (World Soil Day 2021) มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
1. เพ่ือประเมินผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของการจัดงานวันดินโลก ปี 2564 ในหัวข้อ Halt soil 

salinization, boost soil productivity : พิชิตดินเค็ม เติมเต็มผลผลิต สร้างชีวิตเกษตรกร 
 2. เพ่ือประเมินระดับความพึงพอใจ ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของผู้ เข้าร่วมงานที่มีต่อ 
การจัดงานวันดินโลก ปี 2564  

 การประเมินผลใช้แบบสอบถามในรูปแบบออนไลน์ โดยมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน จำนวน 4,443 ราย 
และมีผู้เข้าร่วมงานที่ร่วมตอบแบบประเมิน จำนวน 3,099 ราย โดยผู้ตอบแบบประเมินมากกว่าครึ่งหนึ่ง
เป็นเพศชาย มีอายุเฉลี่ย 47.67 ปี มีสถานภาพเป็นหมอดินอาสา มากที่สุด และผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่
รับทราบข่าวสารการจัดงานวันดินโลกจากเจ้าหน้าที่ สพข./สพด. โดยสรุปผลการประเมินไดด้ังนี้ 

1. การประเมินผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของการจัดงานวันดินโลก ปี 2564 จำนวน 3 ข้อ คือ  

1) เพ่ือน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล 
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาทรัพยากรดินเพ่ือการเกษตร 
จากผลการประเมิน ผู้ตอบแบบประเมินร้อยละ 90.93 มีความเห็นว่า งานวันดินโลกทำให้น้อมรำลึกถึง 
ในหลวง ร.9 ที่ทรงงานด้านการพัฒนาทรัพยากรดิน และ ร.10 ที่สืบสาน รักษา ต่อยอด ดังนั้นสรุปได้ว่า  
บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดงานวันดินโลกในประเด็นนี้ 

2) เพ่ือสร้างการรับรู้และความเข้าใจถึงความสำคัญของวันดินโลก เพ่ือน้อมนำแนวพระราชดำริ
ตามศาสตร์พระราชาด้านดูแลทรัพยากรดินอย่างยั่งยืนมาขยายผลต่อไป จากผลการประเมิน ผู้ตอบ 
แบบประเมินร้อยละ 89.58 มีความเห็นว่า งานวันดินโลกทำให้ได้รู้จักวันดินโลก สัญลักษณ์วันดินโลก ทำให้
ตระหนัก และรับรู้ถึงความสำคัญของทรัพยากรดิน ดังนั้นสรุปได้ว่า บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดงาน 
วันดินโลกในประเด็นนี้ 

3) เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการดูแลรักษาทรัพยากรดินอย่างยั่ งยืน  
จากผลการประเมิน ผู้ตอบแบบประเมินร้อยละ 76.60 มีความเห็นว่า งานวันดินโลกทำให้ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง 
ในการปกป้อง ดูแล รักษา ทรัพยากรดินให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน ดังนั้นสรุปได้ว่า บรรลุวัตถุประสงค์
ของการจัดงานวันดินโลกในประเด็นนี้ 

จากผลการประเมินข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า การจัดงานวันดินโลกครั้งนี้ บรรลุวัตถุประสงค์ 
การจัดงานทัง้ 3 ข้อ  



 - 29 - 

2. ระดับความพึงพอใจและความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมงานที่มีต่อการจัดงานวันดินโลก ปี 2564 

2.1 ความพึงพอใจภาพรวมของการจัดงานวันดินโลก 

ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการจัดงานในภาพรวม คิดเป็นคะแนน
เฉลี่ย 2.91 อยู่ในระดับมาก  

2.2 ความพึงพอใจต่อนิทรรศการงานวันดินโลก ปี 2564 

การประเมินผลความพึงพอใจต่อนิทรรศการงานวันดินโลก ปี 2564 ทำการประเมินผล  
ในรูปแบบออนไลน์ โดยให้ผู้ตอบแบบประเมินสแกน QR - Code เพ่ือเลือกระดับความพึงพอใจในแต่ละ
นิทรรศการ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับมาก ปานกลาง และน้อย ผลการประเมินพบว่า  
ผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจต่อนิทรรศการทั้งหมดอยู่ในระดับมาก โดยมีความพึงพอใจนิทรรศการ
สืบสานศาสตร์พระราชา พัฒนาดินเค็ม เติมเต็มเกษตรไทย และนิทรรศการมีชีวิต คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย 
2.96 และนิทรรศการนวัตกรรมลดต้นทุน คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย 2.97 (รายละเอียดตามตาราง) 

นิทรรศการ 
ระดับความพึงพอใจ  ค่า 

คะแนน
เฉลี่ย 

แปลผล  
มาก 

 
ปานกลาง 

 
น้อย 

1. นิทรรศการสืบสานศาสตร์พระราชา พัฒนา
ดนิเค็ม เติมเต็มเกษตรไทย 

✓   2.96 มาก 

    - Zone A นิทรรศการโลกเทิดทูนมหาราชา ✓   2.96 มาก 
    - Zone D นิทรรศการร่วมพัฒนาแบบยั่งยืน ✓   2.96 มาก 
    - Zone B นิทรรศการมาคิดพิชิตดินเค็ม ✓   2.95 มาก 
    - Zone C นิทรรศการข้าวหอมเต็มทุ่งกุลา ✓   2.95 มาก 
2. นิทรรศการมีชีวิต  ✓   2.96 มาก 
    - การเพ่ิมผลผลิตข้าว ✓   2.97 มาก 
    - เกษตรพื้นบ้านวิถีทุ่งกุลาร้องไห้ ✓   2.97 มาก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
    - การบริหารจัดการน้ำ ✓   2.96 มาก 
    - ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ✓   2.96 มาก 
    - แปลงนวัตกรรม พด. ✓   2.95 มาก 
3. นิทรรศการนวัตกรรมลดต้นทุน ✓   2.97 มาก 

- ดิน TIP คลิ๊กเดียวรู้ (กสด.) ✓   3.00 มาก 
- บริการตรวจสอบดินออนไลน ์Smart Soil 

Test Quick (สวด.) 
✓   3.00 มาก 

- การใหบ้ริการแผนที่ (สสผ.) ✓   2.99 มาก 
- Agri - Map : แผนที่เกษตรเพ่ือการบริหาร

จัดการเชิงรุกเนื้อหา (กนผ.) 
✓   2.99 มาก 

- AI chatbot : คุยกับน้องดินดี  
กรมพัฒนาที่ดิน (ศทส.) 

✓   2.98 มาก 
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นิทรรศการ 

ระดับความพึงพอใจ 
ค่าคะแนน

เฉลี่ย 
แปลผล  

มาก 
 
ปานกลาง 

 
น้อย 

- หมอดิน GO inter (กวจ.) ✓   2.98 มาก 
- นวัตกรรมจุลินทรีย์ พด. (กทช.) ✓   2.97 มาก 
- เครื่องผลิตปุ๋ยน้ำอินทรีย์ (สวพ.) ✓   2.93 มาก 

2.3 ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมงานทีมี่ต่อการจัดงานวันดินโลก ปี 2564 
 ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่มีความเห็นว่า การจัดงานวันดินโลก ปี 2564 มีความ

เหมาะสมในทุกด้าน โดยผู้ตอบแบบประเมิน (ร้อยละ 99.74) มีความคิดเห็นว่า การบริการของเจ้าหน้าที่
ประจำจุดมีความเหมาะสม มากที่สุด รองลงมา (ร้อยละ 99.61) รูปแบบการจัดงานและกิจกรรม (ร้อยละ 
99.26) จุดให้บริการและการประชาสัมพันธ์ และ (ร้อยละ 98.55) สถานที่จัดงาน ตามลำดับ 

3. ผลการประเมินโดยการสังเกตการณ ์
กล่าวโดยสรุปคือ ผลการประเมินโดยการสังเกตการณ์ มีความสอดคล้องกับระดับความพึงพอใจ

ของผู้เข้าร่วมชมนิทรรศการ ที่อยู่ในระดับมาก กล่าวคือ ผู้เข้าร่วมงานให้ความสนใจเข้าชมในแต่ละ
นิทรรศการเป็นอย่างดี วิทยากรประจำจุดนิทรรศการ เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ สามารถสื่อสารให้แก่
ผู้เข้าชมนิทรรศการเข้าใจได้อย่างง่าย และมีการให้ความรู้ที่หลากหลาย มีการสาธิต การฝึกปฏิบัติ และ
ยกตัวอย่างความสำเร็จในการดำเนินงานอย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังพบว่า ผู้เข้าร่วมชมนิทรรศการ 
มีความสนใจในนิทรรศการที่มีกิจกรรมให้ร่วมสนุก เพ่ือรับของรางวัล ภายหลังจากเข้าร่วมชมนิทรรศการ 
ผู้ เข้าร่วมชมนิทรรศการสามารถนำความรู้ที่ ได้รับ ไปปรับใช้ในพ้ืนที่ทำการเกษตรของตนเอง และ 
นำไปถา่ยทอดให้แก่บุคคลอ่ืนที่สนใจ (รายละเอียดตามตาราง) 

นิทรรศการกลางแจ้ง สรุปผลการสังเกตการณ์ 

แปลงนวัตกรรม พด. การบรรยายมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โต้ตอบ และแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับนวัตกรรม พด. ในทิศทางที่ดี  และเป็นประโยชน์ สำหรับ
วิทยากรที่บรรยายในนิทรรศการ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ 
สามารถสื่อสารให้ผู้เข้าร่วมชมนิทรรศการเข้าใจได้อย่างง่าย และมี
การให้ความรู้ที่หลากหลาย โดยการสาธิตวิธีการใช้จริงแก่ผู้เข้าร่วม
ชมนิทรรศการ 

การเพ่ิมผลผลิตข้าว ผู้เข้าร่วมชมนิทรรศการส่วนใหญ่เป็นหมอดินอาสาและเกษตรกร 
สำหรับวิทยากรประจำจุดนิทรรศการ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ 
และสามารถสื่อสารให้แก่ผู้เข้าร่วมชมนิทรรศการเข้าใจได้อย่างง่าย 
จึงไดร้บัความสนใจจากผูเ้ข้าร่วมชมงานเป็นอย่างดี 
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นิทรรศการกลางแจ้ง สรุปผลการสังเกตการณ์ 

การบริหารจัดการน้ำ นิทรรศการมีการแสดงตัวอย่างให้ผู้เข้าร่วมชมนิทรรศการได้ศึกษา
จากสภาพพ้ืนที่จริง โดยผู้เข้าร่วมชมนิทรรศการมีความสนใจเรื่อง
การบริหารจัดการน้ำ โดยเน้นการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในพ้ืนที่
ของตนเอง ซึ่งสามารถนำไปใช้ในแปลงเกษตรของตนเองได้จริง 

เกษตรพ้ืนบ้านวิถีทุ่งกุลาร้องไห้ ผู้เข้าร่วมชมนิทรรศการมากันเป็นกลุ่ม โดยเฉพาะหมอดินอาสา 
ที่นำโดยมัคคุเทศก์ โดยผู้ เข้าร่วมชมนิทรรศการให้ความสนใจ 
เข้าร่วมชมนิทรรศการเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังพบว่า ผู้เข้าร่วม
ชมนิทรรศการส่วนใหญ่มีความสนใจในนิทรรศการที่มีกิจกรรม 
ให้ร่วมเล่นเกมส์ เพื่อรับของรางวัล  

ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง วิทยากรมีองค์ความรู้  มีความพร้อม และเหมาะสม สามารถ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ได้ในระดับดีมาก มีการสาธิต การฝึกปฏิบัติ 
และยกตัวอย่างความสำเร็จในการดำเนินงานอย่างชัดเจน รวมถึง
สามารถโน้มน้าวและสรา้งความสนใจให้แก่ผู้เข้าอบรมได้ดีมาก  

ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบประเมิน  

1) อยากให้มีการจัดงานทุกปี โดยหมุนเวียนไปในแต่ละจังหวัด 
2) ควรเพิ่มจุดบริการห้องสุขา และรถฉีดน้ำเพื่อลดฝุ่นภายในงาน 
3) ควรมีการแจกหนังสือเกี่ยวกับหมอดินอาสา/เกษตรกรที่ประสบความสำเร็จในการ 

ทำการเกษตร และแจกผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. เป็นต้น 
4) ควรเพิม่การประชาสัมพนัธ์เกี่ยวกับจุดแสดงนิทรรศการภายในงานให้มากข้ึน 
5) ควรมีการจัดระเบียบการเข้าชมงาน เพ่ือรักษาระยะห่างตามมาตรการเว้นระยะห่าง 

ทางสังคม ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 
6) ควรเพิ่มจุดบริการร้านอาหารและเครื่องดื่มภายในงานให้มากข้ึน 

2. ข้อเสนอแนะของผู้ประเมินต่อการจัดงานวันดินโลกปถีัดไป (ปี 2565) 

1) ควรเพ่ิมการประชาสัมพันธ์การจัดงานวันดินโลกให้กว้างขึ้น เพ่ือขยายกลุ่มเป้าหมาย 
ในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและความสำคัญของการจัดงานวันดินโลก  

2) ควรเพ่ิมกิจกรรมที่สร้างแรงจูงใจในการเข้าชมงานและให้ผู้เข้าร่วมชมงานมีส่วนร่วม 
ในกิจกรรมต่าง ๆ เนื่องจากได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก และจุดแสดงนิทรรศการ 
ควรอยู่ ในบริ เวณ ใกล้ เคียงกัน  มี เจ้ าหน้ าที่ ประจำจุดหมุน เวียนกัน  เพ่ืออำนวยความสะดวก 
ในการเข้าร่วมงาน และการให้ข้อมูลต่าง ๆ แก่ผู้เข้าร่วมชมงาน 

3) ควรเพ่ิมคำแนะนำ ข้อมูลการจัดงาน หรือผังการจัดงาน ในบริเวณการจัดงานระหว่าง 
ทางเข้างาน และจุดจอดรถ เพ่ือให้ผู้เข้าชมงานได้รับทราบ และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้าชมงาน 
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4) จากการร่วมบูรณาการกันระหว่างการลงทะเบียน การประเมินผล และการให้ข้อมูล
เกี่ยวกับกิจกรรมภายในงานเป็นสิ่งที่ดีมาก ตอบโจทย์ผู้ปฏิบัติงาน ส่วนการประเมินผลในรูปแบบออนไลน์ 
ในเว็บเพจเดียวนั้น พบปัญหาคือ ผู้เข้าร่วมงานส่วนใหญ่เป็นหมอดินอาสาและเกษตรกรที่มีโทรศัพท์มือถือ
แต่ไม่ใช่ระบบสมาร์ทโฟน จึงมีข้อจำกัดในการ Scan QR - Code เพ่ือให้ความเห็นด้านความพึงพอใจ 
ในแต่ละจุดนิทรรศการ จึงควรเพ่ิมระบบ Manual ให้ตอบสนองผู้ประเมินส่วนใหญ่ด้วย 



 

 

ภาคผนวก 
ภาคผนวก ก. : กำหนดการงานวันดินโลก ปี 2564 
ภาคผนวก ข. : พิธีเปดิ และกิจกรรม ภายในงาน 
ภาคผนวก ค. : ภาพบรรยากาศการเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า  
                   กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
                   พิธเีปิดงานวนัดินโลก 2564 และบรรยากาศภายในงาน 
ภาคผนวก ง. : แบบประเมินการจดังานวันดนิโลก ปี 2564 

              1. แบบประเมินผลสำเร็จการจัดงานวันดินโลก ปี 2564 
              2. แบบประเมินระดับความพึงพอใจการเข้าชมนิทรรศการ 
              3. แบบประเมินภาพรวมนิทรรศการงานวันดินโลก ปี 2564 
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ภาคผนวก ก. 

กำหนดการงานวันดินโลก ปี 2564 
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กำหนดการงานวันดินโลก ปี 2564 
Halt soil salinization, boost soil productivity : พิชิตดินเค็ม เติมเต็มผลผลิต สร้างชีวิตเกษตรกร 

ระหว่างวันที่ 2 – 5 ธันวาคม 2564 
ณ สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 

วันที่ 2 ธันวาคม 2564  
13.00 น. - สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมือง
นครนายก จังหวัดนครนายก ไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 
อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 

14.20 น. - เฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งถึงสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 
อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด (ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล
จังหวัดร้อยเอ็ด แม่ทัพภาคที่ 2 ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 4 เฝ้าฯ รับเสด็จ) 

 - ประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยังสถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัด
ร้อยเอ็ด (ระยะทาง 7 กิโลเมตร/ใช้เวลา 10 นาที) 

14.30 น. - รถยนต์พระที่นั่งถึงสถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 
(รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ และนางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เฝ้า ฯ รับเสด็จ) 

 - เสด็จเข้าพลับพลาพิธี ประทับพระราชอาสน์ 
  * อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ทูลเกล้าฯ ถวายสูจิบัตรและของที่ระลึก 
  * รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กราบบังคมทูลรายงาน 
    วัตถุประสงค์การจัดงานฯ 
  * ผู้แทน FAO ประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก กราบบังคมทูลรายงานสารวันดินโลก 
  * ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กราบบังคมทูลเบิกผู้ชนะรางวัล 
     King Bhumibol World Soil Day Award เข้ารับพระราชทานรางวัล 
  * สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
    มีพระราชดำรัสเปิดงานวันดินโลก 2564 

 - เสด็จออกจากพลับพลาพิธีไปยังบริเวณนิทรรศการวันดินโลก ทอดพระเนตร
นิทรรศการ 
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 * นิทรรศการโซน A 
 - นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระอัจฉริยภาพด้านการพัฒนาทรัพยากรดินของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่  9 แนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 สืบสานรักษา ต่อยอด และพระราชกรณียกิจของสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
(อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน นายชัยวัฒน์ สิทธิบุศย์ นายพิสุทธิ์ วิจารสรณ์ และนายวิโรจ 
อ่ิมพิทักษ ์กราบบังคมทูลถวายรายงาน) 

 - นิทรรศการวันดินโลก 
(รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร และนายพิทยากร ลิ่มทอง กราบบังคมทูล
ถวายรายงาน) 

 * นิทรรศการโซน B 
 - นิ ทรรศการ “Halt soil salinization, boost soil productivity พิ ชิ ตดิ น เค็ ม  

เติมเต็มผลผลิตสร้างชีวิตเกษตรกร” 
(รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ นายสถิระ อุดมศรี และ นางปราณี สีหบัณฑ์ 
กราบบังคมทูลถวายรายงาน) 

 * นิทรรศการโซน C 
 - นิทรรศการ “50 ปีการพัฒนาทุ่งกุลาร้องไห้” 

(นายโสภณ ชมชาญ นางสาวพรรณพิศ บ่วงนาวา และนายสมศักดิ์  สุขจันทร์  
กราบบังคมทูลถวายรายงาน) 

 - ทรวงร่วมกิจกรรมเกลือดินเค็ม (นายสุรเชษฐ์ นาราภัทร์ ถวายฯงาน) 
 - ทรงลงนามาภิไธยบนแผ่นอะคลิลิคเกลือ (นายศรจิตร ศรีณรงค์ ถวายฯงาน) 
 * นิทรรศการโซน D 
 - นิทรรศการ “พัฒนาการเกษตรด้วย Bio Circular Green Model” 

(ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กราบบังคมทูลภวายรายงาน) 
 - นิทรรศการจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายด้านการพัฒนาที่ดิน 

(นายอัธยะ พินจงสกุลดิษฐ นางสาวพยัตติกา พลสระคู และนางธิดารัตน์ รอดอนันต์ 
บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด กราบบังคมทูลถวายรายงาน) 

 - ประทับรถไฟฟ้าทอดพระเนตรการบริหารจัดการดิน น้ำ 
(อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กราบบังคมทูลถวายรายงานบนรถไฟฟ้า) 
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 - เสด็จลงจากรถไฟฟ้า ทอดพระเนตรนิทรรศการข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้และ
ผลิตภัณฑ์ของเกษตรกร ราษฎรพ้ืนที่ทุ่งกุลาร้องไห้ 5 จังหวัด 
(นายสุทธินัย จันทะสอน กราบบังคมทูลถวายรายงาน) 

 - เสด็จเข้าบริเวณแปลงเกษตรพ้ืนบ้าน วิถีทุ่งกุลาร้องไห้ 
   * พระราชทานต้นยางนา แก่ ผู้แทนหมอดินอาสาจังหวัดร้อยเอ็ด (นายสมพงษ์ 

     ขันสีมล) และ ผู้แทนกลุ่มเกษตรกร (นายวันดี อุวิทัศ) (นายอธิวัฒน์  
     สิทธิพิญญาพัฒน์ ถวายฯงาน) 
  * ทอดพระเนตรกิจกรรมชุมชน การแสดงวัตถุดิบและการประกอบอาหารพ้ืนบ้าน 
     จากกุ้งฝอย หอยขม ปูนา ปลาหลด 
  * เสด็จฯ ไปยังห้องรับรอง ประทับพักพระราชอิริยาบถ 
  * เสด็จออกจากห้องรับรอง ไปยังบริเวณฉายพระฉายาลักษณ ์
     ฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะผู้บริหารฯ คณะกรรมการจัดงานฯ และผู้แทน 
     จาก FAO (จำนวน 3 ชุด) 
  * พระราชทาน LDD pH Test Kit ให้แก่ผู้แทนจาก FAO (นายรัตนชาติ ช่วยบุดดา 
     นางกมรินทร์ นิ่มนวลรัตน์ ถวายฯงาน) 
  * ทอดพระเนตรกิจกรรม นวัตกรรม ลดต้นทุนการผลิต (นางสุมิตรา วัฒนา  
     นายจิราวุฒิ เวียงวงษ์งาม นางสาวบรรเจิดลักษณ์ จินตฤทธิ์ นางสาวนวลจันทร์ ชบา 
     นายอาทิตย์ สุขเกษม นายธงชัย รังผึ้ง กราบบังคมทูลถวายรายงาน) 
  * ทรงร่วมกิจกรรมศิลปะดินบนต้นไม้ : Art of soil on tree) 

16.00 น. - ประทับรถไฟฟ้าไปยังอาคารพัฒนถาบุตร 
   * เสด็จฯ ไปยังห้องรับรอง ประทับพักพระราชอิริยาบถ 
   * เสวยพระกระยาหารเย็น (เป็นการส่วนพระองค์) กรมพัฒนาทีด่ินฯ จัดถวาย 

17.00 น. - เสด็ จออกจากอาคารพัฒนถาบุ ตร ประทับรถยนต์พระที่ นั่ งไปยั งสนาม
เฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัด
ร้อยเอ็ด (ระยะทาง 7 กิโลเมตร/ใช้เวลา 10 นาที) 

17.10 น. - ประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งไปยังท่าอากาศยานร้อยเอ็ด อำเภอธวัชบุรี จังหวัด
ร้อยเอ็ด 

 - ประทับเครื่องบินพระที่นั่งไปยังท่าอากาศยานดอนเมือง 
 - ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับวังสระปทุม ถึงเวลาประมาณ 

18.45 น. 
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วันที่ 3 ธันวาคม 2564  
09.00 – 18.00 น. นิทรรศการ 
 นิทรรศการโซน A 
 - นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระอัจฉริยภาพด้านการพัฒนาทรัพยากรดินของ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่  9 แนวพระราชดำริพระบาทสมเด็ จ 
พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 สืบสาน รักษา ต่อยอดและพระราชกรณียกิจของสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 - นิทรรศการวันดินโลก 
 นิทรรศการโซน B 
 - นิทรรศการ “Halt soil salinization, boost soil productivity พิชิตดินเค็ม 

เตมิเตม็ผลผลิต สร้างชีวิตเกษตรกร” 
 นิทรรศการโซน C 
 - นิทรรศการ “50 ปีการพัฒนาทุ่งกุลาร้องไห้” 
 นิทรรศการโซน D 
 - นิทรรศการ “พัฒนาการเกษตรด้วย Bio Circular Green Model” 
 - นิทรรศการจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายด้านการพัฒนาที่ดิน 
 นิทรรศการมีชีวิต 
 - การบริหารจัดการน้ำในพ้ืนที่ทุ่งกุลาร้องไห ้
 - เกษตรพ้ืนบ้านวิถีทุ่งกุลาร้องไห้ 
 - นวัตกรรมจุลินทรีย์ พด. 
 - การเพ่ิมผลผลิตข้าว 
09.00 – 16.00 น. อบรมและให้ความรู้เกษตรกรและหมอดินอาสา 
09.00 – 16.00 น. การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการกรมพัฒนาที่ดินและการบรรยาย

เสวนาวิชาการระดับนานาชาติ 
 - การนำเสนอผลงานวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ชนะเลิศ ปี 2564 
 - การบรรยายพิเศษจากต่างประเทศ “การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับดินเค็ม” 
 - เสวนาวิชาการ หัวขอ้ “พัฒนาที่ดินทุ่ง ข้าวเต็มยุ้ง ทุ่งกุลาสดใส” 
09.00 – 12.00 น. พิ ธี เปิ ดและปฐมนิ เทศโครงการนำร่ องโรงเรียนหมอดิ นอาสาทางอากาศ  

(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย 
สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ร่วมกับกรมพัฒนาที่ดิน 



 - 39 - 

 

13.00 – 15.00 น. โสเหล่ “อยู่ในพ้ืนที่ดินเค็มอย่างไรให้สุข” 
15.30 – 16.30 น. กิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวทุ่งกุลาร้องไห้ 
16.30 – 18.00 น. กิจกรรมเดิน Trail เดิน-วิ่ง วันดินโลก 2564 
18.00 – 21.00 น. กิจกรรม “ทุ่งกลุา พาข้าวแลง” และการแสดงพ้ืนเมือง 
  
วันที่ 4 ธันวาคม 2564  
09.00 – 18.00 น. นิทรรศการโซน A,B,C,D และนิทรรศการมีชีวิต 
09.00 – 16.00 น. อบรมและให้ความรู้เกษตรกรและหมอดินอาสา 
09.00 - 11.00 น. โสเหล่ “ยูคา...กับดินเค็มทุ่งกุลาร้องไห้” 
  
วันที่ 5 ธันวาคม 2564  
09.00 – 18.00 น. นิทรรศการโซน A,B,C,D และนิทรรศการมีชีวิต 
09.00 – 16.00 น. อบรมและให้ความรู้เกษตรกรและหมอดินอาสา 
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1. พิธีเปิดงานวันดินโลก ปี 2564 

 วันพฤหัสบดีที่  2 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 15.56 น . สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงาน “วันดินโลก  
ปี 2564” ซึ่งทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมพัฒนาที่ดินจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 - 5 ธันวาคม 
พ.ศ. 2564 ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ภายใต้หัวข้อ “Halt soil 
salinization, boost soil productivity : พิชิตดินเค็ม เติมเต็มผลผลิต สร้างชีวิตเกษตรกร” เพ่ือ
เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
“นักวิทยาศาสตร์ดินเพ่ือมนุษยธรรม” (Humanitarian Soil Scientist Award) พระองค์แรกและ
พระองค์เดียวของโลก และส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับ
ดินและการจัดการดินเค็มอย่างครบวงจร ในการนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เฝ้าฯ รับเสด็จ  
 จากนั้น ได้เสด็จเข้าพลับพลาพิธี ประทับพระราชอาสน์ ในการนี้ นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ 
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ทูลเกล้าฯ ถวายสูจิบัตร หนังสือที่นี่ทุ่งกุลา จากน้ำตาสู่ฟ้าใส และหนังสือวันดินโลก 
นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กราบบังคมทูลรายงาน
วัตถุประสงค์การจัดงานฯ ผู้แทน FAO ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก กราบบังคมทูลรายงานสารวันดินโลก 
โอกาสนี้ ทรงมีพระราชดำรัสเปิดงานวันดินโลก 2564 ทรงกล่าวถึงความสำคัญของทรัพยากรดิน ที่มีต่อ
การดำรงชีวิตของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตทั้งหลายควบคู่กับทรัพยากรน้ำ และเป็นสิ่งสำคัญประการหนึ่งในการ
สร้างความมั่นคงทางอาหาร ทุ่งกุลาร้องไห้เป็นตัวอย่างที่ดี เมื่อมีการแก้ไขปรับปรุงดินด้วยหลักวิชาการ
และวิธีการที่เหมาะสม ซึ่งต้องใช้เวลากว่าจะได้ผลสำเร็จ เมื่อได้รับประโยชน์จากดินแล้ว ก็ต้องรู้จัก
บำรุงรักษาดินให้เกิดความยั่งยืน ทั้งคนรุ่นหลังจะได้ใช้ประโยชน์จากดินสืบต่อไป นอกจากนี้ ได้ทรงเสด็จฯ 
ทอดพระเนตรนิทรรศการต่าง ๆ ภายในงาน อาทิ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติแสดงพระอัจฉริยภาพด้าน
การพัฒนาที่ดิน และพระราชกรณียกิจที่สำคัญของในหลวงรัชกาลที่  9 รัชกาลที่  10 และสมเด็จ 
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ นิทรรศการพัฒนาพื้นที่ดินเค็มเพ่ือการเกษตรของ
ประเทศไทย การพัฒนาพ้ืนที่ทุ่งกุลาร้องไห้ที่มีสภาพทั้งน้ำท่วม แห้งแล้ง และดินเค็ม ให้เป็นแหล่งปลูก
ข้าวหอมมะลิที่ มี คุณ ภาพดีที่ สุ ด ใน โลก และทรงลงพ ระนามาภิ ไธยบนแผ่ นอะคริลิ ค เกลื อ  
ทรงทอดพระเนตรการบริหารจัดการดิน น้ำ นิทรรศการข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้และผลิตภัณฑ์ของ
เกษตรกรราษฎรพ้ืนที่ทุ่งกุลาร้องไห้ 5 จังหวัด จากนั้น เสด็จเข้าบริเวณแปลงเกษตรพ้ืนบ้าน วิถีทุ่งกุลา
ร้องไห้ ทรงพระราชทานต้นยางนา แก่ผู้แทนหมอดินอาสาจังหวัดร้อยเอ็ด และผู้แทนกลุ่มเกษตรกร  
ทรงเสด็จฯ ไปยังบริเวณฉายพระฉายาลักษณ์ ฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะผู้บริหารฯ คณะกรรมการ
จัดงานฯ และผู้แทนจาก FAO (จำนวน 3 ชุด) โอกาสนี้ ได้พระราชทาน ชุดตรวจสอบความเป็นกรดด่าง
ของดินภาคสนาม LDD pH Test Kit ให้แก่ผู้แทน FAO ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และทรงร่วม
กิจกรรมศิลปะดินบนต้นไม้ : Art of soil on tree 
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2. กิจกรรมภายในงาน   

การจัดงานวันดินโลก ปี 2564 ระหว่างวันที่ 2 - 5 ธันวาคม 2564 มีกิจกรรมภายในงาน ดังนี้ 
2.1 นิทรรศการสืบสานศาสตร์พระราชา พัฒนาดินเค็ม เติมเต็มเกษตรกรไทย 

1. โซน A นิทรรศการโลกเทิดทนูมหาราชา หัวขอ้ จดัแสดง 
- พระอัจฉริยภาพด้านการพัฒนาทรัพยากรดินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 
- แนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 สืบสานรักษา ต่อยอด  
- พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ  

                สยามบรมราชกุมาร ี
- นิทรรศการวันดินโลก 

2. โซน B นิทรรศการ มาคิดพิชิตดินเค็ม หัวข้อ จัดแสดง 
- นิทรรศการ “Halt soil salinization, boost soil productivity : พิชิตดินเค็ม เติมเต็ม 
  ผลผลิต สร้างชีวิตเกษตรกร” 

3. โซน C นิทรรศการข้าวหอมเต็มทุ่งกุลา หัวข้อ จัดแสดง 
- นิทรรศการ “50 ปีการพัฒนาทุ่งกุลาร้องไห้” 

4. โซน D นิทรรศการร่วมพัฒนาแบบย่ังยืน หัวข้อ จัดแสดง 
- นิทรรศการ “พัฒนาการเกษตรด้วย Bio Circular Green Model”  

- นิทรรศการจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายด้านการพัฒนาทีด่ิน จัดแสดงโดย บริษัท สงวนวงษ์ 

  อุตสาหกรรม จำกัด 

5. นิทรรศการมีชีวิต หัวข้อการจัดแสดง 

5.1 การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ประกอบด้วย 1) ระบบชลประทาน 

ในพ้ืนที่ทุ่งกุลาร้องไห้ 2) ระบบวิศวกรรมการจัดการปัญหาในพ้ืนที่ดินเค็ม 3) การสาธิตเครื่องทำปุ๋ยน้ำ 

และ 4) แสดงเครื่องมือการสำรวจพื้นที่ด้วยระบบพิกัดดาวเทียม (RTK) 

5.2 เกษตรพื้นบ้านวิถีทุ่งกุลาร้องไห้ ประกอบด้วย 1) จุดเรียนรู้การปรุงดิน 2) จุดเรียนรู้

การสาธิตการทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง 3) จุดเรียนรู้การใช้สารเร่ง พด.13 และ 4) จุดเรียนรู้เทคนิคการ

ปลูกพืชแบบผสมผสาน 

5.3 นวัตกรรมจุลินทรีย์ พด. ประกอบด้วย 1) นวัตกรรมจุลินทรีย์ พด. เปิดตัวผลิตภัณฑ์

จุลินทรีย์ พด. 14 ไตรโคเดอร์มา ฯลฯ 2) การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพร่วมกับอากาศยานไร้คนขั บ  

3) การใช้เครื่องมือการจัดวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 4) การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และ 5) การบริการ 

ชุดผลิตภัณฑ์ พด. ของกรมพัฒนาที่ดิน 
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5.4 การเพิ่มผลผลิตข้าว ประกอบด้วย 1) การเรียนรู้การจัดการดินเพ่ือเพ่ิมผลผลิต  

2) การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การพัฒนาการผลิตข้าวที่ยั่งยืน และ 3) การสาธิตการแปรรูปใบข้าว 

เป็นชาใบข้าวและผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ  

5.5 ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง เป็นแนวคิดของการผสมผสานการอนุรักษ์ดิน น้ำ 

และการฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้ ควบคู่ไปกับความต้องการด้านเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือป้องกันมิให้เกิดการ

บุกรุกทำลายป่าไม้ อันเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารและส่งเสริมให้คนไทยรู้จักการน้าทรัพยากรป่าไม้มาใช้ให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดในการดำเนินชีวิต ป่า 3 อย่าง จำแนกออกได้ดังนี้ 1) ป่าไม้ใช้สอย อาทิ ไม้ไผ่ ไม้โตเร็ว

อย่างสะเดา เป็นต้น 2) ป่าไม้กินได้ ได้แก่ ไม้ผล และผักกินใบหรือกินหัวชนิดต่าง ๆ และ 3) ป่าไม้

เศรษฐกิจ คือ ไม้ที่ปลูกไว้ขาย ไม่ว่าจะเป็นไม้เศรษฐกิจและไม้ที่ปลูกไว้ขายเนื้อไม้ เช่น ไม้สัก เป็นต้น 

ประโยชน์ 4 อย่าง จำแนกออกได้ดังนี้ 1) ประโยชน์ในการเป็นไม้ใช้สอย 2) ประโยชน์ในการเป็นอาหาร 

ทั้งพืชกินใบ กินผล กินหัว และเป็นยาสมุนไพร 3) ประโยชน์ในการเป็นแหล่งรายได้ของครัวเรือน และ  

4) ประโยชน์ในการช่วยอนุรักษ์ดินและน้ำ การปลูกพืชที่หลากหลายอย่างเป็นระบบ ช่วยสร้างสมดุลของ

ระบบนิเวศในสวน ช่วยปกป้องผิวดินให้ชุ่มชื่น ดูดซับน้ำฝน และค่อยๆ ปลดปล่อยความชื้นสู่สวน

เกษตรกรรม 

2.2 การประชุมและอบรม 

 1) การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการกรมพัฒนาที่ ดินและการบรรยายเสวนา

วิชาการระดับนานาชาติ 

  - การนำเสนอผลงานวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ชนะเลิศ ปี 2564 

  - การบรรยายพิเศษจากต่างประเทศ “การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับดินเค็ม” 

  - เสวนาวิชาการ หัวข้อ “พัฒนาที่ดินทุ่ง ข้าวเต็มยุง้ ทุ่งกุลาสดใส” 

 2) การฝึกอบรมหมอดินอาสา 4.0 ปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 2 - 5 ธันวาคม 2564  

รวม 4 ฐานเรียนรู้ ได้แก่ 

- ฐานที่ 1 : นวัตกรรมจุลินทรีย์ พด.      - ฐานที่ 3 : การบริหารจัดการน้ำ          

- ฐานที่ 2 : การเพ่ิมผลผลิตข้าว - ฐานที่ 4 : เกษตรพื้นบ้านวิถีทุ่งกุลาร้องไห้ 

 3) พิธีเปิด (Kick off) และปฐมนิเทศ โครงการนำร่อง “โรงเรียนหมอดินอาสาทางอากาศ” (ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ) กรมพัฒนาที่ดิน มีเจตนารมณ์ เป็นองค์กร 4.0 จึงมีแนวคิดในการพัฒนาโครงการ

อบรมหมอดินอาสาเพ่ือพัฒนาหมอดินอาสาให้เป็น Smart farmer ด้วยการนำเอาดิจิทัลมาปรับใช้ ทำให้

มีการจัดเตรียมข้อมูล ระบบ และแอปพลิเคชันต่าง ๆ ผ่านทาง Mobile Application, Facebook Live, 
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YouTube Live, Line และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ออกอากาศทั้ง 4 

ภูมิภาค ในระบบ AM Stereo เพ่ือรองรับและเพ่ือการพัฒนาศักยภาพของหมอดินอาสาด้านการเกษตร 

ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลถังความรู้หมอดินอาสา จึงมีการจัดอบรมในรูปแบบใหม่ ด้วยการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและดิจิทัล เพ่ือการพัฒนาพื้นที่การเกษตรของตนเอง 

โครงการนำร่อง “โรงเรียนหมอดินอาสาทางอากาศ” ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้าง
ความรู้ ในเรื่องข้อมูลดิน การตรวจวิเคราะห์ดิน การจัดการดิน และ ธาตุอาหารพืชให้เหมาะสมกับพืช 
ทีป่ลูกและสร้างความเข้าใจในการพัฒนาที่ดินให้แก่หมอดินอาสา จนสามารถถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้
ไปยังเกษตรกรและชุมชนได้ โดยมีเป้าหมายให้หมอดินอาสา ได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการ
พัฒนาที่ดินผ่านสถานีวิทยุ ม.ก. ซึ่งมีเครือข่ายอยู่ทั่วประเทศ ทำให้สามารถรับรู้ข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว 
ทันต่อสถานการณ์ และเป็นการขยายฐานกลุ่มผู้ฟังทางเครือข่ายสถานีวิทยุ ม.ก. และสื่อออนไลน์อย่าง
แพร่หลายและกว้างขวาง เพ่ือเป็นการพัฒนาด้านการเกษตรของประเทศให้เพ่ิมมากยิ่งขึน้ 

2.3 กิจกรรมสันทนาการ 

 1) กิจกรรมโสเหล่  

- หัวข้อ "อยู่ในพ้ืนที่ดินเค็มอย่างไรให้มีความสุข" กิจกรรมจัดขึ้นใน วันที่  3 ธ.ค. 2564  

             เวลา 13.00 – 15.00 น. 

- หัวข้อ “ยูคา...กับดินเค็มทุ่งกุลาร้องไห้” กิจกรรมจัดขึ้นใน วันที่ 4 ธ.ค. 2564 เวลา 9.00 – 11.00 น. 

 2) กิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวทุ่งกุลาร้องไห้ 

- สาธิตการลงแขกเกี่ยวข้าวตามวิถีชีวิตชาวทุ่งกุลา กิจกรรมจัดขึ้นใน ในวันที่ 3 ธ.ค. 2564 

                 เวลา 15.30 - 16.30 น. 

3) กิจกรรมเดิน Trail เดิน-ว่ิง วันดินโลก 2564 กิจกรรมจัดขึ้นใน วันที่  3 ธ.ค. 2564  

           เวลา 16.30 – 18.00 น. 

4) กิจกรรม “ทุ่งกุลา พาข้าวแลง” และการแสดงพื้นเมือง กิจกรรมจัดขึ้นใน วันที่ 3 ธ.ค. 

           2564 เวลา 18.00 – 21.00 น. 

 5) แข่ งขั น ภ าพถ่ าย  “World Soil Day Snapshot 2021”  กิ จกรรมจั ดขึ้ น ระหว่ าง 

               วันที่ 2 - 5 ธันวาคม 2564 

    ผลการประกวดแข่งขัน  

- รางวัลชนะเลิศประจำงานวันดินโลก ปี 2564 นายทรงศักดิ์  ศรีสุวรรณ สถานีพัฒนาที่ดนิ 
ร้อยเอ็ด ได้รับเงินรางวัล 2,500 บาท 

- รางวัล Popular Vote ประจำงานวันดินโลก ปี 2564 นายอนิวัฒน์ พรมรังสี ได้รับเงิน 
  รางวัล 2,500 บาท 
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ผลการประกวดแข่งขัน แบ่งเป็นรายวัน ดังนี้ 
วันที่ 2 ธันวาคม 2564 

- รางวัลชนะเลิศ นายเทพพนม  ชัยวาณิชสกุล สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5  

  ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท 

- รางวัล Popular Vote นายสัมฤทธิ์ ไกรยนุช สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร  
  ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท 

วันที่ 3 ธันวาคม 2564 
- รางวัลชนะเลิศ นายทรงศักดิ์  ศรีสุวรรณ สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด  
  ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท 
- รางวัล Popular Vote นายอนิวัฒน์ พรมรังสี ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท 

วันที่ 4 ธันวาคม 2564 
  - รางวัลชนะเลิศรายวัน นายฉันทภัค มาคะสมิต  กองแผนงาน  
                       ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท 
  - รางวัล Popular Vote นางสาวกรรณิการ์ ยะลาวงษ์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน 
                       อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท 
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ภาคผนวก ค. 

- ภาพบรรยากาศการเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ 
  รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
- พิธีเปิดงานวันดินโลก 2564 และบรรยากาศภายในงาน 
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ภาพถ่ายบรรยากาศภายในงานวันดินโลก ปี 2564 Halt soil salinization, boost soil 
productivity : พิชิตดินเค็ม เติมเต็มผลผลิต สร้างชีวิตเกษตรกร 

   
พิธีเปิดงานวันดินโลก ปี 2564 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 : สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็น
ประธานในพิธีเปิดงานวันดินโลก ปี 2564 โดยมี นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ นายทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้แทน FAO ประจำภูมิภาค
เอเชียและแปซิฟิก และ นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เฝ้า ฯ รับเสด็จ 
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สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการภายในงาน 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่  2 : สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการภายในงานฯ 
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นิทรรศการ จุดที่ 1 : นิทรรศการสืบสานศาสตร์พระราชา พัฒนาดินเค็ม เติมเต็มเกษตรกรไทย 
โซน A นิทรรศการโลกเทิดทนูมหาราชา 

  
                                                         
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 : นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระอัจฉริยภาพด้านการพัฒนาทรัพยากรดินของพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 แนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 สืบสานรักษา ต่อยอด และ
พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
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โซน B นิทรรศการ มาคิดพิชิตดินเค็ม 

ภาพที่ 4 : “Halt soil salinization, boost soil productivity พิชิตดินเค็ม เติมเต็มผลผลิตสร้างชีวิตเกษตรกร”    
การกำเนิดดินเค็ม (ดินเค็มบกและดินเคม็ทะเล) ฯลฯ 
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โซน C นิทรรศการข้าวหอมเต็มทุ่งกุลา 
 

 
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5 : นิทรรศการ “50 ปีการพัฒนาทุ่งกุลาร้องไห”้ การบริหารจัดการน้ำ ในพ้ืนที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ฯลฯ 
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โซน D นิทรรศการร่วมพัฒนาแบบย่ังยืน 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 6 : นิทรรศการ “พัฒนาการเกษตรด้วย Bio Circular Green Model” และ นิทรรศการจาก
หน่วยงานภาคีเครือข่ายด้านการพัฒนาที่ดิน ฯลฯ 
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นิทรรศการ จุดที่ 2 : นวัตกรรมจุลินทรีย์ พด. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 7 : บรรยากาศการเข้าชมนิทรรศการ จุดที่ 2 : นวัตกรรมจุลินทรีย์ พด. และการบรรยายให้ความรู้
แก่ผู้ที่สนใจโดยวิทยากร จาก กทช. เป็นเจ้าหน้าที่ประจำจุด 
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นิทรรศการ จุดที่ 3 : การเพิ่มผลผลิตข้าว 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 8 : บรรยากาศการเข้าชมนิทรรศการ จุดที่ 3 : การเพ่ิมผลผลิตข้าว และการบรรยายให้ความรู้แก่ 
ผู้ที่สนใจโดยวิทยากร จาก สพข.4 เป็นเจ้าหน้าที่ประจำจุด 
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นิทรรศการ จุดที่ 4 : การบริหารจัดการน้ำ 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 9 : บรรยากาศการเข้าชมนิทรรศการ จุดที่ 4 : การบริหารจัดการน้ำ และการบรรยายให้ความรู้แก่
ผู้ที่สนใจโดยวิทยากร จาก สวพ. เป็นเจ้าหน้าที่ประจำจุด 
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นิทรรศการ จุดที่ 5 : เกษตรพื้นบ้านวิถีทุ่งกุลาร้องไห้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 10 : บรรยากาศการเข้าชมนิทรรศการ จุดที่ 5 : เกษตรพ้ืนบ้านวิถีทุ่งกุลาร้องไห้ และการบรรยาย
ให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจโดยวิทยากร จาก สพข.4 เป็นเจ้าหน้าที่ประจำจุด 
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นิทรรศการ จุดที่ 6 : ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 11 : บรรยากาศการเข้าชมนิทรรศการ จุดที่ 6 : ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง และการบรรยาย
ให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจโดยเจ้าหน้าที่ประจำจุด 
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นิทรรศการ จุดที่ 7 : นวัตกรรมลดต้นทุนการผลิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 

ภาพที่ 12 : บรรยากาศการเข้าชมนิทรรศการ จุดที่ 7 : นวัตกรรมลดต้นทุนการผลิต และการบรรยาย 
ให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจโดยเจ้าหน้าที่ประจำจุด 
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ภาพกิจกรรมอบรมหมอดินอาสา 4.0 ปีงบประมาณ 2565 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 13 : บรรยากาศการเข้าอบรมหมอดินอาสา 4.0 ปีงบประมาณ 2565 จำนวน 4 ฐานเรียนรู้ (ฐานที่ 
1 นวัตกรรม จุลินทรีย์ พด. ฐานที่ 2 การเพ่ิมผลผลิตข้าว ฐานที่ 3 การบริหารจัดการน้ำ และ ฐานที่ 4 
เกษตรพื้นบ้านวิถีทุ่งกุลาร้องไห้) 
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ภาพการประชุมวชิาการและนำเสนอผลงานวิชาการฯ 

 
ภาพที่ 14 : บรรยากาศการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน และการบรรยาย
เสวนาวิชาการระดับนานาชาติ 
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ภาพพิธีเปิด (Kick off) และปฐมนิเทศ โครงการนำร่อง “โรงเรียนหมอดินอาสาทางอากาศ”  
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 15 : บรรยากาศพิธีเปิด (Kick off) และปฐมนิเทศ โครงการนำร่อง “โรงเรียนหมอดินอาสา 
ทางอากาศ” (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 
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กิจกรรมโสเหล่ หัวข้อ “อยู่ในพื้นที่ดินเค็มอยา่งไรให้มีความสุข” 
 

ภาพที่ 16 : บรรยากาศกิจกรรมโสเหล่ หัวข้อ “อยู่ในพื้นท่ีดินเค็มอย่างไรให้มีความสุข” 
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ภาพกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวทุ่งกุลาร้องไห้ 

 

ภาพที่ 17 : บรรยากาศกิจกรรมลงแขกเก่ียวข้าวทุ่งกุลาร้องไห้ 
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ภาพกิจกรรม “ทุ่งกลุา พาข้าวแลง” และการแสดงพื้นบ้าน 

ภาพที่ 18 : บรรยากาศกิจกรรม“ทุ่งกุลา พาข้าวแลง” และการแสดงพื้นบ้าน 
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ภาพกิจกรรมเดิน Trail เดิน-ว่ิง วันดินโลก 2564 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่19 : บรรยากาศเดิน Trail เดิน-วิ่ง วันดินโลก 2564 
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ผลการแข่งขันภาพถ่าย “World Soil Day Snapshot 2021” 

ระหว่างวันที่ 2 - 5 ธันวาคม 2564 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รางวัลชนะเลิศประจำงานวันดินโลก ปี 2564 
เจ้าของผลงาน นายทรงศักดิ์  ศรีสุวรรณ สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รางวัล Popular Vote ประจำงานวันดินโลก ปี 2564 
เจ้าของผลงาน นายอนิวัฒน์ พรมรังษี 
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ภาคผนวก ง. 

แบบประเมินการจัดงานวันดินโลก ปี 2564 
1. แบบประเมินผลสำเร็จการจัดงานวันดินโลก ปี 2564 
2. แบบประเมินระดับความพึงพอใจการเข้าชมนิทรรศการ 
3. แบบประเมินภาพรวมนิทรรศการงานวันดินโลก ปี 2564 
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