
 16 มกราคม 2558 

เรียนรู้ สนุกคิด ทีพ่พิธิภัณฑ์แห่งการเรียนรู้การประปาไทย 

 วนัเสาร์ท่ี  2 ในเดือนมกราคมของทุกปี  เป็นวนัแห่งความสุขเ ด็ก ๆ รอคอยนัน่คือ “วนัเด็กแห่งชาติ” ซ่ึงเป็น

วนัท่ีเด็ก  ๆ ไดร่้วมกนัทาํกิจกรรม กบัผูป้กครอง ตามสถานท่ีต่าง  ๆ ท่ีหลายหน่วยงานพร้อม ใจกนัจดังาน ข้ึน 

เพื่อมอบความสุขใหก้บัเด็ก ๆ ท่ีเป็นอนาคตของชาติ  

 และในปีน้ีการประปานครหลวง  (กปน.) ไดจ้ดังานวนัเด็ก  “KID’s Day 

2015  FESTIVAL” เป็นปีแรก  ณ พิพิธภณัฑแ์ห่งการเรียนรู้การประปาไทย   

ถนนพระรามท่ี  6 ใหเ้ด็ก  ๆ เขา้มาร่วมสนุกคน้ควา้หาความรู้เก่ียว กบัประวติั  

ของพิพิธภณัฑฯ์ เล่นเกมส์ล่าของรางวลัตามซุม้ต่าง ๆ 

ทั้งระบายสี เพนทก์ระเป๋า บิงโก ปาโป่ง ยงิปืน เตะฟุตบอล 

ถกัหนงัยาง  และสนุกสุดเหวีย่งกบั เคร่ืองเล่นทั้งบา้นลม  และโรลล่ิงบอล  พร้อมแจก

ทุนการศึกษากวา่ 10,000 บาท และบริการอาหาร นํ้าด่ืม ขนมฟรีตลอดงาน งานน้ีเด็ก ๆ  

และผูป้กครองกลบับา้นพร้อมรอยยิม้พร้อมความประทบัใจและของรางวลัเตม็มือ 

 นอกจากน้ี  กปน . ไดเ้ชิญนอ้ง  ๆ จาก สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบา้นราชวถีิ   

ซ่ึงเป็นสถานสงเคราะห์หญิงลว้น อายรุะหวา่ง 5-18 ปี เขา้มาร่วมงาน เพื่อมอบความสุขใหน้อ้ง  

ๆ ท่ีอาจไม่ไดมี้โอกา สออกมานอกสถานท่ี บ่อยนกั  คุณอจัฉรา  แก้วฉาย  อาจารยจ์ากสถาน

สงเคราะห์เด็กหญิงบา้นราชวถีิ บอกกบัเราวา่ “บา้นราชวถีิไดน้าํเด็กเขา้ร่วมงานทั้งหมด  18 คน 

เด็ก ๆ ทุกคนพดูเป็นเสียงเดียวกนัวา่สนุกมาก มีความสุขมาก  และขอบคุณท่ีพี่  ๆ กปน. ใหก้าร

ตอ้นรับดูแลเป็นอยา่งดี ไดเ้ขา้กิจกรรมทุกฐาน และพี่ก็ใหค้วามรู้เก่ียวกบักิจการประปา ดว้ย ส่ิง

ท่ีอยากใหมี้เพิ่มเติม  คือ อยากให้เพิ่มเคร่ืองเล่นท่ีหลากหลาย  และซุม้เกม  กิจกรรมต่าง  ๆ ใหม้ากข้ึน  เพราะพลงัของ

เด็ก ๆ มีเยอะ ใชเ้วลาไม่ ถึงชัว่โมง  เด็ก ๆ ก็เขา้ร่วมกิจกรรมตามซุม้ต่าง  ๆ ครบแลว้ แต่กิจกรรมท่ีเตรียมไวใ้หใ้นงาน  

คร้ังน้ีเด็ก ๆ ก็ใหค้วามสนใจและสนุกมาก ขอบคุณท่ีเติมเตม็โอกาสใหก้บัเด็ก ๆ ในบา้นราชวถีีค่ะ”  

 มาลองฟังความรู้สึกจากผูป้กครองของนอ้งท่ีมาร่วมงานกนัค่ะ เร่ิมท่ี คุณแม่อุไรวรรณ 

ทวิาสุข และ ด.ญ.อุษณี หนูมื่น (น้องขวญั) “รู้ข่าว กปน. จดังานวนัเด็กท่ีพิพิธภณัฑฯ์   

จากทางอินเตอร์เน็ต  อยากใหใ้นงานมีกิจกรรมสานความสัมพนัธ์ระหวา่งครอบครัว  เช่น 

วิง่สามขา  เป่าแป้ง  การละเล่นโบราณ  ซ่ึงเขา้กบับรรยากาศของสถานท่ีแห่งน้ีไดดี้  

นอกจากน้ี  การจดังานท่ีพิพิธภณัฑฯ์  ช่วยใหเ้ด็กไดท้ราบถึงประวติัความเป็นมา ของการ

ประปาไทย และกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงาน ยงัช่วยส่งเสริมความรู้ความสามารถใหเ้ด็กดว้ยค่ะ”  

กระทรวงมหาดไทย 

คุณแม่อุไรวรรณ-นอ้งขวญั 



  ต่อดว้ย คุณปวณีา คงค้าน คุณแม่ของ  ด.ช.ปิยงักูร พมิสามสี (น้องต้นคูน)  

และ ด.ญ.การต์ธิดา  พมิสามสี  (น้องขนมเค้ก ) “สถานท่ีในการจดังานสวยงาม  ปกติไม่มี

โอกาสไดเ้ขา้มาในสถานท่ีน้ี  กปน. จดังานวนัเด็ก  ก็เลยไดมี้โอกาสเขา้มาดูสถานท่ีภายใน   

ซ่ึงอาคารต่าง  ๆ มีความสวยงาม  ทาํใหย้อ้นรําลึกถึงสมยัรัชกาลท่ี  5 ถ่ายภาพออกมาสวย 

รวมทั้งมีกิจกรรมใหน้อ้งไดร่้วมสนุกมากมาย  นอ้ง ๆ มีความสุขมากค่ะ  ขอบคุณ  กปน.  

ท่ีจดักิจกรรมดี ๆ อยา่งน้ีค่ะ” 

 นอกจากนอ้ง  ๆ จะไดรั้บความสนุกสนานจากเกมส์

และเคร่ืองเล่นหลากหลายท่ีพี่  ๆ กปน. เตรียมไวใ้หแ้ลว้  นอ้ง ๆ ยงัไดลุ้น้รางวลัท่ีนาํมา

แจกมากมาย  ไม่วา่จะเป็นจกัรยาน  ตุก๊ตา  ของเล่น  และทุนการศึกษา  ซ่ึงนอ้งท่ีโชคดี

ไดรั้บรางวลัใหญ่เป็นทุนการศึกษา  5,000 บาท ไดแ้ก่ ด.ช.พติินันท์  สวนอุดมสุขใจ  

(น้องมังกร) มาฟังความรู้สึกของ คุณแม่มยุรี  ท่ีลูกชายท่ีน่ารักไดรั้บรางวลัน้ี  “ทราบข่าว

การจดังานคร้ังน้ี  โดยการ search สถานท่ีจดังานจาก  google ค่ะ บา้นอยูบ่างซ่ือ  แต่ก็

ตั้งใจมาร่วมงานท่ีน่ีค่ะ  รู้สึกประทบัใจกบัรูปแบบการจดังาน  อาหารท่ีมีเล้ียงตลอดงาน  ของรางวลัมีเยอะและทัว่ถึง  

ดีใจท่ี กปน. จดักิจกรรมดี  ๆ ใหก้บัเด็กๆ  ไดม้าร่วมงานกนัค่ะ  ส่วนรางวลัท่ีไดรั้บ  จะนาํไปเป็นทุนการศึกษาใหก้บั

นอ้งมงักรค่ะ หวงัวา่ กปน. จะจดังานดี ๆ แบบน้ี ใหก้บัเด็ก ๆ ไดมี้ความสุขกนัอีก ทั้งในปีหนา้และปีต่อ ๆ ไปนะคะ”  

 การจดังานวนัเด็กในปีน้ี  กปน . ไดม้อบทั้งความสุข  ความสนุก สนาน   

พร้อมสอดแทรกความรู้เก่ียวกบักิจการประปาไทย  เพื่อใหเ้ด็ก  ๆ ไดรั้บรู้ถึงความ

เป็นมาของนํ้าประปา  และตระหนกัถึงความสาํคญัของการใชน้ํ้าอย่ างรู้คุณค่า  สมกบั

คาํขวญัวนัเด็กปี 2558 “ความรู้ คู่คุณธรรม นําสู่อนาคต” 

นัน่คือ การท่ีเด็ก  ๆ ไดรั้บการอบรมใหค้วามรู้ในเร่ือง

ต่าง  ๆ  ฝึกใชส้ติปัญญาในการคิดสร้างสรรส่ิง ดีงาม แกไ้ขปัญหาต่าง  ๆ และตอ้ง  

มีคุณธรรม เพื่อประกอบคุณงามความดี ทั้งต่อตนเอง ครอบครัว และสังคมตลอดจนการ

มีจิตสาธารณะ  การมีความรู้คู่คุณ ธรรม  จะส่งผลท่ีดีสู่อนาคต  คือการเป็นผูใ้หญ่ท่ี ดี 

มีคุณภาพในวนัขา้งหนา้ 

 แลว้พบกนัใหม่ในวนัเด็กปีหนา้  ท่ีพิพิธภณัฑแ์ห่งการเรียนรู้  การประปาไทยพร้อมความอลงัการ  

มากข้ึนกวา่เดิม เตรียมตวักนัใหพ้ร้อมนะจะ๊เด็ก ๆ 

------------------------------------------ 

 “…เด็ก ๆ ทาํอะไรต้องหัดให้รู้ตัว  การรู้ตัวอยู่เสมอจะทาํให้เป็นคนมีระเบียบและคนทีม่ีระเบียบดีแล้ว  จะสามารถ

เล่าเรียนและทาํการงานต่างๆได้โดยถูกต้องรวดเร็ว จะเป็นคนทีจ่ะสร้างความสําเร็จและความเจริญให้แก่ตนเองแก่ส่วนรวม

ในอนาคตได้อย่างแน่นอน…” 

พระบรมราโชวาท ในหนังสือ "วนัเดก็" ประจาํปี 2521 

 

น้องต้นคูน-น้องขนมเค้ก 

นอ้งมงักร 


