วันเด็กปีนี้ ไปเที่ยวไหนดี
13 ม.ค. 2555

นายกฯยิ่งลักษณ์ แย้มเตรียมเซอร์ไพรส์รับ "วันเด็กแห่งชาติ" เพียบ ชวนหนูๆ เด็กๆ
มาเที่ยวที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาล ขณะที่ "สวนสัตว์ดุสิต" จัดกิจกรรมต่างๆ ให้เด็กได้เรียนรู้หลายรูปแบบ
และทางหลวงชนบท ชวนเที่ยว ณ สวนสุขภาพลัดโพธิ์...
เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติปี 2555 หน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมกันจัดกิจกรรมในวันเสาร์ที่ 14
ม.ค.นี้ มีทั้งการแสดง เกม นิทรรศการ และการแจกของรางวัลมากมาย ทั้งในกรุงเทพฯ และภูมิภาค อาทิ
พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากรสามเสนใน และ ที่ทำการไปรษณีย์ต่างๆ รวม 100 แห่ง
มอบสิทธิพิเศษในการเป็นสมาชิกสะสมแสตมป์วงเงิน 50 บาทฟรี! 5,500 คน
พร้อมรับทันทีแสตมป์ชุดพิเศษที่ระลึกวันเด็ก 2555 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด 75 จังหวัด
มีกิจกรรมยกย่องเด็กดีมีคุณธรรมเป็นแบบอย่างในการประพฤติตนในสังคมไทย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
และอุทยานประวัติศาสตร์ทั่วประเทศ เปิดแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
เปิดอุทยานแห่งชาติ 148 แห่งทั่วประเทศเข้าชมฟรี
สำหรับกรุงเทพฯ ปีนี้มีหน่วยงาน และองค์กรต่างๆ ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กมากมาย อาทิ ทำเนียบรัฐบาล
ตึกสันไมตรี นอกจากจะเปิดให้นั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีแล้ว ยังมีกิจกรรม IT World โลกไอทีในยุคอนาคต เช่น
ประดิษฐ์แว่นสามมิติ สนุกกับโลกเสมือนจริง และตามติดคนดัง ถ่ายรูปคู่กับ NECTEC Hero’s ด้วยเทคโนโลยี
Augmented Reality Code (AR-Code) ถนนสายวิทยาศาสตร์ “Science Carnival” 3 จุด ที่
กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ถนนพระรามที่ 6 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ คลองห้า จ.ปทุมธานี และ
จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. จามจุรีสแควร์ มีฝึกสมองประลองจินตนาการมากกว่า 100 กิจกรรม
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ฝ่าวิกฤติน้ำท่วมและวิธีจัดการกับเอเลี่ยนสปีชีส์ สนามเสือป่า มีบอลลูนลอยฟ้า ฉายภาพยนตร์
4 มิติเกมผจญภัย ฐานศิลปวัฒนธรรม นิทรรศการจากกรมสรรพาวุธทหารเรือ และกรมอุทกศาสตร์ทหารเรือ
แข่งขันตอบปัญหาชิงรางวัล กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดแข่งขันกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ
ที่สนามกีฬาแห่งชาติ สวนสัตว์ดุสิต เปิดให้เด็กเข้าสวนสัตว์ฟรี ตลอดเดือน ม.ค. และวันเด็ก 14
ม.ค.มีกิจกรรมพิเศษ อาทิ เพนต์หน้ารูปสัตว์ สาธิตการให้อาหาร มศว ประสานมิตร-องครักษ์ จัดงาน
“เด็กนานาชาติสืบสานวัฒนธรรม” สภาสังคมสงเคราะห์ฯ พบดารา เล่นเกมแจกของรางวัลเพียบ
ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย มีมหกรรมหุ่นไทย สาธิตการประดิษฐ์หุ่นไทย
การวาดภาพการ์ตูนสาธิตการทำขนมไทย และฐานศิลปวัฒนธรรม พิพิธภัณฑ-สถานแห่งชาติ พระนคร
มีค้นคว้าหาคำตอบจากห้องจัดแสดงโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและสันทนาการต่างๆ
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย การแสดงบนเวที
กิจกรรมภาคสนาม หออัครศิลปิน จ.ปทุมธานี การแสดงจากศิลปินแห่งชาติ ดารานักแสดง และนักร้องรับเชิญ
การถ่ายทอดงานศิลป์ จากศิลปินแห่งชาติ เกมการละเล่น และการแสดง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
มีบรรเลงดนตรีสากล-ขับร้อง ดนตรีไทย-ดนตรีพื้นบ้าน แข่งขันตอบปัญหาศิลปวัฒนธรรม หอภาพยนตร์
(องค์การมหาชน) จัดฉายโปรแกรมภาพยนตร์พิเศษ รวมภาพยนตร์สั้นจากนานาประเทศ อาทิ

ภาพยนตร์ไทยเรื่องปัญญา เรณู ภาพยนตร์ต่างประเทศเรื่อง พ่อมดแห่ง เมืองออซ (The Wizard of Oz)
หอสมุดแห่งชาติ มีกิจกรรมวาดภาพระบายสี เกมมหาสนุก และกิจกรรมห้องเรียน “วิชาห้องสมุดศึกษา”
โรงละครแห่งชาติ มีศิลปากรคอนเสิร์ตชุดพิเศษ นาฏศิลป์ไทยชุด “จับนาง”
และการแสดงจากโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง มีกิจกรรม
“ชวนน้องหนู...มาดูโขน” แสดงโขนชุดหนุมาน ข้าราชบริพารพระจักรี รอบพิเศษและเกม
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) มีการเรียนรู้สังคมวัฒนธรรมผ่านสายน้ำ วิถีชีวิตริมน้ำ
ชีวิตในอุทกภัย ชีวิตในยามน้ำแล้ง พร้อมเกมและของรางวัล สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ
(องค์การมหาชน) จ.ปทุมธานี มีงาน “เด็กไทยหัวใจเกษตร 9” เปิดแหล่งเรียนรู้ ศึกษา
ค้นคว้าพระราชกรณียกิจของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยกับการพัฒนาการเกษตร
และเสริมทักษะปลูกฝังคุณค่าของอาชีพเกษตรกรรมกับเยาวชน ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย–ญี่ปุ่น)
มีซุ้มเกม ฐานกิจกรรม การแสดง ร้อง เต้น เล่นละคร มิวเซียมสยาม จัดพิพิธพาเพลิน ตอนพิเศษ “เทศกาลวันเด็ก
ปี 2555” มีเกมลับสมองประลองความรู้ ประดิษฐ์ของเล่น กิจกรรมบนเวที ท้องฟ้าจำลอง จัดงาน “สนุกคิด
วิทย์วันเด็ก” มี Science Show ละครหุ่น ประดิษฐ์ของเล่นทางวิทยาศาสตร์ ฉายภาพยนตร์เต็มโดม เรื่อง
“อุกกาบาตถล่มโลก”
อุทยานการเรียนรู้ TK park ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ มีผจญภัยกับเหล่าฮีโร่ในนิทานแสนสนุก
ด่านทดสอบความเป็นฮีโร่ การแปลงกายเป็นซุปเปอร์ฮีโร่ในดวงใจ พร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก สวนวชิรเบญจ-ทัศ
(สวนรถไฟ) มีฐาน ปาเป้า เพนต์ตุ๊กตา งานจักสาน วาดภาพ งานปั้น เกม และของขวัญมากมาย
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (รพ.เด็ก) มีการแสดงบนเวที เกม และของรางวัลฯ ตลาดนัดจตุจักร
มีประกวดวาดภาพ ประกวดหนูน้อยขวัญใจตลาดนัดจตุจักร เกมชิงรางวัล ใต้สะพานพระราม 8
มีกิจกรรมซุ้มฐานพลังเด็กไทยใส่ใจสุขภาพ ซุ้มฐานพลังเด็กไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อมและลุ้นรับของขวัญรางวัลมากมาย
สนามราษฎร์ สวนหลวง ร.9 จัดกิจกรรมกีฬา อาทิ ยกน้ำหนัก ยิงธนู ขี่ม้า โปโล ประกวดเพาะกาย ฟุตซอลดารา
การแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน Sport GOT Talent อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
จัดงาน “เพื่อนกัน....วันเด็ก ครั้งที่ 14 ตอน “เปิดโลกกว้างเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ สร้างปัญญา
สนุกกับเกมสร้างสรรค์เชิงวิทยาศาสตร์ พร้อมกิจกรรมชิงรางวัล
กองบัญชาการกองทัพบก ถ.ราชดำเนินนอก จัดแสดง เฮลิคอปเตอร์แบบต่างๆ เช่น แบบชีนุ้ก
แบบแบ็กฮอก และ ฮ.แบบเบลล์ รถเกราะ รถสายพานลำเลียงพล รถถังและอาวุธแบบชนิดต่างๆ
การแสดงของสุนัขทหาร กองทัพเรือ ที่ ร.ร.นายเรือ จ.สมุทรปราการ เยี่ยมชมเรือหลวง
และแสดงยุทโธปกรณ์ชุดปฏิบัติการของหน่วยทำลายใต้พื้นน้ำ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ที่พิพิธภัณฑ์ตำรวจวังปารุสกวัน เปิดให้เข้าชมฟรี และกิจกรรมแจกของที่ระลึก กองทัพอากาศ ที่อาคารคลังสินค้า
ท่าอากาศยานดอนเมือง (ถนนวิภาวดีรังสิต) และ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ (ถนนพหลโยธิน)
จัดแสดงอากาศยานและยุทโธปกรณ์ต่างๆ การบินแสดงสมรรถนะอากาศยาน เครื่องบินขับไล่แบบ GRIPEN 39
C/D และการเปิดตัวหมู่บินผาดแผลงบูลฟีนิกซ์ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบี-เอส มีกิจกรรมฐานบิงโกรักการอ่าน
ฐานสมุดทำมือ และฐานเส้นทางสุขสันต์ กรมการกงสุล กระทรวงการต่าง-ประเทศ ถนนแจ้งวัฒนะ
มีทำหนังสือเดินทางยุวทูตให้แก่เด็กและเยาวชน นิทรรศการและซุ้มเกม
ขณะที่ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี กล่าวถึงวันเด็กแห่งชาติว่า
อยากให้น้องๆ เด็ก และเยาวชนมาร่วมงานวันเด็กที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลจะมีอะไรที่จะ เซอร์ไพรส์เยอะเลย
มีการจัดบู๊ทต่างๆ ให้เข้าชม และของแจกสำหรับเด็กๆ มากมาย
ด้านสวนสัตว์ดุสิต นายพิมุข สิมโรจน์ ผอ.องค์การสวนสัตว์ แถลงข่าวจัดงานวันเด็กว่า
ทางสวนสัตว์ได้จัดกิจกรรมต่างๆ ให้เด็กได้เรียนรู้หลายรูปแบบ โดยนำสัตว์มาให้สัมผัสอย่างใกล้ชิด อาทิ
อูฐสองโหนก เม่นแคระ ม้าแคระ เต่าดาว งูหลามทอง เปิดให้เด็กได้สาธิตรีดนมวัว
รวมทั้งให้เรียนรู้ดูกระดูกสัตว์ต่างๆ พร้อมกิจกรรมบันเทิงให้สนุกสนานตลอดวัน โดยสวนสัตว์ทุกแห่งของ

องค์การสวนสัตว์ อาทิ สวนสัตว์ดุสิต สวนสัตว์เขาเขียว สวนสัตว์ เชียงใหม่ สวนสัตว์นครราชสีมา
และสวนสัตว์สงขลา จะเปิดให้เด็กเข้าดูฟรีตลอดทั้งเดือน
ม.ค.โดยผู้ปกครองที่นำลูกหลานมาเที่ยวสวนสัตว์ดุสิตนอกจากจะได้เพลิดเพลิน กับการแสดงของสัตว์แสนรู้แล้ว
ยังสามารถใช้ไว-ไฟ ที่ทาง สวนสัตว์ดุสิตเปิดให้บริการฟรีเป็นแห่งแรก
ด้านนายชาติชาย ทิพย์สุนาวี อธิบดีกรมทางหลวงชนบท หรือ ทช. กล่าวว่า กรมทางหลวงชนบท
ขอเชิญประชาชนทั่วไปและเด็กๆ เข้าร่วมกิจกรรมงานวันเด็ก ณ สวนสุขภาพลัดโพธิ์ จ.สมุทรปราการ
โดยสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่เวลา 06.00น. เป็นต้นไป
ทางกรมได้เปิดให้เข้าชมพิพิธภัณฑ์สะพานวงแหวนอุตสาหกรรม (สะพานภูมิพล 1 และสะพานภูมิพล 2)
เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ โดยกรมจะเปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันที่ 13-15 ม.ค. เวลา 10.00-18.30 น.
ไม่เสียค่าเข้าชม.
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