
วันดินโลก 5 ธันวาคมวันดินโลก 5 ธันวาคม

	 แนวคิดการจัดตั้งวันดินโลก	เริ่มขึ้นเมื่อปี	2545	
ในวาระที่สหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ	 
หรือ	IUSS	(International	Union	of	Soil	Science)	
ร่วมกับกรมพัฒนาที่ดินเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 
ดินโลก	ครั้งที่	 17	 (17th	World	Congress	 of	 Soil	
Sc ience) 	 ที่ กรุ ง เทพมหานคร	 ซึ่ ง ในค ร้ังนั้ น	 
กรมพัฒนาที่ ดิ น ได ้ น� าพระราชกรณียกิ จของ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช	 
บรมนาถบพิตร	 ในเร่ืองการพัฒนาท่ีดินมาจัดแสดง	
ท�าให้	IUSS	ประจักษ์ในพระปรีชาสามารถและซาบซึ้ง
ในพระมหากรุณาธิคุณท่ีได้ทรงศึกษาค้นคว้าวิธีการ
จัดการดินและแก้ไขปัญหาทรัพยากรดินเพื่อให ้
เกษตรกรอยู ่ดีกินดี	 จึงมีแนวความคิดจะเสนอให้ 
วันที่ 	 5 	 ธันวาคมของทุกป ี 	 ซึ่ ง เป ็นวันคล ้ าย 
วนัพระราชสมภพ	เป็นวนัดนิโลก	เพือ่ให้เป็นสญัลักษณ์
ของการแสดงออกถึงความตระหนักในบทบาท 
อันส�าคัญยิ่งของทรัพยากรดินท่ีมีต่อสิ่งมีชีวิต	 และ 
ร่วมกันดูแลรักษาเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่าง
ยั่งยืน

จุดเริ่มต้นของ “วันดินโลก 5 ธันวาคม”

	 ต่อมาเมื่อวันท่ี	 16	 เมษายน	 2555	 พระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช	บรมนาถบพิตร	พระราชทาน
พระบรมราชวโรกาสให้ผู้บริหารสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดิน
นานาชาติ	ผู้แทนกรมพัฒนาที่ดิน	และผู้แทนสมาคมดินและปุ๋ย
แห่งประเทศไทยเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท	 ทูลเกล้าทูล
กระหม่อมถวายรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดินเพ่ือมนุษยธรรม	 
(The	Humanitarian	Soil	Scientist)	เป็นพระองค์แรกของโลก	
เพื่อสดุดีพระเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์ถึงวิสัยทัศน์และ 
พระราชกรณียกิจเก่ียวกับการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรดิน
อย่างยัง่ยนื	และในโอกาสเดียวกนั	ผู้บริหารสหภาพวทิยาศาสตร์
ทางดินนานาชาติได้ขอพระราชทานให้วันท่ี	 5	 ธันวาคม	 
ของทุกปีเป็นวันดินโลก	 ซ่ึงส�านักงานที่ปรึกษาการเกษตร 
ต่างประเทศประจ�ากรุงโรม	 กรมพัฒนาที่ดิน	 และสมาคมดิน 
และปุ๋ยแห่งประเทศไทย	 ร่วมกันผลักดันเรื่องวันดินโลกในเวที
ระดับนานาชาติจนสามารถเสนอเข้าสู่ที่ประชุมองค์การอาหาร
และเกษตรแห่งสหประชาชาต	ิ(FAO)	และองค์การสหประชาชาติ
ได้ในที่สุด	และเมื่อวันที่	20	ธันวาคม	2556	ณ	ที่ประชุมสมัชชา
สหประชาชาติ	สมัยสามัญที่	68	ได้มีมติรับรองสองวาระส�าคัญ
ที่ไทยเป็นผู้เสนอ	ได้แก่

	 ซึ่งมีผลให้วันดินโลกได้รับการบรรจุในปฏิทินปฏิบัติงานขององค์การสหประชาชาติอย่าง
เป็นทางการ	โดยตั้งแต่ปี	2557	เป็นต้นมา	ประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติต่างก็พร้อมกัน 
จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักถึงความส�าคัญของทรัพยากรดินในวันดินโลก	5	ธันวาคม

1. วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันดินโลก (World Soil Day) และ

2. ปี 2558 เป็นปีดินสากล (International Year of Soils 2015)

ชุดองค์ความรู้วิชาการวันดินโลก 2565 เรื่อง “อาหาร ก่อก�าเนิด เกิดจากดิน”

กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1



	 กรมพัฒนาท่ีดินจัดนิทรรศการแสดงพระราชด�าริด้านดินในการ

ประชุม	World	Congress	of	Soil	Science	ที่กรุงเทพฯ

	 IUSS	ประจักษ์ในพระปรีชาสามารถ	มีแนวคิดเสนอวันที่	5	ธันวาคม	 

เป็นวันดินโลก

	 เฉลิมฉลองวันดินโลกอย่างเป็นทางการครั้งแรก

	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 บรมนาถบพิตร	 โปรด

เกล้าฯ	ให้พระเจ้าหลานเธอ	พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา	เสด็จฯ	แทนพระองค์	

อญัเชิญพระราชด�ารสัพระราชทาน	เนือ่งในการเฉลิมฉลองวนัดินโลกอย่าง

เป ็นทางการครั้งแรก	 ณ	 ส�านักงานใหญ่องค์การสหประชาชาต	ิ 

นครนิวยอร์ก	ประเทศสหรัฐอเมริกา

	 กรมพัฒนาที่ดิน	ร่วมกับส�านักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ	

ประจ�ากรุงโรม	เสนอวาระ	“วันดินโลก”	สู่ที่ประชุม	FAO

 กรมพัฒนาที่ดิน	 สมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย	 และ	 IUSS	 เข้าเฝ้าฯ	 

เพือ่ทลูเกล้าฯ	ถวายเหรยีญรางวลั	“นกัวทิยาศาสตร์ดินเพือ่มนุษยธรรม”

 ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้วันที่	5	ธันวาคม	เป็นวันดินโลก

 สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมาร	ีเสด็จฯ	เป็นองค์ประธาน

ในงานเฉลิมพระเกียรติ	 “นักวิทยาศาสตร์ดินเพ่ือมนุษยธรรม”  

ที่สยามพารากอน
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20 ธันวาคม 2556
	UN	ประกาศรับรองวันที่	5	ธันวาคม

ของทุกปีเป็น	“วันดินโลก” 
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	 นับตั้งแต่มีการประกาศรับรองวันดินโลก	5	ธันวาคม	เมื่อปี	2557	เป็นต้นมา	เอฟ	เอ	โอ	 

โดยกลุ่มสมัชชาความร่วมมือทรัพยากรดินโลก	 หรือ	 Global	 Soil	 Partnership:	 GSP	 

ได้จัดกจิกรรมวันดนิโลกเป็นประจ�าทกุปี	เพือ่ให้เป็นวาระในการส่ือความส�าคญัของทรพัยากร

ดินให้เป็นที่รับทราบในวงกว้าง	 ด้วยเล็งเห็นว่า	 ทรัพยากรดินมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับ 

การด�ารงชีวิตประจ�าวันของมนุษย์ทุกคน	 เพราะมนุษย์ใช้ดินเป็นแหล่งอาหาร	 เป็นที่ตั้งของ

บ้านเรือน	ร้านค้า	โรงงานอุตสาหกรรม	แหล่งน�้า	เป็นวัตถุดิบส�าหรับสิ่งก่อสร้างและสิ่งของ

เครื่องใช้ต่างๆ	 ฯลฯ	 เมื่อดินถูกใช้ประโยชน์โดยปราศจากการดูแลรักษาอย่างเหมาะสมแล้ว	

จะเกดิความเส่ือมโทรม	ไม่สามารถฟ้ืนฟใูห้กลับมาสนองประโยชน์ให้แก่มนุษย์ได้ในระยะเวลา

อันส้ัน	 การจัดงานวันดินโลกจึงมีเป้าหมายในการสร้างความตระหนักถึงความส�าคัญของ

ทรัพยากรดินและการรักษาระบบนิเวศให้อุดมสมบูรณ์	 เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษยชาต	ิ 

มุง่เน้นความเข้าใจทีถ่กูต้องเกีย่วกบัดนิและการจัดการดนิ	เพือ่เพิม่พืน้ทีเ่พาะปลูก	สร้างแหล่ง

ผลิตอาหาร	 อันจะน�าไปสู่ความมั่นคงและความปลอดภัยด้านอาหาร	 ซ่ึงเป็นเป้าหมายของ 

การขจัดความอดอยากหิวโหย	 (Zero	 hunger)	 และการพัฒนาที่ยั่งยืน	 (Sustainable	

Development	Goals:	SDGs)

	 ทัง้น้ี	ในแต่ละปีวันดนิโลกจะจัดขึน้ภายใต้หวัข้อทีแ่ตกต่างกนั	ซ่ึงก�าหนดมาจากประเดน็

ส�าคัญของทรัพยากรดินที่ต้องได้รับการจัดการและภัยคุกคามทรัพยากรดิน	 หรือประเด็น

ส�าคัญที่ต้องการผลักดันให้เกิดข้อสรุปหรือผลกระทบเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ 

ส่ิงแวดล้อมของโลก	 กิจกรรมมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน	 ทั้งการรณรงค์สร้าง 

ความเข้าใจ	การเผยแพร่ข้อมลูดนิตามหลักวิชาการ	การพบปะแลกเปล่ียนความรูป้ระสบการณ์	

เพื่อร่วมกันหาแนวทางการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสม	การป้องกัน	แก้ไขปัญหา	และการอนุรักษ์

ทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน
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	 “ทรัพยากรดิน”	เป็นรากฐานส�าคัญในการผลิตอาหารของมนุษย์	ประมาณ	95%	ของอาหารในโลกผลิตจากดิน	เนื่องจาก
ดินเป็นที่กักเก็บน�้า	แร่ธาตุอาหารต่างๆ	ที่จ�าเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช	ถ้าดินมีคุณภาพดี	ย่อมผลิตพืชผลได้ดี	ช่วยหล่อเลี้ยง
และบ�ารงุสขุภาพของคน	สตัว์	เชือ่มโยงกบัทัง้คณุภาพและปรมิาณอาหารของโลก	ดงันัน้การอนรุกัษ์	ปรบัปรงุบ�ารงุดนิ	เป็นการเพิม่
ปริมาณการผลิตอาหารและเพิ่มปริมาณสารอาหารที่เป็นประโยชน์	 จึงเป็นรากฐานของสุขภาพ	 ความอยู่ดีกินดี	 และความมั่นคง 
ทางด้านอาหารของมนุษย์

วันดินโลกปี 2565  “ดินกับอาหาร”

ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดินที่ส่งผลต่อการผลิตอาหาร

	 มเีพยีง	38%	ของพืน้ทีด่นิทัง้โลกทีเ่ป็นพืน้ทีก่ารเกษตร	 
ในขณะที่การเพ่ิมขึ้นของจ�านวนประชากรโลก	ท�าให้มีการใช้
ประโยชน์ท่ีดินเพ่ิมข้ึนเพือ่ผลิตอาหารให้เพยีงพอ	มกีารท�าการ
เกษตรในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม	 โดยขาดการจัดการท่ีดี	 รวมท้ัง
การใช้สารเคมทีีเ่กนิความจ�าเป็นเพือ่เร่งการเพิม่ผลผลติ	ส่งผล
ให้ทรพัยากรดนิเกดิความเสือ่มโทรม	ความสามารถในการผลติ
ของดินลดลง	 ส ่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตร	 
และความเป็นอยู ่ของมนุษย์	 น�าไปสู ่ป ัญหาความมั่นคง 
ทางการเมือง	สังคม	และสิ่งแวดล้อม
	 ปัญหาด้านทรัพยากรดิน	 จึงนับวันจะทวีความรุนแรง
เพิ่มมากขึ้น	ในรายงานสถานะทรัพยากรดินของโลก	(Status	
of	the	World’s	Soil	Resources:	SWSR)	ประมาณ	33%	
ของดินทั่วโลกมีความเสื่อมโทรมในระดับปานกลางและสูง	 
ซึ่งเกิดจากทั้งสาเหตุทางธรรมชาติ	 ได้แก่	 สมบัติของดิน	 

ภัยธรรมชาติ	 และเกิดจากการกระท�าของมนุษย์	 เช ่น	 
การใช้ประโยชน์ที่ดินไม่เหมาะสม		การขาดการจัดการดินที่ดี	
เช่น	การปลกูพชืตดิต่อกนัเป็นเวลานานโดยไม่บ�ารงุดนิ	การเผา
เตรยีมพืน้ทีส่�าหรบัปลกูพชื	ปัญหาการชะล้างพงัทลายของดนิ	
เป็นต้น	 สาเหตุเหล่าน้ีมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัติ
ของดินทั้งทางด้านกายภาพ	เคมี	และชีวภาพทั้งสิ้น	นอกจาก
นี้การสูญเสียดินจากพ้ืนที่เพาะปลูก	 มีมูลค่าการสูญเสีย 
การผลิตทางการเกษตรประมาณ	 400	 พันล้านเหรียญสหรัฐ
ต่อปี		การสญูเสยีนี	้ลดความสามารถของดนิในการกักเกบ็และ
หมุนเวียนคาร์บอน	ธาตุอาหาร	และน�้า	 ดินที่ขาดธาตุอาหาร
จงึไม่สามารถผลติอาหารทีมี่คณุภาพทีจ่�าเป็นส�าหรบัเสรมิสร้าง
สุขภาพที่ดีของมนุษย์ได้	 ท�าให้ประชากรมากกว่า	 2	 พันล้าน
คน	ต้องทนทุกข์ทรมานจากการขาดสารอาหาร		

	 ดังนั้น	องค์กรอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ	(FAO)	จึงรณรงค์ให้ทั่วโลกตระหนักถึงปัญหาการสูญเสียธาตุอาหาร
ในดิน	ซึ่งเป็นกระบวนการหลักของดินเสื่อมโทรม	และเป็นภัยที่คุกคามต่อความมั่นคงและความยั่งยืนทางด้านอาหารในระดับโลก	
เนื่องจากดินเป็นต้นก�าเนิดของอาหาร	 จึงได้ก�าหนดหัวข้อหลักการจัดงานวันดินโลก	ปี	 2565	 ในหัวข้อ	“Soils: where food 
begins” “อาหารก่อก�าเนิด เกิดจากดิน”	 เน้นความส�าคัญของการสร้างสุขภาพดินที่ดี	 ซึ่งจะส่งผลถึงความมั่นคงและปลอดภัย
ทางอาหารและส่ิงแวดล้อมท่ีด	ีตามแนวคดิ	One	Health	ซึง่หมายถงึ	การพฒันาสขุภาพคน	สตัว์	และสิง่แวดล้อมทีม่คีวามเกีย่วข้อง
และเชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียวกัน	 ให้มีสุขภาพที่ดีแบบองค์รวม	 ภายใต้เป้าหมายการพัฒนาความม่ันคงทางอาหารอย่างยั่งยืน	 ตาม
กรอบเป้าหมาย	Four	better	ของ	FAO	ซึ่งประกอบด้วย	Better	Production	(การผลิตที่ดีขึ้น)	Better	Nutrition	(โภชนาการที่
ดีขึ้น)	Better	Environment	(สิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น)	Better	Life	(ชีวิตที่ดีขึ้น)
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,
ชุดองค์ความรู้วิชาการวันดินโลก 2565 เรื่อง “อาหาร ก่อก�าเนิด เกิดจากดิน”
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ที่มา:	 ส�านักวิทยาศาสตร์เพ่ือการพัฒนาที่ดิน

	 กองแผนงาน


