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              วันดินโลก (World Soil Day)                   
  http://www.ldd.go.th/WEB_WorldSoilDay/wsd01_2.html 
 

 "วันดินโลก (World Soil Day)" คือ วันท่ี 5 ธันวาคม เป็นวันส าคัญท่ีนักปฐพีวิทยาท่ัวโลก 60,000 คน จะ
เฉลิมฉลองเป็นประจ าทุกปี ซึ่งนักปฐพีวิทยาของไทยทุกคนภาคภูมิใจ เนื่องจากวงการปฐพีวิทยานานาชาติ มีฉันทานุมัติ
เลือกวันท่ี 5 ธันวาคม ของทุกปี ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช เป็นวันดินโลก และนักปฐพีวิทยาของไทยมีส่วนร่วมในการเชิดชูพระอัจฉริยภาพด้านการอนุรักษ์ และพัฒนา
ทรัพยากรดินขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 9 
 

แนวความคิดของการจัดต้ังวันดินโลก 
เริ่มต้นจากท่ีมีการประชุมวิทยาศาสตร์ทางดินของโลก  ครั้งท่ี 17 ณ กรุงเทพมหานคร ในปี 2545 มี

นักวิทยาศาสตร์ทางดินจากท่ัวโลกมาร่วมประชุม ภายในงานมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและพระราชกรณียกิจท่ีเกี่ยวข้องกับทรัพยากรดิน รวมถึงการจัดต้ังโครงการพระราชด าริ
ในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ..... 

ซึ่งนิทรรศการดังกล่าว ท าให้ผู้เข้าร่วมประชุมประจักษ์ถึงพระวิสัยทัศน์ในการบริหารทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน 
โดยทรงให้ความส าคัญกับทรัพยากรดิน ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ท่ีสนพระราชหฤทัยในวิทยาศาสตร์ทางดิน  และ
ผลส าเร็จจากการบริหารจัดการดินอย่างต่อเนื่องของพระองค์ เป็นท่ียอมรับอย่างเป็นรูปธรรมท้ังในประเทศและระดับ
นานาชาติ..... 

ในการประชุมครั้งนี้ ได้มีการหารือเรื่องการจัดต้ัง  "วันดินโลก" โดยท่ีประชุมคณะกรรมการสหภาพ
วิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ มีมติให้วันท่ี 5 ธันวาคม ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นวันดินโลก เพื่อสดุดีพระเกียรติคุณของพระองค์ โดยใช้วันนี้เป็นวันรณรงค์ให้ชาวโลก
ได้ตระหนักถึงความส าคัญของทรัพยากรดินท่ีมีต่อความอยู่รอดของมวลมนุษยชาติและสภาพแวดล้อม  และความ
จ าเป็นต้องมีการจัดการทรัพยากรท่ีดินอย่างยั่งยืน  
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การขอพระบรมราชานุญาต ให้วันท่ี 5 ธันวาคม เป็นวันดินโลก 
การเกิดข้ึนของ "วันดินโลก (World Soil Day)" มีความเกี่ยวข้องกับกรมพัฒนาท่ีดิน กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ สมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย สหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ  (International Union of Soil 
Science : IUSS) องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization : FAO) และ
องค์การสหประชาชาติ (United Nations : UN) จึงควรบันทึกจุดเริ่มต้นและความเป็นมาของ "วันดินโลก" เพื่อให้คนรุ่น
หลังได้รับทราบอย่างถูกต้อง เมื่อวันท่ี 16 เมษายน 2555 คณะผู้บริหารสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ ได้เข้า
เฝ้าทูลละอองธุลีพรบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรมแด่พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมกราบบังคมทูลเชิญให้ด ารงต าแหน่ง A life membership และยังได้กราบทูลขอ
พระบรมราชานุญาต ให้วันท่ี 5 ธันวาคม ของทุกปีเป้นวันดินโลก 
 

การประกาศรับรองวันดินโลก โดยสหประชาชาติ 
องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ ประกาศสนับสนุนให้มีการจัดต้ังวันดินโลก โดยน าข้อเสนอเข้า

บรรจุในวาระการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ ประจ าปี 2556 ซึ่งสหประชาชาติได้ประกาศรับรองอย่างเป้นทางการให้
วันท่ี 5 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันดินโลก และปี 2558 เป็น "ปีดินสากล (International Year of Soils 2015)" ใน
วันท่ี 20 ธันวาคม 2556. 

ดังนั้น ในวันท่ี 5 ธันวาคม 2557 นอกจากเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดชแล้วนั้น ยังถือว่าเป็นวันดินโลกอย่างเป็นทางการในระดับสากลครั้งแรกอีกด้วย ประเทศไทย โดย
กรมพัฒนาท่ีดินจึงมีการจัดงานเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่พร้อมกับประเทศต่างๆ ท่ัวโลก 

 

ท าไมต้องม ี“วันดินโลก” 
 

เพ่ือสร้างความตระหนักถึง...ความส าคัญของดิน 
"ดิน" เป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีาส าคัญต่อการด ารงชีพของส่ิงมีชีวิตทุกชนิดบนโลก ในด้านการพัฒนาการ

เกษตร ดินเป็นแหล่งผลิตอาหาร ยารักษาโรค เครื่องนุ่งห่ม และเช้ือเพลิง ดินช่วยพัฒนาระบบนิเวศให้มีความยั่งยืน เอื้อ
ให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ ช่วยดูดซับคาร์บอน และบรรเทาผลกระทบจากสภาวะการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ 
มนุษย์ใช้ดินเป็นท่ีต้ังของท่ีอยู่อาศัยและเมือง เป็นท่ีท้ิงขยะ เป็นตัวกรองและท าน้ าให้สะอาด 

 

ดินนับวันจะเสื่อมโทรมลง...หากขาดการอนุรักษ์และพัฒนาท่ีดินอย่างยั่งยืน 

ความต้องการใช้ทรัพยากรดินมีเพิ่มมากขึ้น ในขณะท่ี ดินเป็นทรัพยากรท่ีมีอยู่จ ากัด และไม่สามารถน ากลับ
มาทดแทนใหม่ หากมีการเส่ือมสลายไป การใช้ท่ีดินผิดประเภท ขาดการอนุรักษ์ และป้องกันปัญหาท่ีถูกต้อง จะ
ก่อให้เกิดปัญหาความเส่ือมโทรมของดินท่ีส่งผลต่อคุณภาพ ก าลังผลิตของดิน และกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารของ
มนุษย์ ซึ่งหากดินมีความเส่ือมโทรมท่ีรุนแรงมาก การฟื้นฟูดินให้สามารถน ากลับมาใช้ประโยชน์เหมือนเดิมจะท าได้ยาก
ขึ้นด้วย 

 

วันดินโลก...วันส าคัญเพ่ือการรณรงค์เกี่ยวกับดิน 
สหประชาชาติ (UN) ได้ประกาศอย่างเป็นทางการให้วันท่ี 5 ธันวาคมของทุกปี เป็น "วันดินโลก" (World Soil 

Day) เพื่อใช้เป็นโอกาสในการขับเคล่ือนกิจกรรมการรณรงค์และเผยแพร่ความรู้ทางด้านดิน และสร้างความตระหนักถึง
ความส าคัญของดิน ท้ังในระดับประเทศและระดับโลกต่อมนุษยชาติและสภาพแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 
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การเฉลิมฉลอง “วันดินโลก” 
สหประชาชาติได้ประกาศรับรองให้ ปี 2558 เป็นปีแห่งการรณรงค์ในการสร้างความต่ืนรู้ถึงความส าคัญของ

ดิน ซึ่ ง เป็นแหล่งผลิตอาหาร เ ช้ือเพลิง และเส้นใยธรรมชาติ เป็นองค์ประกอบของระบบนิ เวศ และเป็น
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของภูมิอากาศ รวมถึงการสร้างความตระหนักถึงความเส่ือม
โทรมของทรัพยากรดินท่ีนับวันจะทวีความรุนแรงและกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารของโลก 

ดังนั้น ตลอดปี 2558 (ค.ศ. 2015) ประเทศไทยและประเทศต่างๆ ท่ัวโลกจะมีกิจกรรมรณรงค์อย่างต่อเนื่อง
ในการให้ความรู้เกี่ยวกับความส าคัญของทรัพยากรดิน ตลอดจนการใช้ การปรับปรุง และการอนุรักษ์อย่ างถูกต้อง 
เพื่อให้สามารถใช้ทรัพยากรดินอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ให้ดินเป็นแหล่งสร้างอาหารปลอดภัย ลดปริมาณผู้หิว
โหยและขาดอาหาร ลดผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ น าไปสู่การลดปัญหาความยากจน และการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 

 

พระราชกรณียกิจด้านดิน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงตระหนักถึงความเส่ือมโทรมของดิน ท่ีเกิดจากสาเหตุ

ธรรมชาติ เช่น บางแห่งเป็นดินเปรี้ยวจัด ดินเค็ม หรือบางแห่งไม่มีดินเลย จึงทรงเรียกดินเหล่านี้ว่า  "ดินแร้นแค้น" 
พระราชด าริเกี่ยวกับการแก้ปัญหา ฟื้นฟู อนุรักษ์ดินของพระองค์นั้น มีลักษณะเป็นธรรมชาติและเรียบง่าย ในทาง
ปฏิบัติ เฉียบคม เหมาะเจาะ และชาวบ้านท่ัวไปสามารถน าไปปฏิบัติได้ โดยมีหลักการท่ีส าคัญ คือ ทรงเน้นการพัฒนาท่ี
สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนในการพึ่งตนเอง ทรงใช้ค าว่า "ระเบิดจากข้างใน" คือท าให้ชุมชนเข้มแข็งก่อน จึงค่อยออกสู่
สังคมภายนอก มิใช่การน าความเจริญรุ่งเรืองจากภายนอก เข้าไปสู่ชุมชนท่ียังไม่มีโอกาสเตรียมตัวหรือต้ังรับ ขั้นตอน
ต่อไป คือ พัฒนาให้ประชาชนอยู่ในสังคมได้ตามสภาพและสามารถ "พึ่งตนเองได้" ในท่ีสุด 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเน้นถึงความจ าเป็นท่ีจะ ต้องมี "ตัวอย่างของ
ความส าเร็จ"เพื่อให้ประชาชนเข้ามาศึกษาตัวอย่างของจริง และน ากลับไปปฏิบัติได้เอง จึงทรงมีพระราชด าริให้
จัดต้ัง "ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ" ขึ้นในทุกภูมิภาคของประเทศ จ านวน 6 ศูนย์ เช่น ศูนย์ศึกษา
การพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดฉะเชิงเทรา ท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับดินเส่ือมโทรมและเป็นดินทราย 
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดนราธิวาส มีปัญหาดินเปรี้ยวจัด ศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดสกลนคร ท่ีประสบปัญหาดินเค็มและดินเส่ือมโทรม เป็นต้น นอกจากนี้
ยังมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริท่ีเกี่ยวกับการเกษตรมากกว่า 4,000 โครงการ ซึ่งล้วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนา
และปรับปรุงดินแทบท้ังส้ิน 
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รางวัลสดุดีพระเกียรติคุณ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
รางวัล "นักวิทยาศาสตร์ดินเพ่ือมนุษยธรรม" (Humanitarian Soil Scientist Award) 

เมื่อวันท่ี 16 เมษายน 2555 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สตีเฟน นอร์ตคลิฟฟ์ กรรมการบริหารและอดีต
เลขาธิการ สหภาพวิทยาศสาตร์ทางดินนานาชาติ ( IUSS) พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวาย
รางวัล "นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม (Humanitarian Soil Scientist Award)" เป็นพระองค์แรกของโลก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รางวัล "International Merit Award" และรางวัล "รากหญ้าแฝกชุบส าริด".... 
เมื่อปี พ.ศ. 2536 สมาคมควบคุมการชะล้างพังทลายนานาชาติ ( IECA ) ได้ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัล    
" International Merit Award " สดุดีพระเกียรติคุณในฐานะท่ีทรงเป็นนักอนุรักษ์ดินและสภาพแวดล้อม 

และรางวัล "รากหญ้าแฝกชุบส าริด" จากธนาคารโลก 
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เหรียญเทเลฟูด (Telefood Award) 

เมื่อวันท่ี 8 ธันวาคม พ.ศ. 2542 องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ทูลเกล้าฯถวาย 
"เหรียญเทเลฟูด" เพื่อสดุดีพระเกียรติคุณ ในฐานะท่ีทรงบ าเพ็ญพระราชกรณียกิจด้านพัฒนาการเกษตรของ

ประเทศไทย เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของเกษตรกร และสร้างความมั่นคงด้านอาหาร 

 
รางวัลวันดินโลก (World Soil Day Award)     

ประเทศไทย  ร่วมกับ องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ ( Food and Agriculture 
Organization of the United Nations) ไ ด้ก่ อ ต้ั ง รางวั ล ดิน โลก  เพื่ อน้ อมร า ลึก ในพระมหากรุณาธิ คุณ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสืบสานพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาทรัพยากรดิน ให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ ซึ่งเป็นพื้นฐานส าคัญในการท าการเกษตร
เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร (Food Security) และการขจัดความหิวโหย (Zero Hunger) ตามเป้าหมายการ
พัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals; SDGs) 

โดยการมอบรางวัลวันดินโลกจะเกิดขึ้นเป็นประจ าทุกปีในวันท่ี 5 ธันวาคม ซึ่งเป็นวันดินโลกและเป็นวันคล้าย
วันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยเริ่มมอบครั้งแรกใน
ปี พ.ศ. 2561 
 
 


