
วันดินโลก ป ๒๕๖3 (World Soil Day 2020) 

Keep soil alive, protect soil biodiversity รักษปฐพี คืนชีวีท่ีหลากหลายใหผืนดิน 

 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ไดทรงมีพระ

มหากรุณาธิคุณแกปวงชนชาวไทย พระราชทานแนวพระราชดําริดานการจัดการทรัพยากรดินผานโครงการ

พระราชดําริตาง ๆ มากวา 70 ป จนเปนท่ีประจักษในพระปรีชาสามารถไปทั่วโลก สหภาพวิทยาศาสตรทาง

ดินนานาชาติ (IUSS) ไดทูลเกลาทูลกระหมอมถวายรางวัล “นักวิทยาศาสตรดินเพ่ือมนุษยธรรม 

(Humanitarian Soil Scientist)” เปนพระองคแรกของโลก ตอมาองคการสหประชาชาติไดประกาศ 

พระเกียรติคุณ โดยรับรองใหวันท่ี 5 ธันวาคม วันคลายวันพระราชสมภพเปนวันดินโลก และบรรจุในปฏิทิน

ขององคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO) ซ่ึงประเทศสมาชิกจะรวมกันจัดกิจกรรมในวัน

สําคัญนี้ 

กลุมสมัชชาความรวมมือทรัพยากรดินโลก (Global Soil Partnership : GSP) ไดจัดกิจกรรมวันดินโลกเปน

ประจําทุกป และกําหนดหัวขอหลักการจัดงานของแตละป โดยในป 25๖3 GSP ไดกําหนดหัวขอ Keep soil 

alive, protect soil biodiversity ซ่ึงเนนความสําคัญของการมีสวนรวมขององคกรและบุคคล สรางความ

ตระหนักถึงความสําคัญของการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพในดิน เพ่ือรักษาระบบนิเวศใหมีความ

อุดมสมบูรณ โดยมีการสนับสนุนจากทุกภาคสวน ท้ังภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม ชุมชน และประชาชนท่ัว

โลก เพ่ือใหเปนวาระในการสื่อความสําคัญของทรัพยากรดินใหเปนท่ีรับทราบในวงกวาง ไมจํากัดอยูเพียงแต

กลุมของนักวิชาการหรือเกษตรกรเทานั้น ดวยเล็งเห็นวา ทรัพยากรดินมีความเก่ียวของสัมพันธกับการ

ดํารงชีวิตประจําวันของมนุษยทุกคน เพราะมนุษยใชดินเปนแหลงอาหาร เปนท่ีตั้งของบานเรือน รานคา 

โรงงานอุตสาหกรรม แหลงน้ํา เปนวัตถุดิบสําหรับสิ่งกอสรางและสิ่งของเครื่องใชตาง ๆ ฯลฯ และดิน เม่ือ

ถูกใชประโยชนโดยปราศจากการดูแลรักษาอยางเหมาะสมแลว จะเกิดความเสื่อมโทรม ไมสามารถฟนฟูให

กลับมาสนองประโยชนใหแกมนุษยไดในระยะเวลาอันสั้น  ในสวนของประเทศไทย คณะรัฐมนตรีมีมติ

มอบหมายกระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยกรมพัฒนาท่ีดิน เปนหนวยงานหลักจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเปน

ประจําทุกป  

 

 

 

 



สรุปรายละเอียดความเปนมาของวันดินโลก 

Keep soil alive, protect soil biodiversity รกัษปฐพี คืนชีวีท่ีหลากหลายใหผืนดิน 

1. ความหมายของความหลากหลายทางชีวภาพของดิน 

ความหมายของความหลากหลายทางชีวภาพ 

ดินเปนระบบนิเวศท่ีสําคัญ มีความซับซอนและเปนแหลงอาศัยของสิ่งมีชีวิต ซ่ึงสิ่งมีชีวิตในดินจะกอใหเกิด

ระบบนิเวศท่ีมีความสมดุลและยั่งยืน ความสัมพันธและการเชื่อมโยงของสิ่งมีชีวิตในดินแตละชนิด ท้ังผูผลิต 

ผูบริโภค และผูยอยสลาย ในระบบโซอาหาร ความสัมพันธระหวางโซอาหารท่ีซับซอนมากข้ึน จะทําใหเกิด

เครือขายความสัมพันธแบบสายใยอาหาร โดยความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในดิน เปนความหลากหลาย

ของสิ่งมีชีวิต ไดแก จุลินทรีย เชน แบคทีเรีย แอคติโนมัยซิส รา สาหราย สัตวขนาดเล็ก เชน โปรโตซัว 

ไสเดือนฝอย ไร สัตวขนาดใหญ เชน แมลง ไสเดือนดิน ปลวก ก้ิงกือ ตะขาบ เปนตน โดยมีความสําคัญอยาง

ยิ่งตอความอุดมสมบูรณของดิน โดยผานกระบวนการยอยสลาย และกิจกรรมตาง ๆ ของสัตวในดินท่ีมี

ความสัมพันธกับบทบาทหนาท่ีในระบบนิเวศดินท่ีแตกตางกัน ไดแก การหมุนเวียนธาตุอาหาร                  

การเปลี่ยนแปลงอินทรียวัตถุ การกักเก็บคารบอนในดิน การควบคุมการปลดปลอยกาซเรือนกระจก 

ปรับปรุงสมบัติทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ 

ความหลากหลายทางชีวภาพของดินเปนแหลงท่ีอุดมสมบูรณสําหรับการพัฒนาอยางยั่งยืนของโลกเพราะ

รวมถึงความทาทายมากมาย เชน การควบคุมสภาพภูมิอากาศ คุณภาพน้ํา การฟนฟูมลพิษ การผลิตอาหาร 
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และเสนใย และท่ีอยูอาศัยของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพสะทอนใหเห็นถึงความแปรปรวนของ

สิ่งมีชีวิตตาง ๆ บนโลกทุกรูปแบบและปฏิสัมพันธท้ังหมด รวมถึงสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กมากมายท่ีไมสามารถ

มองเห็นไดดวยตาเปลา เชน จุลินทรีย  สิ่งมีชีวิต (แบคทีเรีย เชื้อรา โปรโตซัว และไสเดือนฝอย) และ 

meso-fauna (เชน acari และ spring tails) สัตวในดิน (เชน ไสเดือน และปลวก) เห็ด เปนตน นอกจากนี้

รากพืชก็เปนสิ่งมีชีวิตท่ีสําคัญในดิน สิ่งมีชีวิตตาง ๆเหลานี้มีปฏิสัมพันธซ่ึงกันและกันกับพืชและสัตวตาง ๆ 

ในระบบนิเวศ ซ่ึงกอใหเกิดกิจกรรมท่ีซับซอนทางชีวภาพ สิ่งมีชีวิตในดินมีสวนชวยในการดํารงอยูของการ

ทํางานท่ียั่งยืนของระบบนิเวศ  โดยสิ่งมีชีวิตแตละชนิดจะทําหนาท่ีเปนตัวขับเคลื่อนหลักในการหมุนเวียน

ของธาตุอาหารตางๆในหวงโซอาหาร ควบคุมการเปลี่ยนแปลงของอินทรียวัตถุในดิน การกักเก็บคารบอนใน

ดิน และการปลอยกาซเรือนกระจก การปรับโครงสรางทางกายภาพของดิน และความสัมพันธของระบบน้ํา

และความชื้นในดิน ความสัมพันธเหลานี้ไมเพียงแตจําเปนตอการทํางานของระบบนิเวศทางธรรมชาติเทานั้น  

แตยังเปนทรัพยากรท่ีสําคัญสําหรับการจัดการระบบเกษตรกรรมท่ียั่งยืน 

ความหลากหลายทางชีวภาพของดินซ่ึงเปนทรัพยากรท่ีสําคัญท่ีควบคุมกระบวนการทางระบบนิเวศของโลก  

ความเขาใจของเราเก่ียวกับชนิดพันธุ ความสัมพันธและผลกระทบตอกระบวนการท่ีเกิดข้ึนในหวงโซอาหาร

ในระบบธรรมชาติ  เปนสวนสําคัญในการจัดการท่ีดินโดยเฉพาะการเกษตร ระบบนิเวศ คือ ชุมชนท่ีเปนท่ี

อยูรวมกันของสิ่งมีชีวิต  ซ่ีงอาศัยอยูรวมกัน ชุมชนทางระบบชีววิทยาภายในระบบนิเวศบนบกประกอบดวย

ผูผลิตหลัก (พืชสีเขียวสังเคราะหแสง) ผูบริโภคหลัก (สัตวกินพืช) ผูบริโภครอง (สัตวกินเนื้อ) และตัวยอย

สลาย (detrivores, จุลินทรียท่ัวไป) ผูผลิตหลักสามารถสังเคราะหอาหารโดยการรวมคารบอนไดออกไซดท่ี

ไดจากอากาศกับน้ําและสารอาหารท่ีไดจากดิน และการใชพลังงานท่ีดูดซับจากแสงแดด ผลิตภัณฑการ

สังเคราะหดวยแสงถูกใชอยางตอเนื่อง โดยสัตวกินพืชแลวโดยสัตวกินเนื้อซ่ึงใชพลังงานท่ีมีอยูในผลิตภัณฑ

เหลานั้นในกระบวนการหายใจ ข้ันตอนการปดในวงจรของพลังงานและการสังเคราะหคารโบไฮเดรตนั้น 

ดําเนินการโดยตัวยอยสลายโดยสวนใหญเปนจุลินทรีย  

สิ่งมีชีวิตในดินมีบทบาทตอกระบวนการผลิตท่ีสําคัญไดแก  

1. การผลิตอาหาร 

2. การผลิตเสนใย 

3. การผลิตเชื้อเพลิง 

4. แหลงน้ํา 

5.  การจัดหาสารประกอบทุติยภูมิของเภสัชภัณฑและเคมีเกษตร 



 

ความสําคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ 

      ความหลากหลายทางชีวภาพเปนจุดสําคัญท่ีทําใหระบบในธรรมชาติสามารถดํารงอยูได ภายใต

สภาพการณของสิ่งแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ  ดังนั้นความหลากหลายทางชีวภาพจึงมีความสําคัญยิ่ง

ตอสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม แตในปจจุบันมนุษยเปนผูท่ีพยายามทําลายความหลากหลาย

ดังกลาวใหลดลง และไดพยายามสรางสิ่งท่ีทดแทนดวยความหลากหลายท่ีอยูในระดับต่ํากวา เชน การตัด

ถางปาเต็งรังแลวปลูกสวนปาทดแทน ดวยเหตุผลทางเศรษฐกิจ โดยมีความคิดวาปาเต็งรังมีประโยชนเชิง

เศรษฐกิจต่ํา จึงปลูกสักหรือปลูกยูคาลิปตัสแทนท่ี สวนปาดังกลาวเปนระบบนิเวศท่ีมีความหลากหลายทาง

ชีวภาพต่ําเนื่องจากมีสิ่งมีชีวิตนอยชนิดจึงทําใหระบบนิเวศใหม ไมทนทานตอการผันแปรของสิ่งแวดลอม 

และสุดทายมนุษยจะตองเปนผูท่ีเขาไปดูแลรักษาเพ่ือใหระบบอยู  อันเปนฐานของปญหาการนําสารเคมีเขาสู

ระบบนิเวศ ทําใหเปนการทําลายความหลากหลายทางชีวภาพของโลกอยางรุนแรงในวงกวางมากข้ึน 

นอกจากนี้ ความหลากหลายทางชีวภาพยังถูกคุกคามจากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติท่ีรวดเร็ว เชน 

แผนดินไหว ภูเขาไฟระเบิด น้ําทวม ไฟปา เปนตน  ซ่ึงมีผลใหสิ่งมีชีวิตตามพ้ืนท่ีของระบบนิเวศธรรมชาติ

เปลี่ยนแปลงไปดวย  สิ่งมีชีวิตใดไมสามารถปรับตัวไดทันทวงทีก็อาจสูญพันธุ ซ่ึงเปนการสูญเสียท่ีไมอาจ

กลับคืนมาได และถาสิ่งมีชีวิตใดปรับตัวไดก็อาจตองมีการปรับพฤติกรรม  เพ่ือท่ีจะสรางและพัฒนาใหระบบ

นิเวศท่ีอาศัยใหมี    ความสมบูรณและพรั่งพรอม ตลอดจนสรางเสริมความม่ันคงใหมากข้ึน 

ความหลากหลายทางชีวภาพของดินนั้นจะกลาวรวมถึงความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตท่ีอยูท้ังบนดินและใต

ดินท่ีมีความสําคัญอยางยิ่งตอความอุดมสมบูรณของดิน โดยผานกระบวนการยอยสลาย และกิจกรรมตาง ๆ 

ของสัตวในดินท่ีมีความสัมพันธกับบทบาทหนาท่ีในระบบนิเวศดินท่ีแตกตางกัน สิ่งมีชีวิตในดินชนิดตาง ๆ มี

สวนในการปรับปรุงคุณภาพของดิน เชน ปรับปรุงโครงสรางดิน แมลง แบคทีเรีย และเชื้อรา ตามแหลงท่ีอยู

อาศัยตามธรรมชาติท่ีชวยปองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชของพืชปลูกและสัตวเลี้ยง ซ่ึงสิ่งมีชีวิตในดินชนิด

หนึ่งจะกระทบตอพืช และสิ่งมีชีวิตชนิดอ่ืน ๆ ในดิน เชน แมลงขนาดเล็ก คือ แมลงหางดดี มด ปลวก ดวง       

กลุม arachnid เชน แมงมุม ไร สิ่งมีชีวิตท่ีเปรียบเสมือนกับวิศวกรในดิน ชวยปรับปรุงโครงสรางดิน เชน 

ไสเดือน ก้ิงกือ เปนตน จุลินทรียดินชนิดตาง ๆ ไสเดือนฝอย เปนตน สิ่งมีชีวิตเหลานี้จะชวยปรับปรุงดิน 

อนุรักษน้ําในดิน ยับยั้งการเกิดการพังทลายของดิน ทําใหเกิดการหมุนเวียนของธาตุอาหารดินท่ีมี          

ความหลากหลายทางชีวภาพสูง จะทําใหโซอาหารเกิดความสมดุล ทําใหสามารถควบคุมปริมาณประชากร

ในดินได การอยูรอดของสิ่งมีชีวิตในแตละฤดูกาล สิ่งมีชีวิตในดินจะสนับสนุนใหเกิดการบริการของระบบ

นิเวศทําใหเกิดความยั่งยืนของระบบนิเวศท้ังหมด 

 



สถานการณความหลากหลายทางชีวภาพของโลก 

ความหลากหลายทางชีวภาพในโลกกําลังตกอยูในภาวะเสี่ยง หลังจากลดลงอยางตอเนื่องมาหลายทศวรรษ 

ความหลากหลายทางชีวภาพท่ีเปราะบางกําลังคุกคามความเปนอยูท่ีดีและความอยูรอดของมนุษย  ในชวง 

44 ปท่ีผานมา ระหวาง พ.ศ. 2513 ถึง 2557 ปริมาณประชากรสัตวปาลดลงราวรอยละ 60 ในขณะท่ีพ้ืนท่ี

ซ่ึงเหมาะสมแกการอยูอาศัยของสัตวปาลดลงรอยละ 22 ในชวงเวลาเดียวกัน 

จากรายงานโดยดัชนีโลกมีชีวิต (Living Planet Index: LPI) ซ่ึงเผยแพรเม่ือไมนานมานี้ โดยกองทุนสัตวปา

สากล (WWF) อางอิงจากความเสี่ยงในการสูญพันธของบัญชีแดงซ่ึงจัดทําโดย IUCN สัญญาณนากังวลคือ 

สัตวและแมลงผสมเกสร ลดจํานวนลงอยางตอเนื่อง แนวโนมดังกลาว ผสานกับการหายไปของผึ้งผสมเกสร 

และการสูญเสียความอุดมสมบูรณในดิน อาจสงผลตอความสามารถของมนุษยชาติในการผลิตอาหาร 

รายงานดังกลาวยังระบุถึงดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพดั้งเดิม (Biodiversity Intactness Index: BII) 

เปรียบเทียบระหวางความหลากหลายทางชีวภาพในปจจุบันกับสมัยท่ียังมีการรบกวนจากมนุษยเพียง

เล็กนอย รายงานลาสุดระบุวา ดัชนีขางตนลดลงจากรอยละ 81.6 เม่ือ พ.ศ. 2513 เหลือรอยละ 78.6 ในป 

พ.ศ. 2557 ในระดับโลก แตหากพิจารณาในระดับภูมิภาค เชน เขตชีวภูมิปาฝนรอนชื้น จะพบการลดลงท่ี

รวดเร็วอยางมาก จากรอยละ 57.3 เม่ือ พ.ศ. 2544 เหลือเพียงรอยละ 54.9 เม่ือ พ.ศ. 2555 ตัวเลข

ดังกลาวนับวานาตื่นตระหนก เพราะการคํานวณ BII นั้นคอนขางอนุรักษนิยม และยังไมรวมปจจัยดานการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเขาไปอีกดวย 

 

กิจกรรมท่ีกรมพัฒนาท่ีดินดําเนินการนําไปสูการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพของดิน  มีดังนี้ 

1. กิจกรรมการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี 

  กรมพัฒนาท่ีดินรวมดําเนินงานในโครงการฯ 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมปกปกทรัพยากร และกิจกรรมปลูก

รักษาทรัพยากร โดยการปกปกพันธุกรรมพืชในพ้ืนท่ีปาธรรมชาติ การสํารวจรวบรวมพันธุกรรมพืชที่มี

แนวโนมวาใกลสูญพันธุอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม การนําพันธุพืชท่ีรวบรวมเพาะปลูก 

รักษาในพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมทางกายภาพ และปลอดภัยจากการรุกราน ทําใหเกิดความหลากหลายของพืช

พรรณตาง ๆ ซ่ึงสงผลตอชนิดและปริมาณจุลินทรียท่ีแตกตางกันไป เนื่องจากรากพืชจะมีการปลดปลอย

สารประกอบอินทรียหลายชนิด (root exudates) ออกสูบริเวณรากพืช ซ่ึงจุลินทรียสามารถนําไปใชเปน

แหลงคารบอนและพลังงานได จึงสงผลตอความหลากหลายของจุลินทรียในดินดวย 



2. กิจกรรมการปรับปรุงบํารุงเพ่ือเพ่ิมอินทรียวัตถุ และ กิจกรรมการขับเคลื่อนลดใชสารเคมีทางการเกษตร 

    กรมพัฒนาท่ีดินสงเสริมการใชจุลินทรียเพ่ือผลิตปุยหมัก น้ําหมักชีวภาพ และการใชพืชปุยสดเพ่ือเพ่ิม

อินทรียวัตถุ ซ่ึงอินทรียวัตถุ มีความสําคัญตอการเพ่ิมศักยภาพการผลิตพืชของดิน ชวยปรับปรุงคุณสมบัติ

ทางกายภาพ เคมี และชีวภาพของดิน ชวยสงเสริมใหโครงสรางของดินดีข้ึน ทําใหเกิดเสถียรภาพเม็ดดิน     

เปนแหลงธาตุอาหารของพืช จุลินทรีย และสิ่งมีชีวิตอ่ืน ๆ ในดิน ลดความเปนพิษของธาตุอาหารบางชนิดท่ี

มากเกินไปในดิน เชน เหล็ก และอะลูมินัม อินทรียวัตถุในดินจะชวยเพ่ิมประชากรสิ่งมีชีวิต และจุลินทรียดิน 

โดยเปนแหลงอาหารของไสเดือนดิน ปลวก และสัตวเล็กอ่ืน ๆ นอกจากนี้สารประกอบคารบอน ไนโตรเจน 

และสารประกอบอ่ืน ๆ ในอินทรียวัตถุยังเปนแหลงอาหารใหกับจุลินทรียในดิน ทําใหปริมาณจุลินทรียท่ีเปน

ประโยชนในดิน และความหลากหลายทางชีวภาพของดินเพ่ิมข้ึน 

3. กิจกรรมการอนุรักษดินและน้ํา เพ่ือเก็บรักษาอินทรียวัตถุ 

    การอนุรักษดินและน้ํา เปนการรักษาและปองกันดินไมใหถูกชะลาง และพัดพาไป ตลอดจนการปรับปรุง

บํารุงดินใหคงความอุดมสมบรูณ รวมท้ังการรักษาน้ําในดินและบนผิวดินใหเหมาะสมในการใชประโยชนดิน

และท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมท่ียั่งยืน  

ตัวอยางกิจกรรมสรางความตระหนัก ดวยการรณรงคในรูปแบบตาง ๆ  

กิจกรรมสงเสริมความหลากหลายทางชีวภาพของดิน โดยมุงเนนการมีสวนรวมของภาครัฐ เอกชน และ

เกษตรกร ในการสรางความหลากหลายทางชีวภาพของดิน จัดกิจกรรมรณรงค เพ่ือสรางความรวมมือ

ระหวางนักวิทยาศาสตรดิน นักวิชาการ จากหนวยงานภาครัฐ เอกชน สถาบนัการศึกษา เกษตรกร กลุม

ชุมชนทองถ่ิน ชุมชนเมือง และคนรุนใหม กอใหเกิดความรวมมือในการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ

ของดิน มีการถายทอดองคความรูและความสําคัญ เพ่ือใหเกิดความตระหนัก และรักษาความหลากหลาย

ทางชีวภาพดิน ตัวอยางกิจกรรม ไดแก 

1. สรางแคมเปญประเด็นความรูความเขาใจเก่ียวกับความหลากหลายทางชีวภาพทางดินท่ีกอใหเกิด

ประโยชนตอระบบนิเวศและสิ่งแวดลอมสําหรับใชเปนแนวทางในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติให

เหมาะสม เชน การรณรงคสงเสริมการปลูกปา ลดการตัดไมทําลายปา การปลูกหญาแฝก การใชวัสดุคลุมดิน

หรือหมดิน  

การสงเสริมความรูเรื่องการพัฒนาท่ีดิน และความรูเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพทางดิน เพ่ือกอใหเกิด

แนวทางในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติท่ีเหมาะสม การรณรงคการจัดการอินทรียวัตถุในดิน อนรุกัษ       

ความหลากหลายทางชีวภาพของดิน 



2. จัดนิทรรศการ  จัดทําภาพชุดนิทรรศการ ความหมาย ความสําคัญ ผลเสีย ผลกระทบ วิธีการสงเสริม 

และวิธีการปองกันแกไข เพ่ือสรางความรูความเขาใจ เกิดความตระหนักและมีจิตสํานึกในอนุรักษ     ความ

หลากหลายทางชีวภาพของดินตอการดํารงอยูของสิ่งมีชีวิตบนโลก และทําใหมีสวนรวมในกิจกรรมไดเปน

จํานวนมาก 

3. จัดประชุม เสวนา บรรยาย เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพของดิน เปนกิจกรรมเพ่ือเสริมสรางความรู

ความเขาใจของเกษตรกร โดยเชิญวิทยากรภายในหนวยงาน หรือจากภายนอก มาใหขอแนะนําแกเกษตรกร 

เจาหนาท่ีของหนวยตาง ๆ เปนการปลูกจิตสํานึกใหเกิดความตระหนักในการอนุรักษความหลากหลายทาง

ชีวภาพของดินตอวิธีการปฏิบัติท่ีถูกตองและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด สนับสนุนใหเกิดการมีสวนรวมใน การ

แกปญหา และการสนับสนุนจากผูท่ีใชประโยชนจากดิน โดยเฉพาะเกษตรกร เพ่ือใหเกิดผลอยางเปน

รูปธรรมและยั่งยืน 

4. กิจกรรมเสนทางเดินศึกษาธรรมชาติซ่ึงเปนแหลงเรียนรูการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพของดิน  

เชน ปา 3 อยางประโยชน 4 อยาง เกษตรทฤษฎใีหม และเกษตรอินทรีย เปนตน 

5. การจัดทําสื่อประชาสัมพันธผานชองทางตาง เชน คลิปวีดีโอ สื่อ เพ่ือการกระตุนจิตสํานึก และสรางความ

ตระหนักดานการฟนฟูและอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพของดิน  

6. การประกวดภาพถาย ภาพวาด โตวาที หรือสุนทรพจนในหัวขอวันดินโลก หรือความหลากหลายทาง

ชีวภาพของดิน 

 



 



 

 


