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2. การขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมวันดินโลก ( World Soil Day) ปี 2565 
ภายใต้หัวข้อ “Soils, where food begins”  
และสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมของกระทรวงมหาดไทย 
ในการจัดกิจกรรมวันดินโลก ภายใต้แนวคิด “Great food from good soil 
for better life awareness week” 
   เมื่อวันท่ี 5  ธันวาคม 2565 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
เปิดเผยถึงการจัดงานพิธีเนื่องในโอกาส วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
หรือ "วันพ่อ แห่งชาติ" ซึ่งในทุกจังหวัด ทุกอ าเภอได้มีการจัดกิจกรรมน าพสกนิกร 
ทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธีเพื่อส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ ซึ่งมีท้ังการประกอบพิธี 
ทางศาสนา พิธีสวดพระพุทธมนต์  พิธีบ าเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็น 
พระราชกุศล พิธีร่วมท าบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง การบริจาคโลหิต ฯลฯ 
   นอกจากน้ี วันท่ี 5 ธันวาคม ยังเป็นวันส าคัญของประชาคมโลกอีกด้วย น่ันก็
คือ วันดินโลก หรือ World Soil Day โดยในปี พ.ศ. 2565 (2022) นี้ มีการ
รณรงค์ให้คนท่ัวท้ังโลกได้ตระหนักถึงความส าคัญของดิน ภายใต้หัวข้อ Soils, 
where food begins หรือ อาหารก่อก าเนิดเกิดจากดิน ซึ่งกระทรวงมหาดไทย
ได้มีการประกาศเจตนารมณ์ ว่าจะร่วมส่งเสริมสร้างความตระหนักรู้ 
ให้คนในชาติได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของดินเเละหันมาอนุรักษ์ทรัพยากรดิน 
รวมถึงฟ้ืนฟูดินให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ สร้างระบบนิเวศท่ีสมดุล ช่วยกันท าให้
ดินแดนมาตุภูมิของพวกเรากลายเป็นผืนแผ่นดินทองดั่งท่ีโบราณว่าไว้ ว่าเราคือ 
อู่ข้าวอู่น้ าของโลก  โดยผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย อธิบดี หัวหน้าหน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอ าเภอได้ร่วมกับผู้น าท้องที่ ผู้น าท้องถิ่น  
พี่น้องประชาชนจิตอาสา และภาคีเครือข่าย ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์เพื่อสืบ
สานรักษาความอุดมสมบูรณ์แห่งดิน และต่อยอดขยายผลกิจกรรมสร้างความ

    

แบบ กตน. ๒ 



มั่นคงทางอาหาร Change for Good เพื่อสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ให้บรรลุเป้าหมาย
การพัฒนาท่ียั่งยืนในทุกมิติ  
    กิจกรรมงานวันดินโลก ปี 2022 ของกระทรวงมหาดไทย ได้มีการก าหนดจัด
กิจกรรมเมื่อวันท่ี 2 ธันวาคม 2565 ไปจนถึงวันท่ี 8 ธันวาคม 2565 เรียกว่าเป็น
สัปดาห์แห่งการตระหนักรู้  "Awareness week" ซึ่งเป็นการสร้างการรับรู้ต่อเนื่อง
ตลอด 7 วัน ภายใต้แนวคิด “ Great food from good soil for better life 
awareness week” หรือ “ดินดี อาหารดี สุขภาพดี ชีวีมีสุข”  
ซึ่งจะขับเคลื่อนในพื้นที่น าร่อง จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อกระตุ้นให้ประชาชน และ
ทุกภาคส่วนรับรู้และเกิดความตระหนักถึงความส าคัญทรัพยากรดินในการดูแล
ฟื้นฟูบ ารุงดินที่เป็นแหล่งก าเนิดของอาหารและสิ่งมีชีวิตนานั ปการ ซึ่งกิจกรรม 
Highlight ในวันสุดท้าย คือ เมื่อ วันท่ี 8 ธันวาคม 2565 จัดขึ้นท่ี 
ศูนย์พุทธธรรมสมเด็จพระมหาธีราจารย์ วัดป่าดงใหญ่วังอ้อ อ าเภอเขื่องใน 
จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งได้รับความเมตตาจากพระพิพัฒน์วชิโรภาส โดยเป็นความ
ร่วมมือภายใต้ MOU ระหว่างกระทรวงมหาดไทย มหาเถรสมาคม และสถาบั น
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ที่วัดเกือบทุกวัด 
ในจังหวัดอุบลราชธานี และพื้นที่อ่ืน ๆ ได้ตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมในวันดินโลก 
เพื่อประกาศเจตนารม ณ์ร่วมกัน ผ่านการท างานสาธารณสงเคราะห์ หรือ หลัก 
"บวร" พร้อมถ่ายทอดผ่านระบบ Zoom จากสถานีแม่ข่ายหลัก ที่วัดป่าดงใหญ่
วังอ้อ อ าเภอเขื่องใน ไปยังพ้ืนท่ีวัด หรือท่ีสาธารณะในชุมชนที่ทางอ าเภอต่าง ๆ 
จัดเตรียมไว้ กิจกรรมต่อมามีชื่อว่า "ถนนสายวัฒนธรรม" ทาน ศีล ภาวนา ท าจิต
อาสาพัฒนาดิน พัฒนาพื้นที่ มีอาหารผลผลิตที่เกิดจากดิน มาใส่บาตร แบ่งปัน
กัน มีการท ากิจกรรมปลูกต้นไม้ ฟ้ืนฟูบ ารุงดิน ห่มดิน ใส่ปุ๋ยจากวัตถุดิบ
ธรรมชาติ ท าปุ๋ยหมัก-น้ าหมัก และอื่น ๆ ที่เป็นการร่วมกันเทิดพระเกียรติถวาย
เป็นพระราชกุศล ตลอดจนร่วมกันเสริมสร้างการตระหนักรู้ในการดูแลทรัพยากร
ดิน ภายใต้ Theme หัวข้อประกวดของ FAO องค์การอาหารและเกษตรแห่ง
สหประชาชาติ ว่า Soils: where food begins (อาหารก่อก าเนิด เกิดจากดิน) 
   ส าหรับความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนกิจกรรมวันดินโลก ตั้งแต่วันท่ี ๑ 
ธันวาคม ๑๕๖๕ ถึงวันท่ี ๓ มกราคม ๒๕๖๖ มีดังนี ้
   ๒.๑ มีการบันทึกข้อมูลลงในระบบ MOI War Room จ านวน  
๑,๕๐๒ พื้นที่ มีผู้เข้าร่วมที่เป็นนักเรียน/นักศึกษา เกษตรกร ผู้เช่ียวชาญ 



สื่อมวลชน ประชาชนท่ัวไป พระ/บุคลากรด้านศาสนา องค์การมหาชน ภาค
ประชาสังคม (NGOs) และอื่น ๆ รวมทั้งสิ้น ๒๘๐,๘๓๑ คน 
   ๒.๒ การจัดกิจกรรมวันดินโลก ภายใต้คณะกรรมการ/คณะท างานขับเคลื่อนงาน
กิจกรรมวันดินโลก พ.ศ. ๒๕๖๕ 
         ๑) บันทึกข้อมูลบนแผนท่ี FAO Online (รวมพื้นท่ีซ้ า) จ านวน ๑,๔๓๘ 
พื้นที่ ๘๗๘ อ าเภอ    
         ๒) รับการอนุมัติจาก FAO และแสดงบนแผนท่ี จ านวน ๑,๗๓๐ พื้นที ่
  ๒.๓ ประเมินการสร้างการรับรู้และความตระหนักในเรื่องดิน ของ “MOI World 
Soil Day” ผ่านระบบ Google Form ได้ด าเนินการจัดท าแบบประเมินความพึงพอใจ
ตั้งแต่วันท่ี 1 – 19 ธันวาคม  ๒๕๖๕ มีผู้เข้าร่วมงาน ๗๖ จังหวัด จ านวน 
๑๐๑,๙๐๘ ราย โดยค่าเฉลี่ยผู้เข้าร่วมงาน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ “มาก” 
   ๒.๔ สื่อสารสังคมในวงกว้าง ผ่าน Social Listening ในรอบ  
1 เดือนที่ผ่านมา มีผู้พูดถึง World Soil Day จ านวน ๔,๒๐๑ หัวข้อ ผ่านช่องทาง 
Facebook, Forums, Twitter, YouTube, Instragram, Linkedin, Online 
News, Blogs เว็บไซต์สื่อต่าง ๆ โดยมีการพูดถึงแบบกลาง (ร้อยละ 69.2) และ
ไปในทางบวก (ร้อยละ ๒๗.๔) และ ทางลบ (ร้อยละ 0.3) ในรอบ ๒๘๕.๓ ล้าน
ครั้ง (ข้อมูล ณ วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๖) 

 


