
นางกรียาภรณ์  เทพหัสดิน ณ อยุธยา 

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประจ าปีงบประมาณ 2559 
กรมพัฒนาที่ดินกับความร่วมมือระหว่างประเทศและการศึกษาดูงานวิชาการในต่างประเทศ  

ครั้งที่ 4 เรื่อง “ไทยในเวที FAO และกิจกรรม World Soil Day” 
วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 2 กรมพัฒนาที่ดิน 

 

      นางกรียาภรณ์  เทพหัสดิน ณ อยุธยา  ผู้อ านวยการกลุ่มแผนงานความร่วมมือกับ
ต่างประเทศ กองแผนงาน  กล่าวว่า  FAO คือ องค์การอาหารและการเกษตรแห่ง
สหประชาชาติ เป็นองค์การที่ส าคัญองค์การหนึ่งที่อยู่ภายใต้สหประชาชาติ  
ซึ่งสหประชาชาติถือเป็นองค์การที่ใหญ่ที่สุดมีสมาชิกมา กท่ีสุด และมีอิทธิพลต่อกิจกรรม
ของประเทศต่างๆ ในโลกมากที่สุด 

องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization 
of the United Nations : FAO) ก่อตั้งเมื่อ 16 ต.ค. 2488 โดยวัตถุประสงค์หลักของการก่อตั้ง FAO คือ การขจัด
ความยากจน ความอดอยาก และหิวโหย โดยตั้งเป้าจะลดความยากจนให้เหลือศูนย์ภายในปี ค.ศ. 2030 ซึ่งเรียก
โครงการนี้ว่า zero hunger FAO มีสมาชิกทั้งหมด 187 ประเทศกับอีกหนึ่งองค์กร คือ EU ส านักงานใหญ่ตั้งอยู่
กรุงโรม ประเทศอิตาลี มีส านักงานภูมิภาค 5 ภูมิภาค และที่ส าคัญ 1 ใน 5 ส านักงานภูมิภาคที่ดูแลประเทศใน
แถบเอเชียและแปซิฟิกตั้งอยู่ที่ประเทศไทย  ซึ่งแสดงให้เห็นว่า FAO ให้ความส าคัญกับประเทศไทย เล็งเห็นว่า
ประเทศไทยสามารถที่จะสนับสนุนและให้ความร่วมมือได้ จึงเลือกประเท ศไทยเป็นที่ตั้งของส านักงานภูมิภาค
โดยใช้ชื่อว่า องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติประจ าภูมิภาค เอเชียและแปซิฟิก (Regional Office 
for Asia and the Pacific - RAP) 
 ส าหรับผลงานที่ผ่านมาของ FAO ร่วมกับกรมพัฒนาที่ดินได้แก่ วันดินโลก และปีดินสากล  
ซึ่งสหประชาชาติได้ประกาศให้ในวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันดินโลก สืบเนื่องมาจากปี 2545  
กรมพัฒนาที่ดินร่วมกับสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ  (IUSS) จัดประชุม World Congress of Soil 
Science ซึ่งเป็นการประชุมด้านดินที่ใหญ่ที่สุดของการประชุมนักวิทยาศาสตร์ทา งดินของทั่วโลก ตอนนั้น 
กรมพัฒนาที่ดินน าพระราชกรณียกิจทางด้านดินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปจัดแสดง ซึ่งถือว่าพระองค์
เป็น 1 ในโลกที่มีพระราชด าริในการคิดค้นการแก้ปัญหาดินทางการเกษตรทั้งหลาย สหภาพวิทยาศาสตร์ทางดิน
นานาชาติ (IUSS) ได้ตระหนักถึงพระปรีชาสามารถ และพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
ด้านการพัฒนาทรัพยากรดินอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งวันที่ 16 เมษายน 2555 สหภาพวิทยาศาสตร์ทางดิน
นานาชาต ิ(IUSS) ได้เข้าเฝ้าทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม (The Humanitarian Soil 
Scientist) เพ่ือสดุดีพระเกียรติคุณ หลังจากนั้นทางสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ (IUSS) ร่วมกับ 
กรมพัฒนาที่ดิน สมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย สมาคมอนุ รักษ์ดินและน้ าแห่งประเทศไทย  
และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พยายามผลักดันเรื่องขอให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันดินโลกและเสนอไป
ที่ FAO โดยมีบุคคลส าคัญอีกท่าน คือ ท่านระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ ซึ่งในขณะนั้นท่านด ารงต าแหน่งอัคร
ราชทูต ฝ่ายการเกษตร ประจ ากรุงโรม สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เข้าไปผลักดันใน 
FAO และได้รับเสียงสนับสนุนจากหลายประเทศ จนกระทั่งสามารถเสนอผ่านเขา้ไปที่สหประชาชาติ และในที่สุด 
สหประชาชาติได้มีมติรับรองให้วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันดินโลก เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2556 

 ในปี 2558 ไทยได้เสนอให้วันที่ 5 ธันวาคม 2558 เป็นปีดินสากลตลอดทั้งป ีทั้งนี้กรมพัฒนาที่ดิน 
ได้จัดเฉลิมฉลองปีดินสากลตลอดทั้งปี ซึ่ งการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่เกิดข้ึน 
จากปีดินสากลเช่นเดียวกัน 
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ตราสัญลักษณ์ของ FAO 

  นายสถิระ อุดมศร ี ผู้เชี่ยวชาญด้านส ารวจจ าแนกดิน กองส ารวจ
ดินและวิจัยทรัพยากรดิน กล่าวว่า FAO (Food and Agriculture Organization 
of the United Nations) หรือองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ 
เป็นหน่วยงานพิเศษของสหประชาชาติที่มีหน้าที่ในการรวบรวม วิเคราะห์  

แปลความหมาย และ เผยแพร่ข่าวสาร
เกี่ยวกับโภชนาการอาหารและเกษตรรวมถึง
ประมงและป่าไมร้วมทั้งสนับสนุน ส่งเสริม
ใหค้ าแนะน าในด้านการค้นคว้า วิจัย ศึกษา 
เผยแพร่ความรู ้ การสงวนทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมการผลิต กรรมวิธี
ในการผลิตและจัดสรรอาหาร เครดิตการเกษตร ท าความตกลงระหว่าง
ประเทศเก่ียวกับการผลิตทางการเกษตรให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ 

และด าเนินงานตามวัตถุประสงค์และที่จ าเป็นขององค์การฯ 

FAO ก่อตั้งขึ้นเม่ือวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2488 (ค.ศ. 1945) ณ เมืองควิเบกซิตี รัฐควิเบก
ประเทศแคนาดา ต่อมาในปี พ .ศ. 2490 ได้ย้ายส านักงานใหญ่มาที่ กรุงวอชิงตัน ดี .ซี. ประเทศสหรัฐอเมริกา 
และในปัจจุบันส านักงานใหญ่ของ FAO ตั้งอยู่ที่กรุงโรม สาธารณรัฐอิตาลี มีประเทศสมาชิกรวมประมาณ 190 
ประเทศท่ัวโลก นอกจากนี้ยังมีส านักงานประจ าอยู่ในภูมิภาคต่างๆของโลกอีก 5 แห่ง ได้แก่ 
1.ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิค ตั้งอยู่ที่  กรุงเทพมหานคร 
ประเทศไทย 
2.ภูมิภาคแอฟริกา ตั้งอยู่ทีก่รุงอักกรา สาธารณรัฐกานา 
3.ภูมิภาคลาตินอเมริกาและแคริบเบียน ตั้งอยู่ที่เมือง
ซานเตียโก สาธารณรัฐชิล ี
4.ภูมิภาคตะวันออกกลางตั้งอยู่ท่ี  กรุงไคโร  สาธารณรัฐ
อาหรับอียิปต์ 
5.ภูมิภาคยุโรปและเอเชียกลาง ตั้งอยู่ที่เมืองบูดาเปสต์ ประเทศฮังการ ี

องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ เป็นองค์การที่มุ่งเสริมสร้ างความผาสุกร่วมกัน  
ทั้งในส่วนกลางที่เป็นการท างานร่วมกันและโดยล าพังตนเอง ฉะนั้นจึงได้ก าหนดวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งไว้ ดังนี้ 
๑. เพ่ือยกระดับการบริโภคอาหารและมาตรฐานการครองชีพของประชากรในโลกให้ดีขึ้น  ด้วยความพยายาม
ทุกวิถีทางที่จะพิชิตความยากจน  
๒. เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะในการผลิตและการจัดสรรผลิตผลการเกษตรของโลกให้สูงขึ้น  
๓. ปรับปรุงสภาวะของชนบทให้ดีขึ้น  
๔. เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจของโลก เพ่ือให้มนุษยชาติพ้นจากความหิวโหย  

ตราสัญลักษณ์ของ  FAO ประกอบด้วย  รูปรวงดอกข้าวฟ่าง  และมีค าว่า 
“FIAT PANIS” ซึ่งเป็นค าภาษาละติน แปลเป็นภาษาอังกฤษว่า "let there be bread" 
หรือแปลเป็นภาษาไทยว่า “ขอให้มี ขนมปัง (อาหาร) รับประทาน” 
 

นายสถิระ  อุดมศร ี

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiMn-OL_83PAhWHOI8KHSpjDiUQFggyMAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.thaiembassy.org%2Fcairo%2F&usg=AFQjCNF0SCfiUcMbBDzLjH4SDk7ExCzRBg&sig2=hOPEF82nvOF-Nq6JiSs7hQ&bvm=bv.135258522,d.c2I
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ดร. โสภณ ชมชาญ 

กรอบความร่วมมือด้านดินระดับโลก (Global Soil Partnership: GSP)  

กรอบความร่วมมือด้านดินระดับโลกหรือ GSP มีวัตถุประสงค์การจัดตั้งเพื่อให้กลุ่มประเทศ
สมาชิกใน 8 ภูมิภาคหลัก ซึ่งได้แก่ ภูมิภาคยุโรป อเมริกาเหนือ อเมริกากลาง อเมริกาใต้ แอฟริกา ตะวันออกกลาง-
แอฟริกาเหนือ แปซิฟิก และเอเชีย ซึ่งสมาชิกแต่ละภูมิภาคจะร่วมก าหนดประเด็นปัญหาหรือแนวทางการปฏิบัติทั้ง

ในด้านการศึกษาวิจัย และสนับสนุนการ
ด าเนินงานจากทุกภาคส่วน  ทั้งภาครัฐ 
เอกชน สถาบันการศึกษา สมาคม และ
ชุมชนเกิดเป็นแนวทางซึ่งประเทศสมาชิก
ยอมรับ และร่วมกันจัดการทรัพยากรดิน
ภายในแต่ละภูมิภาคให้ได้รับการดูแล
รักษา ปกป้อง และฟ้ืนฟูให้คงอยู่อย่าง
ยั่งยืน โดยกลุ่มสมาชิกแต่ละภูมิภาคได้ให้
สัตยาบันว่าจะร่วมมือกันและปฏิบัติตาม
แนวทางความร่วมมือด้านการแก้ปัญหา

การจัดการทรัพยากรดินของภูมิภาคในแนวทางท่ียั่งยืน สามารถนาไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง  
ความเป็นมาของกรอบความร่วมมือด้านดินระดับโลก เริ่มจากการประชุม FAO's High-Level 

External Committee (HLEC) ระหว่างวันที่ 13-14 ตุลาคม 2552 ร่วมกับมติการประชุม Committee on 
Agriculture (COAG) ครั้งที่ 22nd ระหว่างวันที่ 16-19 มิถุนายน 2553 ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอการจัดตั้ง 
Global Soil Partnership ซ่ึง FAO ได้ประสานและด าเนินการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อจัดท ากรอบการ
ปฏิบัติงานความร่วมมือ โดยระหว่างวันที่ 7–9 ตุลาคม 2554 จากการประชุม Joint Research Centre (JRC) 
of European Commission (EC) ได้สรุปขั้นตอนและแนวทางในการด าเนินงานจัดตั้งกรอบความร่วมมือด้านดิน
ระดับโลก พร้อมทั้งมีการจัดตั้ง Technical Working Group (TWG) เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2554 ส าหรับจัดท า 
zero draft version ร่วมกับข้อเสนอ Terms of Reference (ToR) ของการก่อตั้ง Global Soil Partnership 
และแผนการปฏิบัติงาน หลังจากนั้นได้น าเสนอต่อที่ประชุม Committee on Agriculture (COAG) ครั้งที่ 23rd 
ระหว่างวันที่ 21-25 พฤษภาคม 2555 เพ่ือให้การรับรอง (endorsed) กรอบความร่วมมือด้านดินระดับโลกและ
แผนการปฏิบัติงาน 

ด้านการบริหารงานทางวิชาการนั้น Global Soil Partnership ได้จัดตั้ง Intergovernmental 
Technical Panel on Soils (ITPS) ซึ่งเป็นคณะท างานและให้ค าปรึกษาและเทคนิคต่างๆ เกี่ยวกับองค์ความรู้

ด้านวิทยาศาสตร์ทางดินแก่ประเทศสมาชิก ประกอบด้วย
นักวิทยาศาสตร์ทางดินจ านวน 27 คน มาจากทุกภูมิภาคของโลก 
(จากแอฟริกา ยุโรป เอเชีย  ลาตินอเมริกาและแคริบเบียน 
ภูมิภาคละ 5 คน จาก ตะวันออกกลาง- แอฟริกาเหนือ 3 คน  
และจากอเมริกาเหนือ แปซิฟิก ภูมิภาคละ 2 คน) มีวาระคราวละ 
2 ปี โดยระหว่างปี พ .ศ. 2556-2558 ดร. พิสุทธิ์ วิจารสรณ์ 
อดีตผู้เชี่ยวชาญด้านส ารวจและจ าแนกดิน  และท่ีปรึกษา 
กรมพัฒนาที่ดินได้รับการคัดเลือกให้เข้าเป็นคณะท างาน ITPS 

และในปัจจุบัน พ.ศ. 2558-2560 ดร. โสภณ ชมชาญ อดีตผู้เชี่ยวชาญด้านวางแผนการใช้ที่ดินและที่ปรึกษ า
กรมพัฒนาที่ดินเป็นคณะท างาน ITPS 

 

ดร. พิสุทธิ์  วิจารสรณ์ 
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ITPS ได้ออกผลงานวิชาการ 2 ฉบับ ได้แก่  
1. Revised World Soil Charter หรือกฎบัตรด้านดิน เปรียบเสมือน
รัฐธรรมนูญด้านดิน มีลักษณะเนื้อหาและแนวทางการด าเนินงานใน
เชิงนโยบาย ที่แสดงกรอบการท างานแบบกว้างๆ  
2. Status of the World’s Soil Resources แสดงถึงสถานทรัพยากร
ดินภาพกว้างๆ ของโลก โดยแยกตามแต่ละภูมิภาครวมทั้งองค์ความรู้
พ้ืนฐานและหลักการกว้างๆ ที่เก่ียวกับทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อม

ต่างๆ ความสัมพันธ์ระหว่างดินกับพืช ความสัมพันธ์ระหว่างดินกับน้ า ความชื้นในดิน การสะสมคาร์บอนในดิน 
การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศของโลก ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดิน เป็นต้น 

การท างานของกรอบความร่วมมือด้านดินระดับโลก (Global Soil Partnership: GSP) แบ่งออกเป็น 
5 Pillar (เสาหลัก) ดังนี ้

Pillar 1 กล่าวถึงการบริหารจัดการทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน การป้องกัน การอนุรักษ์ และการสร้าง
ความมั่นคงทางการผลิต  

Pillar 2 กล่าวถึงการสนับสนุนการลงทุน การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ การก าหนดนโยบาย 
การศึกษาและการส่งเสริมด้านการบริหารจัดการทรัพยากรดิน  

Pillar 3 กล่าวถึง การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อลดความเหลื่อมล้ าของประเทศสมาชิก  
ให้ภาคการผลิตมีความเข้มแข็ง มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และเกิดความร่วมมือของชุมชน 

Pillar 4 กล่าวถึงการสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือเพ่ือการจัดการฐานข้อมูลทรัพยากรดิน 
อย่างมีคุณภาพและปริมาณ การส ารวจและจัดเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ผล การตรวจสอบ การจัดท ารายงาน 
การติดตามประเมินผลที่มีการบูรณาการกับสาขาวิชาอ่ืนๆ  

Pillar 5 กล่าวถึงการใช้เทคนิควิธีการที่เป็นมาตรฐานเดียวกันเพ่ือการตรวจวัดผล การจัดท าตัวชี้วัด 
ที่ใช้ในการบริหารจัดการ การปกป้องทรัพยากรดินให้ยั่งยืน 
ซึ่งทั้ง 5 เสาหลัก มีกิจกรรมที่กรมพัฒนาที่ดินได้เข้าไปมีส่วนร่วมและน าเสนอเพ่ือให้มีการน าไปปฏิบัติใช้ใน
พ้ืนที่อ่ืนๆ ของแต่ละประเทศ เช่น กา รส่งเสริม ถ่ายทอดการองค์ความรู้ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีหรือวิธีปฏิบัติ 
ที่เป็นเลิศ (best practices) ทั้งเรื่องของทฤษฎีใหม่ หลักเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีแกล้งดิน การถ่ายทอด
ผลส าเร็จจากการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ในแต่ละพ้ืนที่ การบริหาร
จัดการพ้ืนที่ทุ่งกุลาร้องไห้ เป็นต้น 

นอกจากนี้ กรมพัฒนาที่ดินได้น าเสนอ การสร้างเครือข่ายหมอดินอาสา (soil doctors) แก่ FAO 
เพ่ือให้จัดท าเป็นหลักสูตรนานาชาติ และผลักดันให้น าไปเผยแพร่ในแต่ละประเทศของภูมิภาคต่างๆ ต่อไป 

กรมพัฒนาที่ดินได้อะไรในบทบาทของ GSP 
1. ได้แสดงบทบาทน าในด้านวิชาการและเป็นศูนย์กลางทางวิชาการด้านการจัดการทรัพยากรดินในระดับ
ภูมิภาค  
2. เป็นเวทีส าคัญในการเผยแพร่แนวทางการด าเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และพ้ืนที่น าร่อง 
ซึ่งเป็นผลส าเร็จของการจัดการแก้ไขปัญหาทรัพยากรดินตามหลักแนวทางในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ซึ่งเป็นประเด็นที่ประชาคมโลกก าลังให้ความสนใจภายใต้สภาวการณ์ที่มีความวิกฤตเก่ียวกับความม่ันคงอาหาร
และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
3. รับทราบข้อมูลสภาพพ้ืนที่  ศักยภาพการผลิต และความก้าวหน้าด้านการเกษตรของประเทศภูมิภาคเอเชีย 
ที่น าไปสู่การส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจสังคมต่อไป 
4. การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 
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กรอบความร่วมมือด้านดินระดับภูมิภาคเอเชีย ASEAN Soil Partnership (ASP) 

กิจกรรมที่ได้ด าเนินการภายใต้กรอบความร่วมมือด้านดินระดับภูมิภาคเอเชียได้แก่ การจัดการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การบริหารจัดการเพื่อรักษาทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน (Asian Soil Partnership Consultation 
Workshop on Sustainable Management and Protection of Soil Resources) ระหว่างวันที่ 13- 15 พฤษภาคม 

พ.ศ. 2558 ณ กรุงเทพมหานคร  มีประเทศสมาชิก
เข้าร่วมประชุมรวม 19 ประเทศ ได้แก่ บังคลาเทศ 
ภูฏาน กัมพูชา อินเดีย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ 
ลาว มาเลเซีย มองโกเลีย เมียนมาร์ ปากีสถาน 
ฟิลิปปินส์ ไต้หวัน ศรีลังกา ติมอร์เลสเ ต เวียดนาม 
บรูไน และไทย ได้ออกปฏิญญา Bangkok Communique  

ในการประชุมดังกล่าวได้มีการจัดตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงาน 5 สาขา และประเทศไทย

ได้รับความไว้วางใจจากประเทศสมาชิกลงมติเห็นชอบให้ด ารงต าแหน่งประธานคณะกรรมการอ านวยการ   
(Steering Committee) และเลขานุการกลุ่มความร่วมมือด้านดินระดับภูมิภาคเอเชีย (Asian Soil Partnership: 
ASP) ซึ่งไทยจะด ารงต าแหน่งประธานวาระแรก3 ปี (พ.ศ. 2559-2561) โดยนายสุรเดช เตียวตระกูล  
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ด ารงต าแหน่งประธานคณะกรรมการอ านวยการ  และ ดร.สถาพร ใจอารีย์ ผู้อ านวยการ
กองส ารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน ท าหน้าที่เป็นเลขานุการกลุ่มความร่วมมือด้านดินระดับภูมิภาคเอเชีย  
ส าหรับประธานการท างานในแต่ละ pillar มีดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรมพัฒนาที่ดินได้ตั้งผู้แทนในแต่ละ Pillar เพ่ือท าหน้าที่ประสานงานกับสมาชิกผู้แทนของ
ประเทศต่างๆ ในแต่ละ Pillar ดังนี้ 
PILLAR 1 นายนันทพล หนองหารพิทักษ์ กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน 
PILLAR 2 ผชช. ปราโมทย์ แย้มคลี่  กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน 
PILLAR 3 ดร. นิสา มีแสง  กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน 
PILLAR 4 ผชช. สถิระ อุดมศรี  กองส ารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน 
PILLAR 5 น.ส. ชนิดา จรัญวรพรรณ ส านักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน
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ภารกิจของประเทศไทย - กรมพัฒนาที่ดิน 
1. จัดตั้งคณะกรรมการอ านวยการและคณะท างานความร่วมมือการบริหารจัดการทรัพยากรดินของภูมิภาค
เอเชีย  
2. ส่งเสริมการมีบทบาทน าด้านการจัดการทรัพยากรดินของไทยในเวทีระดับสากล  
3. สร้างเวทีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และถ่ายทอดประสบการณ์ของนักวิชาการ ตลอดจนสร้างเครือข่ายก าร
จัดการดินอย่างยั่งยืนในภูมิภาคเอเชีย  
4. สร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชนให้ทราบถึงความส าคัญของทรัพยากรดินซึ่งเป็นรากฐานของการสร้าง
ความมั่นคงอาหาร การปรับตัวต่อและบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 

กิจกรรมที่ได้ด าเนินการไปแล้ว 

PILLAR 2: เดือนพฤษภาคมและสิงหาคม พ.ศ. 2559 Mr. Ronald Vargas Rojas และ Ms. Lucrezia 
Caon เจ้าหน้าที่จาก FAO ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากกรมพัฒนาที่ดิน พบปะหมอดินอาสาในพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรี 
นครปฐม และเชียงใหม่ เพื่อสอบถามถึงข้ันตอนการเข้าเป็นหมอดินอาสา หลักสูตรหมอดินอาสา และแนวทางการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินสู่เครือข่ายหมอดินอาสาเพ่ือพัฒนาเป็นหลักสูตรหมอดินอาสานานาชาติ 

  
 
 

 
 
 
 
 
 

 

PLLAR 4: การเข้าร่วมประชุมและให้คิดเห็นการจัดตั้งสถาบันเครือข่ายข้อมูลดินระหว่าง
ประเทศ; International Network of Soil Information Institutions (INSII) ณ FAO ส านักงานใหญ่ กรุงโรม 
สาธารณรัฐอิตาลี ระหว่างวันที่ 8 - 10 ธันวาคม 2558 ซึ่งสถาบันดังกล่าวจะรับผิดชอบในการจัดท าแผน
ที่ดินระดับโลก (Global soil map) การพัฒนาฐานข้อมูลดินที่ soil grid มีความละเอียด 100 เมตร ระบบ
ฐานข้อมูลดินในแต่ละภูมิภาคเพ่ือจัดท าเป็นฐานกลางของโลก (Harmonized World Soil Data Base) ฐานข้อมูล
หน้าตัดดิน (Soil Profile Data Bases) รวมทั้งระบบติดตาม คาดการณ์ และการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรดิน  
(Monitoring, forecasting and status reporting (SoilSTAT))  
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PILLAR 4: การเข้าร่วมการประชุม Open-Ended Working Group (OEWG) ของประเทศ
สมาชิกภายใต้ Global Soil Partnership (GSP) เพ่ือร่วมจัดท าข้อเสนอ Voluntary Guidelines for Sustainable 
Soil Management (VGSSM) ระหว่างวันที่ 11-13 เมษายน พ.ศ. 2559 ณ FAO ส านักงานใหญ่ กรุงโรม 
สาธารณรัฐอิตาลี  เป็นการประชุมเพื่อจัดท าร่างแผนการด าเนินงานด้านทรัพยากรดิน เพ่ือให้สอดคล้องกับกฎ
บัตรดินโลกและเอ้ือประโยชน์ต่องานด้านการจัดการทรัพยากรดินของแต่ละประเทศ ซึ่งในการประชุมครั้งนี้
เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ ในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรดินของนักวิทยาศาสตร์ทางดินใน
ภูมิภาคต่างๆ รวมทั้งการให้ความคิ ดเห็น ข้อเสนอแนะ และการปรับปรุง แก้ไข เอกสารต้นร่าง (zero draft) 
ของ VGSSM ที่ได้ยกร่างโดยคณะของ International Technical Panel on Soils (ITPS)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

file:///C:/Users/KENchiro/Downloads/Establishment of the International Network of Soil Information Institutions (INSII), December 2015.pdf
file:///C:/Users/KENchiro/Downloads/VGSSM_finaldraft_042016.pdf
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ตัวแทนกรมพัฒนาที่ดินเข้าร่วมประชุมงานวันดินโลก 
และส่งท้ายปีดินสากล 2558 ณ สหรัฐอเมริกา 

กิจกรรมปี 2559 (2016) ทาง FAO ได้ประกาศให้ปี 2016 เป็นปีถั่วสากล (International Year 
of Pulses 2016) ซึ่งสามารถจัดกิจกรรมควบคู่ไปกับกิจกรรมวันดินโลกภายใต้หัวข้อ "ดินและถ่ัว เกื้อกูลชีวิต" (Soils 
and Pulses: Symbiosis for Life) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรมพัฒนาที่ดินบทบาทในเวท ีFAO (2015) งานวันดินโลกและส่งท้ายปีดินสากล 2558 ณ สหรัฐอเมริกา  

เมื่อช่วงวันที่ 5 – 9 ธันวาคม 2557 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา 
เสด็จแทนพระองค์ ตามค ากราบบังคมทูลเชิญขององค์การอาหารและเกษตรแห่ง
สหประชาชาติ ไปทรงร่วมงานเฉลิมฉลองวันดินโลกและเริ่มการจัดงานเฉลิมฉลองปี
ดินสากล ปี 2558 อย่างเป็นทางการ และเชิญพระราชด ารัสหัวข้อ "Healthy Soils 
for a Healthy Life" ไปพระราชทานในงานเฉลิมฉลองดังกล่าว ณ ส านักงานใหญ่
สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ซึ่งที่ประชุมสมัชชา สหประชาชาติมีมติ

รับรองให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา เป็นวันดินโลก และให้ปี 2558 เป็นปีดิน
สากล เพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระปรีชาสามารถด้านการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู
ทรัพยากรดิน  และกรมพัฒนาที่ดินได้น านิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ไปร่วมจัดแสดง พร้อมน าแท่งดิน (Soil 
monolith) ซึ่งแสดงถึงดินเหมาะสมและไม่เหมาะสมส าหรับภาคเกษตรไปมอบเป็นสัญลักษณ์ของการเฉลิมฉลอง
ให้แก่ FAO และ UN ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา  

และในปี 2558 นายอรรณพ  พุทธโส  เล่าว่าได้รับคัดเลือกให้เป็น
ตัวแทนกรมพัฒนาที่ดินไปร่วมประชุมงานวันดินโลกและส่งท้ายปีดินสากล 2558  

ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ในหัวข้อ “Soil: 
beyond the International Year” โดยมหีน่วยงาน
ร่วมจัดงานประกอบด้วยสถานทูตไทย  อิตาลี  
และกาตาร ์และผู้สนับสนุนคือ FAO  IFAD และ WFP ส าหรับคณะเดินทาง
ที่เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ เป็นผู้ที่มีผลงานทางด้านวิชาการท่ีโดดเด่น  ได้แก่  
นายสมปอง นิลพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวินิจฉัยคุณภาพดินและก าลังผลิตของดิน 
นางสาวฉวีวรรณ์ พัฒนพงษ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  
นายอรรณพ  พุทธโส นักส ารวจดินช านาญการ นางสาวนงเยาว์ จันทร์อินทร ์

นักวิชาการเกษตรช านาญการ และนายวรรธนะพงษ์ จันทร์อินทร์ นักวิชาการเกษตรช านาญการ 

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยา
ภา 

นายอรรณพ พุทธโส 
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Dr. Dan Pennock 

MS. Carla Mucavi    
 ผู้อ านวยการ FAO 

นายวีระชัย พลาศัย  Mr. Sebastiano Cardi 

Dr. Maurizio Sciortino 

Dr. Harold Van Es 

Ms. Alya Ahmed Saif Al-Thani  

ในการประชุมครั้งนี้ MS.Carla Mucavi ผู้อ านวยการ FAO ได้ปาฐกถามี
ใจความส าคัญคือ “FAO ได้พยายามผลักดันให้รัฐบาลและองค์กรต่างๆ หันมาให้
ความสนใจการจัดการและการอนุรักษ์ดินในระยะยาวเพื่อการต่อต้านกระบวนการ
เป็นทะเลทราย และการปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดิน”  
 

 
 
ปาฐกถาของผู้แทนทูตถาวร  

นายวีระชัย พลาศัย ผู้แทนประเทศไทย และMr.Sebastiano 
Cardi ผู้แทนประเทศอิตาล ีปาฐกถาโดยมีใจความที่ส าคัญเหมือนกัน
คือ “ทุกองค์กรควรตระหนักและให้ความส าคัญกับทรัพยากรดินว่ามี
ความส าคัญอย่างยิ่งในการบรรลุสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนตาม
ข้อก าหนดวาระการพัฒนาภายหลังปี ค .ศ. 2015 และการจัดท า
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในกรอบสหประชาชาติ และ SDGs 

โดยเฉพาะเป้าหมายความยั่งยืนที่ 15 เป็นการป้องกัน รักษา และแสดงถึงความส าคัญของการใช้ประโยชน์
ระบบนิเวศน์อย่างยั่งยืน การจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน การต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย การฟื้นฟูดิน
เสื่อมโทรมและความหลากหลายทางชีวภาพ ” ในส่วนของ Ms. Alya Ahmed Saif Al-Thani ผู้แทนประเทศ

กาตาร์ได้ปาฐกถา เน้นให้ความส าคัญเรื่อง “บทบาทของดินต่อการต่อต้านการแปรเปลี่ยน
สภาพภูมิอากาศของโลก ” และ Professor Dr.Dan Pennock  
จากมหาวิทยาลัยซัสแคตเชวัน ประเทศแคนาดาได้ ปาฐกถาให้
ความส าคัญว่า “ดินเป็นพื้นฐานของการด ารงชีพ ” และน าเสนอ
รายงานสถานภาพทรัพยากรดินของโลกเพ่ือสร้างคว ามชัดเจนถึง
ทรัพยากรดิน และความเชื่อมโยงระหว่างความเป็นอยู่ของมนุษย์

และทรัพยากรดิน  

ใจความส าคัญจากผู้เข้าร่วมเสวนาทั้ง 5 ท่าน 

ท่านแรกคือ Dr. Maurizio Sciortino ตัวแทนจากประเทศอิตาลี น าเสนอประเด็นเรื่อง 
“ความพยายามในการพัฒนาการจัดการอนุรักษ์ดินเพ่ือต่อต้านการแปรสภาพเป็น
ทะเลทราย และได้แสดงแนวคิดถึงประเด็น “Soil Organic Carbon Change” ซึ่งเป็น
ปัจจัยชี้วัดส าหรับการติดตามการแปรสภาพเป็นทะเลทรายและยังชี้ประเด็นถึงความ
เชื่อมโยงระหว่างทรัพยากรดินกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” 

ท่านที่ 2 คือ Dr. Harold Van Es ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยคอร์เนล 
สหรัฐอเมริกาน าเสนอประเด็นเรื่อง “การจัดการดินและแนวทางในการสร้างกรอบในการ
จัดการเพ่ือป้องกันทรัพยากรดิน และตระหนักถึงความส าคัญของการสร้างแรงดึงดูดให้
เยาวชนรุ่นใหม่ในการเรียนรู้เกี่ยวกับดินและส านึกถึงความส าคัญของดินเพ่ือให้เกิดการ
ป้องกันทรัพยากรดินของโลก”  
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ท่านที่ 3 คือ Ms. Elizabeth Henderson ตัวแทนเกษตรกร
จาก IFOAM น าเสนอประเด็นเรื่อง “ประสบการณ์ในการส่งเสริมการ
ท าเกษตรอินทรีย์และมีหลักการส่งเสริมบนพ้ืนฐาน แนวทางการ
จัดการดินที่ท าให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ขึ้นส่งผลให้สิ่งแวดล้อม 
และผลผลิตเพิ่มข้ึน”ท่านที่ 4 คือ Ms. Erika Joergensen ตัวแทน

จาก World Food Programme (WFP) น าเสนอประเด็นเรื่อง “ทรัพยากรดินต่อการ
ผลิตอาหารและกล่าวถึงการด าเนินงานด้านการลดปัญหาการชะล้างพังทลายของดิน การพัฒนาและฟ้ืนฟูดิน
เสื่อมโทรมการเพิ่มศักยภาพในการกักเก็บคาร์บอนในดิน และชี้ประเด็นถึงการลดปัญหาโลกร้ อนเชื่อมโยงถึง
แนวทางการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและให้ตระหนักถึงความเสื่อมโทรมของดินส่งผลต่อก าลังการ
ผลิตอาหารโดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยในชนบท”   

และท่านที่ 5 คือ นายอรรณพ  พุทธโส ตัวแทนจากกรมพัฒนาที่ดิน ประเทศไทย 
น าเสนอประเด็นเรื่อง “ความส าคัญของดินที่มีต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในหลายๆ ด้าน 
ซึ่งในการพัฒนาจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องทราบและเข้าใจถึงสถานภาพทรัพยากรดินก่อน
ด าเนินการ ซึ่งสอดคล้องกับหลักการทรงงานของในหลวงคือ “เข้าใจ  เข้าถึง  
และพัฒนา ” บนพื้นฐานท างสายกลางและตามวิถีทางธรรมชาติ และน าเสนอเรื่อง 
“หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ” นอกจากนี้ยังได้เสนอประเด็น การให้เกษตรกรเป็น

เสมือนจุดศูนย์กลางของการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งกรมพัฒนาที่ดินได้พยายามสร้างเครือข่าย
เกษตรกรที่เรียกว่า หมอดินอาสา (volunteer soil doctors) เพ่ือเป็นตัวแทนกรมพัฒนาที่ดินในการถ่ายทอด
องค์ความรู้และ เทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมในพื้นท่ีต่างๆ และหมอดินอาสาก็ยัง
เป็นคนกลางในการสื่อสารระหว่างเกษตรกรด้วยกันท าให้เกิดความเข้มแข็งและจะน าไปสู่การพัฒนาที่เข้มแข็ง
และยั่งยืนต่อไป  
 
กิจกรรมเกี่ยวกับ World Soil Day 

กิจกรรม World Soil Day ในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 10 ธันวาคม 
2558 ณ หอรัชมงคล สวนหลวง ร .9 กรุงเทพมหานคร เป็นการร่วมจัด
นิทรรศการ “วันดินโลก” ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (ส านักงาน กปร.) ในหัวข้อ “การจัดงานเฉลิม
พระเกียรติ พรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.9” 
ส าหรับการจัดนิทรรศการของกรมพัฒนาที่ดิน
แบ่งเป็น 4 ส่วนหลัก ได้แก่ 1) วันดินโลก

และปีดินสากล 2558 ประวัติและความส าคัญ  2) ศาสตร์ของพระราชา   
การพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) 3) สถานภาพของดินในประเทศไทย และ  
4) การสร้างเครือข่ายของการพัฒนาที่ดิน  หมอดินอาสา ซึ่งระยะเวลาในการ
จัดงานครั้งนี้มีเวลาในการเตรียมงาน 15 วัน เป็นระยะเวลาที่สั้นมากส าหรับการเตรียมงาน แต่กา รจัด
นิทรรศการก็สามารถผ่านไปได้ด้วยดีเพราะเรามีทีมงานที่ช่วยเหลือกันท าให้การจัดนิทรรศการได้รับค าชื่นชม
จากผู้ที่มาร่วมงาน โดย ในพิธีเปิดมีนายสถาพร  ใจอารีย์  ผู้อ านวยการกองส ารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน และ
นายอนุวัชร โพธินาม ผู้อ านวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชด าร ิเป็นตัวแทนกรม
พัฒนาที่ดินเข้าร่วม  

Ms.Elizabeth enderson 

Ms. Erika ergensen Henderson 

นายอรรณพ  พุทธโส  

ซุ้มนิทรรศการของกรมพัฒนาที่ดิน 

http://www.khaohinsorn.com/
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หลังจากเล่าประสบการณ์ในการท างานทั้ง 2 กิจกรรมแล้วนายอรรณพ  พุทธโส 
ได้กล่าวอีกว่า  จากการได้ร่วมท ากิจกรรมครั้งนี้นับว่าเป็นการเปิดโอกาสให้
นักวิชาการหรือเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดินได้มี โอกาส เข้าร่วมในการเสวนา 
แลกเปลี่ยนแนวความคิด ทัศนคติ และองค์ความรู้ด้านทรัพยากรดินที่เชื่อมโยง
กับสาขาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง และ ได้สร้างและพัฒนาเครือข่าย ทางด้านดิ นเพื่อ
น าไปสู่การสร้างความเข้าใจและผลักดันการพัฒนาทรัพยากรดินใน

ระดับประเทศและระดับโลก  และคิดว่าทุกคนควรให้ความสนใจในการเข้าร่วมการประชุมวิชาการในระดับ
นานาชาติในลักษณะเช่นนี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อเปิดโลกทัศน์ในการรับความรู้และข่าวสารใหม่ การท างานร่วมกับ
ผู้อื่นเป็นการสร้างเครือข่าย และสร้างความสัมพันธไมตรีกับนักวิชาการระดับโลก ตลอดจนเป็นแรงผลักดันให้
เจ้าหน้าที่เกิดความรู้สึกตื่นตัว มีแรงจูงในการท างานอย่างมีความสุขและสร้างผลงานที่มีคุณภาพต่อไป” 

สุดท้ายก่อนจบการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 4 นายสถิระ อุดมศรี ได้กล่าวสรุปความรู้และ
ประโยชนท์ี่ได้รับจากการเสวนาฯ ในหัวข้อ ไทยในเวที FAO และกิจกรรม World Soil Day ว่า หากเราได้รับความ
ไว้วางใจมอบหมายงานให้รับผิดชอบเราควรรีบคว้าโอกาสนั้นไว้เพราะ “การให้งานท าคือการให้อ านาจ” นอกจากนี้
ทุกคนยังต้องให้ความส าคัญในเรื่องของ “ภาษาอังกฤษ” ซึ่งมีความจ าเป็น มากในการติดต่อสื่อสารประสานงาน 
และการเรียนรู้ในสาขาวิชาต่างๆ รวมทั้งการมี “จิตอาสา” ในการท างาน มี “ใจ” และมี “ความมุ่งม่ัน” ที่จะ
ท างานให้ประสบผลส าเร็จ งานจึงออกมาดีที่สุด ดังค ากล่าวที่ว่า “แพ้เป็นถ่าน ผ่านเป็นเพชร” 

 
 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

กลุ่มพัฒนาบุคคล  กองการเจ้าหน้าที่ 

กรมพัฒนาที่ดิน 

 

 


