
รณรงค์ ลดมลพิษทางดิน 
 

รุ่งนภา ศิริรักษ์   
กรมพัฒนาที่ดิน   

 
 บทน า/สภาพการณ์ปัจจุบัน 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อน  
“งานวันดินโลก” อย่างเป็นทางการ ควบคู่มุ่งแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน การขับเคลื่อนงานวันดินโลก ปี 2561 (World Soil Day) โดยกรมพัฒนาที่ดิน 
นับตั้งแต่มีการประกาศรับรองวันดินโลก 5 ธันวาคม เมื่อปี 2557 เป็นต้นมา  
โดยกลุ่มสมัชชาความร่วมมือทรัพยากรดินโลก หรือ Global Soil Partnership :  
GSP ได้จัดกิจกรรมวันดินโลกเป็นประจ าทุกปี เพ่ือให้เป็นวาระส าคัญ 
ในการสื่อความส าคัญของทรัพยากรดินให้เป็นที่รับทราบในวงกว้าง  
โดยประเทศสมาชิกกว่า 200 ประเทศ จะร่วมกันจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองวัน
ดินโลกพร้อมกัน และจะก าหนดหัวข้อหลักการจัดงานแต่ละปี โดยคัดเลือก
ประเด็นส าคัญที่ ต้ องการผลักดันให้ เกิดข้อสรุป  หรื อผลกระทบ 
เพ่ือตอบสนองต่อสถานการณ์สิ่งแวดล้อมของโลก และประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก 
จะมีกิจกรรมรณรงค์เพ่ือสร้างความตระหนักถึงความส าคัญของทรัพยากร
ดินในวันดินโลก 5 ธันวาคม 
 ส าหรับปี 2561 จะเป็นการจัดงานวันดินโลก ครั้งที่ 7 และ GSP  
ได้ก าหนดหัวข้อ “Be the Solution to Soil Pollution” เน้นความส าคัญ 
ของการมีส่วนร่วมขององค์กรและบุคคลในการแก้ปัญหามลพิษทางดิน  



ซึ่งจะส่งผลถึงความมั่นคงและปลอดภัยทางอาหารเพ่ือให้ตอบสนองต่อ
เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป้าหมายที่ 2 การขจัดความอดอยากและ
หิวโหย หรือ Zero Hunger ให้ได้ภายในปี พ.ศ. 2573  
 ประเด็นความรู้/ประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกอบรม 
 จากการฝึกอบรมหลักสูตรเรื่องทักษะทางดิจิตอล (Digital literacy) 
การสร้างสรรค์งาน นวัตกรรม (Innovation) และการประสานการท างาน
ร่วมกัน (Collaboration)   ได้เรียนรู้และกรณีศึกษาต่าง ๆ สามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ เป็นเครื่องมือช่วยการสร้างเครือข่าย การสื่อสารท าความเข้าใจ
อย่างต่อเนื่อง ทั้งการสื่อสารในองค์กร ระหว่างองค์กร และสื่อสาร 
เพ่ือรายงานความก้าวหน้าและการสร้างความเข้าใจต่อสาธารณะ ในการ
ขับเคลื่อนวาระความส าคัญของทรัพยากรดิน งานวันดินโลก ปี 2561  
ในหัวข้อ “Be the Solution to Soil Pollution” การแก้ไขมลพิษทางดินนี้  
จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วนผ่านคณะกรรมการวันดินโลก  
กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรฯ บูรณาการการท างานระหว่าง
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา ชุมชน 
เกษตรกร เพ่ือสร้างการรับรู้เกี่ยวกับวันดินโลก และสร้างความตระหนัก
เรื่องความส าคัญของทรัพยากรดิน โดยมีแผนการด าเนินงานทั้งระยะสั้น 
และระยะยาว วางเป้าหมายไปสู่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน วัด โรงเรียน 
ชุมชน เกษตรกร ประชาชนทั่วไป และหน่วยงานต่างประเทศ จึงจะส าเร็จ
ลุล่วง และบรรลุเป้าหมายเกิดประโยชน์ร่วมกันได ้  
 



 การวิเคราะห์เพื่อประยุกต์ใช้ประเด็นความรู้ /ข้อเสนอแนวทาง
การจัดการหรือปรับเปลี่ยน 
 การขับเคลื่อนงานวันดินโลก ปี  2561 ได้การก าหนดวาระ
ความส าคัญของทรัพยากรดิน  ด้านการแก้ไขมลพิษทางดิน ซึ่งสอดคล้อง
กับสภาวะสิ่งแวดล้อมโลกปัจจุบันอยู่นี้  กรมพัฒนาที่ดินในฐานะหน่วยงานหลัก 
พร้อมขับเคลื่อนด้วยองค์ความรู้ เทคโนโลยีฐานข้อมูลทรัพยากรดิน และ
นวัตกรรมต่างๆ ประสานการท างานกับร่วมกับองค์กรทุกภาคส่วน เพ่ือให้
สามารถใช้ที่ดินเพ่ือการเกษตรได้อย่างยั่งยืน และการน าเศษวัสดุไปท าปุ๋ยหมัก  
และการน ากลับมาใช้ใหม่ (รีไซเคิล) จะช่วยลดจ านวนขยะที่ต้องน าไปฝังกลบ  
และช่วยลดผลกระทบของการก าจัดขยะอย่างไม่เหมาะสมได้ เป็นอีกวิธี
หนึ่งที่ช่วยลดมลพิษทางดิน      
 ข้อเสนอแนวทางการการจัดการ  
 จัดท าโมบายแอพลิเคชั่น      
 - เป็นเครื่องมือช่วยการประสานเครือข่าย ด้วย social media  
เพ่ือการสื่อสารท าความเข้าใจอย่างต่อเนื่อง ทั้งการสื่อสารในองค์กร 
ระหว่างองค์กร และสื่อสารเพ่ือรายงานความก้าวหน้าและการสร้างความ
เข้าใจต่อสาธารณะ   
 -    เป็นสื่อสร้างสรรค์องค์กรจิตอาสา สร้างวัฒนธรรมจิตสาธารณะ
มาร่วมด้วยช่วยกัน 
 -   ช่วยก ากับ ติดตามผลด าเนินงาน ติดตามสถานการณ์กระตุ้น
เตือนโดยส่งข้อความออนไลน์เตือนบอก เป็นระยะเวลา สัปดาห์ หรือเดือน 



ให้ปฏิบัติตามแผนงานและรายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติตามแผน 
พร้อมฝึกวินัยปฏิบัติให้สมาชิกองค์กร 
 -   เป็นเครื่องมือใช้ร่วมกับโครงการรณรงค์ ต่าง ๆ การลดการใช้
ถุงพลาสติก ธนาคารขยะ รับสมุดเงินฝาก เป็นข้อมูลบัญชีสะสมเงิน 
หรือคะแนน เพ่ือแลกเป็นรางวัล ที่ง่ายสะดวก และเป็นก าลังใจในการท า
ตามโครงการ  
 การจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร อบรมและสาธิตปฏิบัติให้ความรู้ การใช้
สารอินทรีย์ ทดแทนสารเคมีทางการเกษตร และการบริหารจัดการกลุ่ม
ใหเ้ข้มแขง็ รวมทัง้ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินงาน   
 การท าปุ๋ยอินทรีย์น้ าจากสารเร่ง พด.2 และ พด.7 พร้อมฝึกปฏิบัติ
ทันที เมื่อหมักเสร็จแล้วให้ทิ้งไว้ 21 วัน  เตรียมไว้เพ่ือแจกจ่ายให้สมาชิก
น าไปใช้ในการอบรมครัง้ที ่2 (หรือขายเป็นเงินทุนของกลุ่มในราคาถูกมาก) 
 การใช้ปุ๋ยพืชสด และวิธีการท าธนาคารเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด 
 อบรมวิธีการบริหารจัดการกลุ่มและเน้นให้เกษตรกรมีส่วนร่วม เช่น 
วัสดุที่ใช้หมัก ได้แก่ เศษผัก หอยเชอรี่ เป็นต้น โดยให้เกษตรกรในกลุ่ม  
หามาคนละ 2 กิโลกรัม เจ้าหน้าที่อาจสนับสนุนบ้างเฉพาะกลุ่มที่จัดหามา
เองไม่ได้ หลังจากอบรม 2 ครั้งแล้ว สมาชิกควรมีการประชุมปรึกษาหารือ
เพ่ือใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ า ปุ๋ยหมักชีวภาพที่ผลิตขึ้นของกลุ่ม ได้รับการขยายผล
และเกิดมีเงินทุนหมุนเวียนขึ้นในกลุ่ม เช่น อาจให้ขายในกลุ่มสมาชิกราคาถูกมาก 
เพ่ือให้กลุ่มมีเงินทุนหมุนเวียนใช้ซื้อกากน้ าตาลและสมุนไพร หรือถ้า
ประสงค์จะเพ่ิมถังหมักก็ให้สมาชิกกลุ่มรวบรวมจัดหามาเองในครั้งต่อไป 



 อบรมและสาธิตการปฏิบัติเพ่ิมเติม ในเรื่องการท าปุ๋ยหมัก การไถกลบ 
ฟางและตอซังพืช การใช้วัสดุปรับปรุงดิน การปลูกหญ้าแฝก การขยาย 
เชื้อจุลินทรีย์ ส าหรับท าปุ๋ยอินทรีย์น้ า/สารป้องกันแมลงศัตรูพืช   
 สนับสนุนโครงการด้วยกิจกรรมพัฒนาที่ดินอ่ืน ๆ  เช่น แหล่งน้ าขนาดเล็ก  
สระน้ าในไร่นา โรงปุ๋ยอินทรีย์ เป็นต้น เพ่ือให้กลุ่มมีกิจกรรมต่อเนื่อง และ
กลุ่มมีความเข้มแข็งเป็นตัวแทนของเกษตรกรในพื้นที่ 
 จัดท าธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ประโยชน์จากวัสดุ
เหลือใช้มาผลิตปุ๋ยหมัก โดย 
 การคัดเลือกกลุ่มเกษตรกร ให้คัดเลือกกลุ่มเกษตรกรที่กรมพัฒนาที่ดิน 
เข้าไปพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ไว้และมีความเข้มแข็ง ซึ่งมีความสนใจ 
ที่จะด าเนินการ โดยกลุ่มเกษตรกรที่จะด าเนินการควรมีจ านวนสมาชิก
จ าแนกได้ดังนี้ กลุ่มขนาดใหญ่ (สมาชิกตั้งแต่ 30 – 50 คน) กลุ่มขนาดกลาง  
(สมาชิกตั้งแต่ 20 – 30 คน) และกลุ่มขนาดเล็ก (ควรมีสมาชิกตั้งแต่  
10 – 20 คน)  
 การจัดตั้งธนาคารปุ๋ยอินทรีย์จ าแนกออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้  
 ธนาคารน้ าหมักชีวภาพ    
 ธนาคารปุ๋ยหมัก (สูตรพระราชทาน) 
 ธนาคารเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด  
 ธนาคารน้ าหมักชีวภาพ กลุ่มเกษตรกรทุกกลุ่มต้องด าเนินการ 
ในเรื่องของธนาคารน้ าหมักชีวภาพเป็นหลัก โดยกลุ่มขนาดใหญ่ กลุ่มขนาดกลาง  
และขนาดเล็ก จะต้องผลิตน้ าหมักชีวภาพตั้งต้นประมาณ 10,000 ลิตร 
7,000 ลิตร และ 5,000 ลิตรตามล าดับ ซึ่งกรมพัฒนาที่ดินจะสนับสนุน



กากน้ าตาล ถังหมัก สารเร่งซุปเปอร์ พด.2 และสารเร่งซุปเปอร์พด.7 ให้
ตามจ านวนเป้าหมายที่จะผลิต ส าหรับเศษวัสดุให้เกษตรกรที่เป็นสมาชิกมี
ส่วนร่วมในการจัดหา 
 ธนาคารปุ๋ยหมัก ควรด าเนินการในพ้ืนที่ที่กลุ่มเกษตรกรมีอาชีพปลูก
ผักหรือไม้ผล โดยกลุ่มเกษตรกรต้องด าเนินการผลิตปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน  
ซึ่งกรมฯ จะสนับสนุนงบประมาณในการจัดหาเศษวัสดุและสารเร่งซุปเปอร์
พด.1 ทั้งนี้กลุ่มเกษตรกรขนาดใหญ่ กลุ่มขนาดกลาง และกลุ่มขนาดเล็ก 
จะต้องด าเนินการผลิตปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานตั้งต้น จ านวน 100 ตัน  
70 ตัน และ 50 ตัน ตามล าดับ 
 ธนาคารเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด ควรด าเนินการในพ้ืนที่ที่กลุ่มเกษตรกร
มีอาชีพท านา ท าไร่ เป็นส่วนใหญ่ โดยกรมฯ จะสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด  
ให้กลุ่มขนาดใหญ่ กลุ่มขนาดกลาง และขนาดเล็ก ประมาณ 10 ตัน 7 ตัน 
และ 5 ตันตามล าดับ ซึ่งในส่วนนี้หากเกษตรกรน าไปปลูกเพ่ือไถกลบแล้ว
ต้องกันพ้ืนที่ส่วนหนึ่งไว้ในการเก็บเมล็ดพันธุ์ต้นทุนคืน พร้อมดอกเบี้ย 
ซึ่งเป็นเมล็ดพันธุ์เช่นเดียวกัน โดยมีสัญญาการใช้คืนไม่เกิน 6 เดือน 
 ทั้งนี้ ในการจัดตั้ งธนาคารปุ๋ย อินทรีย์นี้กลุ่มเกษตรกรอาจจะ
ด าเนินการได้ทั้ง 3 ธนาคาร ขึ้นอยู่กับความพร้อม ความต้องการของ
เกษตรกรและพ้ืนที่เพาะปลูก แต่จะต้องจัดตั้งธนาคารน้ าหมักชีวภาพ  
เป็นหลัก ส่วนธนาคารปุ๋ยหมักและธนาคารปุ๋ยพืชสดอาจเลือกจัดตั้งอย่าง
ใดอย่างหนึ่ง 
 การบริหารงานธนาคารปุ๋ยอินทรีย์  โดยคณะกรรมการบริหารงาน 
ก าหนดให้มีการรายงานผลการด าเนินงานให้สมาชิกทราบในที่ประชุม 



ทุกเดือนและจัดท าบัญชีรับฝาก ถอน การให้กู้ยืมการส่งใช้คืนต้นและดอกเบี้ย  
ให้หมอดินและเจ้าหน้าที่ของสถานีพัฒนาที่ดินตรวจสอบการท างาน 
ของคณะกรรมการทุกเดือน ประสานให้องค์การบริการส่วนท้องถิ่น 
ให้การสนับสนุนการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะใน เรื่องของตลาด
เพ่ือรองรับผลผลิตที่ได้ 
 สนับสนุนให้ เกษตรกรสามารถใช้ที่ดินได้อย่างเหมาะสม  
ด้วยโปรแกรมหรือแอพลิเคชั่น Agri Map สามารถคัดเลือกพ้ืนที่ ไม่
เหมาะสม มาปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าเกษตรได้อย่างเหมาะสม โดยการ
น านวัตกรรมและองค์ความรู้ของกรมพัฒนาที่ดิน ลงในพ้ืนที่เกษตรกร เช่น 
การใช้แอพลิเคชั่นต่าง ๆ ในการวางแผนการผลิตที่เหมาะสมกับศักยภาพ
ของพ้ืนที่การใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ จัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ า 
ในพ้ืนที่เกษตรกร เป็นต้น 
 รณรงค์ลดขยะพลาสติก โฟม สภาพการณ์ปัจจุบัน วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป 
ของคนไทยท าให้ปริมาณขยะเพ่ิมขึ้นทุกปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งถุงพลาสติก
และโฟม ซึ่งผลการศึกษาของกรมควบคุมมลพิษ พบว่า ช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา 
คือตั้งแต่ปี 2552 - 2556 ปริมาณโฟมเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากวันละ 34 ล้านใบ  
เป็นวันละ 61 ล้านใบ หรือโดยเฉลี่ยแล้วคนไทยสร้างขยะประเภทโฟม
เพ่ิมขึ้นวันละ 1 ใบ พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร มีขยะพลาสติก 1,920,294.1 ตัน   
เฉลี่ยต่อคนสร้างขยะพลาสติก 1 คน/1กิโลกรัม/วัน การจัดการขยะ 
ไม่สมดุลกับปริมาณขยะ จะท าให้เกิดขยะล้น เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม  
ขอเสนอแนวทางการรณรงค์ 



 - จัดแคมเปญ รณรงค์ไม่ใช้ถุงพลาสติก แลกอะไรได้บ้าง ไม่รับถุง 
= ท าบุญ 0.2 บาท เป็นคะแนน ใช้เป็นส่วนลด เป็นคูปอง เช่น ซื้อน้ า  
น าแก้วน้ ามาเอง หรือภาชนะใส่อาหารมาเอง ลดราคาให้ให้ใช้ถุงผ้าทดแทน
ถุงพลาสติก น าถุงผ้าติดตัวออกมาด้วยทุกครั้ง หรือน าถุงพลาสติกใช้แล้วน า
กลับมาใช้ซ้ าอีกใช้วัสดุธรรมชาติแทนบรรจุภัณฑ์ใส่อาหาร เช่น ใบตอง ใบบัว   
ซึ่งย่อยสลายได้เร็ว น าปิ่นโตมาใส่อาหาร แก้วน้ า การหมุนเวียนน ามาใช้   
ใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Packaging) ภาชนะบรรจุ
อาหารจากวัสดุธรรมชาติที่ย่อยสลายได้ง่าย เช่น เห็ด ชานอ้อย ใบตอง  
มันส าปะหลัง     
 - จัดท าโครงการธนาคารขยะสร้างรายได้ สร้างชุมชนธนาคารขยะ 
ประกอบด้วย การคัดแยกขยะรีไซเคิล เช่น ขวดน้ าดื่มใส กระป๋อง
อลูมิเนียม กระดาษขาว หนังสือนิตยสาร หนังสือพิมพ์  และรับสมุด 
เงินฝากทางธนาคารจะออกสมุดเงินฝาก พร้อมเงินในบัญชีให้ โดยจะมี 
การเทียบราคาเป็นจ านวนเงิน (บาท)/ กก. ประโยชน์ที่ได้รับจากการน า
ขยะไปฝาก ช่วยสร้างรายได้เสริม  สร้างวินัยให้กับคนในชุมชน เกี่ยวกับ
การคัดแยกขยะ ช่วยให้รู้จักการฝากออม 
 สรุป 
 จากสถานการณ์สิ่ งแวดล้อมโลกปัจจุบัน สู่การก าหนดวาระ
ความส าคัญของทรัพยากรดินให้เป็นที่รับทราบร่วมกัน  สร้างสรรค์กิจกรรม
รณรงค์ กระตุ้นความตระหนักรู้ถึงผลกระทบ สร้างความเข้าใจ และเข้าถึง 
ให้ทุกคนมีส่วนร่วม เริ่มจากตัวเรา ประชาชน เกษตรกร ชุมชน เอกชน 
ภาครัฐ เครือข่ายทุกภาคส่วน ผสมผสานองค์ความรู้ทางดิจิตอล (Digital 



Literacy) มาช่วยสร้างสรรค์สื่อ การสื่อสารท าความเข้าใจอย่างต่อเนื่อง  
ทั้งการสื่อสารในองค์กร ระหว่างองค์กร และสื่อสารเพ่ือรายงานความก้าวหน้า 
และการสร้างความเข้าใจต่อสาธารณะ รวมถึง การก ากับ ดูแล ประเมิน 
ติดตามผล แนวโน้ม ทิศทางการด าเนินงาน เชื่อมโยงถึงการประสาน
ร่วมมือกัน (Collaboration) สู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovation) 
 ให้ขับเคลื่อน ผลักดัน แก้ปัญหามลพิษทางดิน ส่งผลถึงความมั่นคง 
ปลอดภัยทางอาหาร เพ่ือให้ตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
เป้าหมายที่ 2 การขจัดความอดอยากหิวโหย หรือ Zero Hunger ให้ได้
ภายในปี 2573 

 
 


